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Miksi me 
viestimme?

Jos seura ei kerro 
seuran tapahtumista, 

niin kuka sitten?

Lisää tunnettavuutta, 
aktivoi uusia toimijoita 

ja 
yhteistyökumppaneita

Pitää nykyiset jäsenet 
ja sidosryhmät ajan 

tasalla seuran 
toiminnasta

Ei välttämättä vaadi 
taloudellisia 

panostuksia, lyhytkin 
aika riittää

”Voimme tehdä vaikka kuinka loistavia asioita, meillä on hauskaa ja jäsenet viihtyvät. Mitä jos meillä olisi 
resursseja tuplasti enemmän? Hyvällä viestinnällä niiden saavuttaminen on todennäköisempää kuin 
piiloutumalla.”



Vastuut

Viestinnällinen työnjako -> kuka/ketkä ottavat vastuun?

Tunnukset usealle

Viestintäsuunnitelma

Onko seurassanne nimettynä viestintävastaavaa?



Sisäinen 
viestintä –

Kotipesä 
kuntoon

Avointa ja selkeää -> kaikki seurassa tietävät 
mitä tapahtuu

Lisää sitoutumista, aktiivisuutta ja vahvistaa 
vapaaehtoisten ihmisten joukkoon kuulumista 
ja yhteisöllisyyttä

Kunnioita toiminnassa jo mukana olevia

”Kokemus yhdessä aikaan saaduista asioista 
palkitsee ja antaa hyvän syyn tulla uudestaan.”



Sisäisen 
viestinnän 

kohderyhmät

• Seuran työntekijät

• Johto

• Valmentajat, toimihenkilöt

• Urheilijat, harrastajat, perheet

• Toimitsijat + muut vapaaehtoiset

”Tyytyväiset jäsenet ovat paras ja tehokkain 
viestintäväline ulos maailmaan.”



Sisäisen viestinnän kanavat

Nettisivut Sähköposti Tiedotteet/uutiskirjeet

Puhelu Whatsapp/Facebook-
ryhmät

Kokoukset/Kohtaamiset

Oletko hyvin perillä seurasi tapahtumista ja asioista? 



Ulkoinen viestintä

• Tavoitteena kertoa sidosryhmille seuran toiminnasta

• Vaikuttaa seuran uskottavuuteen, kiinnostavuuteen, uusien 
jäsenien saantiin ja yhteistyökumppaneiden näkyvyyteen

Kohderyhmät:

• Yhteistyökumppanit

• Media

• Muut seurat

• Yleisö

• Päättäjät

”Aktiivinen viestintä on hyvän seuran olennainen tunnusmerkki.”



Ulkoinen viestintä

• Kanavat: nettisivut, tiedotteet, some

• Mitä viestitään? Menestymiset, tapahtumat/kilpailut, palkitsemiset

• Tulostiedottaminen = perusviestintää

• Mitä muuta? Liikuntapaikkojen turvaaminen, nuorten toiminta, 
monen sukupolven yhteinen harrastus, vanhemmalla iällä mukaan, 
talkoohenki jne.

”Seurassa on koko ajan kiinnostavia tapahtumia ja ihmisiä.”



Some

• Kuvat ja videot puhuvat 
toiminnan puolesta 
tehokkaasti

• Pienet nostot arjesta, 
tarinat + tunteet

• Seuraviestinnässä yleinen 
tekemisen ilo ja kiva 
harrastaminen

Mitä viestintäkanavia seurassasi 
käytetään?



Nettisivut

• Tieto etsitään verkosta, nettisivut pitää olla ajan tasalla

• Pääasiallinen ja virallinen viestintäkanava

• Tietoa seurasta + miten toimintaan pääsee mukaan 
(toimintamaksut)

• Tapahtumainfo (kilpailutoiminta, seuratoiminta)

• Ajankohtaiset tiedotteet/uutiset

• (Edustusurheilijoiden esittelyt)

• Yhteistyökumppanit

”Käyntikortti, jonka perusteella kiinnostuneet tekevät 
päätöksen, tulevatko mukaan seuran toimintaan.”



Tiedote

• Seurauutisointi saa yleensä hyvin palstatilaa 
paikallisesta lehdestä.

• Toimituksilla rajalliset resurssit -> lehti saa 
paikallisia uutisia -> seura säännöllisesti palstatilaa 
kanavasta, jota sidosryhmät seuraavat

• Uutiskynnys ylittyy helpoiten, kun viestitään 
tuloksista. (Ilmiö, kiinnostavat ihmiset)

Onko seurasi aktiivisesti esillä paikallisessa mediassa?



Pohdittavaa

• Mitkä asiat toimivat oman seuranne viestinnässä?

• Mitkä asiat voisivat olla paremmin?


