KD:n eduskuntavaalistartin 9.2. – 10.2.2019 infot ja aikataulut
Lämpimästi tervetuloa Kristillisdemokraattien vaaliavajaisviikonloppuun Hämeenlinnan Aulangolle.
Huomioitavaa viikonlopussa:
1) Jos on mahdollisuus, niin viikonloppuun kannattaa ottaa mukaan oma tietokone/tabletti/älypuhelin,
missä on nettiyhteys.
2) Scandic Aulangolle saapuminen:
-

OMALLA AUTOLLA: Scandic Aulangon osoite on Aulangontie 93, Hämeenlinna. Reittiohjeet voi
katsoa mm.: www.google.fi/maps
JUNALLA: Junalla pääsee Hämeenlinnaan. VR:n aikataulut ja hinnat löytyvät: www.vr.fi.
BUSSILLA: Linja-autolla 2 pääsee Hämeenlinnan keskustasta rautatieasemalta aivan Aulangon hotellin
eteen. Linja-auto kulkee kerran tunnissa. Tarkan reitin ja aikataulut voi katsoa:
reittiopas.hameenlinna.fi. Lippuhinnat/suunta: aikuinen alk. 3,40 €, lapsi alk. 1,70 €.

3) Majoitus ja matkatavaroiden säilytys:
Huoneet ovat käytettävissä tulopäivästä perjantaista/lauantaista klo 15 alkaen. Huoneet luovutetaan
sitä mukaa, kun huoneet on siivottu. Eli jo ennen klo 15 voi kysyä hotellin vastaanotosta, olisiko oma
huone jo valmis. Jos oma huone ei ole valmiina, matkatavarat voi jättää säilytykseen siksi aikaa,
ennen kuin majoittuu huoneeseen. Narikkatilaa on aulatiloissa ennen kuin mennään kokoussaliin.
4) Hotelliin saapuminen:
Kun saavut hotelliin, niin kaikki hotellissa majoittujat ilmoittautuvat majoitukseen hotellin
vastaanottoon.
 Kaikki KD:n osallistujat (hotellissa majoittujat sekä ei-majoittujat) ilmoittautuvat ennen
kokoussaliin menemistä KD:n omalla ilmoittautumistiskillä. Tiskiltä saa KD:n nimilapun (mihin
laitetaan oma nimi ja paikkakunta) sekä lipukkeet lauantain ja sunnuntain lounaille, lauantain
iltapäiväkahville ja lauantain illalliselle. KD:n ilmoittautumistiskiltä ilmoittaudutaan valokuvaukseen ja
videoklinikkaan.
 HUOM! KD:n ilmoittautumistiski on avoinna lauantaina klo 9.00 alkaen. Eli perjantaina majoittuvat
tulevat hakemaan KD:n nimilapun ja ruokailulipukkeet lauantaina (klo 9.00 jälkeen).
5) Lisätietoja:
Päivitetyn ohjelman ja aikataulut löydät myös: www.kd.fi/aulanko. Scandic Aulanko (entinen nimi:
Cumulus Resort Aulanko) kokous- ja kylpylähotellin tietoihin ja palveluihin voit tutustua:
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/hameenlinna/scandic-aulanko.
Jos sinulla on mitä vaan kysyttävää viikonloppuun liittyen, olethan yhteydessä!
Mikko Rekimies, mikko.rekimies@kd.fi, puh 044 552 5030

HUOMIOITAVAA:
-

VALOKUVAUS (ammattivalokuvaaja Jary Högnabba) ehdokkaille on pääsalin vieressä (paikassa B4) la
klo 13 – 19.30 ja su klo 9 – 12.30. Aikaa max 15 minuuttia / ehdokas. Valokuvaajana on
ammattivalokuvaaja Jary Högnabba. Valokuvausaika on hyvä varata etukäteen: vello.fi/kuvanuotta.
Myös paikan päällä voi ilmoittautua valokuvaukseen. (Maksu mieluiten paikan päällä käteisellä, tai
laskulla.)

-

”VIDEOKLINIKKA” eli mahdollisuus ottaa omia ehdokas-/vaalivideoita on pääsalin vieressä (paikassa
B5) la klo 16 - 19 ja su klo 9 – 13. Aikaa max 15 minuuttia / ehdokas. Videoita ottaa KD:n
eduskuntaryhmän ryhmäavustajat Tapio Luoma-aho ja Jukka Salmi. HUOM! Mieti ja harjoittele
etukäteen max 1 minuutin vaalisloganisi/sanomasi, minkä haluat videoitavan. Kuvaustilanteessa ei
ole enää aikaa harjoitella.

”Videoklinikkaan” ilmoittaudutaan paikan päällä KD:n ilmoittautumistiskin luona olevalla
ilmoittautumislomakkeella. Jokainen halukas siis merkitsee itse haluamansa 15 minuutin ajan.

-

”SOME-KLINIKOITA” eli opastusta sosiaalisen median käyttöön, etenkin Facebookin ja Twitterin, on
viikonlopun aikana aulatiloissa. Näihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

ALUSTAVA OHJELMA (muutokset mahdollisia):
Perjantaina 8.2.2019
18 – 21

Moni osallistuja saapuu paikalle jo perjantaina. Tällöin ei ole ”virallista ohjelmaa”, mutta klo 18
– 21 on varattu pääravintolasta pöytä KD:lle, jossa voi vapaamuotoisesti tavata muita KD:läisiä.
Illallisbuffet 36 €, jonka jokainen varaa ja maksaa paikan päällä itse.

Juontajina sekä lauantaina että sunnuntaina: Tommy Björkskog ja Nelli-Maria Sarasmaa.

