
Markkinoinnin 
opas yrityksille
Kalevala-teemainen matkailu Pohjois-Karjalan seudulla

Sisällys
Mitä – taustaa markkinointiin & sisällöntuotanto vs. mainonta

Missä – kohderyhmät ja kanavat

Miten – sisällöntuotanto ja yhteismarkkinointi, vinkit käytäntöön

Milloin – vuosikello ja kvartaalittaiset toimenpide-ehdotukset



Taustaa oppaasta
Tämä markkinoinnin opas on luotu Pohjois-Karjalan seudun matkailuyrittäjille tueksi markkinoinnin toteutukseen. 

Opas vastaa kysymyksiin: mitä sisältöä, miten toteutettuna, missä kanavissa ja milloin sisällön kannattaa olla esillä, jotta tarinallistamiseen 

perustuva matkailu Pohjois-Karjalan seudulla nousee kaikkien huulille.

Opas tarjoaa yrityksille vinkkejä ja aiheita sosiaalisen median sisällöntuotantoon sekä mahdollisen yhteismarkkinoinnin hallintaan. Lisäksi opas 

tarjoaa yrityksille tai mahdolliselle markkinoinnin kumppanille karkean rungon kampanjoiden vuosisuunnittelulle. 



Mitä?
Taustaa markkinointiin

Brändi, mainonta ja sisältömarkkinointi



Brändi ja mainonta
Toistaiseksi tässä oppaassa brändi-termillä käsitetään matkailuyritysten omat brändit.

Suositus: Tulevaisuudessa mahdollisen tarinallistetun matkailun kattobrändin tapahtuessa, brändinhallinta kannattaa ulkoistaa 

markkinoinnin kumppanille. 



Brändi ja taktinen markkinointi
Kun mietit maitopurkkia, mikä mielikuva sinulle tulee? Entä, kun mietit suklaalevyä? 

Hyvin todennäköisesti mieleesi juolahti jokin tunnettu brändi, kuten Valio tai Fazer. Tämä on hyvin konkreettinen esimerkki brändin merkityksestä – voit 

kasvattaa liiketoimintaasi vahvalla brändillä, koska rakastettu, luotettava ja sitouttava brändi ohjaa kuluttajan tarjontansa äärelle todennäköisemmin, kuin 

tuntematon brändi. Brändi on pitkäjänteistä kehitystä ja ulottuu aina ulkoisesta ilmeestä asiakaskokemukseen ja mielikuvaan saakka. Brändi perustuu 

tietoisuuteen ja tuo kasvua pitkällä aikajänteellä, joten sen tuomat tulokset eivät ole niin selvästi mitattavissa nopealla myynnin kasvulla.

Taktinen markkinointi on puolestaan tarpeen, kun halutaan nostaa esimerkiksi jokin ajankohtainen tarjous, tuote tai tapahtuma esille ja halutaan nopeaa 

myynnin kasvua. Myös taktinen markkinointi tukee brändin kehitystä. 





Monikanavaisuus 
Monikanavaisella markkinoinnilla tavoitat laajemman yleisön ja käytät 

mainonnan budjetin tehokkaasti oikeisiin asioihin. Sijoittelemalla esim. koko 

vuoden markkinointikampanjat limittäin eri kanaviin, on mainonnalla jatkuva 

näkyvyys mutta vaihdellen eri kanavissa. 

Eri kanavat tavoittavat erilaisia henkilöitä, kanavakohtaiset tauot 

mainonnasta pitävät huolen, ettei yleisölle tule “mainosähkyä”– liika 

mainonta voi ärsyttää.

Esimerkkejä kanavista:

- Google Display

- YouTube

- Aikakausilehdet

- Ulkomainonta

- Tapahtumat

- Brändilähettiläät





Miksi mainonta kannattaa ulkoistaa?
Markkinointi on kokopäivätyö 

Jokainen yrittäjä on varmasti huomannut oman yrityksen kiireiden keskellä, 

että markkinointi tahtoo jäädä taka-alalle – se vie aikaa, resursseja ja vaatisi 

jonkin verran myös suunnittelua. Hyvä kun somettamiseenkaan on tällä 

hetkellä aikaa.

Usein mainonta vaatii myös paljon opiskelua eri mainonnan kanavista ja 

alustoista, puhumattakaan kaikkien aineistojen toteuttamisesta: tekstit, 

kuvat, videot ja niiden muokkaaminen kuhunkin kanavaan sopivaksi – lisäksi 

kaikki teoria digimarkkinoinnin ja muun mainonnan taustalla.

