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Paikallisten puolueiden piirijärjestöjen sivuilla on ehdokaslistauksia
(ehdokkaiden sivujen kautta voit löytää puhelinnumeron)
Eduskunta.fi- sivustolta löydät nykyisten kansanedustajien
puhelinnumerot ja sähköpostit

Esittele itsesi ja kerro, että olet huolestunut luonnon monimuotoisuuden
puolesta sekä ilmastonmuutoksesta ja haluaisit kuulla lisää siitä, mitä
ehdokas on valmis tekemään ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin
suojelemisen eteen. Esimerkiksi: 

Jos olet ehtinyt tutustua ehdokkaaseen, niin voit aloituksessa kehua
ilmastotekoa tai lausuntoa, jonka ehdokas on aikaisemmin tehnyt tai
viitata ehdokkaan nettisivujen esittelyn ympäristömainintoihin. Osoita
olevasi kiinnostunut ehdokkaasta.

1.  Etsi puhelin ja laita soittohousut jalkaan

2.  Etsi ehdokas esimerkiksi täältä: 

3. Valmistaudu ehdokkaalle soittamiseen perehtymällä hänen
puolueensa tavoitteisiin ja ehdokkaan omiin kiinnostuksenkohteisiin.

4. Soita ehdokkaalle

“Minulla olisi muutama kysymys ilmastonmuutokseen ja ilmastotoimiin
liittyen. Haluaisin kuulla, mitä sinä vaaliehdokkaana olet valmis tekemään
ilmastonlämpenemisen rajoittamiseksi?”
 

Miten soitan poliitikoille?
Ohjeet poliitikoille ja ehdokkaille soitteluun



Epämääräinen vastaus -> 

Ei riittävää / Epärelevantteja lajittelujuttuja tms. ->

Rupeaa vänkäämään ->

4. Kysele yhdestä tai useammasta haluamastasi teemasta 
Vinkkejä ehdokkaan erilaisiin vastauksiin reagoimiseen:

Voi tarkentaa ja kysyä täsmentäviä kysymyksiä esim. 
"Milloin asia x lopetetaan?" // "En nyt ihan saanut kiinni tuosta. Mitä siis tarkoitat?"

"Ajatteletko siis, että tuo ratkaisee ilmastonmuutoksen?"

Ei tarvitse alkaa väittelemään eikä ottaa asiantuntijan roolia, vaan voi suhtautua
asiaan huolestuneena kansalaisena, joka odottaa poliitikolta enemmän. Voit
sanoa, että musta tuntuu, että tuo ei ole riittävää / ei oikein vastaa sitä mitä olen
muualta kuullut. JOS keskustelussa tulee esille asioita, joihin et tiedä vastausta.
niin se ei haittaa! Olet asiasta huolestunut kansalainen, etkä asiantuntija. Älä sano
mitään, mistä et ole varma. Jos et tiedä vastausta johonkin, niin sano se suoraan,
mutta kerro myös, että voit selvittää asian ja palata siihen vielä esimerkiksi
sähköpostitse (tässä tapauksessa on todella tärkeää, että myös teet niin).

5. Kiitä (jos siltä tuntuu) ja lopeta puhelu
Jos ehdokkaan ympäristötavoitteet kuulostavat jokseenkin hyviltä korvaasi, 
niin voit vielä kannustaa häntä niistä ja vaikka toivottaa mukavaa illanjatkoa. 

On aivan normaalia ja ok, jos vieraalle ihmiselle soittaminen aluksi
jännittää, mutta muista, että sinun ei tarvitse olla asiantuntija. Sinun ei
tarvitse valmistautua voittamaan väittelyissä puhelun vastaanottajaa, 
 sillä kärkevään väittelyyn ajautuminen ei useimmiten edes johda
toisen osapuolen mielipiteen muutokseen! 

 
Jos jännität, niin voit totutella soitteluun esimerkiksi soittamalla
ensimmäiseksi sellaiselle ehdokkaalle, jonka uskot olevan myötämielinen
asiallesi. 

Ohjeet poliitikoille ja vaaliehdokkaille soitteluun