Lauantaina 9.2.2019
Klo 10.30 - 13 Koulutus ehdokkaille ja tukiryhmäläisille Aulanko-salissa
(samaan aikaan puoluehallituksen kokous salin lähellä olevassa kokoushuoneessa 21)
10.30

Jokainen on yhtä tärkeä KD:ssä!
Kansanedustaja Sari Tanus painottaa, miksi kaikkia tarvitaan yhtä paljon
ehdokkaina ja tukijoina yhteisen vaalityön ja vaalivoiton eteen. Mitä kaikkea
ehdokkaan tukijat voivat tehdä?

10.50

Varainhankinta
KD:n hallintopäällikkö Ismo Portin haastaa varainhankintaan keräämään tukea
vaalikampanjaan.

11.10

Minun kampanjani
Ehdokkaat Pertti Vallittu ja Reija Taupila kertovat suunnitelmistaan ja
vaalityöstään.

11.30

Lyhyt tauko

11.40

Minun kampanjani
Ehdokas Tiina Tuomela kertoo suunnitelmistaan ja vaalityöstään.

11.50

Miten kirjoitan mielipidekirjoituksia
KD:n Hämeen piirin puheenjohtaja Sonja Falk opastaa, miten kirjoitetaan hyvä
mielipidekirjoitus.

12.15

”KD kuntoon!”
”Taukojumppa.”

12.30

Miten esiinnyn luontevasti ehdokkaana
KD Naisten 2. varapuheenjohtaja Riitta Kuismanen antaa koulutusta sujuvaan
esiintymiseen.

13.00

Lounas

Klo 14 - 18 KD:n linja, ja KD vaalivoittoon eduskuntavaaleissa 2019
14.00

Viikonlopun lähtölaukaus
Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo sekä Hämeen
kansanedustaja Päivi Räsänen ja KD:n Hämeen piirin puheenjohtaja Sonja Falk
toivottavat kaikki tervetulleiksi, sekä viikonlopun yhteisen osuuden alkavaksi.

14.30

”Miksi KD:tä tarvitaan?”
Puoluevaltuuston puheenjohtajan Aki Ruotsalan linjapuhe.

14.50

KD eduskuntavaaleissa 2019
Puheenjohtaja Sari Essayah esittelee KD:n vaaliohjelman ja vaalisloganin.

15.20

Vinkkejä kampanjointiin
Eduskuntaryhmän ryhmäavustaja Jukka Salmi antaa käytännön vinkkejä
vaalikampanjointiin.

15.40

Viestijänä some-maailmassa 1
Eduskuntaryhmän ryhmäavustaja Elsi Ranta kertoo, miten toimia sujuvasti
sosiaalisen median eri kanavissa? Mikä merkitys some-preesensillä on (vaalien
alla)? Facebook & Instagram

16.15

Kahvit

16.45

Kampanjaideoita
Kerätään lauantain aikana kirjallisesti hyviä uusia kampanjaideoita sekä
ehdokkaan että tukijan näkökulmasta, esitellään mielenkiintoisimmat
sunnuntaina.

17.00

EU-vaaliehdokkaiden julkistaminen
Esitellään puoluehallituksen kokouksessa 9.2.2019 nimetyt KD:n ensimmäiset
europarlamenttivaalien ehdokkaat.

17.25

KD:n vaali-ilme eduskuntavaaleissa sekä piirien, paikallisosastojen ja erityisjärjestöjen
vaalityöstä eduskuntavaaleissa
Järjestöpäällikkö Mikko Rekimies esittelee KD:n vaali-ilmeen sekä KD:n piirien,
osastojen ja erityisjärjestöjen tärkeästä työstä kevään vaaleissa.

Aulatiloissa.

n. 18.00

Lauantaina yhteinen ohjelma päättyy

klo 18.00 – 19.30

Vapaa-aikaa käydä mm. kylpylässä.

19.30 alkaen Buffetillallinen + iltaohjelma etukäteen varanneille pääravintolassa
n. 20.30 -

Iltaohjelma ravintolatilassa: mm. Petri Laaksosen konsertti (n. 30 min) n. 21.30 saakka.
Ravintola on avoinna klo 23 saakka.
Iltaohjelman juontajina toimivat KD Nuorten Aleksi Sarasmaa ja Elsi Ranta.

22.00 alk.

hotellin aulabaari avoinna vapaamuotoista illanviettoa varten klo 01 saakka

Sunnuntaina 10.2.2019
Klo 9 - 12.30 Koulutus ehdokkaille ja tukiryhmäläisille auditoriossa (eri ohjelma kuin lauantaina)
9.00

Aamuhartaus
Antero Laukkanen

9.15

”KD:n ideologiasta”
Esa Erävalo valistaa KD:n ideologiasta.

9.45

Miten teen ja julkaisen tehokkaan tiedotteen?
KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kunnas mm. näyttää, miten kirjoitetaan
tehokas tiedote.

10.10

Viestijänä some-maailmassa 2
Elsi Ranta kertoo, miten toimia sujuvasti sosiaalisen median eri kanavissa? Mikä
merkitys some-preesensillä on (vaalien alla)? Twitter

10.30

Lauantain kampanjaideakilpailun parhaiden ideoiden julkistaminen

10.45

Lyhyt tauko

11.00

Kansanedustajien kyselytunti
KD:n kansanedustajat vastaavat heille etukäteen lauantaina jätettyihin
kysymyksiin, moderaattorina puolueen 2. varapuheenjohtaja Tomi Kuosmanen.

12.15

Lähdetään voittamaan vaalit!
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman

12.30 - 13.00 Huoneiden luovutus (saadaan poikkeuksellisesti luovuttaa tuntia myöhemmin ilman eri
veloitusta).
12.30 - 14.00 Lounas

