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Seurakuntavaalim

lukion yhteiskuntaopin moduuli 1
lukion uskonnon moduulit 4 ja 6, myös 1 ja 2
ammatillisten tutkintojen yhteinen osa: Yhteiskunnassa ja kansalaisena
toimiminen

niin lukion kuin ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmat korostavat
opiskelijoiden osallisuutta, demokratiakasvatusta ja aktiivista kansalaisuutta.
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit tarjoavat hienon
mahdollisuuden opiskella näitä teemoja ja viedä opittua myös käytäntöön.
Tämä materiaali sopii esimerkiksi seuraavien opintojaksojen tavoitteisiin:

Lukion opetussuunnitelma korostaa myös oppiainerajat ylittävää yhteistyötä,
johon tämä materiaali soveltuu erinomaisesti. 

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu 66,5 % eli 3,7 miljoonaa suomalaista.
Kirkon päättäjät valitaan demokraattisilla vaaleilla marraskuussa 2022.
Vaaleissa voivat äänestää kaikki 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisen
kirkon jäsenet. Seurakuntavaalit ovat Suomessa ainoat valtakunnalliset vaalit,
joissa äänioikeus on jo 16-vuotiailla. Seurakuntavaalit ovat myös tänä syksynä
ainoat valtakunnalliset, laajasti opiskelijoita koskettavat vaalit. 

HYVÄT TOISEN
ASTEEN OPETTAJAT,

Syksyn 2022 seurakuntavaaleissa nuorisojärjestöt tekevät yhteiskampanjaa
nuorten innostamiseksi seurakuntavaaleissa. Osana tätä yhteistyötä on
koostettu tämä materiaali hyödynnettäväksi opetuksessa syksyn aikana.
Toivomme siitä olevan teille iloa ja hyötyä työssänne!

Lisätietoja: 
Katri Korolainen 
johtaja, viestintä ja vaikuttaminen 
Lasten ja nuorten keskus ry 
044 545 6592, katri.korolainen@lastenjanuortenkeskus.fi
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VIDEOT: MIKSI NUORI VAIKUTTAA?Ke
st

o: 5
 - 15 min

Katsotaan videoita nuorista, jotka kertovat perusteita omalle aktiivisuudelleen
seurakuntavaaleissa ja herätellään keskustelua yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Tehtävä sopii sellaisenaan virikkeeksi ja kannustukseksi yhteiskunnalliseen toimintaan,
opettaja voi valita myös näyttää vain osan videoista ja nostaa keskusteluun pari sopivaa
kysymystä. Kokonaisuudessaan tätä tehtävää voi myös hyödyntää virittäytymisenä, jonka
jälkeen jatketaan syvemmälle aihepiiriin.

Mitä ymmärrämme sanaparilla ‘yhteiskunnallinen vaikuttaminen’ - mitä se on?
Millainen on oma suhteeni yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Millainen vaikuttaja
minä olen?
Millainen on mielikuvani evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaaleista? Mihin
niiden kautta voi vaikuttaa?

Ennen videoiden katsomista voidaan pohtia yhdessä tai pienissä ryhmissä esimerkiksi
seuraavia kysymyksiä:

Katsotaan yhdessä videot, jotka löytyvät Alliansin verkkosivuilta. Kullakin videolla on
nuorten vastaukset yhteen kysymykseen, videot ovat noin minuutin mittaisia.

Mitä uutta opin seurakuntavaaleihin tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen?
Muuttuivatko mielikuvani vaikuttamisesta / vaaleista näiden videoiden perusteella?
Miksi kirkon jäsenen kannattaa olla ehdolla tai äänestää seurakuntavaaleissa?
Mikä merkitys yhteisölle on sillä, että päätöksenteko on demokraattista?
Mikä merkitys on sillä, että yhteisön eri ikäryhmät olisivat edustettuina laajasti myös
päätöksentekoelimissä? Entä laajemmin sillä, että ehdokasasettelu olisi
mahdollisimman monipuolinen, että eritaustaiset ihmiset lähtisivät vaaleissa ehdolle?
Mitä ajattelette, mihin videon tekijät pyrkivät - mikä viesti heillä on?

