
 
Kuinka asetun ehdolle? 
 
Jokaisella Eurooppanuorten jäsenellä on oikeus asettua ehdolle tehtäviin. 
Eurooppanuorten liittokokouksessa valitaan liitolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
sekä liittohallituksen jäsenet. Puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet valitaan suljetulla 
lippuäänestyksellä, jossa jokaisella paikalla olevalla Eurooppanuorten jäsenellä on oikeus 
äänestää. Delegaatioääniä ei ole.  
 
Vaalit ovat myös loistava mahdollisuus tuoda järjestöämme tunnetuksi ja keskustella sen 
tulevaisuuden suunnasta! Siksi haluamme tarjota ehdokkaille tasavertaiset 
mahdollisuudet kampanjointiin. Olemme koonneet erilaisia paketteja eri tehtäviin 
hakevien kampanjojen tueksi. 
 
Minkälaisia vaalitapoja henkilövaaleissa käytetään? 
 
Liiton puheenjohtajan vaali toimitetaan tarvittaessa kaksikierroksisena 
enemmistövaalina siten, että jos kukaan ehdokkaista ei ensimmäisellä 
vaalikierroksella saa yli puolia annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaalikierros 
kahden ensimmäisellä vaalikierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.Tällä 
kierroksella enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan. 
 
Liiton kahden varapuheenjohtajan vaali toimitetaan enemmistövaalina siten, että 
kukin äänestää kahta ehdokasta, joista molemmat saavat yhden äänen. Kaksi eniten 
ääniä saanutta valitaan. 
 
Liittohallituksen 5-8 muun jäsenen vaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa 
ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan 
vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan 
saadessa yhden (1) äänen, toisena olevan puoli (½) ääntä, kolmantena olevan yhden 
kolmasosan (⅓) ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden 
saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Vaalilippuihin kirjoitetaan maksimissaan 
valittavien henkilöiden määrän verran nimiä. 
 
Puheenjohtajistoehdokkaat, 4.10.2020 mennessä ehdolle asettuneet 

- julkaisu Eurooppanuorten verkkosivuille, puheenjohtajaehdokkaat 4 000 merkkiä, 
varapuheenjohtajaehdokkaat 3 000 merkkiä (sisältää välilyönnit) 

- ehdokkuus jaetaan Eurooppanuorten Instagram-tilillä, Facebookissa ja 
Twitter-tilillä Eurooppanuorten toimiston toimesta verkkosivujulkaisun ilmestyttyä 

- yhden päivän Instagram-storyt Eurooppanuorten viralliselta tililtä (max. 10 
storya) 

- oma postaus Eurooppanuorten aktiivit -Facebook-ryhmässä 
- ennakkovaalipaneeli etäyhteyksin ja vaalipaneeli liittokokouksessa 

 
 



Liittohallitusehdokkaat, 31.10.2020 mennessä ehdolle asettuneet 
- julkaisu Eurooppanuorten verkkosivuille, 2 500 merkkiä (sisältää välilyönnit) 
- ehdokkuus jaetaan Eurooppanuorten Instagram-tilillä, Facebookissa ja 

Twitter-tilillä Eurooppanuorten toimiston toimesta verkkosivujulkaisun ilmestyttyä 
- oma postaus Eurooppanuorten aktiivit -Facebook-ryhmässä 
- vaalipaneeli liittokokouksessa 

 
 
Edellämainittuihin kampanjapaketit saa käyttöön ilmoittautumalla annettuihin 
päivämääriin mennessä, mutta ehdolle voi asettua vielä liittokokouksessakin. 
Liittokokouksemme tavoittelee mahdollisimman kestävää ja materiaalitonta toteutusta, 
joten ehdokkaiden mainosten, pinssien tai muiden tuotteiden jakamista ei 
liittokokouspaikalla sallita. Tasavertaisten kampanjointimahdollisuuksien takaamiseksi 
Eurooppanuorten vaaleissa ei hyväksytä maksullista somemarkkinointia. 
 
Liittokokouksessa kaikilla ehdokkailla on käytössään esittelypuheenvuoro. 
Puheenvuorojen kestot ovat seuraavat:  

- puheenjohtajaehdokkaat: 6 minuuttia 
- varapuheenjohtajaehdokkaat: 4 minuuttia 
- liittohallitusehdokkaat: 2 minuuttia 

 
Lisäksi kannatuspuheenvuoroja voi pitää niille, jotka ovat ehdolla puheenjohtajistoon. 
Puheenjohtajaehdokkaalle voi pitää kaksi kannatuspuheenvuoroa, jotka ovat kumpikin 
kestoltaan kaksi minuuttia ja varapuheenjohtajaehdokkaalle yhden puheenvuoron, joka 
on kestoltaan kaksi minuuttia. 
 
Ennen liittokokousta ehdolle asettuvan tulee ilmoittaa ehdokkuudesta sähköpostitse 
pääsihteeri Julia Kahelinille, julia.kahelin@eurooppanuoret.fi. Eurooppanuorten 
verkkosivuilla julkaistava ehdokasjulkaisu ja kuva ehdokkaasta toimitetaan Julialle 
viimeistään 2.11.2020. 
 
Yhdenvertaisuusohjelmassamme tavoitteena on taata reilu ja yhdenvertainen 
vaalikulttuuri. Olemme nimenneet 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. 
 
Kannustamme jokaista tehtävistä kiinnostunutta asettumaan rohkeasti ehdolle! 
Liittohallituksen ja puheenjohtajiston jäsenet kertovat mielellään lisää nykyisistä 
tehtävistään. Liittokokouksen lähestyessä on upea mahdollisuus käydä avointa ja 
rakentavaa keskustelua järjestömme tulevaisuudesta ja poliittisista sisällöistä, kun 
suuntaamme katsetta kohti ensi vuotta! 
 
 
 
 

mailto:julia.kahelin@eurooppanuoret.fi


Vaalitarkkailijat: 
 
Iida Yliannala 
iida.yliannala@eurooppanuoret.fi 
 
Juho Mölsä 
juho.molsa@eurooppanuoret.fi 
 
 
 
 
Usein kysyttyä 
 
Voinko julkaista itse Eurooppanuorten aktiivit-ryhmään ehdokkuuteni? 
Vastaus: Jokainen saa itse julkaista oman ehdokkuutensa aktiivit-ryhmään. 
 
Lähetin materiaalit ehdokkuudestani Eurooppanuorten toimistolle, milloin nämä 
julkaistaan? 
Vastaus: Toimisto julkaisee ehdokkuuksia muutamien päivien viiveellä, mutta huolehtii 
että ajallaan lähetetyt julkaisut julkaistaan. 
 
Missä paikassa liiton sivuilla tekstini julkaistaan? 
Eurooppanuoret julkaisevat kaikki ehdokkuudet, liittokokousta varten varatulla sivulla: 
eurooppanuoret.fi/liittokokous. Tämä edellyttää, että tarvittavat liitteet on toimitettu 
toimistolle ajallaan.  
 
Saanko käyttää Eurooppanuorien logoja ehdokkuuskampanjassani/kuvissani? 
Vastaus: Valitettavasi Eurooppanuorien logoja ei saa käyttää omissa ehdokaskuvissa tai 
kampanjassa, sillä niihin ei ole kaikilla yhtäläinen pääsy. 
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