Vinkkejä tavoittavampaan viestintään

SEURAVIESTINNÄN TYÖKALUPAKKI

Hyvä seuraviestĳä!
Niin me Suomen Purjehdus ja Veneilyssä – kuin te
jäsenseuroissammekin – pistämme kaikkemme likoon
jäsentemme puolesta. Haluamme palvella heitä
mahdollisimman hyvin, pitää heistä huolta ja tarjota
heille kaiken tarvittavan informaation ytimekkäässä
ja helposti omaksuttavassa muodossa. Jotta
onnistumme tavoitteessamme, tulee meidän tietysti
ensin tavoittaa jäsenemme.
Tähän työkalupakkiin on koottu vinkkejä siitä, miten
voimme viestiä jäsenistöllemme tehokkaammin ja
paremmin. Olemme jäsennelleet sisällön eri
teemojen mukaan, joten voit valita vinkeistä vain ne
omaa seuraasi eniten koskettavat - tai toivon mukaan
innostut lukemaan koko oppaan läpi.
Muistathan, että voit aina ottaa yhteyttä meihin, jos
kaipaat viestinnällistä tukea.
Ystävällisin terveisin,
SPV:n viestintätiimi
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SEURAVIESTINTÄ

Fiilis syntyy viestinnästä
Fiilis syntyy viestinnästä
Viestintä, myös seuraviestintä, on paljon muutakin kuin
informaation vaihtoa.
Suunnitelmallisen viestinnän keskiössä on luonnollisesti
aina tarpeellisen, asiallisen informaation oikea-aikainen
välittäminen. Mahdollisimman avoin tiedottaminen
edesauttaa terveen seurakulttuurin kehittymistä.
Myös vuorovaikutteisuus on oleellinen osa nykyaikaista
viestintää. Niin jäsenistön keskuuteen kuin jäsenistön ja
toimihenkilöiden välille kannattaa pyrkiä luomaan vireä
vuoropuhelu.
Viime kädessä viestinnällä rakennetaan kuitenkin myös
yhteisöllisyyttä, aktivoidaan ja innostetaan seuran jäseniä
– rakennetaan hyväntuulista, aktiivisesti toimivaa seuraa.
Viestintä on siis paljon muutakin kuin informaation
vaihtoa. Niin seuran perälippu kuin tyylikäs t-paitakin ovat
viestejä ja yhteisöllisyyden rakentajia. Laiturikaverin
iloisella tervehdyksellä tai mukavasti muotoilulla talkookutsulla on seuratoimintaan suurempi vaikutus kuin
osaamme kuvitellakaan.
Fiilis syntyy viestinnästä.

Pia Siukosaari on SPV:n Viestintä- ja markkinointitoimikunnan varapuheenjohtaja.

SEURAVIESTINTÄ

Tavoita jäsenesi tehokkaammin
Onnistuneeseen jäsenviestintään on olemassa paljon
erilaisia kanavia. Esittelemme alla muutamia:
SÄHKÖPOSTI ON EHKÄ YLEISIN VIESTINTÄKANAVA.
Se on myös yllättävän helppo: Suurelle määrälle
viestiessä vastaajat voi laittaa piilokopioksi ja
mahdolliset liitteet saa helposti mukaan. Napakka,
aiheeseen liittyvä otsikko herättää kiinnostuksen ja
tekstin sijoittaminen kokonaisuudessaan sähköpostikenttään auttaa lukijaa näkemään tärkeimmät asiat heti.
Pidemmissä viesteissä kannattaa käyttää tekstitummennuksia ja vaikka värejä. Muistathan, että
hyperlinkit ja nettisivuosoitteet, joista lukija löytää
halutessaan lisätietoa, ovat hyödyllisiä.
Sähköposti toimii hyvin myös seuratiedotteiden
jakelussa. Kuten mediatiedotteessakin, tärkein asia
kirjoitetaan heti alkuun. Lukijan tulisi tietää pääpiirteissään, mistä on kyse, luettuaan otsikon ja
ensimmäisen lauseen. Tekstin loppuosa täydentää ja
kertoo yksityiskohdat.
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SEURAVIESTINTÄ

