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Ohjeita yhdistysten kuntavaalivaikuttamiseen
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Miksi? Meidän on hyvä yhdessä ottaa kantaa tasa-arvoisen yhteiskunnan
puolesta kuulovammaisten lasten ja perheiden asioissa silloin, kun
heidän elämäänsä, olosuhteita tai palveluja heikentäviä päätöksiä ollaan
tekemässä.
Kunnassa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat eniten
kuulovammaisten lasten perheiden arkeen (päivähoito, esiopetus,
perusopetus, kuunteluystävällisten tilojen rakentaminen tai remontointi,
harrastukset, terveys- ja sosiaalipalvelut jne.).
Vaikuttaminen on pieniä tekoja hyvissä ajoin ennen päätöksiä.
Tärkeää on vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin itsenäisesti tai
yhdessä muiden kanssa.
Kannattaa tarttua ajankohtaisiin kunnan asioihin ja hyödyntää niitä.
Mitä asioita on tärkeää nostaa esille? Mihin asioihin kunnassa pitäisi
saada muutos?
Kuuloalan järjestöjen yhteisistä vaaliteeseistä (klvl.fi/kuntavaalit2021)
voi valita myös vain yhden, joka tuntuu omimmalta.

MITEN VAIKUTAMME?

Mitä yhdistys tai yksittäinen jäsen voi tehdä?
1.Yhdistyksen jäsen voi mennä mukaan vaalitapahtumiin tai eri puolueiden
esittelypisteisiin ja jakaa vaaliteesi-paperia. Samalla voi haastaa puolueen ehdokkaita
kysymällä esim."Jos tulet valituksi, miten aiot vaikuttaa siihen, että vaaliteesit
otetaan kunnassa huomioon?".
2. Joku yhdistyksestä voi kirjoittaa mielipidekirjoituksen paikallislehteen koskien
järjestöjen yhteisiä vaaliteesejä.
3. Jokainen voi jakaa kuulojärjestöjen yhteisiä vaaliteesejä eteenpäin verkossa ja
somessa.
4. KLVL:n vaaliteesi-somepostauksia voi jakaa eteenpäin oman kunnan ehdokkaille.
5. KLVL:n verkkosivujen vaaliteesi-artikkelia voi linkittää omiin viesteihin
ehdokkaille.
6. Jos tuntee jonkun ehdokkaan, häneen voi olla henkilökohtaisesti yhteydessä ja
kertoa kuuloalan vaaliteeseistä. Samalla ehdokkaalta voi kysyä saman kysymyksen
kuin kohdassa 1.
7. Vaaliteesit voi lähettää eri puolueiden piiritoimistoille tai paikallisosastoille.
8. Osallistua voi myös kaikille avoimiin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin.
9. Osallistumalla voi saada tietoa ja siellä voi tuoda kuulovammaisten asiaa ja
tarpeita esille. Samalla se lisää kuntapäättäjien, virkamiesten ja tilaisuuden muiden
osallistujien tietoisuutta ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa.
10. Jos kunnassa järjestetään (etä)vaalipaneeleita, osallistukaa mahdollisuuksien
mukaan niihin vaikka yhdessä muiden paikkakunnalla toimivien järjestöjen kanssa
11. Onko joku yhdistyksen jäsen valmis asettumaan itse ehdolle? Ehdokasasettelu
päättyy 3.5.2021.
12. Vaalien jälkeen voi lähestyä läpimenneitä ehdokkaita ja toimittaa heille
vaaliteesit ja em. kysymyksen.
13. Muistakaa myös kunnan vammaisneuvostot; olisiko yhdistyksellä sinne sopivaa
ehdokasta?

