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Inspiroivia ideoita vaalikampanjointiin

Persoonallinen vaalikampanja huomataan ja muistetaan. Se ei tarkoita
sirkustemppuja, vaan oman persoonan tuomista mukaan kampanjaan.
Mielenkiintoisilla tempauksilla voi kuitenkin saada rahanarvoista huomiota myös
perinteisessä mediassa. Mieti siis, kuinka voisit erottua omalla tyylilläsi.

Valjasta vahvuutesi vaalikampanjan käyttöön

Hyödynnä omat vahvuutesi kampanjoinnissa. Kannattaa panostaa niihin
osa-alueisiin, joissa olet parhaimmillasi. Ulkoistaa muut asiat mahdollisuuksien
mukaan vaalitiimille tai alan ammattilaisille. Priorisoi oma aikasi asioihin, joissa sinua
ei voi korvata. Seuraavassa muutamia vinkkejä omien vahvuuksien hyödyntämiseen:

● Esiinnyt tai puhut mielelläsi → Päivystä vaaliteltalla, tapaa äänestäjiä,
osallistu paneeleihin ja tapahtumiin, vieraile yhdistysten ym. kokouksissa, tee
itsestäsi somevideoita tai jopa live-kyselytunteja.

● Kirjoittaminen sujuu → Lähetä mielipidekirjoituksia lehtiin, pidä blogia,
vastaa vaalikoneisiin (ja perustele vastauksesi!), ole aktiivinen somessa -
paitsi julkaisemaan, myös kommentoimaan muiden postauksia.

● Ammattitaidolla ratsastavat → Hyödynnä alan yhdistysten vaalikoneet ja
-tapahtumat, kirjoita ammattilehtiin, mainosta työmarkkinajärjestöjen
medioissa, nosta esiin somessa ilmiöitä ja kommentoi alan artikkeleita.

● Kattavat verkostot → Pyydä suositteluja tunnetuilta henkilöiltä, postaa
someen yhteiskuvia ihmisten kanssa, kerää laaja tukiryhmä (apua kannattaa
pyytää myös oman vaalipiirin ulkopuolelta).

● Luovuus lahjana → Laula tai soita vaalitilaisuuksissa, askartele itse jaettavat
kampanjatuotteet, suunnittele mainosten graafinen ilme, maalaa
mainoslakanat.

Huomiota herättävät tempaukset muistetaan

Varsinaisen poliittisten puheiden, äänestäjien tapaamisen ja jalkatyön lisäksi
kannattaa miettiä keventäviä elementtejä mukaan vaalikampanjaa. Niillä voi innostaa
ihmisiä mukaan vaalitiimiin, jäädä paremmin äänestäjien mieleen tai kiinnittää
median huomion. Millainen tempaus tukisi omaa persoonaasi?

Voisitko haastaa alueesi istuvan kansanedustajan tai yrityksen huomioimaan sinulle
tärkeän aiheen tai korjaamaan jonkin epäkohdan? Haluatko innostaa tukijoita
tekemään kanssasi jotain konkreettista vaalikampanjoinnin aikana? Tai sitoudutko
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julkisesti karkkilakkoon yhtä moneksi päiväksi, kuin saat ääniä tai mikä
ehdokasnumerosi on? Vain mielikuvitus on rajana!

● Kotimaisen ruuantuotannon tukija voi haastaa itsensä lisäksi muut
ehdokkaat ostamaan vaalikampanjan aikana vain kotimaisia tai jopa oman
vaalipiirin alueella tuotettuja elintarvikkeita.

● Liikunnallinen ehdokas voi järjestää äänestäjille säännöllisiä
kävelylenkkejä, joiden aikana pääsee keskustelemaan ajankohtaisista ja
alueellisista aiheista.

● Hoivatyötä arvostava voi mennä lauluryhmän kanssa piristämään hoitokodin
tai sairaalan asukkaita joulun aikaan.

● Lapsirakas voi huomioida teltalla ja tapahtumissa myös perheen pienimmät
ilmapalloin, aktiviteetein tai lastenhoitajien muodossa.

● Eläinten ystävä voi kutsua vaalitilaisuuteensa karvaisia kavereita, hankkia
lapsille talutusratsastusta tai järjestää keräyksen löytöeläinkodin hyväksi.

Sosiaalisessa mediassa seuraajilla on paljon matalampi kynnys osallistua
keskusteluun ja jakaa sisältöä, kun se on helposti lähestyttävää, arkista ja inhimillistä.
Kutsu ihmisiä mukaan kampanjaasi kokonaisvaltaisesti, ei vain sivusta seuraajiksi!
Kuuntelemalla äänestäjiä osoitat enemmän empatiaa, kuin pelkästään puhumalla.

Aiemmin KD:läisten toteuttamia vaalitempauksia ovat olleet mm. rollaattorimarssit ja
KD-kahvila. Mitä sinä toteuttaisit omassa kaupungissasi?

Tehtävät

9. tehtävä: Kirjaa ylös 5 erilaista somepostauksen ideaa, joita julkaistaessa
olisit aidosti innoissasi. Postaa niitä säännöllisin väliajoin someen.

10. tehtävä: Suunnittele tempaus, jonka voisit toteuttaa yhdessä vaalitiimisi
kanssa. Kutsu mukaan tapahtumaan paikallismedian toimittajia!


