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KASVATTAJAN MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Uudet hevoskasvattajat
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9:30 Kahvi ja ilmoittautuminen

10:00-10:30 Johdatus päivän aiheeseen
Eveliina Toivonen, HAMK

10:30-11:20 Sosiaalinen media tehokkaasti haltuun 
Eveliina Toivonen, HAMK

11:20-11:45 Pilvenmäki somessa
Elina Hirvonen, Pilvenmäki

11:45-12:30 Lounastauko 
(omakustanteinen 7,40e)

12:30-13:30 Brändäys ja imago 
Mikko Kalliola, Aava & Bang

13:30-15:00 Monikanavainen markkinointiviestintä 
Eveliina Toivonen, HAMK

PÄIVÄN OHJELMA

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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KOULUTTAJA

Eveliina Toivonen Suunnittelija Vapaa-aika

MBA 2016

IPTE 2018

Markkinointi ja viestintä

Sosiaalinen media

Kansainvälinen opiskelijarekrytointi

Koulutukset, konsultointi

Markkinointi, viestintä, tiedotus

Markkinoinnin ja viestinnän opettaja

SRL:n #ratsastus-viestintätiimi

Uudistuva hevostalous -hankkeen 

asiantuntijaryhmän jäsen

Darketing

Suontaan Ratsastajat ry

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen

https://www.linkedin.com/in/eveliinatoivonen/
https://twitter.com/evetoivonen
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1. Kuka olet? 

2. Mistä tulet?

3. Miten teillä 
markkinoidaan?

4. Mikä on suhteesi 
sosiaaliseen mediaan?

ESITTÄYTYMISET

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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MARKKINOINTIVIESTINTÄ

MARKKINOINTI-
VIESTINTÄ

Mainonta

Myyntityö

Myynnin-
edistäminen

Tiedotus- ja 
suhdetoiminta

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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SOSIAALINEN MEDIA 

TEHOKKAASTI HALTUUN
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SOSIAALINEN MEDIA

Some

Vuorovaikutus

Leviää nopeasti

Avoimuus

Verkostot

Auttaminen

Heimot

Helppo jakaa

”Verkkoviestintäympäristö, 

jossa yhdistyy käyttäjien välinen 

kommunikaatio sekä oma sisällöntuotanto”

Yhteisöllisyys

Tavoittaa monia

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen



w
w

w
.h

am
k.

fi

MIKSI SIELLÄ PITÄISI OLLA?

1. Organisaation löydettävyys
2. Palvelu
3. Sisältöjen jakaminen 
4. Kommentointimahdollisuus
5. Vuorovaikutus
6. Läpinäkyvyys

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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SUOMALAISET SOMESSA

Lähde: MTV, Suomi-somen kehityssuuntia 2016

5.3.2018 Tilintarkastajat somessa, Eveliina Toivonen
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POHDITTAVAA KANAVISTA

Facebook

• Suljetut ryhmät - sujuvaa sisäistä viestintää vai 

sometulvaan herkästi hukkuvaa jaarittelua?

• Faktapohjaiset julkaisut, mielipiteet, mainokset, 

tykkäyskilpailut ja itsen brändäys - turruttaako?

• Värikkäät keskustelut kommenteissa -

moderoinnin tarve ja taito

• Keskitetty tiedottaminen FB-tapahtumassa -

oletetaanko, että kaikki ovat Facebookissa?

• Silti: tavoittaa laajan yleisön ja mielletään 

riittävän viralliseksi kanavaksi.

• Verkostoissa jakoon lähtevät julkaisut saavat 

nopeasti paljon näkyvyyttä

Twitter

• Nopean reagoinnin kanava

• Ajankohtaisuus: livetwiitit ja tilannetiedotus

• Linkkien ja kuvien jakaminen - ytimekästä 

houkuttelevuutta ja tunnisteita

• Hetkellinen luonne ja twiittivirran laajuus 

vaikuttavat viestinnän luonteeseen - ei voi 

olettaa virallisen tiedon tavoittavan välttämättä 

edes kaikkia seuraajia

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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KUKA PUHUU? – ASIANTUNTIJA SOMESSA

• n. 80 % ihmisistä uskoo 

vertaisarvioita vs. yrityksen oma 

markkinointi.

• Tutki, missä kanavissa asiakkaasi 

ovat ja ota ne käyttöön.

• Yrityksen sivuilla on asiakkaita 

kiinnostavaa sisältöä.

• Asiakkaita kannustetaan 

tuottamaan sisältöä, päivittämään, 

käyttämään tiettyjä hashtageja.

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA

1) Mikä on tavoite?

2) Kenet halutaan tavoittaa?

3) Millaisella viestillä kohderyhmä halutaan tavoittaa?

4) Mitkä työkalut tukevat tavoitetta?

5) Miten erottaudutaan kilpailijoista?

Entä sisältöstrategia?

