
 

 
 
 

 

 

Vaaliohjeet 

 

Tässä ohjeistuksessa kerrotaan periaatteet, joiden mukaista vaalikulttuuria Suomen 

Nuorisovaltuustojen liitto ry (liitto) haluaa edistää omassa toiminnassaan. Liitossa käydään 

vaalit vuosittain liittokokouksessa, jossa valitaan seuraavalle vuodelle liittohallitus. Jotta kaikilla 

liiton jäsenillä olisi yhtäläiset ja turvalliset mahdollisuudet lähteä ehdolle, tulee jokaisen 

ehdokkaan sitoutua noudattamaan näitä periaatteita. Liiton vaalitarkkailijat valvovat parhaan 

kykynsä mukaan näiden periaatteiden toteutumista ja ehdokkaat voivat olla vaalitarkkailijoihin 

yhteydessä, jos kokee vaalien tai ehdokkuuden vuoksi häirintää, ahdistelua tai epäasiallista 

käytöstä.  

 

Liiton vaaliperiaatteet: 

• Kunnioita muita ehdokkaita 

o Älä tee muille ehdokkaille, mitä et haluaisi tehdä omalle lähiomaisellesi 

o Muista että ehdokkaiden kanssa saattaa päätyä samaan hallitukseen tai 

myöhemmin samaan työpaikkaan 

• Muiden äänestyspäätöksien kunnoittaminen 

o Älä ahdista ketään nurkkaan, kunnioita toisen  päätöstä, äläkä painosta häntä 

kannan muuttamiseen. 

• Vaaleihin kuuluu aina se, että osa voittaa ja osa häviää. Kannattaa jo nyt suunnitella ja 

valmistautua molempiin lopputulemiin. On taitoa olla sekä hyvä häviäjä että voittaja ja 

se taito kantaa yleensä seuraavassakin tehtävissä. 

• Kunnioita nykyisten toimijoiden ja työntekijöiden työtä. Keskity kehittämiseen ja siihen 

mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä. 

• Keskity omaan tekemiseen ja kampanjaan. Hyvä vaalityö tehdään itseään ja muita 

nostamalla ei muita tallomalla.  
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Periaatteet eri vaalitiimeihin liittyen 

Puheenjohtajistoon ja liittohallitukseen hakevilla voi olla perustettuna oma vaalitiimi, ryhmä, 

joka tukee ehdokasta vaalityössä. Vaalitiimin koko on kuitenkin rajattu 4 henkilöä + ehdokas.  

 

Vaalitarkkailijat: 

 

Liitolle on nimetty vaalitarkkailijat, joiden tehtävänä on seurata vaalien yhdenvertaisuutta sekä 

puuttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin kampanjoinnin ja liittokokouksen aikana. 

Vaalitarkkailijoihin voi olla yhteydessä myös, jos jokin ehdolle asettumiseen tai vaalien 

käytännön järjestelyihin liittyvä asia askarruttaa.  

 

Vaalitarkkailijana ennen liittokokousta toimii osallisuusasiantuntija Emilia Knaapi 

(emilia.knaapi@nuva.fi / +358 50 468 0035). 

 

Milloin kannttaa ottaa yhteyttä vaalitarkkailijaan 

• Koet, että joku painostaa sinua tiettyyn äänestyspäätökseen 

• Koet, että yhdenvertaisuuttasi rikotaan 

• Kampanjassa mennään henkilökohtaisuuksiin 

• Vaalikampanjointi tuntuu raskaalta 

• Kampanjoinnissa käytetään virheellistä tietoa 

 

Liiton tarjoama näkyvyys ehdokkaille 

 

Tässä osiossa määritellään tukea, jota liitto tarjoaa johtoonsa pyrkiville ehdokkaille vuoden 

2022 liittokokousta ennen. Kaiken tuen keskeisenä periaatteena on, että sitä annetaan 

yhdenvertaisesti kaikille samaan tehtävään pyrkiville ehdokkaille saman verran. Jotta ehdokas 

saa näkyvyyttä liiton kanavissa, tulee hänen ilmoittaa ehdokkuutensa viimeistään 

perjantaina 28.10. Ilmoitus tehdään liittokokoussivulta löytyvällä lomakkeella. 

 

Liitto järjestää infotilaisuuden kaikille liiton luottamustehtävistä kiinnostuneille henkilöille 

perjantaina 23.9. klo 18-19. Tilaisuus järjestetään etänä Zoomissa.  Tilaisuudessa annetaan 
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tarkempia ohjeita tuesta, joita liittohallitukseen hakeutuville annetaan kampanjointiin. 

Ehdokkaille annetaan koulutuksessa myös lyhyt katsaus siitä, mitä eri luottamustehtävät 

liitossa käytännössä tarkoittaa. Koulutus on avoin kaikille liittohallitukseen pyrkiville kampanjan 

julkaisemisesta riippumatta. Ehdokkailla on myös koulutuksessa mahdollisuus käydä 

keskustelua muista mahdollisista kampanjoiden pelisäännöistä. 

 

Kaikille ehdokkaille luodaan yhteinen Drive-kansio, jonka kautta jaetaan keskeinen tieto kaikille 

ehdokkaille. Drive-kansion lukuoikeuksia voi kysyä liiton pääsihteeriltä. Liiton 

luottamushenkilöiden tehtävistä voi lukea liiton nettisivuilta. Liiton sektorijako sekä hallituksen 

jäsenten tehtävät on esitelty tarkemmin ehdokkaiden Drive-kansiossa. 

