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Ehdokasviestintää

Tervetuloa ehdokkaaksi!
Olet rohkea kansalainen!

Tärkeää tietää ehdokkaasta:
Kuka olet? Millainen olet?
Millainen ihminen ja ehdokas olet. Miten sinusta tuli sinä.
Millainen lähipiiri sinulla on. Mikä on sinulle tärkeää ja
johon käytät aikaa arjen keskelläkin.

Ammatillinen minä
Hieman opiskeluistasi ja ammatillisesta tarinastasi.
Millaisia haasteita kohtaat työelämässä, mitä työ sinulle
merkitsee. Millaisia taitoja tarvitset työelämässä.

Sydämen asia
Harrastatko jotain intohimoisesti. Minkä asian puolesta
olet mukana politiikassa. Se asia josta et luovu, ja jota
puolustat viimeiseen saakka.
Vinkki! Sloganisi saattaa löytyä täältä.

Älä pelästy! Voit kertoa itsestäsi juuri niin
paljon tai vähän kuin haluat. Muista, että
kaikki hauskat asiat eivät välttämättä
paljasta sinusta mitään henkilökohtaista,
mutta kertovat sinusta jotain ihmisenä:
Olet samaistuttava jos kerrot kuinka et saa
viherkasvejasi pysymään kukkivina – tai et
osaa neuloa villasukkiin kantapäätä.

Tarjoat tarttumapintaa itsestäsi, kun kerrot
minkä kirjan luit viimeksi, tai kenen
konsertissa tanssit viimeksi.

Kanavat:
Omat kotisivut tai blogi
Omat sivut on kattavin tapa kertoa itsestään, siellä on rajaton tila kertoa
ajatuksistasi. Kotisivulla kannattaa olla blogi, tai muu alusta jossa voit
kommentoida ajankohtaisia asioita. Myös pelkkä blogi voi olla hyvä alusta jakaa
omia ajatuksiaan, kunhan sinne muistaa kirjoittaa.

Facebook, twitter ja instagram
Ainakin yksi kanava kannattaa olla myös sosiaalisessa mediassa auki, suuri osa
varttuneemmasta ikäpolvesta käyttää facebookkia edelleen päivittäin. Vaikka
omille sivuille ei kertyisi paljon tykkäyksiä, sivu tarvitaan jos haluat mainostaa
siellä.

Lehdissä, vaalikoneissa ja mainoksissa
Kannattaa miettiä ytimekäs viesti, slogan tai lupaus äänestäjille, sitä useinmiten
kysytään vaalikoneissa. Sama viesti on helposti toistettava esimerkiksi jos sinulta
kysellään teemoistasi lehteen tai äänestäjän toimesta torilla.

Hyvinkään vihreät esittelee
kaikki ehdokkaat omilla
kotisivuillaan, sosiaalisen
median tileillään ja
lehtimainoksissaan.
Ehdokkaan perustiedot ja
linkit valitsemiisi
palveluihin tulee
kotisivuillemme.
Ehdokasgalleria julkaistaan
ennen vaaleja
Aamupostissa ainakin 4
kertaa.
Yhdistys taittaa ja
kustantaa ns.
Naamagallerian kaupungin
julistepaikoille ennen
vaalien alkamista.

Ole aktiivinen:
- Ota kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin säännöllisesti,
omien sivujesi blogi on hyvä alusta pohdiskeluille
- Ota osaa keskusteluihin haluamissasi kanavissa, twiittaa
tai keskustele facebook ryhmissä
- Tarjoa kirjoituksiasi lehtiin nimelläsi ja laita vaikka
nimimerkillä tekstareita joissa nostat vihreitä teemoja
- Vastaa sinun kanavissasi saapuviin kommentteihin,
pyydä ihmisiä kommentoimaan ja keskustelemaan. Anna
vaikutelma, että olet valmis juttelemaan äänestäjiä
kiinnostavista kysymyksistä
- Seuraa ja palaa tarvittaessa aikaisempiin aiheisiisi
uusissa päivityksissä kun uutta tietoa tulee, tai asia
kehittyy

Viestinnän vinkkejä:
- Älä piilottele puoluetta. Monesta mainoksesta
puuttuu tieto puolueesta vaikka se on äänestäjälle
olennaista
- Viesti positiivisella tunneskaalalla, jos turhauttaa yritä olla rakentava
- Älä ota kiistoja henkilökohtaisesti
- Ilmianna ja estä matalalla kynnyksellä, jos aihetta
rikosilmoitukseen: tallenna kaikki todistusaineisto
ja ilmoita poliisille
- Ei kannata suhtautua liian tunteella omiinkaan
ministereihin tai puolueeseen, ole valmis
tarkastelemaan myös meidän toimiamme kriittisesti

Älä sorru näihin:
- Älä puhu pahaa muista listasi ehdokkaista, älä ivaa
toisten kampanjaa, teemoja tai kuvia
- Ei kannata puhua pahaa myöskään muiden listojen
ehdokkaista – mutta aivottomuuksiin saa puuttua
- Älä viesti vihaisena. Yleensä kannattaa vetää ensin hetki
happea ettei tule sanottua rumasti

- Käännytystyö ei kanna hedelmää, jankkaaminen
kannattaa lopettaa heti alkuunsa
- Älä aliarvioi tai suhtaudu vähättelevästi myöskään heihin
jotka ovat eri mieltä kanssasi

Suosi näitä:
- Ole kiltti, kannustava, rakentava ja
yhteistyökykyinen
- Keskity asioihin, esitä faktoihin pohjautuvia
argumentteja
- Nosta omia teemoja ja listamme vahvuuksia
keskusteluun aina kun mahdollista
- Esitä konkreettisia ehdotuksia ja tavoitteita
- Tykkää ja kommentoi tuttavien ja listasi muiden
ehdokkaiden päivityksiä

Tykätkää toisistanne!
Pyydä ja saa apua.