✔ Pääsy ja ymmärrys kaikkiin tarvittaviin alustoihin, kanaviin ja työkaluihin

✔ Laaja tietämys jonka pohjalta mainonta sujuu ripeästi ja määrätietoisesti

✔ Kyky kehittää lukujen pohjalta

✔ Aika ja ammattitaito tekstien, kuvien, spiikkien, esitteiden, videoiden ja 

lähes minkä tahansa tuottamiseen

✔ Suunnitelmallisuus takaa sen, ettei tärkeät asiat unohdu



Sisältömarkkinointi
Suositus: matkailuyritysten toimesta, oman yrityksen sisällöntuotanto



Mitä on sisältömarkkinointi?
Tiivistettynä, sisältömarkkinointi/sisällöntuotanto on sisältöä, jota yleisö ei 

välttämättä edes tunnista markkinoinniksi.

Sisältömarkkinoinnin pääpiirre on hyötynäkökulma. Teksti, kuva, info, aineisto 

tai mikä tahansa, joka tarjoaa vastaanottajalleen jonkun hyödyn, kuten 

viihdearvoa tai tietoa.

Sisältömarkkinoinnin avulla sitoutat yleisöä yritykseesi niin, että ostaja hakeutuu 

itse vuorovaikutukseen yrityksesi kanssa.

Esimerkkejä sisältömarkkinoinnin muodoista:

- Artikkeli, postaus, uutiskirje tai vaikka ladattava opas, jossa tarjotaan 

hyödyllistä tietoa.

- Yrityksen blogi

- Somen opetusvideo tai video jolla on viihdearvoa.

- Webinaari, jossa käsitellään ajankohtaista aihetta asiantuntijan 

näkökulmasta.

- Somepostaus, jossa kerrot yrityksen kuulumisia

Sisältömarkkinoinnilla jäät kohderyhmäsi mieleen, kerrytät seuraajia ja luot 

positiivisia mielikuvia brändistä ärsyttämättä.



Miksi sisällöntuotanto 
kannattaa hoitaa yrityksen sisällä?
Yritysten sisällöntuotanto

Sisällöntuotannossa esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille on 

etunsa itse toteutettuna: sisältö pysyy tällöin aitona ja ajankohtaisena, 

yrityksen arvoja ja henkilöitä viestivänä sisältönä, eikä yrityksen yksilöllisyys 

tällöin huku kasvottoman brändin taakse. 

Myös omia somesisältöjä kannattaa sponsoroida ja järjestää vaikkapa 

somearvontoja – näin tavoitetaan uusia henkilöitä ja kasvatetaan 

seuraajamäärää. Myös sisällöntuotannossa kannattaa hyödyntää 

ammattilaisen tarjoamia palveluita lisäresurssina, mikäli oma aika ei tahdo 

riittää. 

✔  Aitous

✔ Ajankohtaisuus

✔ Hallittavuus

✔ Keino säästää ja rakentaa omannäköistä yhteisöä

✔ Ei tuputtamista tai varsinaisesti markkinointia, vaan luokseen kutsuvaa 

“kuulumisten kerrontaa”



Mikä on somen tarkoitus?
Sosiaalinen media on nimensä mukaisesti median muoto, joka perustuu vuorovaikutukseen. Yritykset voivat kommunikoida yleisönsä (asiakkaat ja potentiaaliset 

asiakkaat, päättäjät, kilpailijat, yhteistyökumppanit) kanssa matalalla kynnyksellä ajankohtaisista asioista.

Orgaaninen, eli maksuton sosiaalinen media on keino tuoda yrityksen brändiä näkyviin ja luoda mielikuvia – esimerkiksi työnantajana, yhteistyökumppanina ja 

kilpailijana. Orgaanista somea ovat normaalit somejulkaisut, joita ei ole sponsoroitu. 

Mainossisältö puolestaan toimii somessa ihan kuten perinteisissäkin medioissa – mainoksesta maksetaan. Mainos voi olla sponsoroitu julkaisu, eli “normaali” 

somejulkaisu, jota sponsoroidaan lisänäkyvyyden saamiseksi tai mainoskampanja, joka ei näy profiilin pysyvässä sisällössä ollenkaan, ainoastaan määritetyn ajan 

määritetyssä kanavassa. Mainoskampanja on laajempi kokonaisuus, jonka sisältö on kiillotetumpaa ja tavoitteeltaan konkreettisempaa.



