
PARTIO JA KUNTAVAALIT 2021
SP:n kuntavaalityöryhmä.



Ai miksi 
kuntavaalit on 
tärkeä partiolle?

Partio kasvattaa aktiiviseen kansalaisuuteen

– Partio on nuorisoliike, joka vaikuttaa ympäröivään 
yhteiskuntaan

– Huoli nuorten äänestysaktiivisuudesta.

Kunnissa päätetään mm. harrastuskohteiden 
ylläpidosta, järjestöavustuksista ja nuorten 
hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. 

– Halutaan vaikuttaa aina mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. 

Koronaviruksen vaikutukset kuntien talouteen. 

– Nuorten ja harrastamisen tukeminen ei ole 
lakisääteistä, joutuu helposti ensimmäisenä 

leikkauslistalle.



Vaalipöllö-merkki
Sisältää 15 kuntavaaliaiheista tehtävää

Suoritettavien tehtävien määrä on 
ikäkausikohtainen

Tehtävistä on pyritty tekemään 
toiminnallisia, jotta vaalien käsittely ei olisi 
pelkkää puuduttavaa pönötystä

Jokaisesta tehtävästä on kunkin ikäkauden 
taitoihin ja tavoitteisiin sopiva versio

Tehtävien sisällöt ovat suuntaa antavia –
lopullinen toteutus on ryhmänjohtajan 
käsissä



Vaalipöllö-merkki
Ohjeet merkin tekemiseen sekä tehtävien 
sisältökuvaukset löytyvät 
Partioehdokkaat.fi–sivustolta 

Sivustolta on myös ladattavissa oma PDF-
muotoinen materiaalipaketti jokaiselle 
ikäkaudelle

Ikäkausikohtaisista materiaalipaketista 
löytyvät koottuna kullekin ikäkaudelle 
suunnatut tehtävät ja niiden 
sisältökuvaukset

Partiopaitaan kiinnitettävät kangasmerkit 
voi käydä hankkimassa Scandinavian
Outdoor Storesta

https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/toimintavinkit/
https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/toimintavinkit/


Partion 
kuntavaali-
tavoitteet

Partiolla kolme päätavoitetta kuntavaaleihin:

– Harrastaminen: jokaiselle nuorelle 
mahdollisuus mieleiseen harrastukseen

– Nuorten osallisuus: kunnat kuuntelevat nuoria 

päätöksenteossa

– Ympäristö, luonto ja ilmasto: jokaiselle nuorelle 

mahdollisuus luontosuhteeseen

Vaalitavoitteilla halutaan vaikuttaa sekä 
kuntapäättäjiin, että siihen, miten me itse 
vaikutamme.

– Esimerkiksi vaalipöllön tehtävien kautta 
lippukunnan voi olla helpompi muodostaa 

puheyhteys kunnanvaltuustoon

https://www.partio.fi/nyt/partioehdokkaat/vaikuttamisen-paikat/kuntavaalit/partion-tavoitteet-kuntavaaleissa-2021/


Miten sitten 
käsitellä vaaleja 
lippukunnassa?

Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
kunnanvaltuustoon vaalipöllö-merkin 
tiimoilla ja hyödyntäkää yhteyttä 
myöhemminkin!

Partiolippukunta saa rohkeasti ottaa kantaa 
sitä koskettaviin asioihin.

– Rahoitus, lähiluonto, 
retkeilymahdollisuudet kunnassa jne.

Lippukuntalaisia saa kannustaa 
äänestämään ja lähtemään vaaleissa 
ehdolle!

– Päämääränä on kasvattaa aktiivinen 
sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen 
yhteisön jäsen



Entäpä ne 
sudenkuopat?

Tasapuolisuus: mikäli ehdokkaita kutsutaan 
tilaisuuteen, jossa puhutaan politiikkaa, tulee kutsu 
esittää kaikille puolueille

Lippukuntien yhteistyö vaaliasioissa on tärkeää: lisää 
vaikuttavuutta ja selkeyttää toimintaa

Lippukunnan tuki: lippukunnan ei ole sopivaa käyttää 
esimerkiksi sosiaalista mediaansa vain yhden 
ehdokkaan markkinoimiseen, vaikka ehdokas olisikin 
omasta lippukunnasta

– Ohjaaminen partioehdokkaat-sivustolle tai yhteiskuvat 

”tutustuimme kuntapolitiikkaan” –tyylillä on ok!

Minkään tietyn puolueen taakse ei ole myöskään 
lippukuntana sopivaa mennä



Miten kertoa 
kuntavaaleista 
kiinnostavasti?

Esittelemällä uusia, jännittäviä asioita: esimerkiksi puinen 
äänestyskoppi voi olla sudarille ufon kaltainen ilmestys

Osallistamalla: äänten laskeminen on jännää ja 
tutustuttaa samalla vaalien periaatteisiin

Leikkimällä: tuttujen leikkien lomassa 
kuntapäätöksenteon sanasto tulee tutuksi lähes 
huomaamatta

Roolipelien kautta: erilaisten roolien kokeileminen 
tutustuttaa osallistujat vaalien käytäntöihin ja termeihin 
hauskalla tavalla

Osallistumisvinkki: Politiikkaviikko 2020

https://www.alli.fi/vaikuttaminen/politiikkaviikko-2020


Tsemppiä 
kuntavaali-
vuoteen 2021!

Muistakaa että kuntapäätöksenteko ei ole 
mikään salamyhkäinen juttu, vaan koskettaa 
meitä kaikkia. 

Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa, mutta 
ei suinkaan ainoa!

– Osallistua voi monella eri tavalla: erilaiset 

tapahtumat, aloitteet, lobbaaminen. 

– Kaikki eivät voi äänestää, mutta vaikuttaa voi 
kuka tahansa. 

Yhteistyössä on voimaa! Hyödyntäkää 
lähilippukuntien, alueiden ja piirien tukea. 



Kiitos!
joona.aaltonen@partio.fi
siiri.mertakorpi@partio.fi

Esityksen valokuvat: Susanna Mikander, Aapo Rainio, Anna Enbuske, Josefiina Lilja, Atte Kesti / Suomen Partiolaiset

mailto:joona.aaltonen@partio.fi

