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VAALI-

KESKUSTELU 

 

Keskustellaan 

 

Mikä on sinun poliittinen näkemyksesi? Kuulutko johonkin puolueeseen tai haluaisitko 

kuulua? Miksi? 

Oliko perheessäsi politiikka tärkeä? 

Mitä politiikka sinulle merkitsee? 

Millainen kuntavaaliehdokas / ministeri / presidenttiehdokas on sinun mielestä hyvä? 

Millainen koulutus hänellä pitäisi olla? 

Millaisista poliitikoista et tykkää? 

Mitä asioita olisi sinun mielestä tärkeää viedä eteenpäin Tampereella / Suomessa / sinun 

kotimaassa? 

Onko sinulla joku suosikkipoliitikko? Miksi? 

Onko Suomessa vapaa uskonto?  

Mitä laki sanoo, jos ihminen on sairas ja ei ole rahaa?  

Missä vaalissa Suomessa sinä saat äänestää?  

Mikä sinun mielestä on tärkein oikeus? Miksi?  

Onko sinun kotimaassa samat oikeudet?  

Laki sanoo, että kaikilla ihmisillä on oikeus turvalliseen elämään ja kotirauhaan Suomessa. 

Onko sinulla kotirauha ja turvallinen elämä? ( 

Milloin ulkomaalaisen täytyy mennä armeijaan? 

Kuinka kauan armeija kestää? 

Mitä velvollisuuksia on isällä ja äidillä? 

Mitä velvollisuuksia on lapsilla? 

Mitä ajattelet Suomen armeijasta? Onko se sama sinun kotimaassa? 
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Onko sinun mielestäsi hyvä asia, että myös naiset voivat mennä armeijaan? Miksi? 

Mitä sinun täytyy tehdä, jos tulet paikalle, kun tapahtuu onnettomuus? 

Onko sinun kotimaassa samat velvollisuudet kuin Suomessa? 

 

Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Miksi?  

 

1. On tärkeää seurata maailman politiikkaa. 

2. Haluan olla aktiivinen Suomen politiikassa. 

3. Suomen yhteiskunta toimii hyvin. 

4. Korruptiota on kaikissa maissa. 

5. On tärkeää äänestää kaikissa vaaleissa. 

6. Kansanäänestykset ovat hyviä, ja niitä pitäisi olla enemmän. 

7. Poliitikoilla on sopivat palkat. 

8. Poliitikoilla ei ole yksityiselämää. 

9. Suomessa poliitikkoihin voi luottaa. 

10. Kaikkien ihmisten pitäisi olla kiinnostuneita politiikasta. 
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Dialogit 

 

Kuntavaalit I 

 

Tapaat ystävän ja keskustelette kuntavaaleista. 

 

Ystävä:  *** 

Sinä:  (Tervehdi ja vastaa.) (10 sek.) 

Ystävä:  *** 

Sinä:  (Vastaaja kysy jotakin.) (20 sek.)  

Ystävä:  ***  

Sinä:  (Vastaa myöntävästi.) (20 sek.) 

Ystävä:  *** 

Sinä:  (Vastaa kieltävästi. Kerro, miksi?) (15 sek.)  

Ystävä:  *** 

Sinä:  (Vastaa.) (10 sek.)  

Ystävä:  ***  

Sinä:  (Vastaa.) (10 sek.) 

 

MALLI Kuntavaalit I 

 

Tapaat ystävän ja keskustelette kuntavaaleista. 

 

Ystävä:  No morjens! Mites menee? 

Sinä:  (Tervehdi ja vastaa.) (10 sek.) 

Ystävä:  Kuuliksä et Samppa on Vihreitten ehdokkaana? Se odottaa paljon ääniä ja  

   aikoo nyt tosissaan puskea kunnavnaltuustoon. 

Sinä:  (Vastaa ja kysy jotakin.) (20 sek.)  

Ystävä:  Kyllä! Arvaa mitä. Mäkin oon ihan vakavissani miettinyt, että haluaisin   

  tulevaisuudessa politiikkaan mukaan. Kunnissa pitäs olla enemmän  

  maahanmuuttajia valtuustossa. Mitä sä ajattelet, olisiko musta siihen? 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi.) (20 sek.) 

Ystävä:  Kiitos kannustuksesta! Tuu säkin mukaan! Sähän olet myös hyvä puhuja! 

Sinä:  (Vastaa kieltävästi. Kerro, miksi?) (15 sek.)  

Ystävä:  No höh. Mut sulla on vielä aikaa muuttaa mieltäs! Mut hei, mun bussi tulee,  

  mä jatkan matkaa.  

Sinä:  (Vastaa.) (10 sek.)  

Ystävä:  Jep! Törmäillään!  

Sinä:  (Vastaa.) (10 sek.) 
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Presidentinvaalit II 

 

Tapaat naapurin ja keskustelette presidentinvaaleista. 

 

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Vastaa.) (20 sek.) 

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Vastaa kysymykseen.) (10 sek.)  

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Vastaa ja kerro mielipiteesi.) (25 sek.) 

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi.) (15 sek.)  

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Vastaa ja kerro, mihin olet nyt menossa.) (10 sek.)  

Naapuri:  *** 

 

MALLI Presidentinvaalit II 

 

Tapaat naapurin ja keskustelette presidentinvaaleista. 

 

Naapuri:  No terve! Mitäpä sulle? 