Checklist: onko somesisältöni kunnossa?
Somessa menestyy aito ja ajankohtainen vuorovaikuttaja. Vastaa huolella viesteihin ja kommentteihin aina yrityksesi arvomaailmaa viestien. Lisäksi seuraajat 

tarvitsevat motivaatiotekijän jotta he seuraavat tiliä ja kuluttavat sen sisältöjä. Kysymällä itseltäsi seuraavat kysymykset pääset jo laadukkaan sisällön äärelle:

✔ Seuraisitko yrityksesi/työpaikkasi tiliä, jos se ei olisi yrityksesi/työpaikkasi? Jos et, miksi ja mitä kaipaisit sisältöösi?

✔ Miksi itse seuraat somessa jotakin yritystiliä? Havainnoi, millaisia julkaisuja tili tekee, millaista kuvamateriaali on, tai onko puheentapa kenties 

koukuttava? 

✔ Onko sisältösi samaistuttavaa, viihdyttävää tai hyödyllistä? Hyppää kohderyhmäsi kenkiin ja havainnoi objektiivisesti.

✔ Onko sisältösi kunnioittavaa muita ihmisiä kohtaan? Tämä on ensimmäinen askel somekohujen välttämiseen.



Matkailuyrittäjän tärkein markkinointi-
työkalu on sosiaalinen media
Visuaalisissa sosiaalisen median kanavissa matkailuaiheinen sisällöntuotanto on erityisen suosittua 

(TikTok, Instagram). Vanha tuttu sanonta “kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pätee siis 

erityisesti matkailualan markkinoinnissa. Kuvilla myyt tunnelmaa, elämyksiä, muistoja ja 

kokemuksia.

Mainospaikoista kilpailu on kovaa matkailualalla, minkä vuoksi mainonnan hinnat ovat korkeita. 

Matkailualan yrityksille orgaaniset seuraajat ovat valuuttaa ja seuraajia kerrytetään sitouttavalla 

sisällöntuotannolla. Laajemman näkyvyyden takaamiseksi, myös somessa kannattaa hyödyntää 

alueellista yhteistyötä (yhteisjulkaisut ja yhteistyökuviot). Toimiva markkinointikeino on myös 

kohderyhmät tavoittavien vaikuttajien hyödyntäminen.

Esimerkkinä suosittu Järvisydän. 

(instagram: @jarvisydan)



Missä?
Kohderyhmät ja kanavat



Kohderyhmät
Tarinallistettu matkailu



Miksi kohderyhmä on tärkeä?
Kun yrität puhutella kaikkia, et puhuttele yhtään ketään. 

Kohderyhmän tarkka määrittely auttaa pitämään mielessä tavoitellun ostajan kristallinkirkkaana. Mitä juuri unelma-asiakas reissultaan haluaisi, miksi hän 

haluaisi ostaa palveluitamme? Entä miksi hän haluaisi seurata meitä somessa?

Kun pitää kohderyhmän mielessä kaikkea tarinoihin perustuvaan matkailuun liittyvää suunnitellessaan, todennäköisyys sille, että sisältö puhuttelee halutun 

tyyppistä ihmistä on paljon suurempi, kuin se, että geneerinen ja epämääräinen sisältö herättäisi mielenkiinnon. Puhutteleva ja samaistuttava sisältö sitouttaa.

Vinkki: Älä viesti pelkästään sitä, mitä haluat itse kertoa – viesti sitä, mikä kiinnostaa kohderyhmääsi.



Kulttuurinnälkäiset 50v.+ naiset 
Persoonakortti: Paula Palveluiden Peruskuluttaja +50 

Paula on Lapista Itä-Suomeen muuttanut äidinkielen opettaja. Opettajan töiden ohessa Paulan elämässä on enemmän kuin 

tarpeeksi aikaa ystäville ja harrastuksille. Harrastuksiin kuuluukin ulkoilu, perinteet ja kulttuuri, myös matkustelu kotimaassa on 

Paulan mieleen. Kulttuurin osalta Paula haluaa jatkuvasti vielä oppia uutta ja saada luksuksen sijaan elämyksiä ja 

moniaistisia kokemuksia. Paula onkin todennut teatterin, museon ja hiihtoladun olevan parhaita paikkoja ottaa selfie 

todisteeksi aktiivisesta elämästään, mikäli joku ystävistä ei ole päässyt paikalle tätä todistamaan. 

