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Vaaleihin valmistaudutaan kiivastahtisessa ja osin repivässä keskusteluilmapiirissä. 
Ajatukset typistyvät lyhyiksi sloganeiksi ja yhteistyön sävelten etsiminen on vaikeaa. 

Kuitenkin sodan runnellessa Eurooppaa ja demokratian tilan kaventuessa maailmalla 
tarvitsemme Suomelle yhteistä näkemystä siitä, mikä on pienen maamme rooli tukea 
rauhaa, ihmisoikeuksia, heikoimmassa asemassa olevia ja hyvinvointia. 

➢ Kirkko on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka voi edistää avointa ja toisia kunnioittavaa 
keskustelua.

➢ Vaalipaneeli on seurakunnille konkreettinen keino lisätä ihmisten kiinnostusta 
demokraattista päätöksentekoa kohtaan ja puhua tärkeistä aiheista.

➢ Keskustelutilaisuus antaa ehdokkaille mahdollisuuden tuoda esiin omaa näkemystään 
siitä, millaiselle arvopohjalle hän haluaa yhteistä tulevaisuuttamme rakentaa. 
Vaalipaneelin voi järjestää niin, että seurakuntalaiset pääsevät itse esittämään 
kysymyksiä ja tutustumaan ehdokkaisiin.



Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu tarjoavat vaalitilaisuuksien 
järjestämistä tukevan mallin, jonka voitte räätälöidä sopivaksi omassa 

seurakunnassanne. 

Teemme itse vaalityötä, koska pandemian, sodan ja nälänhädän vuoksi köyhyys on 
kääntynyt jälleen kasvuun ja monet ihmiset joutuvat jättämään kotinsa. 

Monet ehdokkaat ovat kirkon jäseniä ja on tärkeää, että he ottavat kantaa siihen, miten 
lähimmäisenrakkautta edistetään niin Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolella.



Tapahtuman järjestäminen
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• Avainhenkilöt ja yhteistyö: Järjestäjänä voi toimia yksi seurakunta, useat 
seurakunnat, seurakuntayhtymä tai nämä yhdessä esimerkiksi paikallisen 
median (niin kirkolliset julkaisukanavat kuin sanomalehdet) tai paikallisten 
järjestöjen kanssa. Voi myös tiedustella, lähtisikö alueenne piispa mukaan 
järjestämään tilaisuutta.  

• Kutsuttavat: On tärkeää, että puolueita kutsutaan mukaan monipuolisesti ja 
tasapuolisesti. Mitä nimekkäämpiä ehdokkaita saadaan paikalle, sitä enemmän 
yleisöä.

• Juontaja: Esimerkiksi oman alueenne piispa tai kirkkoherra tai paikallislehden 
päätoimittaja voivat olla hyviä vaihtoehtoja juontajaksi.  
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• Tilan järjestäminen: Kirkon ja seurakunnan tilat voivat sopia tapahtuman 
järjestämiseen mainiosti. Tilaisuuden voi järjestää myös esimerkiksi kirjastossa 
tai kahvilassa. Huolehdi, että tilassa on toimiva äänentoisto. Jos tilaisuudessa 
halutaan näyttää kuvia tai videoita, myös audiovisuaaliset välineet voivat olla 
tarpeen. Valitse esteetön tila.  

• Viestintä: Mainosta tilaisuutta sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, 
ilmoitustauluilla, paikallislehdissä ja paikallisradiossa.



Vaalipaneelikysymyksiä



Kansainvälinen vastuu

10.2.2023

7

• Rauha ja ihmisoikeudet: Suomen perustuslain ensimmäisessä pykälän 
mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja 
ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Mitkä näet keskeisimmiksi keinoiksi tämän 
perustuslaillisen velvollisuuden toteuttamiseksi? Miten vahvistaisit Suomen 
roolia nyt, kun sota riehuu Euroopassa ja ihmisoikeuksien tila heikkenee? Suomi 
on tukenut vahvasti Ukrainaa, mutta miten näet Suomen roolin laajemmassa 
kansainvälisessä yhteistyössä? 

