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Hiihtoliiton viestinnän strategiset linjat

Mitä on viestintä?

Seurojen viestintä
- nettisivut
- whatsapp
- sosiaalinen media

Seurojen markkinointi
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HIIHTOLIITON 
VIESTINTÄSTRATEGIA
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STRATEGIA

VIESTINTÄSTRATEGIA

TOIMINTA

MITTARIT

• Elinvoimainen seuratoiminta 
• Vetovoimaiset hiihtolajit

• Pääteema: seurat
• Seurojen viestinnän kyvykkyyden kasvattaminen niin, että ne 

voivat rakentaa vetovoimaista laji-imagoa

• Koulutukset
• Kampanjat
• Sisällöntuotanto

• Päämittari: skipassien ja lisenssien lukumäärä
• Mittarit: viestintäkoulutusten ja niihin osallistuvien määrä, 

seuratoiminnan viestinnän laatu ja määrä, seuraviestinnän 
kampanjojen tavoittavuus



Viestinnän rakentuminen 
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HIIHTOLIITON STRATEGIA VIESTINTÄSTRATEGIA

TOIMINTASUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA



Seurat ovat toimintamme keskiössä.

• Lajimme ovat hauskoja ja monipuolisia taitoja kehittäviä harrastuksia!

• Tavoitteemme on yhteinen!

• Hiihtoliitto toimii monin eri tavoin (esimerkit)!

• Olemme olemassa seuroja varten!

• Lapset rakastavat lunta!

• Kaikenikäiset ovat tervetulleita innostumaan lumesta!
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Lumilajeilla on monta latua.



Mitä on viestintä?

Viestinnässä rakennetaan ja vastaanotetaan sanomia 
sekä luodaan merkityksiä

Vuorovaikutusta eri ihmisten ja ryhmien välillä
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Hiihtoliiton seuraviestinnän 
päätoimet
Kaudella 2021-22 panostamme enemmän 
seuraviestintään uuden viestintästrategian mukaisesti

#munhiihtoseura & Kuukauden hiihtoseura

Startti Ladulle -kiertue

Seurat ja niistä puhuminen ovat pääteemojamme
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Seuraviestinnän a ja ö

Tule kuulluksi ja nähdyksi!

Vahvista lajien vetovoimaista imagoa ja samalla kasvata 
harrastajamääriä

Mieti kenelle viestit ja kenet haluat tavoittaa – ei kaikkea 
kaikille periaatetta

Määrä ei korvaa laatua

Tee julkaisukalenteri, missä näet kaikki julkaisut mitä on 
menossa ulos

Vastuuta = resurssoi henkilö(t) viestintään
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Missä kaikkialla voit viestiä?
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Seuran nettisivut

”Kotipesä”, joka tekee toiminnan näkyväksi

Tapahtumat, treeniajat ja paikat

Yhteystiedot

Kilpailutulokset yms.

Ohjaa seuraamaan somessa ja liittymään tiedotuslistalle
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Seuran whatsapp-ryhmät

WhatsApp-ryhmissä tavoitat helposti kaikki ryhmässä 
mukana olevat ja saat heille ajankohtaiset tiedot heti

Omat ryhmät eri tiimeille

Älä pommita viesteillä, vaan pidä huolta, että oleellinen 
tulee esille

Pidä keskustelukynnys matalana



Sosiaalinen media

Somessa tavoitat helposti suuria määriä eri kanavissa

Kohdennetut sisällöt, eri kohderyhmät eri kanavissa

Mieti, mitä laitat mihinkin kanavaan

12



Facebook

Helppo tapa markkinoida seuran tapahtumia ja treenejä

-> tee myös kilpailuille yms. omat tapahtumasivut

Helppo jakaa uutiset nettisivuilta

Laadukkaat kuvat

Jaa uutisia Facebook ryhmiin (esim. kaupunkien puskaradiot yms.)
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Laadukkaat kuvat

Reels –toiminto

Käytä hästägejä, jotta ihmiset löytävät sinut

Emojien käyttö sopivissa määrin

Lyhyet selkeät tekstit

Pidä tili aktiivisena -> seuraa, tykkää ja kommentoi

Tarinat-osioon kevyempää sisältöä

Take-overit

Tägää ihmisiä ja muita seuroja, jolloin postauksia on 
helppo jakaa (stoori-toiminto)
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Instagram
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Instagram



Nostamme seuroja pitkin kautta Hiihtoliiton
Instagramissa

Käytä postauksissasi #munhiihtoseura niin nostamme
niitä kerran viikossa @suomenhiihtoliitto instagramissa

Löytyykö seurastasi urheilija, valmentaja, huoltaja, 
seuratyöntekijä tai vapaaehtoinen, joka voisi vastata
seuraaviin kysymyksiin?

• Minkä värinen sun hiihtoseura on?

• Mitä sun hiihtoseura antaa sinulle?

• Mikä on parasta hiihtoseurassasi?
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#munhiihtoseura
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Hyödyllisiä appeja

Spark Camera – videoiden editoitiin

Lightroom – kuvien editoitiin

Repost – kuvien repostaukseen Instagramissa
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Tiedottaminen ja 
markkinointi

19



Tiedottaminen ja mediakontaktit

Tarjoa valmiita tiedotteita toiminnasta ja tapahtumista paikallismedioille, kutsu mediat 
”kylään”

Paikallismedioiden teema- ja harrastenumerot tavoittavat hyvin

Tiedota säännöllisesti ja luo suhteita (ennakkotiedotteet ja tulostiedotteet)

Muista puskaradio – se kuuluu kauimmaksi!
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Markkinointi ja mainonta

Hyödynnä paikallismedioiden edulliset seurahinnat markkinoinnissa (ostettu mediatila 
ansaitun median tukena)

Vieraile kouluissa/päiväkodeissa -> tee demoliikuntatunti

Osallistukaa messuille ja harrastetapahtumiin, jakakaa flyereita ja muuta materiaalia 
toiminnasta

Julisteet liikuntapaikoille

Tuiskun koulut
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Seuraa meitä somessa!
Suomen Hiihtoliitto

FB: Suomen Hiihtoliitto | TW: @hiihtoliitto_fi | IG: @suomenhiihtoliitto

Lumilajit Liikuttavat

FB: Lumilajit Liikuttavat | TW: @lumilajit | IG: @lumilajitliikuttavat

XCTEAMFIN

FB: X-Country Ski Team Finland | TW: @xcteamfin | IG: @xcteamfin

SJTEAMFIN

FB: Ski Jumping Team Finland | TW: @sjteamfin | IG: @sjteamfin

NCTEAMFIN

FB: Nordic Combined Team Finland | TW: @ncteamfin | IF: @ncteamfin



Kiitos!
Kysymyksiä?

jenni.ahonen@hiihtoliitto.fi
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