Kiinnostuksen kohteet

• Käsityöt

• Perinteet ja perinneruuat

• Kulttuuri (teatteriesitykset, museot, taidenäyttelyt, kauneus, ryhmäaktiviteetit)

• Hyvinvointi- ja terveyspalvelut (jumpat, hieronnat, hoidot)

• Kalevalassa samaistuu: Mielikki, Vellamo, Kyllikki, Aino. Traagiset tarinat.



Kulttuurinnälkäiset 50v.+ naiset 
Arvomaailma

Perinteet ja niiden ylläpito, perhe, kotimaa ja siellä hyvän elämän eläminen mahdollisimman pitkään, tasa-arvo, mielihyvä, 

henkinen ja hengellinen elämä.

Käyttäytyminen

• Ympärivuotinen aktiivisuus

• Tärkeää ilmoittaa somessa ystäville tekemisistä

• Varaa matkat kauemmas n. 3 kk ennen/ lähemmäs n. 10-30 pvä ennen

• Ostamaan motivoi elämykset ja oppiminen, muiden suositukset.

• Oston esteitä voi olla vaikea ja työläs tiedonsaanti tai liian kallis hinta

Miten heidät tavoittaa

• Facebook

• Lehdet ja aikakausilehdet

• Tv-mainonta (kuluttaa keskimäärin 3 h päivässä tv:n parissa)

Matkabudjetti

Opettajan palkka ei ole päätä huimaavan suuri, mutta hän pyrkii ottamaan 

siitä kaiken irti. N. 50 euroa/kk vapaa-aikaan ja kulttuuriin.



Seikkailunhaluiset varakkaat miehet 30-40+
Persoonakortti: Ville Vain Viikonloppu Vuodessa 30-40+ v.

Ville on Etelä-Suomessa asuva varakas, työuransa huipulle hamuava mies. Hänellä on vaimo ja pari lasta, ehkäpä myös 

lemmikki. Muutaman kerran vuodessa on ihanaa ottaa irtiotto arjesta “ihan vain äijäporukalla”. Reissut eivät ole kuitenkaan 

pelkkää juhlimista, vaan aktiviteetteja mahtuu viikonlopulle melko runsaasti. Tärkeää Villelle on esimerkiksi saunominen ja 

yhteiset kiinnostuksen kohteet, kuten sotahistoria ja lajit, kuten laskettelu, metsästys tai paintball. Majoituksen he ottavat n. 

100 kilometrin säteeltä mahdollisista aktiviteeteista. 

Kiinnostuksen kohteet

• Historia

• Elämykselliset ja aktiiviset aktiviteetit (paintball, laskettelu jne)

• Saunominen

• Kalevalassa samaistuu: Joukahainen, Lemminkäinen, Seppo Ilmarinen, Otso ja Ukko ylijumala



Seikkailunhaluiset varakkaat miehet 30-40+
Arvomaailma

Perinteiset arvot ja niiden ylläpito, perhe, kotimaa, ura, luottamus ja arvostus toisia kohtaan. Oma aika, spontaanius, urheilu ja 

materialismi.

Käyttäytyminen

• Matkustaa sesonkien ulkopuolella

• Varaa matkat spontaanisti tai rutiininomaisesti

• Valmis käyttämään paljon rahaa

• Ostamaan motivoi yhteisöllisyys, kokemukset ja pako arjesta. Muiden suositukset.

• Oston esteitä voi olla huono tuotteistaminen, palveluiden vähäisyys tai niiden kiinnostamattomuus. 

• Peruutusuhka: perheen ja hallituksen yllättävät tapahtumat

Miten heidät tavoittaa

• Youtube, Facebook, Instagram, Twitter

• Urheilutapahtumat

Matkabudjetti

Ville ei lomalle lähtiessään pihistele, vaan on valmis maksamaan laadukkaasta ja 

viihdyttävästä, hyvin paketoidusta palvelukokonaisuudesta.