SRL:n
somesuunnitelma

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/135645_Somesuunnitelma_2016_korj.pdf
http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/135645_Somesuunnitelma_2016_korj.pdf
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DAMAGE CONTROL

• Korjaa ne virheet, mitkä 

ovat korjattavissa

• Älä poista mitään, jos 

se ei ole välttämätöntä

• Pyydä anteeksi, jos 

siihen on syytä

• Uskalla nauraa itsellesi

• Opi virheistä ja jatka 

eteenpäin!

• Yhteisössä on voimaa

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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LOUNAALLE POHDITTAVAKSI

• Mitkä ovat FB-sivun ylläpitäjien pelisäännöt? Mikä on tavoite? Mitä julkaistaan? Kuka julkaisee? Miten vastataan?

• Pohtikaa, mikä on organisaationne virallista viestintää ja mikä muuta toimintaa. Organisaation sisäisistä asioista 

kertominen ei kuulu verkkoon.

• Muistakaa ottaa huomioon myös erilaisten sosiaalisen median kanavien omat säännöt.

• Pohdi erilaiset roolisi sosiaalisen median kanavissa: yksityishenkilö, työntekijä, yrittäjä, järjestötoimija? Erottele 

nämä tarvittaessa.

• Eroteltuasi roolit, mieti vielä mitä haluat missäkin roolissa jakaa. Hyväksytkö kaveriksi asiakkaasi ja haluatko 

julkaista esimerkiksi kaverien kesken vietetystä viini-illasta kuvia heppakerholaistesi nähtäville? Käytätkö 

valitsemaasi sosiaalisen median kanavaa rentona juttupaikkana kavereiden kesken vai luotko itsellesi 

asiantuntijuutta? Minkälaisissa tilanteissa edustat esimerkiksi ratsastusseuraasi tai yritystäsi? Mikä on 

luottamuksellista ja mikä avointa? 

• Yleisesti oikeaa tai väärää ratkaisua ei ole, tärkeämpää on, että asiaa on mietitty. 

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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MONIKANAVAINEN 

MARKKINOINTIVIESTINTÄ
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MARKKINOINTIVIESTINTÄ

MARKKINOINTI-
VIESTINTÄ

Mainonta

Myyntityö

Myynnin-
edistäminen

Tiedotus- ja 
suhdetoiminta

9.3.2018

Kommunikaatio-
taidot

Persoonalli-
suus

Päättäväi-
syys

Motivaatio

Tuotetuntemus

Messut

Sisäinen 
tiedotus

Offline-
mainonta

TapahtumatKilpailut

Muut 
erikoistoimenpiteet

Ulkoinen 
tiedotus

Tapahtumat

Sponsorointi

Asiakassuhteet

Online-
mainonta

Suoramainonta
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ASIAKKAAN OSTOPOLKU

• Mobiili on kasvanut ihmisten 

käsiin

• 45% kaikista ostohetkistä 

sisältää mobiilitoimintaa

• 88% milleniaaleista käyttää 

mobiilia ostoksilla ollessaan 

kivijalassa

• 68% ihmisistä käyttää 

mobiilia katsoessaan TV:tä

• Asiakkaan ostoprosessin 

tunnistaminen 

• Uusi visuaalinen kieli

• Ilmaiseva

• Moniaistittava

• Inspiroiva

Kuva: Social Here

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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MUUTTUVA MARKKINOINTIVIESTINTÄ

Modernissa markkinointiviestinnässä 

keskitytään

• Keskusteluihin

• Tarinoihin

• Kantaaottaviin tekoihin

Suurimmat muutokset

• Sirpaloituneet massamarkkinat  tästä 

siirry pois

• Teknologian suuri rooli

• ”Suunnittelemattoman” viestinnän rooli 

kasvaa

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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”SUUNNITTELEMATON” VIESTINTÄ

• Viraalimarkkinointi

• Referenssit

• Uutiset

• Huhut

• Verkkokeskustelut

• Sosiaalinen media

 Mainontaa voi ostaa, nämä ansaitaan toiminnalla

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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SISÄLTÖMARKKINOINTI

”Tarinoiden kertomista, kiinnostuksen 

herättämistä sekä hyödyllistä sisältöä 

yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi”

• ”Osta, osta, osta!” -markkinoinnista 

sisältö- ja auttamismarkkinointiin

• Tunne asiakkaasi

Sisältömarkkinointi

Myynti

Mainonta

Asiakaspalvelu

(c) Mamwork 2015

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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SISÄLTÖMARKKINOINTI

• Vahvan viestin edut
• Visuaalisuus

• Vblogit

• Personoi viestisi

• Call to action

• Käyttäjien luoma sisältö

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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KUKA PUHUU?

• n. 80 % ihmisistä uskoo vertaisarvioita vs. 

yrityksen oma markkinointi.

• Heittäydy!

