
SAMAA MIELTÄ:

1.  Nukkumaanmenosta ja 

muista kotisäännöistä kan-

nattaa keskustella yhdessä 

koko perheen kanssa. 

2. Uutisia ei kannata katsoa 

liian nuorena, koska osa 

 aiheista voi pelottaa.

Viimeksi, kun oli vaalit, kävimme 
vanhempien kanssa koululla äänes-
tämässä. Siellä oli luokka ja luokas-
sa kopit, joissa oli ihan pienet sei-
nät. Seiniin oli kiinnitetty lista ni-
miä. Luokassa pöydän takana istui 
kaksi tyyppiä, joiden edessä äänes-
tyslappu laitettiin laatikkoon. Iris 
oli silloin vasta yksivuotias. 

Me ei kyllä saada katsoa uutisia, 
mutta haluaisin nähdä enemmän 
tennistä, koska pelaan sitä itse. Ei 
aina vain Kaisa Mäkäräisen onnis-
tumisia. 

Minusta hyvä ikä äänestää alkaisi 
8–11-vuotiaana. Esimerkiksi Iris voi 
vielä sanoa ihan mitä vain. Pitää 
olla vähän vanhempi. 

Minäkin äänestäisin nuorta. Sellai-
nen energinen olisi hyvä lasten 
edustaja. Jos on yli 50-vuotias, voi 
muisti reistailla, eikä enää muista 
mitä itse lapsena halusi. Hyvä 
 ehdokas on ystävällinen ja hänellä 
on järkeä päässä. Sellainen, ettei 
vain anna sääntöjä, joita ei ole har-
kinnut tai miettinyt mitä niistä seu-
raa. Sellainenkin on huono, jolle ei 
kelpaa mikään eikä osaa tehdä 
yhteistyötä. 

Minä haluaisin kouluun vähemmän 
matikkaa ja kotona myöhäisemmät 
nukkumaanmenoajat. Kerran uute-
navuotena saimme valvoa kol-
meen. Se oli tylsää ja seuraavana 
päivänä väsytti. 

Näin mummilla telkasta uutisia. 
Siellä oli vaalijuttuja. Kannattaisi 
kyllä äänestää siksi, että jos ei ää-
nestä ja sinne tulee joku ihan eri ta-
valla ajatteleva, niin siihen pitäisi 
vain tyytyä ja se harmittaisi.

KUULKAA MEITÄ
VA IKUTTAMINE N.  Jos Iris ja Erin saisivat äänestää, he valitsisivat 
nuoren, energisen ja sikajärkevän ehdokkaan. TEKSTI JA KUVAT ANI KELLOMÄKI

Minä haluaisin uutisiin enemmän 
jalkapalloa ja elokuvia. 

En muista sitä. Minusta äänestys- 
ikäraja voisi olla 6 vuotta. Se on 
  minulla kahden kuukauden päästä. 

Hyvä vaaliehdokas on sikajärkevä 
ihminen, joka ei sekoile. Sopiva ikä 
ehdokkaalle on 21 tai 30 vuotta. 

Lasten pitäisi saada päättää enem-
män esimerkiksi siitä, milloin saa 
pelata. Ja siitä, että saisi katsoa pi-
dempään elokuvia. Mielellään koko 
päivän! Ja lepohetket pois päiväko-
dista!

KESKUSTELIJAT 

Erin, 9, kokenut 
äänestäjä

Iris, 5, tuleva  
vaikuttaja
             

MITÄ 
ASIANTUNTI-
JAT SANOVAT 
LASTEN 
VAIKUTUS-
MAHDOLLI-
SUUKSISTA
+ Lapsen oikeus 
tulla kuulluksi ja 
vaikuttaa kaikissa 
häntä koskevissa 
asioissa on suojat-
tu vahvasti lain-
säädännöllä.
+ Uusi opetus-
suunnitelma kan-
nustaa aktiiviseen 
kansalaisuuteen, 
osallistumiseen ja 
vaikuttamiseen.
+ Kuulluksi tule-
minen vahvistaa 
itsetuntoa.
– Toimintakult-
tuuri tai yhteis-
kunnan rakenteet 
eivät aina mah-
dollista tai edistä 
lasten osallisuut-
ta.
– Aikuiset saatta-
vat joskus sysätä 
vastuuta liian 
isoista päätöksistä 
lapsille.
 
Lähteet: Opetushalli-

tus ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos
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Jutellaanko?