N. noin 2000-6000 €/vklp



Keski-iän ylittäneet tarinoijat
Persoonakortti: Eino ja Arja Aktiiviset Eläkeläiset 60-70 v. 
Eino ja Arja ovat kotoisin Keski-Suomesta, sukujuuret molemmilla ovat Pohjois-Karjalasta. Tästä syystä Pohjois-Karjala kiinnostaa erityisen 

paljon tätä korkeasti koulutettua eläkeläispariskuntaa muun kotimaan matkailun ohella. Matkat hujahtavat kädenkäänteessä joko 

eläkeläisryhmän bussilla tai omalla autolla. Tärkeää heille on, että palveluita olisi useampi samalla alueella, ja kaikki sujuisi 

suunnitelmien mukaisesti, mikäli kauemmas lähdetään. Kumpikin heistä tuntee Kalevalaa melko hyvin ja ovat itsekin melkoisia 

tarinankertojia. He ovat jo ehtineet miettiä hiukan elämäänsä, ja haluaisivat jättää jonkun jäljen itsestään tähän maailmaan, esimerkiksi 

ottamalla lapsenlapsen mukaan opettavaiseen reissuun, ja näin jakaa heidän omaa hiljaista tietoaan nuoremmille polville.

Kiinnostuksen kohteet

• Hyvinvointi- ja terveyspalvelut. Yrttituotteet ja vanhat rituaalit, sauna

• Nähtävyydet ja perinteet.

• Kaikki palvelut lähellä 

• Kulttuuri ja historia, tarinat. Teatterit ja museot.

• Kalevalassa samaistuu: Väinämöinen, Pohjan Akka, Louhi ja muut vanhemmat tietäjät



Keski-iän ylittäneet tarinoijat
Arvomaailma
Perinteiset arvot ja niiden ylläpito (perhe, kotimaa, hyvä ja mahdollisimman pitkä elämä). Yhteisöllisyyttä korostavat ryhmäaktiviteetit ja 

sosialisoituminen. Uuden opettaminen jälkipolville.

Käyttäytyminen

• Turvallisuuden hakuinen: varaa matkan todella hyvissä ajoin, suosii hyviä ajokelejä. Suosii päiväaktiviteetteja.

• Mukavuudenhaluinen: Haluaa valmispaketteja, ei tingi palvelun laadusta

• Haluaa päästä kertomaan oman tarinansa

• Ostamaan motivoi perinteiden ja kulttuurin arvostus, yhteisöllisyys ja tarinat. Muiden suositukset.

• Oston esteitä voi olla vaikea tiedonsaanti tai varausmenettely, ei tarpeeksi laadukas palvelu.

Miten heidät tavoittaa

• Perinteiset kanavat (Tv, lehdet)

• Seurat ja kerhot (kansalaisopisto, kokkikerho, Martat, eläkeläisseurat)

• Facebook

Matkabudjetti

Kun reissuun lähdetään, budjettia on aina täysihoitoon asti. 

Kuukaudessa siis n. 90-100 € varataan kulttuuriin. Varattu raha 

pääsee kuitenkin kertymään, sillä matkailua ei tule harrastettua niin 

usein.



Miten?
Yhteismarkkinoinnin prosessi ja 

somen sisällöntuotanto



Yhteismarkkinoinnin prosessi
Mikäli tulevaisuudessa tilanne sen mahdollistaa, kannattaa tarinoihin perustuvaa matkailua ja sen alaisten yritysten markkinointia toteuttaa 

yhdessä. Yhteismarkkinointi mahdollistaa tehokkaamman mainosbudjetin käytön, laajemman näkyvyyden ja koherentimman yhteisen brändin, 

sekä kevyemmät yrityskohtaiset markkinoinnin toteuttamisen kulut. 

Kuinka sitten pääsemme alkuun yhteisen markkinoinnin osalta? Miten sitä koordinoidaan?



Yhteismarkkinoinnin koordinointi, esimerkki



Kuinka markkinointia suunnitellaan?

TAVOITTEIDEN 
ASETTAMINEN

TOIMENPITEIDEN 
SUUNNITTELU

MITTAAMINEN JA 
JALOSTUS

Mitä haluamme saada markkinoinnilla aikaan? Esimerkiksi:
- Palvelut ihmisten tietoisuuteen
- Sitoutuneet kävijät
- Odotusarvo

Miten pääsemme tavoitteisiin? Esimerkiksi:
- Mainoskampanja palveluista
- Somen sisällöntuotanto
- Tarinoihin perustuvat brändivideot mainontaan

Miten onnistuimme? Tarkastellaan ja suunnitellaan 
tulosten pohjalta mitä haluamme tulevaisuudessa kehittää:

- Digimainonnan tulokset
- Mediaosumat
- Varatut matkat ja matkailijoiden määrä

Tavoitteet ja m
ittarit



Checklist: Yhteismarkkinointi
Mitä tulee olla valmiina ennen yhteismarkkinoinnin aloittamista?