TIESITKÖ, ETTÄ SUULISSA ON SÄHKÖPOSTIPALVELU?
Sen avulla Suuli-rekisteristä voi lähettää suoraan viestiä
seuran jäsenille. Kun menet seuran jäsentietoihin, voit
lähettää kaikille sähköpostia valitsemalla hakutoiminnoksi
”Sähköpostiosoite löytyy”, jolloin saat listauksen kaikista
jäsenistä, joilla on jäsentietoihin merkittynä sähköpostiosoite. Listauksen alareunassa on valinta ”Lähetä
sähköpostia”. Sitä painamalla pääset sähköpostin
lähetystoimintoon, joka toimii samantyyppisesti kuin
sähköposti. Siihen ei voi valitettavasti lisätä vielä liitteitä,
joten ne kannattaa lisätä hyperlinkkinä. Sähköpostia
kannattaa kokeilla ennen virallista lähettämistä lähettämällä postia omaan osoitteeseen. Valitse tällöin jäsenluettelosta vain itsesi.
OLETKO TUTUSTUNUT UUTISKIRJEPALVELUIHIN?
Me SPV:ssä lähetämme säännöllisiä uutiskirjeitä muun
muassa seuroille, junioritoimijoille, kouluttajille sekä
jäsenseurojen jäsenille. Esimerkiksi MailChimp on oiva
palvelu ja vieläpä ilmainen – mikäli lähetät kirjeen
kuukaudessa enintään 2 000:lle vastaanottajalle.
Uutiskirjeeseen on helppo lisätä kuvia ja videoita, linkata
materiaalia verkkosivuilta sekä jakaa linkkejä. Etuna on
myös se, että ulkoasu pysyy siistinä ja yhdenmukaisena.
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SEURAVIESTINTÄ

OVATKO SEURASI NETTISIVUT AJANTASALLA?
Hyvät verkkosivut tarjoavat informaation selkeässä
muodossa. Tieto löytyy vaivatta ja mahdollisimman vähillä
klikkauksilla. Raikkaat kuvat ja opastavat videot elävöittävät sivuja.
MUISTILISTA NETTISIVUJEN PÄIVITYKSEEN:

•Millä

alustalla verkkosivunne on tehty? Toimiiko alusta
hyvin ja vastaako se tarpeitanne? Paljonko se maksaa?
Hyvä ilmainen alusta on esimerkiksi WordPress.

•Millaista

tietoa jäsenenne etsivät eniten? Mikä on
tärkeää ja mikä turhaa sisältöä? Karsiminen ja tekstien
päivitykset ovat tarpeellinen askel kohti toimivampia
sivuja. Samalla kannattaa pohtia, kuinka suuri osa
asioista vaatii salauksen (vain jäsenille) ja kuinka paljon
kannattaa pitää avoimena.

•Päivitä

sivuston kuvat ajanmukaisiksi ja lisää videoita
mahdollisuuksien mukaan. Kuvien kannattaa olla
kooltaa maksimissaan yksimegaisia, jotta sivut aukeavat
ketterästi. Videot kannattaa linkata sivuille upotuskoodin
avulla esimerkiksi YouTubesta, jotta raskaat tiedostot
eivät rasita sivustoanne.
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•Pidä

kotisivupolut yksinkertaisina ja johdonmukaisina.
Mieti, mitä reittiä pitkin jäsen löytää etsimänsä tiedon
mahdollisimman nopeasti. Luo etusivulle pikalinkkejä
esimerkiksi bannerien avulla eniten etsityille sivuille
(jäseneksi liittyminen, jäsenedut, tapahtumat yms).

•Uutiset-osio

kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle
etusivulle ja kerätä uutiset helppokäyttöiseen arkistoon.
Uutisen kirjoittamisessa voi noudattaa tiedotteen
rakennetta (katso aiemmin) ja otsikointiin sekä kuvien
valintaan kannattaa panostaa.

