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Aiheet

Elokuun Pohjoismaisen purjelentopäivän markkinointiviestintä

Kriisitiedottaminen ilmailukerhossa

Liiton viestintäpalvelut kerhoille



Purjelentopäivä 19. elokuuta
viestintä ja markkinointi



Vuoden 2016 toimia

• Graafinen ilme

• Facebook-banneri ja räätälöity 
tapahtumajuliste kerholle

• Liiton verkkosivu 

• Facebook-tapahtuma 

– Somekampanja

• Mediatiedote

 Kokemukset?



Ilmailuliitto tarjoaa apua tapahtuman markkinointiin

Liiton markkinointiviestintätoimet:
• Liiton verkkosivut
• Facebook-tapahtuma

– somekampanja

• Someviestintä (FB, Twitter, Instagram)
• Mediatiedote
• 454

Liitto tarjoaa kerhoille:
• Graafinen ilme
• Tapahtumajuliste
• Facebook-banneri 
• Lajiesite jaettavaksi
• Tiedotepohja kerhoille paikallismedioita 

varten



Miten saan oman kerhon kartalle?

• Tee osallistumispäätös huhtikuussa
– Ilmoita osallistumisesta tiedottajalle (hanna.laine@ilmailuliitto.fi) huhtikuun loppuun 

mennessä
– Kerro: tapahtuma-aika ja -paikka, järjestävä yhteisö sekä yhteyshenkilön tiedot.

• Ilmoita tapahtumatiedot toukokuussa
– Räätälöityä tapahtumamainosta varten ilmoita tarkemmat tapahtumatiedot toukokuun 

loppuun mennessä.

mailto:hanna.laine@ilmailuliitto.fi


Onnistunut tapahtumamarkkinointi

• Tapahtumamarkkinointi on merkittävässä osassa koko tapahtuman 
järjestämisprosessia - ilman markkinointia ei ole yleisöä - ilman yleisöä ei 
ole tapahtumaa.

• Markkinointiviestintäsuunnitelma:

– Mitkä ovat tapahtuman tavoitteet ja kuinka paljon yleisöä halutaan

– Mikä on kohderyhmä

– Mikä on viestinnän ja mainosmateriaalien budjetti

– Mitä kanavia käytetään

– Aikataulutus

– Viestien sisältö



Kerhon markkinointitoimet

• Liittoon osallistumisilmoitus (30.4.) ja tapahtumatiedot (31.5.)

• Sisäinen viestintä

• Ennakkomarkkinointi 
– Verkkosivut

– Sosiaalinen media

– Paikallismedia ja minne mennä -palstat

– Tapahtumajulisteet

– Yhteistyökumppaneiden kanavat 

– Paikallisradio

– Muu, mikä?

• Tapahtuman aikainen viestintä ja markkinointi
– Lajiesite, koulutusesite, kerhon esite jne.

• Jälkimarkkinointi, kuvia ja tunnelmia
– Kiitosviesti yhteistyökumppaneille (edesauttaa yhteistyötä jatkossa)

– Viesti osallistujille (jos kerätty yhteystietoja esim. arvonnan yhteydessä) + kurssien 
mainostus







Tapahtumajuliste

• Ajankohta, pvm ja kellonaika

• Paikka, osoite 

• Ohjelma, esim:

– Esittelylentoja purjelentokoneella

– Lentokaluston maanäyttely

– Kahvio

• Yhteystiedot/mistä lisätietoa

– esim. verkkosivut, yhteyshenkilön 
nimi, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite

• Esittelylento 
• hinnat

• Ilmoittautuminen

• Kerhon logo

DL 

31.5.



Vuoden 2016 onnistumisia: Joensuun Ilmailukerho



Vuoden 2016 onnistumisia: Sodankylän Ilmailukerho



toiminnanjohtaja purjelentotoimikunnan pj. 

Ilmailuliitto ja purjelentotoimikunta onnittelevat!

Paikallislehden mainos- tai ilmoituskuluihin 300 euroa.

Suomen Ilmailuliitto   •  Finlands Flygförbund



Kriisiviestintä
ilmailukerhossa



Kriisi – mikä se on ja ei ole?

• Äkillinen ja yllättävä tapahtuma

• Pelottava, lamauttava tai kärjistynyt tilanne

• Voi olla myös seurausta pitkäaikaisesta kehityskulusta

• Esim. vakavat onnettomuudet, kuolemantapaukset, epäeettinen toiminta, 
määräyksien laiminlyöminen jne. 