• Ilmastorahoitus: Suomi on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa 
vähentämään omia päästöjään ja rahoittamaan ilmastotoimia kehittyvissä 
maissa. Miten olet valmis tukemaan ilmastokriisin vaikutuksista kärsiviä 
kehittyviä maita? 
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• Kehitysyhteistyö: Suomi on YK:ssa sitoutunut nostamaan 
kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Ajatus 0,7 
prosentin tavoitteesta on alun perin lähtöisin Kirkkojen maailmanneuvoston 
aloitteesta. Suomessa jokainen hallitus on vahvistanut kehitysrahoitukselle 0,7-
tavoitteen ja epäonnistunut sen toimeenpanossa. Oletteko valmis luomaan 
tiekartan rahoitustavoitteen saavuttamiseksi muiden Pohjoismaiden tapaan? 

• Rauhanrakennus: Sota Ukrainassa on syventänyt geopoliittisia jännitteitä. 
Maailma jakautuu aiempaa selvemmin demokratioihin ja itsevaltaisiin 
autokratioihin. Samalla Suomi on voimakkaammin kasvamassa osaksi läntistä 
puolustusliittoa Natoa. Millaisena näet Suomen roolin rauhanrakentajana tässä 
jännitteisessä poliittisessa tilanteessa, miten ylläpidämme rauhatyömme 
neutraalia mainetta maailmalla? 
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• Yritysvastuu: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat yhteinen 
maailmanlaajuinen visio siitä, millaista tulevaisuutta kohti haluamme kulkea 
ihmiskuntana. Tavoitteiden saavuttaminen on kaikkien yhteinen tehtävä ja 
mukaan tarvitaan myös yksityinen sektori. Miten näet yksityisen sektorin, kuten 
yritysten ja sijoittajien roolin kestävässä kehityksessä? Miten suomalaiset 
yritykset saadaan mukaan? 



Kotimaa
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Kotimaan kysymykset perustuvat kirkon hallitusohjelmatavoitteisiin

• Eriarvoisuus: Suomi eriarvoistuu monella eri tavalla: erot varallisuudessa kasvavat, 
oppimistulokset eriytyvät alueiden välillä, ikäihmisten heikot palvelut puhuttavat. Mihin 
eriarvoistumisen ulottuvuuteen sinä puuttuisit ja minkälaisin keinoin? 

• Nuoret: Nuorten yksinäisyys ja tarve mielenterveyspalveluille on kasvanut. Lähtisitkö 
tukemaan perheitä, kouluja, nuorisopalveluja vai mitä, jos ajatuksenasi on parantaa 
nuorten asemaa? Jatkokysymyksenä: on lisäksi tärkeää, että nuoret ovat mukana 
tekemässä heitä koskevia päätöksiä, miten edistäisit itse nuorten mahdollisuuksia 
vaikuttaa? 

• Aluekehitys: Kaupungistuminen jatkuu eikä sille näy loppua. Millaisin keinoin pitäisit 
huolen, että hyvinvointipalvelut pystytään turvaamaan suomalaisille huolimatta siitä, 
minne sattuu syntymään? 

https://evl.fi/documents/1327140/32129628/Hallitusohjelmatavoitteet_muoks_saavutettava.pdf/830b3e1a-d987-e612-55ed-ba80212f0d8b?t=1669374530426:


Kotimaa
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• Uskonnonvapaus: Uskonnonvapaus on ihmisoikeus, jota kirkko puolustaa 
kansainvälisesti mutta myös Suomessa. Kotimaamme uskonnollinen kenttä on 
monipuolistunut. Miten edistäisit uskonnonvapautta?