SEURAVIESTINTÄ

Vinkkejä seuran julkaisuihin
•
•

•
•

•

Lehtien sivumäärän on oltava jaollinen neljällä,
esimerkiksi 8, 12, 16, 20.
Luodessa työtiedostoa taittoa varten on muistettava
tehdä tiedostoon yhtä monta sivua kuin lopulliseen
lehteen on tulossa. Taitto-ohjelmaa käytettäessä saa ja
kannattaa käyttää aukeamatoimintoja, mutta
lopulliseen painoon menevään PDF:ään sivut on
laitettava erikseen.
Muista muuttaa kuvat CMYK-muotoon (tai grayscale).
Tarkista, että horisontit ovat suorassa.
Kiinnitä huomiota kuvien tarkkuuteen. Kuvien on
oltava tarpeeksi tarkkoja eli vähintään 400ppi, mielellään enemmänkin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää:
mitä parempi tarkkuus, sen paremman näköinen kuva
on valmiissa painotuotteessa. Logot tulisi mieluiten
lisätä painotuotteeseen grafiikkana, mutta mikäli logot
lisätään valokuvina, niin noin 1200ppi vastaa
painettaessa noin samaa tarkkuutta verrattuna
vektorigrafiikkaan.
Muista leikkuuvarat (3 mm on riittävä). Näin
toimitaan, jotta voidaan ennaltaehkäistä mahdolliset
valkoiset kehykset painotuotteen reunoilla.
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Jos toimitat painoaineistoa, tee siitä aina
pain ovalmis PDF. M i cro so f t Office n
Wordissä tai muissa tekstinkäsittely ohjelmissa (esimerkiksi Open- ja Libre
Officen Writer) luodut dokumentit eivät käy
sellaisenaan. Ne on tarkoitettu tekstinkäsittelyyn, ei painokelpoisen materiaalin
tekoon. Ne eivät tuota niissä tallennettuihin
tiedostoihin tarpeeksi dataa, jotta niistä saisi
painettua hyvälaatuisia tuotteita.
Suurikokoiset tiedostot on helppo
lähettää painoon esimerkiksi
WeTransferilla tai Dropboxilla.

SEURAVIESTINTÄ

SPV:n viestintäapu ja materiaalipankki
Autamme mielellämme mahdollisuuksien mukaan seurojen
viestinnällisissä asioissa ja viestimme esimerkiksi seuran
avoimista tapahtumista, onnistumisista tai hyvistä käytännöistä sosiaalisen median kanavissamme.
Meidät tavoittaa parhaiten sähköpostitse. Yhteystietomme
löytyvät täältä: spv.fi/yhteystiedot. Sähköpostiosoitteemme
kannattaa lisätä seuran mediapostituslistalle, jotta saamme
seurojen tapahtumista tietoa ja voimme viestiä niistä.

Olethan Suulissa tiedotuksesta
vastaavana? Seurojen viestijöille
viestiessämme hyödynnämme
Suulia. Jos et ole saanut meiltä
postia, kannattaa käydä tarkistamassa, että luottamustoimenasi
on ”Tiedotuksesta vastaava”.

Uudesta seuraviestijöille tarkoitetusta materiaalipankista
löydät aineistoja ja kuvia, joita voit hyödyntää seurasi
viestinnässä. Materiaalipankkia päivitetään jatkossa
ajankohtaisilla aineistoilla.
Lähetämme uutiskirjeitä seuratoimijoille, junioritoimijoille, kouluttajille ja seurojen jäsenille. Jos et
ole jakelulistoilla, voit tilata uutiskirjeet osoitteessa
spv.fi/spv-uutiskirjeet. Kouluttajien uutiskirje
lähetetään suoraan kouluttajille.

MATERIAALIPANKKIMME LÖYDÄT TÄÄLTÄ:
http://bit.ly/spv-materiaalipankki.
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MEDIAYHTEISTYÖ

Paikallismedia tutuksi
Minkälaisia lehtiä seurasi toimialueella ilmestyy? Miten
urheilua ja liikuntaa käsitellään lehden sivuilla? Tunnetko tai
tunteeko seurastasi joku lehden toimittajan? Julkaiseeko
kaupunkinne tapahtumiasivuja netissä?
Minkälainen seurasi edustama toiminta voisi kiinnostaa
paikallista mediaa (lehteä, radioasemaa tai tv:tä)? Mikä on
teidän valttinne ja ”oma juttunne”?
Moni median edustaja innostuu julkaisemaan jutun, jos se
saa materiaalin mahdollisimman painovalmiina tai juttu on
oman toimittajan voimin tehtävissä helposti, nopeasti ja
edullisesti. Lähestymisessä kaiken A ja O on ”myydä” idea
jutusta hyvällä kärjellä.
KIINNOSTAVIA KÄRKIÄ OVAT ESIMERKIKSI:

•Yhteiskuntavastuulliset

tempaukset kuten esimerkiksi
”Seuramme siivoaa lähialueen uimarannat” tai ”Yhdessä
Vesille -tempauksessamme kaikki maksutta vesille”.

