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VIESTINTÄ- JA LAJIMARKKINOINTIRYHMÄN KOKOUS 1/2016
Aika
Paikka

maanantaina 15.2.2016 klo 16.30-18.15
Valo-talo (ent. SLU-talo), Radiokatu 20, Helsinki, neuvotteluhuone 3.kerros

Läsnä:

Olli Laine, pj.
Mika Heinonen
Ilkka Hellgren
Tommi Saksa
Iivari Ikonen
Leo Koivulehto
Sara Anttila, siht.

Poissa:

Jesper Von Hertzen
Janne Kettunen
Esko Asikainen

1. Kokouksen avaus
I.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja allekirjoitus
I.
Hyväksyttiin kokouksen 7.12.2015 pöytäkirja
3. Menneen katsaus
I.
Kokouksessa käytiin läpi viime kokouksen jälkeisiä suuri tapahtumia kuten uusien
verkkosivujen julkistaminen, Sulkishubin ensimmäinen kirje sekä SM-kisat 2016
4. Sosiaalinen media
I.
Sulkapallo hashtagin (#sulkapallo) käyttö on viime kokouksesta noussut noin 300 julkaisulla
Instagramissa
II.
Ryhmässä todettiin, että pelaajat (varsinkin Rio team) halutaan käyttävän entistä
aktiivisemmin sulkapallo hashtagia ja heidät tulee ohjeista siihen. Näin saadaan kattavampi
näkymä sulkapalloaiheisille julkaisuille sosiaalisessa mediassa kuten esimerkiksi Instagarmissa.
5. Vuoden 2016 viestintäkello
I.
Käytiin läpi missä kohdassa viestintäkelloa Sulkapalloliiton viestinnässä nyt mennään ja mitä
merkittävää on tapahtunut aikavälillä 7.12.-15.2.
II.
Ryhmässä todettiin, että Rion karsinta-ajan lähestyessä loppua sitä tulee tuoda nyt jatkossa
vielä paremmin esille medialle ja muille ihmisille.
6. Vuosikertomus
I.
Kokouksessa ryhmälle käytiin läpi väliraportissa 2014 vuodelle 2015 asetetut tavoitteiden
toteutuma. Lähes kaikkien tavoitteiden luvut olivat kasvaneet ja osa yli tavoitteiden, kaikkia
tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu lukujen perusteella. Ryhmän mukaan luvut antavat
positiivisen kuvan menneestä vuodesta.
II.
Ryhmä haluaisi, että seuratessa kävijöiden toimintaa kotisivuilla, kiinnitetään erityistä
huomiota harrastajasisällön käyttäjissä. Harrastajasisällön käyttö tulee saada nousuun.
III.
Käyttäjien toimien seuraamisella pyritään myös saamaan seuraan kuulumattomat seurojen
jäseniksi sivujen toimilla.
7. Finnish Open 2016
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Finnish Openin etukäteisviestinnästä puhuttaessa ryhmä halusi halleille jaettavan julisteen
koon suuremmaksi.
Ryhmässä päätettiin, että tutkasta tehdään FO:ssa vielä isompi juttu. Tutkaan linkitetään
sosiaalinen media ja esimerkiksi lyöjien kasvokuvat sekä lyöntinopeus laitetaan jakoon.
Mukana olisi normaali maila-arvonta sekä erikoispalkinto kovimmalle nopeudelle.
Tutkan aukioloajat haluttiin nostaa omaksi tapahtumaksi Facebookiin.
Ryhmä kannatti tutkan pyörittämisen luovuttamista FO:ssa jollekin seuralle, joka saisi
tutkalippujen myyntitulot.
Ryhmä toivoi olympiakarsinnan esille tuontia isosti FO:n yhteydessä.

8. Muut asiat
I.
Ryhmässä kerrottiin viestintävastaavan Sara Anttilan työsuhteen loppuvan elokuun lopussa
2016.
II.
Sulkishubista ryhmä totesi, että jos Tenniksen mukaan ei lähdetä voitaisiin lähteä liikkeelle
kevyemmin esimerkiksi foorumina tai Facebook-sivuna. Tätä ryhdytään miettimään.
9. Seuraava kokous
I.
25.4.2016 klo16.30 Valo-talo 3.krs neuvotteluhuone
10. Kokouksen päättäminen
I.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Valo-talolla klo 18.15

Pöytäkirjan vakuudeksi
_________________________________
Olli Laine
puheenjohtaja

_________________________________
Sara Anttila
sihteeri

