SUOMEKSI

Hei, mitä täällä
tapahtuu?

Eipäs kun opettaja.
Äiti?

Kuka näistä
asioista päättää?
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Ei, vaan kansanedustajat!

Mihin nämä ihmiset ovat menossa?
Eduskuntaanko?

Niin, sinne valitaan 200
kansanedustajaa eri puolilta
Suomea. Vaalit järjestetään
neljän vuoden välein.

Mitä he tekevät siellä?
Kenestä voi tulla kansanedustaja?
Minustako?
Mennään katsomaan!

Kenestä tahansa, sinustakin.
Täytyy olla 18-vuotias ja
Suomen kansalainen.
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Onpa suuri talo!
Kuka tämän teki?

Eduskuntatalon suunnitteli
arkkitehti Johan Sigfrid Sirén.
Talo on yli 80 vuotta vanha.

Katso, täällä on eri eduskuntaryhmien kansanedustajia.

Eduskuntaryhmien?

Kansanedustajat kuuluvat eri
eduskuntaryhmiin, koska heillä on erilaisia
mielipiteitä samoista asioista. Ja täällä
on töissä myös sihteereitä, lakimiehiä,
kirjastonhoitajia, autonkuljettajia…

Hui, onpa vahvan
näköinen turvamies!
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Minkä takia täällä on
Suomen entisten
presidenttien patsaita?

Mikä huone tämä on?

He kaikki ovat olleet
aikoinaan myös
eduskunnan puhemiehiä.

Tämä on valtiosali, eli
eduskunnan juhlasali.

Katso, eduskunnan
puhemiehellä on
ulkomaisia vieraita.

Ståhlberg, Relander,
Svinhufvud, Kallio,
Kekkonen…

Ja tuolla luokkaretkeläiset
kuuntelevat opastusta.
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Hei, nämä ovat
eduskunnan kuuluisat
paternosterhissit!

Siistit! Miten niihin
mennään kyytiin?

Onpa kaunis kahvila!

Täällä toimittajat tapaavat
kansanedustajia.

Se on helppoa, kyytiin hypätään
vauhdissa ja vauhdissa pois.
Niillä voi kulkea ensimmäisestä
viidenteen kerrokseen ja takaisin.

Eikä käänny
ylhäällä
ylösalaisin?

Ei tietenkään, näillä
voi matkustaa koko
kierroksen.
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Tuolla kuvataan!

Eduskunnassa työskentelee
kymmeniä toimittajia ja
kuvaajia. Kansanedustajien
työtä seurataan tarkasti.
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Mikä sali tämä on? Vähän
niin kuin iso koululuokka…
ja korkea!

Tämä on istuntosali. Täällä
kansanedustajat säätävät lakeja.
Lait ovat sääntöjä, joiden mukaan
Suomessa toimitaan.

Hmm, keitäs tuolla
aitioissa istuu?

Ministerit istuvat toisessa
aitiossa ja täällä toisella
puolella on eduskunnan tulkki.
Kansanedustajat voivat puhua
joko suomeksi tai ruotsiksi.

Katso, nyt he äänestävät!
Jaa, ei, tyhjiä? Mitä se
tarkoittaa?

Kuka tuolla edessä istuu?
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Puhemies istuu siellä ja
johtaa täysistuntoa.

Sitä, ettei kansanedustaja
kerro, mitä mieltä on. Ja poissa
tarkoittaa, että ei ole salissa
äänestämässä.
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Pääsemmekö me seuraamaan
eduskunnan täysistuntoja?

Kyllä, te voitte aina tulla tänne
seuraamaan eduskunnan
täysistuntoa.

Pitääkö varata paikka etukäteen?

Hys! Täällä pitää olla
hiljaa. Täysistuntoa ei
saa häiritä.

Ei tarvitse, ovet ovat aina auki
täysistuntojen aikana.
Tosi makea sali,
kattokin sokerista!

Olipa kiva reissu.

Toimittajat ja kuvaajat
seuraavat istuntoa tuolla
ja heitä vastapäätä istuvat
ulkomaiset vieraat. Nyt siellä
on ryhmä tansanialaisia
kansanedustajia.
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Mikä sana muodostuu pystyriville?

Mitä käytävää pitkin kansanedustaja löytää paikalleen täysistuntosaliin?

1. Kuka johtaa täysistuntoja?

1.

2. Ketkä valitaan vaaleilla?

2.

3. Suomessa on kaksi

kansalliskieltä, suomi ja…

3.

4. Eduskunnan juhlasali
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5. Mikä tuo koululaiset usein
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labyrintti: käytävä D. ETSI EROT: kruunun sakarat, oikeanpuoleisen kuvan leijonan toinen takatassu puuttuu,
oikeanpuoleisen miehen parta, leijonan korva, vasemman puoleisen miehen vaatteen helma. RISTIKKO: 1. puhemies,
2. kansanedustajat, 3. ruotsi, 4. valtiosali, 5. luokkaretki, 6. täysistunto, 7. ministerit, 8. paternoster, 9. kaksisataa.
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Testaa, mitä jäi
mieleen!

Kirjoita mielipiteesi vierailustasi eduskunnassa alla
olevaan korttiin ja postita se eduskuntaan.
Myös muut terveiset ovat tervetulleita!
Osoite: Eduskuntatiedotus, 00102 Eduskunta

1. Kuinka monta kansanedustajaa on?
a) 150
b) 200
c) 250
2. Kuinka usein eduskuntavaalit järjestetään?
a) joka toinen vuosi
b) joka neljäs vuosi
c) joka kuudes vuosi
3. Kenestä voi tulla kansanedustaja?
a) kaikista 20 vuotta täyttäneistä
b) vain Suomessa syntyneistä
c) 18 vuotta täyttäneistä Suomen kansalaisista
4. Voiko täysistuntoa tulla seuraamaan paikanpäälle?
a) ei koskaan
b) aina
c) vain torstaisin
5. Miksi kutsutaan sääntöä, josta kansanedustajat päättävät?
a) laki
b) järjestyssääntö
c) ohje
6. Kuinka monta pylvästä Eduskuntatalon edessä on?
a) 10
b) 12
c) 14
7. Kuka suunnitteli eduskuntatalon?
a) Sirén
b) Saarinen
c) Aalto
Oikeat vastaukset: 1.b) 2.b) 3.c) 4.b) 5.a) 6.c) 7.a)

Terveiseni eduskuntaan:

11/ 2012