•Kilpailut,

joissa tunnettu nimi paikalla tai paikkakunnan
oman veneilijän menestys/saavutukset.

•Seuran/paikkakunnan

ylpeydenaiheet: ”Seuramme on
liikuttanut lapsia jo 25 vuotta” tai ”Seuramme eskaaderi
oli maakunnan laajin”.
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MEDIAYHTEISTYÖ

Onnistuneen tiedotteen ABC

Tiedote, Pänn
äisten Pursis
eura

A. Hyvä ja napakka tiedote auttaa jutun läpimenossa
huomattavasti. Selkeä ja informatiivinen otsikko on olennainen, samoin kuin tekstin alku. Mitä, missä ja milloin
on käytävä ilmi jo ensimmäisissä lauseissa, jottei lukijan
mielenkiinto herpaannu. Sitaatit ovat tärkeitä.
B. Toiminnalliset ja tarkat kuvat ovat oiva lisä tiedotteeseen. Esimerkiksi purjehduskilpailutiedotuksessa on hyvä
laittaa mukaan yksi kuva vesiltä, yksi esimerkiksi
palkintojenjaosta ja yksi, jossa on vaikkapa voittajan
tuuletus. Vaakakuvat ovat yleensä monikäyttöisempiä
kuin pystyt.
C. Jos lähetät tiedotteen kerralla moniin eri osoitteisiin,
sijoita vastaanottajat piilokopiokenttään. Laadi jo
etukäteen medialista, jossa ovat sekä paikallismedioiden
tutut toimittajat sekä esimerkiki kaupunki- ja urheilutoimitusten yleiset osoitteet. Näin posti löytää perille
myös loma-aikoina. Otsikoi sähköposti ytimekkäästi,
esimerkiksi samalla otsikolla kuin itse tiedote. Vältä
tekstiliitetiedostoja ja sijoita kaikki informaatio sähköpostiviestiin, jotta vastaanottaja näkee sisällön heti.
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PÄNNÄISTEN PU
RSISEURALLE J
ÄLLEEN SM-KUL
TAA
Pännäisten Pu
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perättäisen K
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pistejohtoon
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nakkosuosikit
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.fi
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imo Sorsa.
Kesäliiga-pok
aali saapuu P
ännäisiin jou
mukana maanan
kkueen
taina 8.8.201
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ssa Pursiseur
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e 1)
Tervetuloa!
Ystävällisin

terveisin,

Liisu Lokki
Pännäisten Pu
rsiseuran tie
dotus
0500 555555

KUVAPANKKI

Ikuista ilo ja liike

Katso oikeanpuoleisen tytön ilmettä. Mitä fiiliksiä se
sinussa herättää?
Iloa, eikö vain? Ehkä muistoja jostain hauskasta päivästä
vesillä perheen kanssa? Tai seuranne lajikokeilusta? Tai
herättääkö kuva toiveen päästä pian nauttimaan kauniista
ja huolettomasta hetkestä veneellä?
Siinä missä lapsen hymy ilahduttaa sinua, se tuo hyvän
olon myös seurasi jäsenistölle tai paikallisen median
edustajalle ja sitä kautta ehkä paikkakuntasi lehden
lukijoille.
Seurasi tapahtumista kannattaa siis ottaa monipuolisesti
kuvia harrastamisen ilosta – niin vesillä kuin rannassakin.
Vaikka kuvaaminen tapahtuisi julkisella paikalla ja ulkona,
on kohteliasta pyytää lapsen vanhemmilta ja myös
aikuisilta kuvattavilta lupa kuvan julkaisuun ja kertoa
samalla, missä kuvaa tullaan käyttämään (seuran omat
kanavat ja materiaalit, paikallismedia ja niin edelleen).
Valmennus- ja leiriryhmissä lupa kannattaa kysyä jo
ilmoittautumisen yhteydessä. Näin kuvaaminen sujuu
mutkattomasti muun toiminnan ohessa.
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Seuran yhteiset lipunnostot, veneenlaskut tai muut
hauskat kokoontumiset kannattaa myös ikuistaa
kuviin. Ne jakavat yhdessä tekemisen tunnelmaa
onnistuneesti niin sosiaalisessa mediassa kuin
myöhemmässäkin käytössä esimerkiksi vuosikirjassa
tai seuran lehdessä.

