
PELAA JA KAIKKI VOITTAVAT

Täytä itseksesi tai kisaa kaverin kanssa. Tässä bingossa on pelkkiä voittajia, jos 
eduskuntavaaleissa saadaan työelämämyönteisiä ehdokkaita läpi! Kun saat viisi 

oikein vaakaan, pystyyn tai vinoon, hihkaise ‘BINGO’. Ota kupongista kuva, jaa se 
somessa ja tägää @vaalistaja. Muistathan merkitä somepostauksesi julkiseksi. 

Jaamme bingo-osumista postanneille mahtavia palkintoja joka viikko!

Vaalistajan Bingo

Tilasin Vaalistajan 
viikkokatsauksen 

osoitteeesta   
vaalistaja.fi/tilaa

Tulostin oman  
alueeni Vaalistaja- 

ehdokkaat 
eduskuntanvaali- 

galleria.fi

Otin Vaalistajan 
seurantaan 

Instagramissa 
@vaalistaja

Osallistuin  
Vaalistajan  
kampanja- 

tilaisuuteen 

Tykkäsin  
Vaalistajan  

some- 
postauksesta 

Otin Vaalistajan 
seurantaani 

Facebookissa

Selvitin, missä  
voin äänestää

Vein tulosteen 
ehdokasgalleriasta 

eduskuntavaali- 
galleria.fi   

työpaikalleni 

Pyysin työkaveriani 
Vaalistajan 

viikkokatsauksen 
tilaajaksi  

vaalistaja.fi/tilaa

Jaoin Vaalistajan 
kuvan/

videon omissa 
somekanavissani

Kommentoin 
Vaalistajan 

somepostausta

Muistutin  
työkaveriani  

ennakko- 
äänestyksen  
alkamisesta

Kerroin 
sosiaalisessa 

mediassa, että 
aion äänestää

Kerroin somessa  
perustelut, miksi 

äänestän

Kannustin 
ehdokastani

Kommentoin 
Vaalistajan 

somepostausta

Perustelin 
kaverilleni, miksi 
äänestäminen on 

tärkeää

Vein työpaikalleni 
jakoon Vaalistajan 

materiaalia

Osallistuin  
kampanja- 

tapahtumaan  
ja jaoin siitä  

kuvan somessa  
@vaalistaja

Kerroin  
työkavereilleni 

 lähimmän ennakko- 
äänestyspaikan 

sijainnin

Sain kaverini   
Vaalistajan  

viikkokatsauksen  
tilaajaksi 

vaalistaja.fi/tilaa

Löysin  
vaalijargonia, 
jonka julkaisin  

somessa  
@vaalistaja:n  
selitettäväksi 

Jaoin selfien  
Vaalistaja- 

tapahtumasta  
ja merkitsin  

@vaalistaja ja  
paikkakunnan 

Ryhdyin  
Vaalistajan 

Youtube-kanavan 
tilaajaksi

Tästä on syytä puhua
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Kevään 2023 eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa, jotka 

päättävät seuraavat 4 vuotta jokaiseen työssäkäyvään vaikuttavista asioista. 

Poliittiset päätökset koskevat meitä kaikkia. Harmi vain, että liian usein 

asioista puhutaan niin vaikeasti, ettei siitä erkkikään ota selvää.

Vaalistaja tiivistää pitkistä puheista olennaisen ja purkaa poliittisen jargonin 

suomeksi. Sanoo ääneen sen, mitä vaalikeskustelussa ei sanottu ja kertoo, 

mistä oikeasti puhutaan. Eikä asiat ole niin vakavia, etteikö niitä voisi 

käsitellä huumorilla.

Seuraa sivustoa vaalistaja.fi ja some-kanavia @vaalistaja, niin pysyt  

perillä siitä, kuinka eri ehdokkaat haluavat vaikuttaa työelämään  

– ja sitä kautta sinunkin elämääsi.

Vaalistaja  
– Tästä on syytä 

puhua
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