Videoiden jälkeen pohditaan yhdessä tai pienissä ryhmissä esimerkiksi seuraavia
kysymyksiä:

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8. - 12.11. ja varsinainen vaalipäivä 20.11.2022.
Ehdokasasettelu päättyy 15.9..

Tämän virittäytymisen jälkeen voi jatkaa esimerkiksi tämän materiaalin Faktaa vaaleista -
tehtävään tai alustaa pidemmän projektin vaaleihin liittyen, jollainen löytyy osiosta
Media-aiheisia tehtäviä.
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https://nuorisoala.fi/seurakuntavaalit/
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FAKTAA VAALEISTA - INFODIAT JA
KESKUSTELUA

Ke
st

o: 15
 - 30 min

Tutustutaan seurakuntavaaleihin sekä kirkolliseen päätöksentekoon oheisen diasarjan
avulla ja käydään yhdessä keskustelua.

Diaesitykseen on koottu perustietoa kirkollisesta päätöksenteosta ja seurakuntavaaleista.
Esityksen lomassa on kysymyksiä yhteistä keskustelua varten. Aiheeseen voi virittäytyä
halutessaan katsomalla ensin jonkin nuorten vaikuttajien videoista.

Diaesityksen jälkeen voitte jatkaa esimerkiksi tekemällä tehtävän Tutustutaan
nuorisoalan kannanottoon tai Seurakuntavaalien slogan - tulkitaan ja tuotetaan.
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https://docs.google.com/presentation/d/1roqQbwBMXLTL-ReQHvmplyK9_hrqBlRv/edit?usp=sharing&ouid=108049985372949974332&rtpof=true&sd=true
https://nuorisoala.fi/seurakuntavaalit/


Mikä media on kyseessä? Kerro lähteestä lyhyesti.
Mikä on valitsemasi mediatekstin keskeinen sisältö?
Millainen pääotsikko on? Onko se kiinnostava, mitä se lupaa? Vastaako otsikko jutun
sisältöä?
Mitä on nostettu ingressiin? 
Mikä on valitsemassasi jutussa annettavan tiedon lähde / lähteet?
Ketä jutussa kuullaan? Kenen ääni ei kuulu?
Mitä on valittu kuvitukseen? Mitä ajattelet valitun kuvan / kuvien edustavan? Mitä
näkyy, mitä ei?
Millaisia näkökulmia tai arvoja jutussa mahdollisesti välitetään?
Miten eri tavoin juttua olisi mahdollista tulkita?
Miten valitsemasi mediatekstin lukeminen vaikutti omiin käsityksiisi tai mielikuviisi? 

UUTISANALYYSI

Etsi evankelis-luterilaisen kirkon syksyn 2022 seurakuntavaaleihin liittyviä uutisia,
artikkeleita, analyysejä tai asiahaastatteluita. Valitse yksi ja ota linkki / leike talteen. Sen
pohjalta vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Valitse kaksi keskenään erilaista paikkakuntaa: yksi, jossa on korkea evankelis-
luterilaiseen kirkkoon kuulumisprosentti ja toinen, jossa osuus on matala (lista
prosenteista täällä). Seuraa näiden paikkakuntien paikallismedioita (tee haku täällä).
Vertaile uutisointia seurakuntavaalien aikaan seuraavista näkökulmista: 

Artikkeleiden määrä
Artikkeleiden sisältö

Millaisena kirkon merkitys alueella näyttäytyy? Kirjaa huomiosi.

MEDIASEURANTA JA -VERTAILUANALYYSI

Alle on listattu erilaisia tehtäviä, joista seurantaprojekti voisi koostua. On kuitenkin
mahdollista räätälöidä niiden pohjalta työmäärältään erilaisia kokonaisuuksia,
esimerkiksi tekemällä vain osuudet 1 ja 2 tai valikoimalla mukaan useampia.

1.

a.
b.

i.

    2. Valitse kummankin alueen paikallismediasta kaksi artikkelia ja työstä niitä  
         ylempänä olevan Uutisanalyysi -tehtävän kysymysten avulla.

