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MOOTTORIURHEILU.TV	  

AKK:n	  ja	  SML:n	  yhteisomistama	  ne3portaali,	  jonka	  kau:a	  hoidetaan	  keskitetys<	  
suomalaisen	  moo:oriurheilun	  <edo:aminen.	  
	  
Joka	  viikko	  to-‐pe	  lähtee	  vajaalle	  500	  medialle	  ennakko<eto	  viikonlopun	  tapahtumista	  
Suomessa	  sekä	  MM-‐kilpailuista,	  joissa	  suomalaisia	  mukana.	  
	  
La-‐	  ja/tai	  su-‐iltaisin	  mediat	  saavat	  koonnin	  päivän	  kilpailuiden	  tuloksista.	  
	  
Julkaisemme	  kaikki	  meille	  toimitetut	  AKK:n	  ja	  SML:n	  alaisten	  lajien	  ja	  ajajien	  
<edo:eet.	  
	  
Teemme	  henkilökuvia,	  julkaisemme	  blogikirjoituksia	  ja	  jaamme	  Facebookissa	  muiden	  
medioiden	  moo:oriurheiluju:uja.	  
	  
Laajennamme	  koko	  ajan	  videotarjontaamme.	  



MIKSI	  TIEDOTTAA?	  

-‐  Sponssorit	  

-‐  Lipputulot	  

-‐  Lajin	  tunne:uus	  /	  roolimallit	  

-‐  Imagon	  rakentaminen	  /	  ennakkoluulojen	  ja	  virheellisten	  oletusten	  karsinta	  
	  
-‐  Kilpailijan	  tulevaisuuden	  turvaaminen	  
	  
-‐  Teidän	  kaikkien	  <edo:aminen	  vaiku:aa	  moo:oriurheilun	  näkymiseen	  ja	  

arvostukseen!	  



MILLOIN	  TIEDOTTAA?	  

Nyrkkisääntö:	  Kun	  jotain	  uu:a	  ja	  kiinnostavaa	  kerro:avaa.	  
-‐  Kilpailuun	  valmistautuminen	  /	  ennakko<edote	  
-‐  Kilpailun	  jälkeen	  tulos<edo:aminen	  
-‐  Uusi	  sopimus,	  uusi	  yhteistyökumppani	  
-‐  Loukkaantuminen,	  jokin	  muu	  muutos	  kauteen	  
-‐  Ajankohtaisten	  tapahtumien	  linki:äminen	  omaan	  <edo:amiseen	  
-‐  Kriisi<edo:aminen.	  

Ajoita	  <edo:eesi	  järkeväs<,	  kilpailu-‐/tulos<edo:eet	  väli:ömäs<,	  aja:omat	  <-‐to.	  
Älä	  <edota	  viikkoja	  etukäteen	  tai	  lähetä	  ainakin	  toinen	  <edote	  lähempänä	  
ajankohtaa	  eri	  kulmalla.	  	  	  



MIKSI	  TIEDOTTEIDEN	  JULKI	  SAAMINEN	  ON	  VAIKEAA?	  

-‐  Mediat	  saavat	  lukuisia	  <edo:eita	  päivi:äin.	  
	  
-‐  Valtamediaa	  ei	  kiinnosta,	  jos	  pärjäsit	  hyvin	  kansallisessa	  kisassa	  tai	  joku	  

paikkakunta	  isännöi	  SM-‐kilpailua,	  tarvitaan	  mielenkiintoinen	  ja	  erikoinen	  
kulma	  à	  (sankari)tarinat	  ja	  mielenkiintoiset	  henkilöt	  kiinnostavat.	  
	  

-‐  Teet	  itsellesi	  ja	  lajille	  hallaa,	  mikäli	  pommitat	  mediaa	  jatkuvas<	  
huonolaatuisilla	  <edo:eilla.	  Määrän	  sijasta	  keskity:ävä	  laatuun!	  
	  

-‐  Moo:oriurheilun	  <etoisuus	  Suomessa	  ei	  ole	  menestyksen	  arvoisella	  tasolla.	  
Mielenkiintoiset	  ihmiset	  kiinnostavat	  maailmanmestaruuksia	  enemmän.	  

-‐  Medialla	  ei	  ole	  omia	  lajispesialisteja	  moo:oriurheilun	  piiristä.	  



MITEN	  SAADA	  TIEDOTTEESI	  LÄPI	  MEDIOIHIN?	  

	  
Kaija	  Yliniemi,	  STT	  Urheilu	  



IDEOITA	  MEDIAN	  KIINNOSTUKSEN	  HERÄTTÄMISEEN	  

-‐  Kutsu	  media	  tutustumaan	  lajiin	  ennen	  kilpailua.	  
-‐  Pyydä	  paikalle	  muutama	  kiinnostava	  kilpailija	  ja	  järjestä	  medialle	  

mahdollisuus	  kyydityksiin	  tai	  ajamiseen.	  
	  