Sinä:  (Vastaa.) (20 sek.) 

Naapuri:  Kiva kuulla! Kuule, ookko seurannut noita vaalipaneeleita? Aivan järkyttäviä  

  noi toimittajat! Mitä sä aattelet? 

Sinä:  (Vastaa kysymykseen.) (10 sek.)  

Naapuri:  Taitaa olla aika selvää, kenestä tulee presidentti. Vaikka nykyisen presidentin  

  kannatus on vähän laskenut, kuitenkin enemmistä kannattaa häntä. 

Sinä:  (Vastaa ja kerro mielipiteesi.) (25 sek.) 

Naapuri:  Kyllä! Sais tulla uutta verta politiikkaan, mutta tottakai presidentillä ei ole  

niin paljon valtaa – enemmän tuo edustustehtävä sillä on ja hyvinhän se 

presidenttipari edustaa. Ei mulla oo valittamista. Meinaakko äänestää? 

Sinä:  (Vastaa myöntävästi.) (15 sek.)  

Naapuri:  Mä kans meen heti, kun ennakkoäänestys aukeaa. Joko sä tiedät, ketä sä  

  äänestät? 

Sinä:  (Vastaa ja kerro, mihin olet nyt menossa.) (10 sek.)  

Naapuri:  Joo, mullakin on vähän hoppu. Nähdään! 
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Eduskuntavaalit III 

 

Tapaat naapurin ja keskustelette eduskuntavaaleista. 

 

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Tervehdi ja vastaa.) (10 sek.) 

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Vastaa kysymykseen.) (20 sek.)  

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Vastaa kysymykseen.) (20 sek.) 

Naapuri:  ***  

Sinä:  (Vastaa kieltävästi. Kysy lisää.) (15 sek.)  

Naapuri:  ***  

Sinä:  (Vastaa.) (10 sek.)  

Naapuri:  *** 

Sinä:  (Reagoi tilanteeseen.) (10 sek.) 

 

MALLI Eduskuntavaalit III 

 

Tapaat naapurin ja keskustelette eduskuntavaaleista. 

 

Naapuri:  Se on moro! Joko sä äänestit ennakkoon? 

Sinä:  (Tervehdi ja vastaa.) (10 sek.) 

Naapuri:  Aha! Mä yritän ehtiä äänestää heti äänestyspäivän aamusta. Tänä vuonna  

  onkin vaikee päättää, ketä äänestäs. Ookko sama mieltä? 

Sinä:  (Vastaa kysymykseen.) (20 sek.)  

Naapuri:  Toi äänestys on vähän sellasta spekulaatioo nykyisin, ei voi oikein miettiä,  

  ketä ihmistä äänestäisi, kun olis hyvä antaa ääni sille, joka todennäkösesti vois  

  päästä eduskuntaan. Puolueetkin on aika samanlaisia nykyään. Onks sulla  

  joku puolue, jota kannatat? 

Sinä:  (Vastaa kysymykseen.) (20 sek.) 

Naapuri:  No sitä samaa minäkin. Kyllä se on ihan ykköspuolue tällä hetkellä. Ootko  

  kuullut, että naapurin Mohammed on myös ehdokkaana? Se edustaa  

  Demareita.  

Sinä:  (Vastaa kieltävästi. Kysy lisää.) (15 sek.)  

Naapuri:  Jos mä oikein muista, Mohammed on ollut jo 4 vuotta kunnanvaltuustossa ja  

  sillä on paljon kannattajia.  

Sinä:  (Vastaa.) (10 sek.)  

Naapuri:  Ihan totta!  Pidetään peukkuja! 

Sinä:  (Reagoi tilanteeseen.) (10 sek.) 
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Tilannetehtävät 

1. Haluaisit asettua ehdokkaaksi vaaleissa. Mitkä vaalit ne ovat? Mikä on sinun 

iskulause? 

2. Olet ehdokas kunnallisvaaleissa. Haluat markkinoida itseäsi. Mitä sanot 

ohikulkijalle? 

3. Sinun ystävä on innokas Pekka Haaviston kannustaja. Kommentoi ystävälle,   

mitä ajattelet hänestä! 

4. Tapaat ystävän. Unohdit äänestää. Olet tosi nolo.  

5. Sinulle tuli kutsu äänestämään. Et ymmärrä, mikä paperi se on. 

6. Kysyt neuvoa äänestämisestä. 

7. Haluat tietää, kuka ja milloin voi äänestää. 

 

Mielipide 

 

A. Suomen presidentti on hyvä. 

B. Eduskunnassa pitäisi olla enemmän maahanmuuttajia. 

 

Kertominen 

 

A. Vertaa Suomen ja kotimaasi poliittista järjestelmää. 

Millainen valtiomuoto kotimaassasi on? 

Jos kotimaassasi on demokratia, kuinka usein parlamenttivaalit järjestetään? 

Kuinka monta jäsentä parlamenttiin valitaan? 

Onko valtion päämiehenä presidentti? Jos on, kuinka usein on vaalit? 

Mitkä ovat kotimaasi puolueet? 

Mitkä ovat näiden puolueiden ideologiat? 

Millainen poliittinen johto kotimaassasi on tällä hetkellä?  

B. Kerro omasta poliittisesta näkemyksestäsi niin paljon kuin haluat! 

 

 

 

 

 

 