• Kriisi vaikuttaa organisaation maineeseen

• Kriisi voi olla myös mahdollisuus

• Kriisi EI ole sama asia kuin huono uutinen tai kehno menestys

– ”Olemme kriisissä”  



Kriisinhallinta

• ”Meille ei voi tapahtua tätä taikka tuota”
• Ennakointi

– Kuviteltavissa olevien kriisien ja poikkeustilanteiden kartoitus

• Valmistautuminen
– Kriisiviestintäohje, kriisiviestintäsuunnitelma, nimetään viestinnästä vastaava 

henkilö, harjoitteleminen

• Toiminta
– Onnistunut kriisiviestintä

• Kriisin jälkihoito
– ”Tyhmä ei ole se, jonka kohdalle kriisi sattuu, vaan se, joka ei osaa ottaa siitä 

opiksi”

– Analysointi: mistä kriisi johtui, miten se havaittiin, miten kriisiviestintä sujui?  
 kriisiviestintäsuunnitelman ja –ohjeiden päivitys

 Vahvempi organisaatio?



Kriisiviestinnän periaatteet

• Toimi nopeasti

• Ole avoin

• Pysy totuudessa

• Ole aloitteellinen

• Kanna vastuusi



Suomen Ilmailuliiton kriisiviestintäohje

• Liiton kriisiviestintä:
– yhtenäistä 

– johdettua

– perustua faktoihin 

– kunnioittaa mahdollisia tapahtuman uhreja.

 Liiton toimijoiden tulee tuntea liiton 
kriisiviestinnän ohjeet. 

• Kun jotain tapahtuu, heti yhteys 
toiminnanjohtajaan

• Viestinnästä vastaava henkilö (tulisi olla 
etukäteen nimetty) 

– Kerää faktat ja  antaa tarvittaessa medialle 
lausunnot paikan päältä

– Pitää Ilmailuliiton toimiston ajan tasalla 
(toiminnanjohtajan puhelinnumero 
puhelimeen)

• Kyse ei ole minuuteista, joten ajatteluun ja 
puhelinkonsultaatioon liiton toimiston kanssa 
on pääsääntöisesti aina aikaa.

• www.ilmailu.fi/ilmailuliitto/kriisiviestinta



Toimintaohje kriisitilanteessa
(SIL kriisiviestintäohje)

1) Valitaan viestinnästä vastaava henkilö  (mielellään jo etukäteen)

2) Mitä on tapahtunut? 

3) Missä on tapahtunut? 

4) Milloin on tapahtunut? 

5) Totea kysyjille (esim. media, viranomainen, kerholainen) vain FAKTAT 

6) Älä paljasta mahdollisten uhrien henkilötietoja: sen voi tehdä vain 
viranomainen 

7)  Kriisitilanteessa Ilmailuliiton kriisiviestinnästä vastaava (toiminnanjohtaja) 
on pidettävä heti ajan tasalla tapahtuneesta 

• Tieto leviää sosiaalisessa mediassa salamannopeasti – niin myös väärä 
tieto, jota on myöhemmin vaikea oikaista  sosiaalisessa mediassa 
jaetaan vain virallisia tiedotteita



Liiton viestintäpalvelut 
kerhoille



Liiton viestintäpalveluita kerholle

• Verkkosivusto (ilmailu.fi > ilmailuliitto.fi)

– Tapahtumakalenteri: kerhojen avoimet tapahtumat ja kilpailut

– Kerholuettelo, tiedot ajan tasalle!

• Paikkakunta, lajit, www-sivut

– Uusilla verkkosivuilla kerhoilla mahdollisuus omiin sivuihin

• Ilmoitus ILMAILU-lehdessä

– Maksuton tapahtuma- ja koulutusilmoitus

• Kisa- ja tulostiedottaminen

• Kriisiviestintäohjeistus

• Lajiesite

– 2 versiota

• Kerhotiedotteella tiedotetaan ajankohtaisista asioista

• Tukea viestintäasioissa – ota rohkeasti yhteyttä! 



Lajiesite
2-puoleinen





Kiitos!

Hanna Laine
tiedottaja
puh. 0447034155
hanna.laine@ilmailuliitto.fi  
tiedotus@ilmailuliitto.fi
0447034155
@laineenhanna

Suomen Ilmailuliitto ry
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
www.ilmailu.fi