Ke
st

o:
 2

0 m
in - useita päiviä

MEDIA-AIHEISIA TEHTÄVIÄ

Riippuen opintokokonaisuuden tavoitteista voidaan valita lyhyt uutistehtävä tai koostaa
laajempi mediaseuranta seurakuntavaalien teemasta. 
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https://kirkontilastot.fi/viz?id=219
https://www.uutismediat.fi/sanomalehtihaku/


Verkkosivut
Millainen tunnelma sivustolta välittyy?
Miten arvioisit sivustoa informatiivisuuden osalta?

Sosiaaliset mediat
Missä somepalveluissa seurakunta on mukana?
Kuinka aktiivinen seurakunta on tileillään?
Kuinka suosittuja tilit ovat esim. suhteessa paikkakunnan asukaslukuun?

      3. Vertaa paikkakuntien seurakuntien omia verkkomedioita keskenään: 
a.

i.
ii.

b.
i.

ii.
iii.

Kirjoita mielipidekirjoitus esimerkiksi paikallislehteen tai alueen
seurakuntalehteen tai osallistu sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun
seurakuntavaaleista.

      4. Osallistu keskusteluun
a.

Tehtyäsi tehtävän 1 tai 3, haastattele seurakuntavaaleista kirjoittavaa toimittajaa tai
seurakunnan viestijää. Suunnittele kysymyksiä oman kiinnostuksesi ja tekemäsi
vertailutehtävän pohjalta. Voit haastatella videolle tai kirjoittaa haastattelun
pohjalta artikkelin.

      5. Esitä kysymyksiä
a.

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Erilaiset juttutyypit, Uutismedian liitto

Otsikoista, Suomen Lehdistö

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit
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https://www.uutismediat.fi/sanomalehtihaku/
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Seurakuntalehdet
https://juttutyypit.fi/
https://suomenlehdisto.fi/kahdeksan-keinoa-koukuttaa-lukija-verkko-otsikosta-saa-huomattavasti-houkuttelevamman-muutamalla-yksinkertaisella-ohjeella/
http://www.seurakuntavaalit.fi/


TUTUSTUTAAN NUORISOALAN
KANNANOTTOON

Ke
st

o: 5
 - 15 min

Luetaan nuorisoalan toimijoiden yhteinen kannanotto seurakuntavaaleihin liittyen. 
Kannanotto löytyy tämän linkin takaa.

Mikä oli minulle tekstissä uutta?
Mitä kysymyksiä minulla heräsi?
Miten tiivistäisit nuorisoalan toimijoiden yhteisen viestin parilla lauseella?
Mitkä kaikki järjestöt ovat mukana kannanotossa? Miten ryhmittelisit järjestöt?

Opiskelijat voivat pohtia yksin tai pienryhmissä seuraavia kysymyksiä:

Kootkaa yhdessä ajatuksia, yhteisiä kysymyksiä voi kirjata taululle. Etsitään vastauksia
yhdessä tai pienissä ryhmissä. Tietoa seurakuntavaaleihin liittyen on koottuna
esimerkiksi täällä.

Mitä ajattelette, miksi poliittiset nuorisojärjestöt ovat lähteneet mukaan kannanottoon?
Mikä merkitys kannanotolla on heille?
Mitä merkityksiä tällaisella kannanotolla voi olla yksittäiselle nuorelle?
Millä tavalla kannanottoon tutustuminen mahdollisesti muutti omaa käsitystäni
seurakuntavaaleista?

Pohdintaa voi jatkaa seuraavilla kysymyksillä:

Teemaan liittyvää lisälukemista valtakunnan poliitikoista, joilla on juuret
kirkkopolitiikassa.
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https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/nuorisoalan-toimijat-lisaa-nuoria-seurakuntavaaleihin/
https://www.seurakuntavaalit.fi/etusivu
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/-kirkkovaltuustossa-asioihin-paasee-konkreettisemmin-kiinni-


KIRKON ROOLI YHTEISKUNNALLISESSA
KESKUSTELUSSA? 

