Minäkö ehdokkaaksi
kuntavaaleihin?

MAAILMAA VOI
MUUTTAA.
TARVITAAN
VAIN ROHKEITA
IHMISIÄ.

HARKITSETKO KUNTAVAALIEHDOKKUUTTA SDP:N LISTALLA?
Ehdokkuus ja kampanjointi on hieno kokemus ja reitti päättämään kotikuntasi asioista kunnanvaltuutettuna ja muissa kunnallisissa luottamustoimissa.
Valtuutetun tehtävän lisäksi kuntavaaliehdokkaiden joukosta valitaan SDP:n
edustajia myös moniin muihin luottamustoimiin kuten lautakuntiin, kunnallisten yhtiöiden hallituksiin, eri organisaatioiden johtokuntiin sekä maakunnallisiin luottamustehtäviin.
Sinun ei tarvitse tietää ehdokkuuteen sitoutuessasi vielä kaikkea! SDP kouluttaa
ehdokkaitaan sekä ennen kuntavaaleja että tulevan vaalikauden aikana. Ehdokkaaksi lähtiessäsi tarvitset vain uteliaisuutta ja intoa sekä halua kehittää kotipaikkakuntaasi paremmaksi.
Tervetuloa SDP:n kuntavaaliehdokkaaksi!

KUNTAVAALIEHDOKKUUS – MITÄ SE TARKOITTAA?
Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Kuntavaaleissa valitaan päättäjät tehtäviin, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen. Valtuustoissa tavalliset
kuntalaiset päättävät, miten omaa kuntaa kehitetään ja mihin suuntaan kuntaa
viedään tulevaisuudessa.
Voit ilmoittautua ehdokkaaksi osoitteessa www.sdp.fi/kuntavaaliehdokkaaksi
tai ilmoittaa kiinnostuksestasi oman paikkakuntasi SDP:n edustajalle. Ehdokkaaksi haluava allekirjoittaa SDP:n ehdokkaan suostumus ja sitoumus -lomakkeen, jossa mm. sitoudutaan toimimaan SDP:n valtuustoryhmässä vaaliohjelmaa
edistäen. Sitoumuslomakkeeseen voi tutustua SDP:n kuntavaaliehdokkaaksi
-sivuilla.
SDP:n ehdokkaana saat puolueelta käyttöösi kampanjoinnin työkaluja ja olet
mukana puolueen yhteisessä vaalimainonnassa. Puolueen yhteisestä näkyvyydestä sekä mahdollisuuksista olla mukana yhteisessä vaalityössä kannattaa
keskustella oman paikkakunnan SDP:n edustajien kanssa. Ehdokas itse päättää
kuinka paljon vaalityötä tekee ja millä tavoin kampanjoi. Kannattaa muistaa, että
sitoutuminen ehdokkuuteen ja kampanjointiin on avain hyvään vaalitulokseen.

VAIKUTA KOTIKUNTASI ASIOIHIN LUOTTAMUSHENKILÖNÄ
JA VALTUUTETTUNA
Valtuusto on kunnan asukkaiden vaaleilla valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuuston
sekä muiden toimielimien kautta pääset vaikuttamaan laajasti kotipaikkakuntasi toimintaan. Liikuntapaikat, puistot, koulut, terveydenhuolto, isot investoinnit, uusien
asuinalueiden kaavoitus, elinkeinoelämän tai matkailun kehittäminen, harrasteseurojen tukeminen tai uusi liikenneympyrä ovat kaikki poliittisia päätöksiä. Siitä, mihin
suuntaan kotikuntaasi viedään, päättävät poliittiset toimielimet, viime kädessä
valtuusto.
Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä pitkän tähtäimen tavoitteista. Valtuusto päättää kuntastrategiasta ja linjauksista. Valtuuston
tulee edistää kuntalaisten osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon.
Valtuuston tehtäviä ovat mm.:
• päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja kuntastrategiasta
• päättää hallinnon järjestämisen perusteista
• hyväksyä talousarvio
• päättää kunnan palveluista
• valita jäsenet kunnan toimielimiin kuten kunnanhallitus ja lautakunnat
• valita tilintarkastajat ja hyväksyä tilinpäätös

EVÄITÄ KAMPANJOINTIIN
Hyvin suunniteltu ja toteutettu vaalikampanja on hyvän vaalituloksen avain. SDP:n
ehdokkaalle -sivuilla www.sdp.fi/ehdokkaalle voit tutustua puolueen tarjoamiin
kampanjointityökaluihin sekä aiempien vaalien kampanjointi-ideoihin ja voit valjastaa mielestäsi parhaat vinkit oman vaalikampanjasi käyttöön. Kannattaa myös jutella
paikallisten konkareiden kanssa siitä, millaisia kampanjointikeinoja omalla paikkakunnallasi on käytetty ja miten ne ovat toimineet. Älä pelkää myöskään kokeilla jotain
uutta ja innovatiivista! Tuoreet ideat huomataan usein myös mediassa.
Hyvän kampanjan suunnitteluun kannattaa pyytää ystävää tai kuntapolitiikkaa
tuntevaa henkilöä, joka voisi toimia kampanjapäällikkönä tai olla mukana omassa
tukiryhmässäsi.
Paikallinen SDP ja puoluetoimisto auttavat sinua kampanjan suunnittelussa ja
toteuttamisessa. Lähde rohkeasti mukaan – apua, ideoita ja tukea on tarjolla kaikille
SDP:n ehdokkaille!

www.sdp.fi/kuntavaaliehdokkaaksi

