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Toiminnan markkinointi sosiaalisessa 
mediassa - webinaari 25.3.2021

Tänään opitaan:

• Miten viestin tapahtumasta somessa?
• Facebook ja Instagram
• Ilmainen tiedottaminen / ostettu näkyvyys

• Millainen viestintä/markkinointi toimii somessa?
• Lenkin/tapahtuman markkinointi pähkinänkuoressa
• Parhaat ideat jakoon!
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Miten somessa kannattaa toimia?

• Suunnittele mitä haluat saavuttaa toiminnalla
• Lisää osallistujia tapahtumiin?

• Ole persoonallinen - ihmisten on helppo 
samaistua tarinoihin

• Osallista muita: kysy kysymys, jaa vinkki tai 
herätä keskustelua ajankohtaisesta aiheesta.
• Muista kuitenkin asiallinen sävy vaikka välillä ihmisten 

kommentit voivatkin olla kärkkäitä.

• Muista vastavuoroisuus yleisösi kanssa!
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Millaista sisältöä kannattaa julkaista, kuinka 
usein ja missä kanavassa?

• Huolehdi kiinnostavasta, kanavaan sopivasta ja 
mielellään säännöllisestä sisällöstä

• Alussa voi olla vaikea keksiä sisältöä, mutta tee 
vaikka lista ideoista ja aikatauluta ne tuleville 
viikoille/kuukausille.

• Uuden tilin seuraajamäärien kasvu vaatii 
säännöllisiä julkaisuja ja aikaa, jotta ihmiset 
löytävät sen. Sisällön pitää myös antaa seuraajille 
jotakin, jotta ihmiset pysyvät seuraajina.
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Millaista sisältöä kannattaa julkaista, kuinka 
usein ja missä kanavassa?

• Tiivistä sanomasi lyhyeksi ja ytimekkääksi.
• Instagramin postauksissa kuvan laadulla on iso 

merkitys. Houkutteleva tai erikoinen kuva herättää 
mielenkiinnon ja pysäyttää syötettä selaavan ihmisen 
katsomaan kuvatekstiä ja tutkimaan aihetta lisää.

• Käytä #aihetunnisteita niin ihmiset löytävät julkaisut
• Video on aina vain suuremmassa roolissa molemmissa 

kanavissa. IG-puolella tarinat ovat kätevä tapa tehdä 
videosisältöä matalalla kynnyksellä.
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Muutamia esimerkkejä
• Erillinen lajikohtainen tili: 

TiirismaanLadun Polkujuoksijat 
(@tiirlanpolkujuoksu)

• Oma #maanantainmaastopyöräily 
viikkolenkille: Sata Elämystä 💯 
experience (@sataelamysta)

• Hyvää sisältöä erilaisilta retkiltä ja 
viikkolenkeiltä: Porin Latu (@porinlatu)

• Malliesimerkki hyvästä Facebook 
-tapahtumasta: Rakastu retkeilyyn
(Maaselän Latu)

https://www.instagram.com/tiirlanpolkujuoksu/
https://www.instagram.com/tiirlanpolkujuoksu/
https://www.instagram.com/sataelamysta/
https://www.instagram.com/sataelamysta/
https://www.instagram.com/porinlatu/
https://www.facebook.com/events/342325850121108/
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NÄIN TAPAHTUMAN MARKKINONTI 
HOITUU 

‣KUKA? → kuka hoitaa tapahtuman markkinoinnin ja viestinnän?
‣KENELLE? → kenelle markkinointi kohdennetaan? Miten

                             se näkyy viestissä?
‣MISSÄ KANAVASSA? → missä tapahtumasta kerrotaan?
‣MILLOIN? → milloin ja miten viestitään?

Suunnitelma ei tarkoita monimutkaisuutta,
vaan se selkeyttää toimintaa!
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ESIMERKKI: MTB- VIIKKOLENKKI

‣KUKA? → Sovitaan kuka hoitaa. Esim. Lenkin ohjaaja / yhdistyksen 
lajivastaava
‣KENELLE? → Kerro kenelle: “Tapahtuma on avoin kaikille 

maastopyöräilyn harrastajille, tarjolla kaksi ryhmää: vauhti-ryhmä ja 
aloittelijat. Tarvitset mukaan oman maastopyörän ja kypärän.”
‣MISSÄ KANAVASSA? → Nettisivut, Suomen Ladun 

Tapahtumakalenteri, Yhdistyksen Facebook, Instagram, kunnan “tänään 
tapahtuu” -sivu, yhdistyksen oma paperijulkaisu?
‣MILLOIN JA MITEN VIESTITÄÄN? → Mahdollisimman aikaisin? Vuoden 

alussa koko kevään ohjelma? Kuukautta ennen tapahtumaa? Samalla 
viikolla? Samana päivänä?



Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

Parhaat ideat jakoon!

https://padlet.com/sirkkujuntunen/y8jik2p1382auvcc 

https://padlet.com/sirkkujuntunen/y8jik2p1382auvcc
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