Ke
st

o: 2
0 - 30 min 

Pohditaan kirkon roolia yhteiskunnallisena keskustelijana. Millaisiin asioihin seurakunta
tai kirkko ottaa kantaa, entä mihin sen tulisi ottaa kantaa? Keskustellaan yhdessä.

Noin kaksi kolmasosaa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvista kokee kirkon
yhteiskunnallisen roolin tärkeänä. Useat kirkon jäsenet toivovat kirkon osallistuvan
aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja tekevän yhteistyötä yhteiskunnan instituutioiden
kanssa. Vaaleilla valittava seurakuntaneuvosto on kirkkoherran kumppani, kun mietitään
seurakunnan profiloitumista paikallisyhteisössä. Millaisia asioita nostetaan omasta
toiminnasta esiin viestinnässä? Esimerkiksi viestimällä diakoniatyöstä on mahdollista
nostaa näkyviin lähiympäristössä esiintyvää huono-osaisuutta. Millaisiin asioihin kirkko
ottaa kantaa paikallisesti?

Etsikää yhdessä vähintään kolme esimerkkiä kirkon ajankohtaisista kannanotoista:
maailmalta, Suomesta ja paikkakunnaltanne. Tämä voi olla läksy edeltävältä tunnilta tai
pienryhmissä toteutettava tiedonhaku tunnilla.

Mitä ajatuksia teillä heräsi löytämistänne kirkon kannanotoista?
Mihin asioihin toivoisitte kirkon ottavan kantaa? Voitte käsitellä kysymystä globaalilla,
kansallisella ja paikallistasolla.

Pohtikaa yhdessä ja kootkaa esim. taululle:

Miten voisimme vaikuttaa siihen, että kirkko vaikuttaisi näissä kysymyksissä?
Millä tavoin seurakuntavaalien kautta voi vaikuttaa siihen, että kirkko edistäisi
toivottuja asioita yhteiskunnassa?

Katsellaan toiveita kannanottojen teemoista yhdessä ja pohditaan:

Viimeiseen kysymykseen voidaan vastata esimerkiksi tämän materiaalin infodiojen avulla
tai etsimällä tietoa www.seurakuntavaalit.fi -svustolta.
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http://www.seurakuntavaalit.fi/


Kirkon yhteiskunnallinen toimijuus määrittyy edellä olevissa kysymyksissä erityisesti sen
eksplisiittisten yhteiskuntaa koskevien julkilausumien ja viestinnän kautta. On kuitenkin
selvää, että myös kirkon oma toiminta, sen painotukset ja siihen liittyvät linjaukset,
vaikuttavat yhteiskuntaan, ja ovat siinä mielessä myös yhteiskunnallisia kannanottoja.
Tämä tulokulma nousee esiin esimerkiksi tässä Helsingin seurakuntayhtymän
vaalirekrytointivideolla.
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https://www.youtube.com/watch?v=29oWkty-ycg


SEURAKUNTAVAALIEN SLOGANKe
st

o: 5
 - 15 min

Tutustutaan syksyn 2022 seurakuntavaalien sloganiin ja sen eri versioihin. Miten näitä
voisi tulkita, entä tuunata?

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien viesti tiivistyy sloganin kolmeen sanaan:

Miten tulkitsette nuo kolme sanaa? Mitä ne tarkoittavat?
Mitä teille tulee sanoista mieleen?
Mistä mielikuvamme johtuvat?

Pohditaan pienryhmissä:

Kootaan yhdessä erilaisia tulkintoja ja näkökulmia. Valtakunnalliseen vaaliviestintään on
muotoiltu muitakin kolmen sanan yhdistelmiä ja seurakunnat ovat voineet tehdä omiaan
myös. Tutustutaan esimerkiksi näihin:
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Pohditaan yhdessä, millaista viestiä sanakolmikoilla pyritään välittämään? Mikä niiden
henki on?

Lopuksi muotoillaan samassa hengessä omia sanakolmikoita, joko pienryhmissä tai
jokainen erikseen. Haluttaessa niitä voidaan myös julkaista sosiaalisessa mediassa
aihetunnisteella #seurakuntavaalit ja tägätä vaikka paikallisseurakunta mukaan.
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