✔ Yrityskohtaiset tuotteistetut tarinoihin perustuvat matkailun tuotteet/palvelut

✔ Yrityskohtaiset markkinoinnin vastuuhenkilöt

✔ Yhteismarkkinoinnin vastuuhenkilö

✔ Ulkoinen markkinoinnin kumppani

✔ Yhteismarkkinoinnin rahoitus – paljonko kukin satsaa, vai onko ulkoinen rahoittaja?

✔ Tulevaisuudessa: tarinallistetun matkailun brändi – verkkosivut, brändivideot, muut kattomarkkinoinnin aineistot



Yksi sisältö, 7 x näkyvyys



Mistä aiheista tuottaa sisältöä?
Yrityksen perustiedot:

- Tausta ja perustajat, yrityksen tarina

- Missä sijaitsee

- Mitä tekee

- Ketä töissä

- Mitä palveluita/tuotteita

Tuotteet & palvelut

- Kenelle sopii

- Tarina/perinne taustalla

- Miten toimii/mitä sisältää

Ajankohtaiset asiat

- Tiedotusluontoiset asiat

- Päivittäiset kuulumiset

- Asiakaskokemukset

Vinkki: Seuraajamäärien kasvaessa, voit kierrättää jo aiemmin postattuja sisältöjä uudelleen. Näin vahvistat viestiäsi niin nykyisille, kuin uusillekin seuraajille.



Vinkkejä kuva- ja videomateriaalin tuottamiseen
Laite

• Kuvaa hyvälaatuisella kameralla. Älypuhelimet tarjoavat usein hyvinkin laadukkaan 

kameran, mutta mahdollisuuksien salliessa kannattaa hyödyntää myös 

järjestelmäkameraa. 

• Karkeasti ottaen, parhaat tulokset saavuttaa, kun kuvamateriaaliin panostaa 

hieman enemmän (suunnitelmallisuus, muokkaus, kamera)

Miljöö

• Valitse rauhallinen tausta kuvatessasi henkilöä tai esinettä.

• Pidä sisältö yksinkertaisena – älä yritä sisällyttää montaa kohdetta yhteen kuvaan.

• Poista turhat esineet ja asiat ympäristöstä.

Aitous

• Teennäinen sisältö ei kannusta seuraamaan. Yritä saada kuvattavalle henkilölle aito 

reaktio tai ilme, viesti yrityksesi henkeä ja arvomaailmaa sisällöissäsi.

Sommittelu, rajaus, kuvakulma

• Kuvan kohteen ei ole välttämätöntä olla keskellä. Kuvakulmaa vaihtamalla voit saada 

kuvasta mielenkiintoisemman – miltä kuva näyttäisi jos otat kuvan alhaaltapäin, 

ylhäältäpäin tai läheltä kohdetta muotokuva-asetuksella? 

• Pidä käsi vakaana kuvatessa. Voit tarvittaessa tukea käsivartesi tasaiselle pinnalle.



Vinkkejä kuva- ja videomateriaalin tuottamiseen
Horisontti

• Pyri saamaan horisontti suoraksi. Voit hyödyntää apuruudukkoa kameran 

asetuksista tai muokata kuvaa jälkikäteen.

Tarkennus

• Tarkenna kohteeseen. Muotokuva-asetuksilla saat esimerkiksi kohteen tarkaksi ja 

taustan sumeaksi.

Valo

• Käytä salamaa vain tarvittaessa. Panosta hyvään valaistukseen (mielellään 

luonnonvaloon) joka tulee oikeasta suunnasta – älä kuvaa vastavaloon, tai niin, 

että valo häikäisee kuvattavaa.

Muokkaaminen

• Muokkaamalla voit paikata sitä, mikä meni ehkä kuvaa ottaessa mönkään tai 

korostaa sitä, mikä onnistui. 

• Käy läpi esimerkiksi suoristus, valotus ja rajaus. Rajaa kuva kanavaan sopivaan 

kokoon – yleensä neliö 1080x1080 pikseliä sopii kanavaan kuin kanavaan, 

1080x1350 px. hyödyntää parhaiten mobiilin näytön pinta-alan, 1080x1920 px. 

toimii Stories-julkaisuihin ja Reels/TikTok-videoihin.

• Esimerkiksi Snapseed on toimiva ohjelma kuvanmuokkaukseen puhelimella.



