
 

Viestinnän ja markkinoinnin koulutus Suomen Kylille 2.3.2022 

Tukimateriaalia markkinoinnin suunnitteluun 

Voit täyttää vastaukset suoraan tähän, Fläppitaululle tai post it-lapuille. Tärkeintä on, että muodostuu 

kokonaiskuva tapahtumasta, tavoitteista ja markkinoinnin toimenpiteistä. 

  

 

Aikaisemmat ongelmat tapahtumien markkinoinnissa? Mistä tämä johtui? Miten tämän olisi voinut estää? 

 

 

 

Vuoden 2022 Avoimet Kylät tapahtuma: 

Millainen tapahtuma on tulossa: 

Mikä on tapahtuman nimi: 

Tapahtuman tavoitteet (kävijätavoite sekä muut mahdolliset tavoitteet): 

 

 

Minkä takia tapahtuma järjestetään? Mitä lisäarvoa haluamme kävijöille tarjota tapahtuman avulla? 

 

 

Minkä tyyppisen tapahtuman haluamme rakentaa /Tapahtuman tunnelma? (iloinen, rauhallinen, harras, 

innovatiivinen, yhteisöllinen) Millaisia kuvia, värejä, sanoja tapahtuman mainoksissa voisi käyttää?  

 

 

Kuka tai ketkä on tapahtumamme tärkein tai tärkeimmät kohderyhmät? Voit tehdä myös ”unelmakävijän 

profiilin” itsellesi. (ikä, asuinpaikka, harrastukset, elämäntilanne, kiinnostuksen kohteet, tulot, työpaikka, 

arvot jne.)    

 

 



 

Tunnenko kohderyhmäni? 

• Mitä asioita tämä kohderyhmä arvostaa?  

• Milloin ja miten suunnittelee vapaa-ajan viettoaan?  

• Miten ja millä kohderyhmämme liikkuu? (Oma auto, taksi, pyörä, linja-auto, kimppakyyti..?) 

• Miten kuluttaa?  (käteinen, korttimaksu, kännykkä, mobilepay jne.? 

• Tärkeintä tämän asiakkaan onnistuneessa asiakaskokemuksessa on…:  

 

Missä ja miten tavoitamme heidät? (markkinointikanavien valinta)  

 

 

Mikä on tärkein ydinviestimme? 

 

 

Mitä lisäarvoa tapahtumamme tuottaa? Mitkä viestit tukevat ydinviestejä?  

 

 

Muu yleinen viestintä. 

• Mitkä kanavatja toimenpiteet valitsemme tähän?  

• Kenelle meidän tulee viestiä tapahtumasta? esim. sidosryhmät, yhteistyökumppanit jne. (Näillä 

toimenpiteillä ei pääsääntöisesti ole tavoitteena tavoittaa loppukuluttajaa /tapahtuman 

osallistujaa) 

 

Jos yhdistyksellä on somekanavia (Esim. Facebook tai Instagram) Millaista sisältöä sinne voisi laittaa 

tapahtumasta?  Mikä tarkoitus tällä sisällöntuotannolla on? Somekanavissa voi hyvin viestiä lisäarvosta 

ketterästi 

• Suunnittelun ja rakentamisen aikana eli ennen tapahtumaa? 

• Tapahtuman aikana?  

• Tapahtuman jälkeen? 

• Kenen vastuulla tämä on?  

• Mahdolliset hyödyt onnistuessaan? 

• Mitä esteitä voi olla? miten ne ylitetään? 

• Mitä Riskejä voi olla? miten niitä ehkäistään? 

Markkinointisuunnitelman teko: Isoimmat tehtävät ensimmäiseen kohtaan, pilko sen pienempiin osiin 

jne., niin että viimeisenä kohtana toteuttajan nimi ja päivämäärä. 

 

 



 

Tai  

tehkää aikataulu, jossa kaikki toimenpiteet ja vastuuhenkilöt nimettynä. 

2kk aikaisemmin, 1kk aikaisemmin 3vk, 2vk, 1 vk, tapahtuman aikana, tapahtuman jälkeen jne. 

Tyyli on vapaa! kuhan saatte kokonaisuuden jotenkin itsellenne mallinnettua ja suunniteltua niin että 

kaikille on selvää yksityiskohtaisetkin toimenpiteet, aikataulut, vastuuhenkilöt. 

 

 

 

 



Pitäkää koko ajan mielessä tapahtuman 
tarkoitus, kohderyhmä tavoite, 
ydinviesti! 

 

Tsemppiä ja iloisia hetkiä onnistuneiden 

tapahtumien parissa! 
 

 

 

 

                                                   

 

  


