Kuinka flaikutetaan hyvalla fiiliksella?
Tässä oppini kuinka flaikutetaan hyvällä fiiliksellä 150 esitettä 15 minuutissa.
1) Rekrytoi huumorilla ja positiivisella viestillä. Varaa ajaksi sopivan lyhyt esim.
30min. Siihen monet voivat sitoutua ennen töihin menoa ja töistä lähtiessä.
2) Käytä rekrytointikanavana esim. Tuula Haataisen Facebook-ryhmää sekä muita
FB-ryhmiä ja mahdollisesti omaa FB-profiiliasi.
Kerro mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja milloin tapahtuu.

3) Huomioi, että osallistujakato voi olla 50% ja ne jotka ovat kertoneet mahdollisesti
tulevansa paikalle jopa 100%. Muista, että kyseessä on vapaaehtoistyö, joten älä
syyllistä niitä jotka eivät lupauksestaan huolimatta pääse paikalle, vaan vastaa heille

”Ei hätää, pärjäämme hyvin ja uusia tilaisuuksia tulee varmasti vielä monia”.
4) Sovi Hgin piirin Lauran (laura.ylitalo@sdp.fi p. 045 165 5011) kanssa milloin voit
hakea Ympyrätalon toimistolta liivit ja jaettavat materiaalit. Voit hakea materiaalit
esim. heti aamulla klo 8, jos flaikutus on klo 8.30 keskustassa. Rekrytoi kantoavuksesi
vähintään kaksi henkilöä. Jos toinen ei pääse, et silti jää yksin raahaamaan tavaroita.
5) Ole flaikutuspaikalla ajoissa ja laita liivi päällesi, jotta sinut tunnistetaan. Neuvo
ekakertalaisia seuraavasti: Hymy huulille, ota katsekontakti ja tervehdi vastaantulijoita
”Huomenta! Tässä pientä makeaa ja TUULA HAATAISEN esite, ole hyvä.”

6) Pyydä, että joku paikalle tulleista flaikuttajista ottaa myös kuvia. Valitkaa tempauksen
jälkeen parhaat ja jakakaa niitä eri somekanavissa (Facebook, Instagram ja Twitter)
käyttäen aihetunnistetta #Tuula2018

7) Kiitä sekä livenä että somessa paikalle tulleita flaikuttajia. Kiitä myös itseäsi, koska
sinä sait tämän aikaan. Sinä luot Tuula-huumaa!

Kuvassa upeat flaikuttajat Janne Leskinen, Johanna Karvinen, Eila Vainikka ja Sari Siikasalmi.
Edessä Salla Saarinen. Kuvaaja Terhi Nokela.

Tule mukaan esitetalkoisiin 9.1.
Joulukuun kampanjatempauksena jaettiin Tuulan esitteitä ja lakuja. Lakut menivät kuin
kuumille kiville. Lisää on tulossa. Tule mukaan laku-esitetalkoisiin puoluetoimistolle.
Aika: tiistai 9.1. klo 17
Paikka: Ympyrätalo Siltasaarenkatu 18 - 20, 6. krs
Ilmoittaudu linkistä

Kirjoittaja Salla Saarinen toimii kouluttajana ja konsulttina. Eniten hän
rakastaa ihmisten villitsemistä ja innostamista.