KUVAPANKKI

Näin luot kuvapankin

•

Ota kesän projektiksi kerätä monipuolinen kuvapankki seurasi toiminnasta: lasten ja
nuorten toiminnasta, matkaveneilystä, kilpailuista, tapahtumista, tunnelmista, seuran
saarista tai vaikka koulutuksista. Voit myös jakaa kuvausvastuuta seuran jäsenille,
sillä yllättävän moni on innostunut kuvaamisesta. Plussaa on, että varsinkin
digikäytössä älypuhelimella otetut kuvat ajavat asiansa varsin hyvin – ja useimmiten
resoluutio riittää mainiosti myös printattaviin julkaisuihin.

•
•

Ota seuran yhteistyökumppanit huomioon kuvissa ja lähetä kuvia myös heille.

•

Lajittele kuvapankki teemojen mukaan ja lisää vuosiluku tai jopa kuukausi perään,
jos tarvetta. Käytä nimeämisessa aina samaa logiikkaa. Esimerkiksi: Junnuleiri0619
tai Yhdessä Vesille19. VINKKI! Lisää myös kuvaajatiedot kuvan nimeen.

•

Selvitä niin kuvattavilta kuin kuvaajaltakin etukäteen, missä kuvia saa käyttää.
Ovatko ne vain seuran sisäiseen viestintään ja kanaviin, sosiaaliseen mediaan vai
myös esimerkiksi paikallismedian käyttöön? Merkitse kuvatietoihin selvästi, mikäli
kuvalla on rajattu käyttöoikeus tai luo niille oma kansionsa.

•

Hyvä ja lajiteltu kuvapankki nopeuttaa niin seuran julkaisuiden, some-päivitysten
kuin mediatiedotteidenkin tekoa. Pienellä organisoinnilla säästyt aikaa vievältä ja
toistuvalta etsinnältä.

Luo kuvapankki joko ulkoiselle kovalevylle, muistitikulle, seuran koneelle, Google
Driveen (johon on helppo antaa useammalle pääsy) tai maksulliseen kuvapankkipalveluun nettiin. Muista ottaa varmuuskopiot.
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KRIISIVIESTINTÄ

Vältä kriisi kriisin hetkellä
Kriisiviestintää varten kannattaa laatia toimintaohjeistus,
joka jalkautetaan seuran toimijoille ja mahdollisesti myös
luottamus-henkilöille. Toimintaohjeistuksessa kannattaa
määritellä:

•Kuka kommentoi asiaa tarvittaessa medialle?
•Ketkä kuuluvat kriisiviestintäryhmään tai kuka

KRIISIVIESTINNÄSSÄ ON TÄRKEÄÄ:

•Varautua ja ennakoida.
•Tunnistaa, mistä on kyse ja mistä tieto tuli.
•Kertoa rehellisesti, nopeasti ja avoimesti

johtaa,

tapahtuneesta.

koordinoi ja seuraa tilannetta?

•Olla

säännöllisessä vuorovaikutuksessa sidosryhmien, kuten viranomaisten, median, työntekijöiden ja seurojen kanssa.

Kriisiviestintäryhmä kannattaa perustaa. Kyseinen ryhmä
päättää toimenpiteistä ja viestinnästä. Entä miten sisäinen
viestintä hoidetaan ja keitä sisäisen viestinnän piiriin
kuuluu?

•Turvata

yhdistyksen toiminta ja sen jatkuminen
sekä edistää kriisistä selviämistä (henkinen tuki).

•Oppia epäonnistumisista.