-‐  Kutsu	  media	  aamiaiselle	  kuulemaan	  ensi	  kauden	  suunnitelmista.	  
	  

-‐  Järjestä	  medialle	  tekniikkapläjäys	  ja	  kutsu	  heidät	  pajallesi	  rakentamaan	  
mestarikalustoa.	  

-‐  Järjestä	  medialle	  ja	  sponssoreillesi	  mahdollisuus	  päästä	  seuraamaan	  kisaasi	  
ai<opaikalta	  esimerkiksi	  lounaan	  merkeissä.	  	  

-‐  Kutsu	  media	  (1-‐2	  edustajaa)	  seuraamaan	  kisaasi	  paikan	  päälle,	  järjestä	  heille	  
räätälöity,	  mielenkiintoinen	  ja	  ikimuistoinen	  päivä.	  	  



MITEN	  HELPOTTAA	  MEDIAN	  TYÖSKENTELYÄ	  

Ole	  ak<ivinen	  
-‐  Ota	  itse	  medioihin	  yhtey:ä.	  Paikallismediat	  kiinnostuneet	  oman	  kylän	  

tapahtumista/kuskeista.	  
-‐  Erikoismediat	  kiinnostuneita	  heidän	  aihealueistaan:	  Fitness-‐lehdet:	  

Miten	  moo:oriurheilija	  treenaa,	  Tekniikka-‐lehdet:	  Miten	  ajoneuvoon	  
on	  tehty	  joku	  tekninen	  ratkaisu,	  Talouslehdet:	  Miten	  kilpailu/rata	  
vaiku:aa	  alueen	  talouteen,	  Naisten	  lehdet:	  Miten	  nainen	  päätyi	  
mukaan	  moo:oriurheiluun.	  

-‐  Hyödynnä	  ajankohtaisia	  aiheita	  ja	  ratsasta	  pinnalla	  olevilla	  asioilla.	  	  
	  

Päivitä	  ne3sivusi	  
-‐  Kilpailijan	  saavutukset	  selkeäs<	  esille.	  
-‐  Kilpailijan	  fakta<edot	  kuka	  olet,	  syntymäaika,	  laji,	  kerho	  jne.	  
-‐  Kilpailunjärjestäjät	  laita	  kilpailuiden	  perus<edot	  esille	  ja	  mistä	  lisä<etoa.	  
-‐  Kuvagalleriaan	  tuoreita	  kuvia.	  
-‐  Yhteys<edot	  esille.	  

	  



MITEN	  HELPOTTAA	  MEDIAN	  TYÖSKENTELYÄ	  

-‐  Kun	  lähetät	  <edo:een:	  
	  
-‐  Muista	  oikea	  ajoitus,	  ketään	  ei	  kiinnosta	  viikon	  vanhat	  uu<set.	  
-‐  Lähetä	  teks<	  Word-‐liite<edostona	  ja	  lisää	  teks<	  myös	  teks<ken:ään.	  
-‐  Panosta	  otsikkoon!	  
-‐  Kirjoita	  teks<	  ulkopuoliselle,	  lajista	  <etämä:ömälle.	  
-‐  Laita	  mukaan	  AINA	  vähintään	  yksi	  hyvälaatuinen	  valokuva	  omana	  

lii:eenä,	  ei	  esim.	  teks<n	  sekaan	  Wordiin.	  (Vaakakuva	  mieluummin	  kuin	  
pysty)	  

-‐  Muista	  lai:aa	  mukaan	  teks<n	  kirjoi:ajan	  ja	  valokuvan	  o:ajan	  nimi.	  
-‐  Laita	  mukaan	  kuvateks<ehdotus	  tai	  vähintään	  kuka/keitä	  on	  kuvassa.	  
-‐  Kirjoita	  lyhyes<	  mailin	  teks<ken:ään	  mistä	  on	  kyse	  ja	  miksi	  <edote	  on	  

tärkeä.	  
-‐  Lisää	  yhteys<edot.	  
-‐  Tarkista,	  e:ä	  olet	  <edo:eessa	  vastannut	  kysymyksiin	  kuka-‐mitä-‐missä-‐

milloin-‐miten-‐miksi.	  
	  



TIEDOTE	  

OTSIKKO:	  
-‐  Pitää	  mahtua	  yhdelle	  riville	  ja	  kiinni:ää	  huomio.	  	  
-‐  Omaperäinen,	  mu:a	  ei	  saa	  poiketa	  teks<n	  sisällöstä.	  

	  
JOHDANTOKAPPALE:	  
-‐  Keskeinen	  vies<	  he<	  alkuun.	  
-‐  Ihannetapauksessa	  jo	  pelkästään	  alkukappale	  kertoo	  koko	  totuuden	  

lehdistö<edo:een	  sisällöstä.	  
	  

