
   
   

Tehdään yhdessä kuntavaalivoitto meille!
Kuntavaalit 2017

Kysy kaikkia mahdollisia soveltuvia henkilöitä 
ehdokkaiksi, puhelimitse tai tapaamalla:

Mitä, kun ehdokkaaksi kysyttävä sanoo:

Hyvin harva suostuu lähtemään ehdokkaaksi ainakaan ensimmäisellä kerralla, 
kun ehdokkaaksi pyydetään. Usein: ”kolmas kerta toden sanoo”. Voit myös 
pyytää muita henkilöitä kysymään samaa henkilöä ehdokkaaksi.

PERUSTELE miksi juuri häntä tarvitaan ehdokkaana ja miksi hän on tärkeä 
KD:lle. Esim. häntä tarvitaan lapsiperheiden puolustajana, senioreiden asioi-
den ajajana, yrittäjänä tms.

 Juuri nyt kristilliset arvot omaavaa puoluetta tarvitaan enemmän kuin 
 koskaan.      Tämän hetken maan hallituksen päätökset mm. alkoholipo- 
 litiikan osalta edellyttää, että mahdollisimman moni KD:n ehdokas pääsee  
 kuntavaaleissa läpi ja pystyy vaikuttamaan asioihin omassa kunnassaan.       
 KD:lle läheisiä asioita kuntapolitiikassa ovat mm. lähipalvelujen turvaami- 
 nen ja perheiden eteen tehtävät työt ja päätökset, mm. koulujen ja päiväko- 
 tien ryhmäkoot.   Haluaako hän, että jatkossa omassa kunnassa asioista  
 päättävät ”vihervasemmisto” heidän arvopohjansa mukaan -> KD:n valtuu- 
 tettuja tarvitaan mm. vastavoimaksi!     Voi omalta osaltaan auttaa Sari  
 Essayahia ja koko puoluetta saamaan vaalivoiton.
 Mitä parempi KD:n kuntavaalitulos on, sitä helpompi on koko puolueen  
 lähteä tuleviin maakunta- sekä eduskuntavaaleihin

 Vaalien jälkeen on turha voivotella, ettei mieleinen ehdokas päässyt läpi.  
 Jonkun KD:läisen ehdokkaan paikka voi jäädä muutamasta äänestä kiinni,  
 joten ehdokkuus on ollut tärkeä silloinkin, vaikkei itse pääsisikään luot - 
 tamuspaikoille (tai ei saisi niin paljoa ääniä).   Ehdokkaaksi voi lähetä  
 pienelläkin panostuksella. Nykyään esim. sosiaalisessa median avulla teh- 
 dään täysin ilmaisiakin kampanjoita. Jokaiset vaalit tuovat arvokasta koke- 
 musta, josta voi olla myöhemmin yllättävääkin hyötyä.   Ehdokkuutta ei  
 tarvitse pelätä - joka asiaan ei tarvitse heti olla mielipidettä, vaan vaalitee- 
 maksi voi valita niitä asioita mistä itse tietää parhaiten tai itselle on tärkeim- 
 piä. Puolueen vaaliohjelma on avuksi muissa aihepiireissä.

 Kuntavaaleissa menestymisessä tärkeätä on, että omalla ehdokaslistalla  
 mentäessä hyviä ehdokkaita on mahdollisimman paljon. Jopa täysi ehdo- 
 kaslista, mikä voi olla 1,5 x valittavien valtuutettujen määrä.
 Jokaista soveltuvaa mahdollista henkilöä kannattaa siis kysyä ehdokkaaksi!
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     Käykää osaston johtokunnassa keskustelu, jossa kartoitatte ensiksi kaikki osaston  
 jäsenet, ystävät ja aiemmin kaikissa eri vaaleissa ehdolla olleet henkilöt (myös seu- 
 rakuntavaalien ehdokkaita, jos eivät toisissa puolueissa); kartoittakaa myös paikka- 
 kuntanne kaikki eri kristilliset seurakunnat ja keskeiset kansalaisjärjestöt ja pohtikaa, 
 keitä kaikkia KD:n arvoja edustavia henkilöitä voi kysyä.

     Kartoita kaikki mielestäsi KD:n arvoja edustavat omaiset, ystävät ja tuttavat sekä  
 ystävien ystävät läpi!

     Facebookin ystäväsi: voit katsoa suoraan esim. paikkakunnan perusteella, keitä voit  
 kysyä omalla paikkakunnallasi ja keistä voit laittaa tietoja muille KD:n osastoille  
 kysyttäväksi (katso tarkemmin kohta 3).

    Muut sosiaalisen median kanavat mm. twitterin ja instagramin seuraajat.
 Erityisesti ne, joiden näet seuraavan tai kommentoivan poliittisia kirjoituksiasi ja  
 jakamiasi kuvia/linkkejä sosiaalisessa mediassa ja esim. blogeissa, mielipidekirjoi- 
 tuksissa.

     Kartoita tori- ja muissa yleisötapahtumissa kaikkia meistä kiinnostuneita!
 Hanki heistä mahdollisuuksien mukaan taustatietoa ihmisiltä, jotka tuntevat ja kysy  
 ehdokkaaksi!