 

Asiansa osaavat ja asiantuntevat ehdokkaat ovat Nuorisovaltuusto liikkeen etu. Liiton toimisto 

on sitoutunut tukemaan ehdokkaita liiton toimintaan liittyvissä substanssikysymyksissä. Kaikki 

kysymykset tulee osoittaa liiton pääsihteerille, joka koostaa ehdokkaille luotuun Drive kansioon 

kysymys - vastaus listausta. Näin saatu tieto on myös tasapuolisesti kaikkien ehdokkaiden 

saatavilla. 

 

Ehdokkaat saavat saman verran näkyvyyttä liiton sosiaalisen median kanavissa: 

• Puheenjohtaja (Ig postauksen, storypäivän, blogikirjoitus) 

• Varapuheenjohtaja (Ig postauksen, blogikirjoitus) 

• Hallituksen jäsen (Ig postaus) 

• Liittokokousviikolla kaikkien tehtävien yhteinen kollaasi. 

• Piirien toivotaan ilmoittavan järjestämistään paneeleista liiton pääsihteerille, joka 

ylläpitää ehdokkaille listaa paneelikeskusteluista ja muista tilaisuuksista.  

• Kaikki vuorot, joiden mukaan näkyvyys jaetaan, arvotaan ig-live lähetyksessä tiistaina 

1.11.2022 

 

Kaikille ehdokkaille tarjotaan mahdollisuus esittäytyä liittokokouksen Sytyke-lehdessä sekä 

liiton Instagram-storyssä. Näitä varten tulee tarvittava materiaali jättää lomakkeille 31.10. klo 

23.59 mennessä! Myöhässä palautettuja materiaaleja ei julkaista. Puheenjohtaja- ja 

varapuheenjohtajaehdokkaille on lisäksi mahdollisuus kirjoittaa blogi liiton nettisivuille. Tämän 

dl on myös 31.10. klo 23.59 
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Sytyke-ohje 

 

Esittely liittokokouslehti Sytykkeessä liiton nettisivuilla (kaikki ehdokkaat) 

Esittely toimitetaan täyttämällä kyselylomake (linkit lomakkeisiin alla). Kyselyt ovat auki  31.10. 

kello 23.59 asti. 

 

Esittelyyn tuleva kuva toimitetaan saman lomakkeen kautta liitetiedostona lomakkeen viimeisellä 

sivulla. 

 

Kuvista koostetaan lisäksi kollaasi, joka julkaistaan liittokokousta ennen Nuva ry:n Instagram-tilillä 

Feedissä. 

 

Linkit kyselyihin: 

Kysymykset liittohallituksen jäseneksi ehdolla oleville 

Kysymykset varapuheenjohtajaehdokkaille 

Kysymykset puheenjohtajaehdokkaille 

 

Instagram-ohje 

Toimita video viimeistään 31.10. tällä lomakkeella.  

Myöhässä tulleita videoita ei julkaista. 

Videon pituus on maksimissaan 59 sekuntia. Aikarajan yli menevää materiaalia ei julkaista. Kuvaa 

video pystysuunnassa. 

Kaikki videot julkaistaan saman viikon (45) aikana. Liitto ei voi taata kaikille videoille samaa 

orgaanista näkyvyyttä. Tämän vuoksi julkaisujärjestys arvotaan 1.11. Nuva ry:n Instagram Livessä. 

Kerro videolla nimesi ja mihin luottamustehtävään olet ensisijaisesti ehdolla (puheenjohtaja, 

varapueenjohtaja tai liittohallituksen jäsen). Muuten saat päättää videosi sisällön itse. 

Jos haluat, voit lisätä videoon tekstityksellä lyhyen tiivistyksen siitä, mitä videolla kerrot. Näin 

videosta saa jonkinlaisen käsityksen, vaikka ääntä ei kuulisi. Pidä tekstin määrä kuitenkin 

maltillisena, äläkä täytä suurinta osaa tilasta tekstillä. Netistä löytyy paljon ohjeita videoiden 

teksittämiseen mobiilisovelluksella. Liitto ei tekstitä kenenkään ehdokkaan videoita eikä anna apua 

tai vinkkejä tekstittämiseen. 

Kaikki videot julkaistaan sellaisina, kuin ne on toimitettu, eikä niitä muokata Nuva ry:n toimistolla 

millään tavalla. 

https://link.webropolsurveys.com/S/062D5AE70885FD89
https://link.webropolsurveys.com/S/9FFCD328F086633E
https://link.webropolsurveys.com/S/2301FCA34D03A348
https://link.webropolsurveys.com/S/391D153928335338
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Vaalien jälkeen 

Valittu liittohallitus osallistuu istuvan hallituksen viimeiseen viikonloppukokoukseen ja 

perehdytysviikonloppuun 9.-11.12.2022 Helsingissä. Kaikkien ehdokkaiden on hyvä varata 

kyseinen viikonloppu jo kalenteristaan. 

 

Lisätietoja vaaliohjeisiin antaa: 

 

pääsihteeri Aino Pohjanvirta, aino.pohjanvirta@nuva.fi / 044 331 1194 
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