• Uskontolukutaito: Kansainvälistyvässä maailmassa uskontolukutaito on tärkeä 
kansalaistaito. Miten tukisit uskonnonlukutaidon kehittymistä Suomessa?

• Ilmasto: Suomi on asettanut tavoitteen tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 
mennessä, kirkko tätä aiemmin. Tuleeko sinun mielestäsi Suomen johtaa 
ilmastokriisin ratkaisemista omilla toimillaan? Jos kyllä, miten varmistat, että 
ilmastotoimet eivät vie ihmisiä eriarvoiseen asemaan? Jos et, miten meidän 
tulisi suhtautua tutkijoiden varoituksiin yhä vakavammasta ilmastokriisistä?
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Voitte miettiä myös alueellisia kysymyksiä.  Hyvä kysymys on: 

• selkeä ja konkreettinen. (Esimerkiksi ”onko mielestäsi oikeudenmukaisuus 
tärkeää” jättää avoimeksi, millaisesta oikeudenmukaisuudesta ehdokas puhuu.)  

• sellainen, joka luo eroja ehdokkaiden välille. (Esimerkiksi kysymys ”onko 
nuorten hyvinvoinnin edistäminen tärkeää” tuottaa vain kyllä vastauksia.)  

• sellainen, jossa on useita vastausvaihtoehtoja.  

Yleisökysymyksiä voi ohjata oikeaan suuntaan. Napakat kysymykset ovat laveita 
parempia. Yleisölle voisi myös selventää, että kysyisivät aiheista, jotka koskettavat 
kaikkia panelisteja, ei esimerkiksi sitä, miksi ehdokas x ei ole vaikkapa tukenut 
uutta kaavamuutosta.



Loppuhartaus
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Virsi 602: 1 ja 4

Tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä  ja 
vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen. 

– Miika 6:8

Minä tahdon vaeltaa viisaasti, noudattaa totuuden tietä. Tulethan 
tuekseni! Minä tahdon toimia vilpittömästi kaikessa, mikä valtaani 
kuuluu. 

– Psalmit 101:2

Kristus rohkaisee, rakkaus lohduttaa ja Henki yhdistää. Tunnemme 
myötätuntoa ja lämpöä, eikö totta? Siispä tehkää minut täydellisen 
iloiseksi olemalla yksimielisiä. Antakaa rakkauden yhdistää teidät 
niin, että pyritte samaan päämäärään. Älkää tehkö mitään oman 
etunne tai turhan kunnian vuoksi, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää 
toisia tärkeämpinä kuin itseänne. Älkää ajako omaa etuanne vaan 
toistenne parasta.

-Fil. 2: 1-4
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Virsi 600 tai 565

Armollinen Jumala, sinä olet osoittanut 
myötätuntosi ja huolenpitosi koko luomakuntaa 
kohtaan.  

Auta meitä sinnikkäästi rakentamaan maailmaa, 
jossa jokaisella on oikeus toimeentuloon, jonka 
avulla hän pystyy elättämään itsensä ja 
perheensä, lisäämään omaa hyvinvointiaan ja 
osallistumaan yhteisönsä sosiaalisen, 
taloudellisen ja poliittisen tilanteen kehittämiseen. 
Anna meille uskoa pitää kiinni hyvästä ja voimia 
oikeudenmukaisemman maailman 
rakentamiseen.  

Aamen.
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Franciscus Assisilaisen rukous

Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale,
niin että sinne, missä on vihaa,
toisin rakkauden,
missä loukkausta, toisin anteeksiannon,
missä epäsopua, toisin yksimielisyyden,
missä erehdystä, osoittaisin totuuden,
missä epäilystä, auttaisin uskoon,
missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen,
missä pimeyttä, loisin sinun valoasi,
missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen.

Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita,
hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia,
pyytää rakkautta kuin rakastaa muita,
sillä antaessaan saa,
kadottaessaan löytää,
unohtaessaan saa anteeksi,
kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.
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