• Unohda vaatimattomuus

• Asiakashyödyt

• Success stories – olemme oikeasti hyviä

• Kuuntele, kommunikoi asiakkaiden kanssa

• Yhtenäisyys, koko yritys, koko henkilökunta 

on mukana

• Johda keskusteluja

• Pois ”swamp of similarities” suosta

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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ALGORITMIT

Ymmärrä algoritmit mutta keskity käyttäjään

• Kaikki käyttävät Googlea?

• Mitä selität sivustosi Googlelle?

• Ota huomioon

• Heti poistuvien osuus (%)

• Keskim. käynnin kesto (00:00)

• Vierailtujen sivujen lkm (2,15)

• Suora liikenne

• Sosiaalisen median signaalit 

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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• Oma media
• Media, jonka yritys omistaa ja jota se 

hallinnoi verkkosivut, blogi jne.
• Lainattu media:

• Sosiaalisen median kanavat, jotka joku
muu taho omistaa. Yritysten tulee
noudattaa omistajan määrittelemiä
sääntöjä Facebook, Instagram jne.

• Ansaittu media:
• Viraalimarkkinointi ja –Viestintä, 

asiakkaiden arvioinnit, kommentit ja 
jaot. 

• Maksettu media:
• Sisältö, joka saa näkyvyyttä maksetun

mainonnan avulla. 

OMAA, LAINATTUA, ANSAITTUA VAI MAKSETTUA?

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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ERILAISET MAINONTAVAIHTOEHDOT

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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Uudistuva hevostalous -hankkeen julkaisut:

• Näkyvä ja näyttävä brändi hevosyritykselle –
Minna-Maarit Jaskari

• Miten hevosyritys tavoittaa asiakkaat – Minttu 
Lampinen & Eveliina Toivonen

• Kasvua hevosalalle yhteisöllisyydestä: somessa
tavataan! – Eveliina Toivonen & Minttu Lampinen

• Miksi jokaisen hevosyrittäjän kannattaa miettiä 
brändin rakentamista – Minna-Maarit Jaskari

• Digitaalisen markkinoinnin viisi tarkistuspistettä –
Minttu Lampinen & Eveliina Toivonen

ESIMERKKEJÄ HEVOSALALTA

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen

https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/nakyva-brandi-hevosyritykselle/#.Wp0aYOhuaUk
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/hevosyritys-asiakkaat/#.Wp0Z8uhuaUk
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/somessa-tavataan/#.Wp0Z9OhuaUk
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/hevosyrittajan-brandi/#.Wp0aYuhuaUk
https://unlimited.hamk.fi/biotalous-ja-luonnonvara-ala/digitaalinen-markkinointi/#.Wp0Z9uhuaUk
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SISÄLTÖIDEOITA

• Esittelyt: yritys, palvelut, henkilöt

• Erikoistarjous: vain seuraajille

• Esimerkit: mihin käyttötarkoituksiin palvelu 

sopii?

• A vai B: anna seuraajiesi vaikuttaa

• Arvonta: arvo jotain

• Arkikuva: miltä arki teillä näyttää?

• Kiitä: kiitä asiakasta tai 

yhteistyökumppania

• Referenssi: jaa asiakasreferenssi

• Tarina: kerro tarina

• Käyttäjien sisältö: hyödynnä käyttäjien 

tuottamaa sisältöä

• Visuaalisuus: jaa kuvia tai videoita

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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LAJIN JULKISUUSKUVAA LUOMASSA

• Alan ammattilaiset ja harrastajat toimivat yhtä lailla 

esimerkkeinä - asiallinen puhe hevosista ja lajista poikii 

lisää kaltaistaan puhetta

• Asianmukaiset varusteet ja puitteet, erityisesti kuvissa!

• Kilpailusäännöt, Reilu Peli, maalaisjärki…

• Myös julkisella paikalla otettujen kuvien julkaisuun on hyvä 

pyytää lupa, jos henkilöt ovat niistä selkeästi 

tunnistettavissa

• Hyvien käytäntöjen ja “hyvän mielen juttujen” jakaminen on 

suotavaa

• Myös rakentava kriittinen keskustelu epäkohdista 

kannattaa

• Turvallisuusnäkökulmat huomioon

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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MITÄ TULISI MUISTAA?

Pysäytä peukaloita – herätä huomio

1. Muista sanoma – mainoksen selkeä 

sanoma

2. Brändää – tiedetään heti kuka 

mainostaa

3. Brändää pt. II – sopiihan mainos 

brändin imagoon?

4. Ole kiinnostava – mitä kiinnostavaa 

kerrottavaa mainoksellasi on?

5. Tunteet – hyvä mainos vetoaa 

tunteisiin

6. Call to Action – mainos saa toimimaan

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen



w
w

w
.h

am
k.

fi

MITÄ JÄI MIELEEN?

9.3.2018 Kasvattajan markkinointiviestintä, Eveliina Toivonen
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HAMK
Suunnittelija
Eveliina Toivonen
p. 040 826 0733
eveliina.toivonen@hamk.fi

linkedin.com/in/eveliinatoivonen

www.hamk.fi

https://www.linkedin.com/in/eveliinatoivonen/