KRIISIVIESTINNÄN TAVOITTEENA ON:
•
•
•
•
•
•

Tilanteen tehokas hallinta
Lisävahinkojen estäminen
Mainehaittojen minimointi
Keskeisten sidosryhmien informointi
Viestin yhdenmukaisuus
Väärien tietojen leviämisen ehkäisy.

Kriisiviestinnässä kannattaa aina pahoitella tapahtunutta riippumatta siitä, kenen syy tilanne on tai
mikä sen on aiheuttanut. On hyvä korostaa, että
asia on otettu vakavasti ja toimenpiteisiin
ryhdytty.
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KRIISIVIESTINTÄ

ESIMERKKI KRIISIVIESTINTÄPROSESSISTA:

TIETO KRIISITILANTEESTA
SIITÄ VASTAAVALLE

JATKUVA
SEURANTA
JA JÄLKIHOITO

TILANNETSEKKAUS
TIIMISSÄ

ULKOINEN
VIESTINTÄ

SISÄINEN
VIESTINTÄ
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SOSIAALINEN MEDIA

Aallonharjalla 24/7
Sosiaalinen media on rantautunut vahvasti myös
suomalaisiin yhdistyksiin – ja miksei, sillä jäsentoimintahan
on juuri ihmisten yhdistämistä niin tarinoin, tunnelmin kuin
tapahtuminkin.
Jotta nenä pysyy uutisvirrassa ja erityisesti kanavien
päivittämisessä tukevasti vedenpinnan yläpuolella,
kannattaa somessa harjoittaa malttia.
Tässä muutamia harkinnanarvoisia vinkkejä:

•Joskus

vähemmän on enemmän. Yksi hyvin ylläpidetty
somekanava on parempi kuin kolme huolimattomasti
hoidettua.

•Facebook

toimii uutiskanavana hyvin, sillä siihen voi
päivittää ketterästi niin kuvia, videoita, tapahtumia kuin
uutisiakin. Facebook ei kuitenkaan tavoita nykyään teiniikäisiä tai nuoria aikuisia kovin tehokkaasti.

•Instagram

toimii oivana alustava kuville ja lyhyille
videoille. Sen Instastoryt ovat mainioita esimerkiksi
seuran harjoitusten tapahtumien tunnelmien välittäjinä.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että storyt katoavat
vuorokauden kuluttua.
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•Twitter toimii hyvin esimerkiksi vaikuttajaviestinnässä tai

nopean uutisoinnin kanavana (esimerkiksi lyhyt
tulosviesti kilpailun kolmesta parhaasta).

•Avoimuus

kunniaan! Jos Facebook- tai Instagram-tilit
ovat yksityisiä, eivät jäsenet voi jakaa informaatiota
helposti eteenpäin. Kannattaa pitää julkaisut julkisina ja
luoda yksityisiä ryhmiä arkaluontoisemmalle sisällölle tai
keskustelulle.

SOSIAALINEN MEDIA

Koukuta sisällöllä

•Auttava, informatiivinen, vakuuttava ja innostava sisältö
herättää mielenkiinnon sosiaalisessa mediassa.

•Mieti, kenelle viestit. Eri kohderyhmiin toimivat erilaiset
sisällöt ja puhetyyli.

•Panosta kuviin! Tunteita herättävät kuvat jäävät mieleen
ja houkuttelevat lukemaan myös tekstisisältöä.

•Videot

kannattaa pitää lyhyinä (30 sekuntia-1,5
minuuttia), jotta katsoja jaksaa pysyä mukana alusta
loppuun.

•Teksti

kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä ja
ytimekkäänä. Jos asiaa on enemmän, kannattaa käyttää
rivivälejä, keventää sisältöä hymiöillä tai jakaa linkki
pidempään tekstiin.

•Julkaisuajankohdalla

on väliä. Julkaise päivitykset
mieluiten kello 18-22 välillä, jotta se tavoittaa
mahdollisimman monta seuraajaa. Voit käyttää myös
ajastustoimintoa.
Kävijätietoja kannattaa seurata
säännöllisesti, jotta kanavaa voi
kehittää ja analysoida.

Viesteihin ja kommentteihin kannattaa
vastata aina mahdollisimman nopeasti
ja ystävällisesti.
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