ARTIKKELI:	  
-‐  Ihanteellinen	  pituus	  max.	  yksi	  A4-‐sivu	  (vastaa	  noin	  500	  sanaa).	  
-‐  Aloita	  teks<	  yhteenvedolla	  tärkeimmistä	  tosiseikoista:	  Kuka	  teki,	  mitä,	  missä,	  

miksi	  ja	  milloin.	  Mukana	  on	  myös	  hyvä	  olla	  kommen3	  kilpailijalta.	  	  
-‐  Kirjoita	  henkilöistä	  sukunimillä	  ja	  muista	  lisätä	  ikä,	  jos	  kyseessä	  nuori	  hlö.	  
-‐  Liitä	  loppuun	  kaikki	  olennaiset	  <edot	  kuten	  aika	  ja	  paikka,	  kilpailun	  nimi,	  

tulokset,	  linkki	  ko<sivulle,	  yhteys<edot.	  
	  



HAASTATTELUTILANTEESSA	  

	  
Enduron	  Euroopan	  mestari	  ja	  moninkertainen	  joukkue-‐maailmanmestari	  Jari	  MaEla	  



HAASTATTELUTILANTEESSA	  

-‐  Toimi:aja	  o:aa	  aina	  mielellään	  vastaan	  sinulta	  ideoita,	  mistä	  kanna:aa	  
puhua,	  eli	  jos	  haluat	  kertoa	  jostain,	  pyydä	  toimi:ajaa	  kysymään	  aiheesta,	  jos	  
on	  esimerkiksi	  TV-‐haasta:elu.	  
	  

-‐  Ole	  avoin,	  ystävällinen	  ja	  mielenkiintoinen.	  
	  

-‐  Älä	  koskaan	  vähä:ele	  suoritustasi!	  

-‐  Vastaa	  aina	  kokonaisin	  lausein	  ja	  taustoita	  vähän	  enemmän	  kuin	  vastaamalla	  
”Kyllä,	  Ei”.	  

-‐  Jos	  et	  halua,	  e:ä	  toimi:aja	  julkaisee	  jotain	  tai	  jonkun	  asian	  saa	  julkaista	  
vasta	  <etyn	  ajan	  päästä,	  kerro	  tämä.	  Yleises<	  o:aen	  toimi:ajat	  varsinkin	  
moo:oriurheilualalta	  kunnioi:avat	  haastateltavan	  pyyntöä	  vaikka	  kyseessä	  
olisikin	  iso	  uu<spommi.	  



SOSIAALISEN	  MEDIAN	  HYÖDYNTÄMINEN	  

-‐  Nopein	  tapa	  tavoi:aa	  fanisi,	  media,	  kisailijat	  jne.,	  on	  sosiaalinen	  media.	  
	  

-‐  Ota	  käy:öösi	  ne	  sosiaalisen	  median	  kanavat,	  jotka	  tuntuvat	  itsellesi	  luontevimmilta.	  
	  

-‐  Älä	  avaa	  kymmentä	  eri	  some-‐kanavaa,	  ellet	  pysty	  päivi:ämään	  niitä	  säännöllises<.	  
	  

-‐  Hyödynnä	  liikkuvan	  kuvan	  (sekä	  liven)	  mahdollisuudet	  esim.	  Facessa,	  Instassa,	  
Periscopessa,	  Snapissa.	  
	  

-‐  Luo	  itsellesi	  /	  tapahtumallesi	  oma	  Hashtagi	  ja	  käytä	  myös	  kumppaniesi	  tageja.	  
	  

-‐  Päivitä	  kanaviasi	  säännöllises<,	  pienikin	  uu<nen	  on	  katsojalle,	  tai	  hard	  core	  -‐fanille	  iso	  
uu<nen.	  	  



SOSIAALISEN	  MEDIAN	  HYÖDYNTÄMINEN	  

-‐  Katso	  miten	  muut	  tapahtumat	  /	  <imit	  /	  kisailijat	  hyödyntävät	  somea	  ja	  poimi	  sieltä	  
itsellesi	  parhaat	  opit	  tai	  luo	  itse	  uusia	  trendejä	  somen	  käy:öön.	  
	  

-‐  Somessa	  ei	  tarvitse	  olla	  Asia-‐Pekka,	  voit	  kirjoi:aa	  puhekielellä	  ja	  huomioi	  myös,	  onko	  
kuulijakuntasi	  suomen-‐	  vai	  englanninkielistä,	  eli	  millä	  kielellä	  julkaiset	  postaukset	  vai	  
teetkö	  sen	  kahdella	  kielellä.	  
	  

-‐  Hyviä	  esimerkkejä	  urheilijoista	  ja	  tapahtumista	  somessa:	  Toomas	  Heikkinen,	  Neste	  Ralli,	  
WRC,	  Alex	  Way	  Racing,	  Toni	  Vilander.	  



Kiitos!	  

media@mooGoriurheilu.tv	  


