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Sisältö

 Millaista tietoa media haluaa ja missä
muodossa

 Viestintäsuunnitelman laatiminen seuralle
 Millaista viestinnän tukea SJAL tarjoaa 

seuroille jatkossa
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Miksi seura viestii?

 Jousiammunta, seura ja sen toiminta eivät 
näy mediassa, jos seurat eivät tiedota

 Medianäkyvyys vaikuttaa seuran ja koko 
lajin arvostukseen, kiinnostavuuteen, 
uusien jäsenten saantiin ja 
yhteistyökumppaneiden hankintaan ja 
niiden näkyvyyteen
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Viestintä kannattaa
 Jäsenilmoituksissa 2014 seurat ilmoittivat jousiammunta-aiheisten 

artikkelien määräksi vuoden aikana yhteensä 221 kpl
 Medioita yli 40 kpl

 Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning, Kokkola-lehti, Ulvilan Seutu, 
Turun Sanomat, Pernion Seudun Lehti, Salon Seudun Sanomat, 
Pohjalainen, Vasabladet, Kyrönmaa-lehti, Tejuka, Vaasaradio, 
Pohjalaisen bloki, Iitin Seutu, Kouvolan Sanomat, Inarilainen, Ilkka, 
Keski-Uusimaa, Kainuun Sanomat, Kymen Sanomat, Etelä-Suomen 
Sanomat, Lapin Kansa, Maarianhaminan paikallislehdet ja radio, 
Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, Kaleva, Pyhäjärven Sanomat, Lounais-
Lappi, Pohjolan Sanomat, Satakunnan Kansa, Satakunnan Viikko, 
Raahen Seutu, Uusimaa, Borgågladet, Lestinjoki, Kalajokiseutu, 
Varkauden Lehti, Helsingin Sanomat, Suomenselän Sanomat, Tyrvään 
Sanomat, Lauttakylä lehti, Alueviesti
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Millaista tietoa media haluaa?
 Seurassa on paljon kiinnostavia tapahtumia ja ihmisiä

 Esim. kilpailut, avoimet ovet, harjoittelupaikkojen turvaaminen, lasten ja 
nuorten toiminta, monen polven yhtenen harrastus, vanhemmalla iällä
kilpaurheiluun, talkoohenki

 Mediaa kiinnostaa yleensä ääripäät: ensimmäinen, viimeinen, uusi, 
nuorin, vanhin, suurin, pienin jne.

 Myös erikoisuudet, kuten kisa tai jousiammuntakokeilu yllättävässä
paikassa ovat kiinnostavia

 Paikallislehtiä kiinnostavat paikalliset ihmiset
 Persoonat ja tarinat
 Jousiammunnalla on vielä hiukan eksoottisen lajin maine, jota 

kannattaa hyödyntää
 Uutiskynnyksen päättää media, hiljaisina uutispäivinä uutiskynnys 

on matalampi
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Tulostiedottaminen
 Laita aina myös tekstiä tiedotteen muodossa, kun lähetät 

kilpailutuloksia, ellei toimittaja ole ollut paikanpäällä
 Tiedotteen kirjoittamisesta ohjeita vuoden 2013 seuratoimintapäiviltä: 

http://www.sjal.fi/sjal/materiaalipankki/seuratoimintapaivien-materiaali/
 Mitä parempi teksti, sitä helpommin se päätyy lehteen 

 Muista ajankohtaisuus
 Valitse tulosten laajuus median mukaan
 Älä lähetä tuloksia Excel-tiedostona tai pdf:nä: tulokset päätyvät 

helpommin lehteen, jos nopeutat ja helpotat toimituksen työtä
muokkaamalla tulokset valmiiksi sopivaan muotoon
 Etunimi ensin 
 Älä käytä VERSAALIA tai tabulaattoria
 Seurojen lyhenteet mielellään muodossa, josta paikkakunta selviää

 IJA           IitinJA
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Esimerkki STT:n muotoilusta

Kausala:
Kansalliset kilpailut (1440-kierros): 

Yleinen tähtäinjousi: 1) Jarno Jouskari VirtainJA
1320, 2) Pasi Plungeri IitinJA 1318, 3) Ville Viini 
Arcus 1299, 4) Janne Jänneväli Hood 1294.

Naiset tähtäinjousi: 1) Satu Sulka PuijonJ 1285, 
2) Heli Hukkaputki TampereenJA 1279, 3) Tiina 
Tilleri SaimaanJ 1277, 4) Kerttu Keskipunos 
LapinJ 1256.



20.10.2015

Monta kanavaa

 Median tavoittaa parhaiten tiedotteella tai soittamalla 
toimitukseen, mieluiten tutulle toimittajalle
 Mieti mediaa laajasti, ei vain paikallislehteä

 Joskus myös somesta voi nousta jokin video tai muu 
päivitys niin suosituksi, että se lähtee leviämään

 Älä odota, että media viestii aiheestasi, vaan päivitä itse 
oman seuran viestintäkanavat

 Seuran nettisivut kannattaa pitää ajantasaisina, 
pääasiassa muiden käyttäjien kuin median takia
 Vaikuttaa eniten aktiiviseen kuvaan seurasta
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Viestintäsuunnitelman laatiminen

 Case tauluammunnan SM 2015
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Case tauluammunnan SM 2015

 Useita ennakkojuttuja kisoista, mm. 
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Case tauluammunnan SM 2015

 Otsikoita kisan jälkeen mm. 
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Viestintäsuunnitelman laatiminen

 Ryhmätyö
 Keskustelkaa pienryhmässä seuran vuositason 

viestintäsuunnitelmasta ja miettikää, millaisia asioita 
nousisi seuran vuosikellosta ja mitä ydinviestejä
toiminnasta voisi nousta

 Yksilö/parityö
 Laatikaa omalle seurallenne viestintäsuunnitelma 

vuodelle 2016
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SJAL:n tarjoama viestinnän tuki

 SM-kisaviestintä
 Liitto osallistuu jatkossa SM-kisojen viestinnän 

suunnitteluun ja tarvittaessa myös toteutukseen
 Yksilöllinen tuki ja sparraus seurakohtaisesti, 

esim.
 Kotisivujen kehittäminen
 Seuran viestinnän suunnittelu
 Tapahtumaviestinnän suunnittelu
 Some-kanavien käytön kehittäminen
 Ensinuolet-viestintä