     Ei pidä etukäteen kysyttävän henkilön puolesta arvioida kielteistä vastausta tyyliin  
 ”ei hän kuitenkaan ole käytettävissä, viime kerrallakin kieltäytyi”. Koskaan ei voi  
 tietää kuka suostuu, vaikka olisi aiemmin ollut ehdokkuudelle kielteinen.
 Yleensä aina ihmiset pitävät ja kokevat yhteydenoton tärkeänä ja arvostavat 
 kysymistä. Ja muutenkin pitävät, että otetaan yhteyttä. Ei siis kannata yhtään 
 epäröidä ottaa yhteyttä.

     Kun hankkii ehdokkaita, jotka eivät ole KD:n jäseniä, heitä kannattaa kysyä tule- 
 maan myös jäseneksi. Joka tapauksessa heidät kannattaa ottaa ehdokkaiksi sitou- 
 tumattomanakin.
  Puolue suosittelee ottamaan myös sitoutumattomia ehdokkaita. Siten meillä on  
 mahdollisuus saada ihan uusia äänestäjiä ja äänestäjäryhmiä ehdokkaillemme.  
 (Sitoutumattomia ehdokkaita kannattaa kysyä jäseniksi vielä vaalien jälkeen).
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Jaa soittovastuuta osastossa/piirissä/
erityisjärjestössä/valtuustoryhmässä:

 Esim. excel-taulukko, johon kerätään paikkakunnan kaikkien ehdokkaaksi  
 kysyttävien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
 taulukkoon merkitään, kuka kysyy, mikä vastaus on: lähtee ehdokkaaksi/ 
 ehdoton ei/harkitsee tai miettii
 merkitään, onko täyttänyt jo sähköisen ehdokaslomakkeen ja paperisen  
 ehdokkaan suostumuslomakkeen

 HUOM! Hyvin harva lähtee tai suostuu ehdokkaaksi ensimmäisellä
 yhteydenottokerralla
 taulukkoon merkitään, kuka kysyy seuraavaksi: kuka toinen osastosta/ 
 samalta paikkakunnalta; piiristä tai puoluetoimistosta/puoluejohdosta  
 -> tieto on laitettava heti eteenpäin mieluiten sähköpostilla sille, kenen  
 halutaan seuraavaksi kysyvän!

Yhteistyö yli kuntarajojen koko maassa!

KD:n on tärkeätä saada hyviä ehdokkaita kaikkiin Suomen kuntiin. 
Monella on tuttuja ja ystäviä muillakin paikkakunnilla, missä tällä 
hetkellä asuu. Nämä kaikki tiedot tulee saada osastoista toiseen 
tietoon.

voit jättää ehdokasvinkkejä lomakkeella: www.kd.fi/ehdokasvinkki 
(ruotsiksi: www.kd.fi/lamnaforslag)

tai laittamalla potentiaalisen ehdokkaan nimen ja yhteystiedot 
järjestöpäällikkö Mikko Rekimiehelle: mikko.rekimies@kd.fi tai puh 
044 552 5030

tai laittamalla tiedot suoraan sen KD:n osaston vastuuhenkilölle, 
missä kysyttävä ehdokas asuu (jos tiedät KD:n vastuuhenkilön 
paikkakunnalta)

Mitä tulee tehdä, kun henkilön 
saa ehdokkaaksi:

Pyydä ehdokasta täyttämään välittömästi sähköinen ehdokaslomake:
www.kd.fi/ehdokashakemus2017 ja tarvittaessa voit auttaa lomakkeen 
täyttämisessä

näiden sähköisten lomakkeiden avulla puolue tekee valtakunnallisen ehdokas-
gallerian nettisivuille sekä joka kuntaan vaalijulisteet, joten kaikkien ehdokkaid-
en tiedot tulee saada sähköisesti

huolehdi, että ehdokas täyttää ja allekirjoittaa paperisen ehdokassuostumus-
lomakkeen. Lomakkeita voi tulostaa: www.kd.fi/vaali-info tai tilata puolueto-
imistolta: mikko.rekimies@kd.fi tai puh 044 552 5030. Paperiset lomakkeet 
säilytään sovitulla osaston vastuuhenkilöllä ja osasto vastaa paperilomakkei-
den palauttamisesta oman kunnan keskusvaalilautakunnalle 28.2.2017 klo 
16.00 mennessä, kun ehdokasasettelu lopullisesti päättyy.

kerro ehdokkaalle, keneen/keihin KD:n vastuuhenkilöihin/ehdokkaisiin hän 
voi olla oman kunnan alueella eniten yhteyksissä mm. vaaliteemojen ja oman 
vaalikampanjan suunnittelun osalta.

Puolueen kuntavaalien rahanjako 
paikallisosastoille ja piirijärjestöille

Puolueen kuntavaalituki perustuu ehdokasmääriin ja, että ehdokkaat 
saadaan ajoissa. Puolueen kuntavaalituet jaetaan 26.11.2016 olevan ehdo-
kasmäärän mukaisesti. Ehdokkaiden määrät katsotaan tulleiden sähköisten 
lomakkeiden perusteella.

Huolehdi siis, että jokainen ehdokkaaksi lähtenyt täyttää mahdollisimman 
heti sähköisen ehdokaslomakkeen: www.kd.fi/ehdokaslomake2017
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