Milloin
Kampanjaehdotukset, markkinoinnin vuosikello ja 

kvartaalikohtaiset toimenpide-ehdotukset



Kampanjaehdotukset vuositasolla
1. “Kattomarkkinointi”, eli yrityksen brändin markkinointi. (Tulevaisuudessa mahdollisesti yhteisen tarinoihin perustuvan 

matkailubrändin markkinointi).

Miksi?
Tarinoihin perustuvan matkailun konseptin idea on tarinoilla erottautumisessa ja sitä kautta matkailijoiden houkuttelemisessa. Jotta kävijöitä saadaan paikalle, tulee brändi ja aihepiiri saada 

ihmisten mieleen. Vaikka brändimainonta ei tuota tuloksia heti, toimii se viiveellä – kun sattuu sinulle sopiva ajankohta kotimaan matkailuun ja sinua kiinnostaisi jokin erilainen kohde, muistat, 

että tarinoihin perustuvaa tarjontaa on olemassa ja mistä sitä löytää.

Milloin?
Säännöllisesti. Viesti tulee törmäyttää yleisöön monta kertaa, ennen kuin se jää mieleen. 

Mitä sisältöä?
Brändimainonnan sisältöä ovat esimerkiksi tarinalliset videot sekä muut mainossisällöt, joista vastaa ulkoinen kumppani/ne kulkevat tarinallistetun matkailun brändin alla. Yrittäjät voivat 

laittaa omiin kanaviinsa “tiiserimateriaalia” tarinoihin perustuvaan matkailubrändiin liittyen ja kertoa osallisuudesta. Niin kauan, kuin yhteistä brändiä ei ole, toimii matkailuyrityksen oma 

brändi brändimarkkinoinnin tasolla.

Mitä viestitään?
Jotain uutta ja jännittävää on tulossa/tarjolla. Täältä löydät lisätietoa. 

Kanavat?
Brändimainonnasta vastaa ulkoinen kumppani, toteutus monikanavainen riippuen budjetin suuruudesta. Ensisijaiset kanavat: aikakausilehdet, TV, some ym. massamediat. 

Esimerkki Facebook-mainoksesta brändiltä Visit 

Kotka-Hamina



Kampanjaehdotukset vuositasolla
2. Herätekampanjat. Heräteostoon tähtäävät, toimintaan kehottavat kampanjat. 

Miksi?
Kun brändi on juurrutettu ihmisten mieliin, on aika toimia. Kaikki eivät lomaile tai retkeile kovin suunnitelmallisesti, tai aiemmat suunnitelmat ovat muuttuneet tai peruuntuneet. Tähän 

kohtaan on hyvä iskeä suoraviivaisella herätemarkkinoinnilla.

Milloin?
Ennen pitkiä viikonloppuja ja yleisiä vapaita. Esim. pääsiäinen, helatorstai, syysloma, talviloma, joulu, uusivuosi.

Mitä sisältöä?
Talvisesongilla enemmän sisätiloissa toteutettavia aktiviteetteja. Yrittäjät voivat toteuttaa someen kertovia postauksia ja arvontoja. Ulkoinen kumppani voi hoitaa mainoskampanjat 

valmiiksi ajastettuna.

Mitä viestitään?

Tärkeää on olla ajankohtainen ja iskeä suoraan tarpeeseen. “Toimi nyt, meillä on juuri sinun tilanteeseesi sopiva ratkaisu”. Tarjous, houkutteleva palvelu tai majoitus, ravintolasetti tai 

muu heräteostoon houkuttava asia, johon ostajan on helppo tarttua.

Kanavat?

Yrittäjillä somen sisällöntuotanto. Mainonnan kumppani määrittää yhteisen mainonnan kanavat kohderyhmien ja budjetin perusteella. 

Esimerkki Järvisydämen Facebook-mainoksesta, 

heräte: kesäloma  



Kampanjaehdotukset vuositasolla
3. Varaukseen tähtäävä kampanja ennen lomasesonkia. Ostoon tähtäävä kampanja, laajemmat 

matkakokonaisuudet.

Miksi?
Hyvissä ajoin markkinoidut, selkeiksi kokonaisuuksiksi paketoidut matkat iskevät niihin kohderyhmiin, jotka haluavat 

Milloin?
Hyvissä ajoin ennen yleisiä lomasesonkeja (esim. 6kk ennen). Kesäloma, syysloma, talviloma, hiihtoloma..

Mitä sisältöä?
Konkreettisia matkapaketteja aina majoituksesta matkoihin ja ohjelmaan. Yrittäjät voivat toteuttaa someen kertovia postauksia ja arvontoja. Ulkoinen kumppani 

voi hoitaa mainoskampanjat valmiiksi ajastettuna.

