
Vaalimainonta
Kerava



Suunnittelu Kerava

• Mikä on teema – toista sitä eri kanavissa samalla ilmeellä ja sisällöllä

• Mitkä mainoskanavat otat kampanjaasi

• Mikä on budjetti, 500–3000 euroa tyypillisesti 

• Saatko mukaan tiimin tai kaverin

• Mitkä ovat kohderyhmäsi (urheiluseura, yrittäjät, perinneyhdistys jne.)

• Varaa mainospaikat, että saat mitä haluat

• Käytä samaa kuvaa kaikkialla = virallinen vaalikuva



Kampanja Kerava

• Nettisivut
• Valokuvat
• Videot, 30 s – 1,5 min
• Lehtimainos
• Painettu esite
• Kohdekirjeet
• Tienvarsimainokset
• Screenit
• Mielipidekirjoitukset
• Some
• Tapahtumat
• Vaalikoneet



Some Kerava

• Oma Facebook-tili vähintään
• Facebookissa eri ryhmät
• Facebook ylivoimaisesti suosituin some-media
• Twitter, Instagram
• YouTube vain videot



Nettisivut Kerava

• Oma esite valmiiksi kaikkien taskussa
• Päivitettävissä, toisin kuin painettu esite



Video Kerava

• Lyhyt ja ytimekäs
• Joku kiva idea
• Vaakamallinen
• Katse ei saa harhailla
• Luonteva, oma itsesi



Valokuvat Kerava

• Valokuvat 
luovat 
mielikuvaa



Lehti-ilmoitus Kerava

• Keski-Uusimaa, Keski-Uusimaa Viikko, Kerava-lehti
• Nimi, numero, kuva, logo, slogan tai pari ydinkohtaa



Painettu esite Kerava

• Tehokas, jos esitteitä jakaa omalle alueelleen 
• Karri Wickman jakoi viime vaaleissa 8000 esitettä – meni läpi
• Esitteet tekee symboli.fi, painotyöt savionkirjapaino.fi, painojussit.fi



Kohdekirjeet Kerava

• Muodollisempi kirje, joka on tarkasti
kohdennettu omalle kohderyhmälle

• Esimerkiksi oman viiteryhmä jäsenille
(urheiluseura, yrittäjät, perinneyhdistys jne.) 



Tienvarsimainokset Kerava

• Hyvä media, mutta tauluja 
ei saa asettaa minne tahansa,    
Keravalla ei juuri minnekään

• Kokoomuksen Uudenmaan   
piiristä saa tietoa siitä, 
minne Keravalla voi tauluja 
asettaa



Screenit Kerava

• Keravalla on paljon hyviä 
screenejä nykyään

• Rautatieasema, toriaukio, 
Ali-Keravantie

• www.proscreen.fi



Mielipidekirjoitus Kerava

• Keski-Uusimaa
• Tiivis ja ytimekäs, max 2000 

merkkiä, mieluiten 1200-1500 
merkkiä.

• Perusasia, idea edellä –
alkuun kiinnostavin asia, 
kiinnostavasti sanottuna

• Otsikko on mahdollisuus!



Yhteinen mainonta Kerava

Keravalaiset Kokoomus-
yhdistykset apuna:

- Some-mainonta
- Ehdokasgalleriat lehdissä
- Oma lehti
- Piirin lehti
- Esitteet
- Videot
- Tapahtumat, esim. sote-ilta



Rahoitussäännöt Kerava

• Tukea saa ottaa sekä yrityksiltä että yksityishenkilöiltä.
• Samalta tukijalta saat ottaa tukea vastaan enintään 3000 e.
• Et saa vastaanottaa tukea kunnalta, kuntayhtymältä, valtion tai 

kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä tai säätiöltä.
• Jos vaalimainoksesi maksaa joku muu kuin sinä itse, maksajan nimi pitää 

näkyä mainoksessa.
• Jos kampanjan budjetti ylittää 800 €, valtuutetuksi tai varajäseneksi 

valitun tulee tehdä vaalien jälkeen vaalirahoitusilmoitus valtiontalouden 
tarkastusvirastolle.

• Alle 800 € budjetista riittää vakuutus budjetin jäämisestä rajan alle.
• Lisäksi ennen vaaleja kannattaa tehdä ennakkoilmoitus 

vaalirahoituksesta!



kokoomus.fi Kerava

• Sisältää suurin 
piirtein samaa asiat 
kuin tässäkin, mutta 
yksityiskohtaisemmin.



Symboli.fi Kerava

Jukka Nissinen tekee kaikkia 
kampanjan elementtejä

- nettisivut, videot, esitteet, julisteet, 
screen-mainokset, some-mainokset, 
valokuvaus, lehti-ilmoitukset yms.

- www.symboli.fi



Me teemme tätä 
yhdessä!

Kerava


