
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. 
 
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! 
 
Vaalitarkkailijat: 
 
Iida Yliannala 
iida.yliannala@eurooppanuoret.fi 
 
Juho Mölsä 
juho.molsa@eurooppanuoret.fi 
 
 
 

mailto:julia.kahelin@eurooppanuoret.fi
mailto:iida.yliannala@eurooppanuoret.fi
mailto:juho.molsa@eurooppanuoret.fi

