
VIESTINTÄ
Koukuta kertomalla toiminnasta.

Houkuttelevasti. 
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MITÄ VIESTINTÄ ON?

• VIESTINTÄ on kuvia, sanoja, videoita, hymiöitä, reaktioita

• VIESTINTÄ on luonnollinen osa seuran toimintaa

• VIESTINTÄ on 
• ilmaista
• monikanavaista

• VIESTINTÄÄ tekevät ihmiset, joilla useimmiten on välineet 
viestimiseen olemassa

• Jokainen on VIESTIJÄ, mutta tuloksia halutessa viestinnästä 
tulee tehdä suunnitelmallista, johdonmukaista ja vaikuttavaa



ILMAN VIESTINTÄÄ…

• lajeista kiinnostuneet eivät löydä tietoa oman tai lähipaikkakunnan toiminnasta
• laadukkaasta toiminnasta ei tiedetä edes omalla kylällä
• uusien harrastajien saaminen toimintaan on lähes mahdotonta

SEURAN TEHTÄVÄ ON KERTOA OMASTA TOIMINNASTAAN!

***
• viestintä ei ole useinkaan prioriteetti nro 1, mutta sen pitäisi tulla 

hyvänä kakkosena
• lajien välisessä kilpailussa toiminnastaan houkuttelevasti viestivät 

seurat ovat voittajia



VIESTINNÄN SUUNNITTELUN PROSESSI

TOIMINNAN VUOSIKELLO VIESTINNÄN 
VASTUUHENKILÖ(T)

VIESTINTÄKANAVAT & SISÄLLÖT
Sähköiset
Painetut 
Mediat



RESURSSOINTI - IHMISET

• Toimintasuunnitelman (vuosikello) jälkeen tärkein pala 
viestinnässä ovat IHMISET

• Kollektiivinen vastuu ei yleensä riitä, tarvitaan vastuutusta

• VIESTINTÄVASTUUHENKILÖ
• tiedottaja

• nettisivut, tiedotteet paikallismedioille, mediakontaktit

• somevastuuhenkilö(t)
• Joukkueittain/ryhmittäin
• Kilpailutapahtumittain

• sisällöntuottaja: kuvaaja, videotuotanto





KANAVIEN VALINTA

• Viestintäkanavat valitaan tarpeen mukaan
• Kohderyhmät: houkuttelu, vaikuttaminen, esilläolo

• Myös kanavien käyttäjien ikä tulee huomioida
• Koulut, iltapäiväkerhot, liikuntapaikat ovat myös viestinnän 

kanavia (painetut mainokset)
• Sisältö vaikuttaa kanavan valintaan

• lyhyt vs. pitkä teksti
• kuva
• video

• Valitse myös kanavan päivittäjä kohderyhmän mukaan (jos 
mahdollista)



SISÄLTÖ
Mäkihyppy on extreme-laji.

Yhdistetty on tasapainoilua kahden erilaisen lajin kanssa. 
Molemmissa puhutaan äärirajoilla olemisesta.





MIKSI SOSIAALINEN MEDIA?

• Hyväntuulista materiaalia on kiva jakaa

• Vanhemmat ja isovanhemmat ovat ylpeitä lasten 
harrastuksista

• Vanhempien (ja vanhojen hyppääjien) verkosto jakaa 
mielellään laadukkaasta toiminnasta kertovia postauksia

• Eri kanavat tavoittavat eri ikäisiä seuraajia – viestin 
kohdentaminen eri tyylein mahdollista

• Sisällön jakaminen helppoa ja tuotantoon paljon ohjeita ja 
työkaluja

PUSKARADIO ON PARAS MEDIA.



CASE
Lahden Hiihtoseura 

- Mäkihyppy ja yhdistetty -



ONNISTUMISEN PÄÄPERIAATTEET

• Toiminnan vuosikellon rakentaminen

• Päätös: jokaisen oman tapahtuman viestintä
• Ennakkotiedotteet kilpailuista ja leireistä
• Tapahtumapostaukset some-kanavissa: FB ja IG
• Esilläoleminen paikallisissa FB-ryhmissä (tapahtumapostausten

jakaminen)

• Junioritoiminnasta kertominen
• Junioricupin kilpailut, alueleirit, harjoitukset

• HUOM! Kerrotaan muustakin kuin hyppäämisestä
• Postataan oheisharjoituksista videoita ja kuvia
• Kisatulokset, mutta myös iloinen meininki kaiken takana





ONNISTUMISEN PÄÄPERIAATTEET

• Vahva Tuiskun Mäkikotka -koulujen ennakkomarkkinointi
• Flyerit jaossa tapahtumissa
• Sosiaalisen median kanavat, myös rahallinen kohdennettu buustaus

• Videoiden ja kuvien jakaminen IG-stoorissa - tägääminen
• Nuoret hyppääjät ovat jakaneet stooreja
• Seurat ovat jakaneet LHS:n kanavasta postauksia

• Tunne omat urheilijat, jaa kuvia heille suoraan IG:n
yksityisviesteissä ja muista tägätä!







VIESTINNÄN ONNISTUMINEN – MAHDOLLISTAJA!

• Positiivinen henki juniorimäkihypyn ja yhdistetyn ympärillä Lahden 
alueella ja lähialueilla

• Lajin puolestapuhujien verkoston laajeneminen 
• Toiminnan kasvu – kiinnostuneet löytävät mäelle

• Harrastajamäärän lisääminen ja talouden tasapainottuminen

• Yhteistyökumppanuuksien solmiminen ja kehittäminen
• Hyödyntämistoimenpiteet viestinnän kanavissa

• Olosuhteiden kehittäminen kaupungin kanssa – vaikuttaminen 
• Toiminnan laajeneminen
• Esilläoleminen





MUISTA!

Suunnitelma (toiminta)

Ihmiset

Kanavat & sisältö




