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Fyll i exakta resultat här

Bonus:

Valdeltagandet

(1. omgången i valet 2012)

(72,8%)
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Bingo
Följ med valsändningen och fyll i bingot vartefter
det nedanstående sägs eller händer.

Göran Djupsund
säger “Missförstå
mig rätt”

“Kekkoslovakien”

s

Glädjetårar på
en valvaka

Niinistö får en
bukett blåvita
blommor

Någon talar
om yttre hot

Väyrynen skyller
sitt valresultat
på media

Putin nämns

Någon siktar i
stället på
presidentvalet
2024

“Det var en miss
av Torvalds att
spela Natokortet”

Huhtasaari
säger något
EU-kritiskt

Niinistös stöd är

“Socialdemokraterna är i kris”

(fyll i innan bingot börjar)

Haavisto-effekten
diskuteras

Valdeltagandet är
över 72,8%
under 72,8%

(välj innan bingot börjar)
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Kyllönen
talar om social
orättvisa

“Det här är
historiskt”

Huhtasaari
förbereder sig
på riksdagsvalet
2019

Haatainen
får röda rosor

Någon centerpartist säger
“Tehdään näistä
vaalit”

Väyrynen visar
upp bok, mugg
eller annan
produkt

Vanhanen talar
om sin långa
erfarenhet

Kyllönen
tackar kampanjarbetarna för
deras arbete

Quiz I

Vad vet du om presidentens makt?
10 frågor om presidentens uppgiter.

1

Presidentens uppgifter definieras i grundlagen.
Vilka av följande uppgifter är inte presidentens?
a. Presidenten leder landets utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med statsrådet
b. Presidenten stadfäster nya lagar
c. Presidenten har huvudansvaret för Finlands inrikespolitik

riksdagen har antagit en lag ska den stadfästas av presidenten.
2 När
Vad händer om presidenten inte stadfäster lagen?
a. Lagen träder inte alls i kraft
b. Lagen återgår till riksdagen för behandling
c. Lagen kan stadfästas av följande president

är alltid på jobb. Om hen ändå är förhindrad att utföra
3 Presidenten
sina uppgifter kan de skötas av någon annan, vem?
a. Riksdagens talman
b. Statsministern
c. Vicepresidenten

Finland blev republik 1919 ville man att presidenten skulle ha
4 När
stor makt. I dag har makten begränsats en hel del. Från vilket år är
den nuvarande grundlagen där bl.a presidentens makt definieras?

a.1 994
b. 2000
c. 2002

en ny president har blivit vald finns det tydligt bestämt när
5 När
och hur hen tillträder. När tillträder presidenten?
a. Andra måndagen efter den avgörande valomgången
b. Första dagen i månaden efter valet
c. Dagen efter att valet har avgjorts

6 Vem kan bli president?

a. En finsk medborgare
b. En finsk medborgare som är född i Finland
c. Det räcker att båda dina föräldrar är födda i Finland

7 Presidenten kan i vissa fall ändra på domslut, hur?
a. Presidenten kan befria en skuldsatt person från sitt huslån
b. Presidenten kan skärpa ett straff för någon som dömts för ett brott
c. Presidenten kan benåda en person som dömts till fängelse eller böter

får en lön på 126 000 euro i året.
8 Presidenten
Hur mycket skatt måste hen betala?
a. Presidenten behöver inte betala skatt på sin lön
b. Presidenten får betala skatt i enlighet med sitt samvete
c. Presidenten betalar omkring 60 procent skatt på sin lön

9 Hur inleder presidenten sitt nyprstal=
a. “Kansalaiset, medborgare”
b. “Hyvää uutta vuotta, gott nytt år!”
c. “Rakkaat suomalaiset, kära finländare”

10 Hur många år i följd kan man vara president?
Facit
1. c 2. b 3. b 4. b 5. b 6. b 7. c 8. a 9. a 10. b
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a. 8 år
b. 12 år
c. 26 år

Quiz II

Hur bra känner du presidentkandidaterna?
Här kommer 8 kluriga fakta!

1

Vem har varit frivillig klasslärare i Mikronesien?
a. Pekka Haavisto
b. Tuula Haatainen
c. Merja Kyllönen
d. Laura Huhtasaari

2 Vilken kandidat har gett ut flera Interrail-guider?
a. Laura Huhtasaari
b. Pekka Haavisto
c. Sauli Niinistö
d. Nils Torvalds

3 Vem är utbildad bioanalytiker?
a. Merja Kyllönen
b. Laura Huhtasaari
c. Paavo Väyrynen
d. Matti Vanhanen

4 Vilken av dessa kandidater har inte jobbat som journalist?
a. Matti Vanhanen
b. Nils Torvalds
c. Tuula Haatainen
d. Paavo Väyrynen

5 Vilken kandidat är äldst?
a. Nils Torvalds
b. Sauli Niinistö
c. Paavo Väyrynen
d. Matti Vanhanen

6 Vem har doktorerat vid Åbo Akademi?
a. Paavo Väyrynen
b. Nils Torvalds
c. Tuula Haatainen
d. Pekka Haavisto

7 Vem blev finansminister 1996?
a. Pekka Haavisto
b. Tuula Haatainen
c. Sauli Niinistö
d. Nils Torvalds

8 Vem har fått sitt namn efter Kekkonens barn?
a. Pekka Haavisto
b. Paavo Väyrynen
c. Laura Huhtasaari
d. Matti Vanhanen

6
Facit
1. d 2. b 3. a 4. c 5. a 6. a 7. c 8. d

Memory
Printa och klipp ut korten för en omgång memory
i väntan på resultaten. Alternativt, ta ett kort och
spela den kandidat du fick. De andra ska försöka gissa
vilken kandidat det är fråga om.

7

Klipp ut
din egen
valvaka

Printa och klipp ut pappersdockorna för att följa med valvakan
hos dig eller varför inte ordna en sista minutens valdebatt!
Pappersdockorna hittas på följande sidor.
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