Mitä viestitään?

Tärkeää on maalailla mielikuvaa tulevista lomista arjen keskellä ja tarjota helppoa ratkaisua. “Varaa nyt, säästät 30% ja saat kaiken valmiina”.

Kanavat?

Yrittäjillä somen sisällöntuotanto. Mainonnan kumppani määrittää yhteisen mainonnan kanavat kohderyhmien ja budjetin perusteella. 

Esimerkki TUIn mainoksesta, tuleva sesonki: talviloma  



Matkailumarkkinoinnin vuosikello

*Vuosikello toimii työkaluna 
vuosittaisen markkinoinnin 
suunnittelussa 
kohderyhmäkäyttäytymiseen 
perustuen. Vuosikello ei ole valmis 
suunnitelma, vaan runko, jota voi 
soveltaa oman yrityksen tarpeisiin.



Kuukausisuunnittelun 
checklist:
✔ Tulevat 3kk: mitä mainoskampanjoita haluamme saada tänä aikana pyörimään?

✔ Kuka suunnittelee mainoskampanjat? (kanavat ja tarvittavat sisällöt, toteutus ja ylläpito)

 ✔ Mitä materiaaleja niihin tarvitsemme? (valo- ja videokuvaukset, taitto ym.)

✔ Mihin toimenpiteisiin priorisoimme mediarahamme ja resurssimme?

✔ Mitä sisältöä meidän on tärkeää viestiä tulevan 3 kuukauden aikana?

✔ Kuka toteuttaa sisällöntuotannon ja vastaa kanavien ylläpidosta?

✔ (Milloin on tärkeää pitää markkinoinnin palaveri yhteismarkkinoinnin toimijoiden kanssa?)



Huom! Ajankohdat ovat suuntaa-antavia, riippuvaisia projektikokonaisuuden yhteisistä aikatauluista. 

Loka-joulukuu Toimenpide
-ehdotus

Kanava Tavoite Mittari Vastuu

Lokakuu

Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemana syksy, 
roosa nauha, syysloma, 
halloween…

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, sitoutuneet 
seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta + Syysloman 
herätemarkkinointi

Kuvausten järjestäminen, 
valokuvia syksyn kohteista ja 
aktiviteeteista.

Yhteismarkkinoinnin 
starttipalaveri: tulevat toimet ja 
tulevan vuoden markkinointi

Materiaalia käytettäväksi 
yhteiseen kuvapankkiin

Yhteismarkkinoinnin aloitus, 
kaikki jäsenet samalle sivulle ja 
yhteiset toimintatavat kuntoon.

Varaukset

Toimenpiteiden toteutuminen.

Markkinointivastaavat
+ kumppani

Kaikilla jäsenillä.

Marraskuu
Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemana 
movember, isänpäivä, talven 
pimeys…

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, sitoutuneet 
seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Brändimarkkinointi (tarinavideot)
+ Joulun ja uudenvuoden 
markkinointi

Esim. TV, sanomalehdet, 
sosiaalinen media.

Brändin lanseeraus ja 
tunnettuuden kasvu. Kysynnän 
luominen.

Kanavakohtaiset mittarit, 
kysynnän kasvu.

Markkinointivastaavat
+ kumppani

Joulukuu
Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto teemana joulu, 
uusivuosi, talvi, vuoden loppu…

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, sitoutuneet 
seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Herätemarkkinointi Esim. TV, sanomalehdet, 
sosiaalinen media. 

Varaukset ja kävijät Klikkaukset, varaukset. Markkinointivastaavat
+ kumppani



Tammi-maaliskuu Toimenpide
-ehdotus

Kanava Tavoite Mittari Vastuu

Tammikuu

Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: talvi, 
vuoden alku

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, sitoutuneet 
seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Brändimarkkinointi (tarinavideot)

+ Talviloman markkinointi

Kuvaukset talvista materiaalia 
varten

Vuoden starttipalaveri

Esim. TV, sanomalehdet, 
sosiaalinen media.

Tunnettuuden kasvu, varaukset

Materiaalia kuvapankkiin

Klikkaukset, varaukset Markkinointivastaavat
+ kumppani

Helmikuu
Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: 
pakkaset, lähestyvä talviloma

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, sitoutuneet 
seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Herätemarkkinointi
+ Talviloman markkinointi

Esim. TV, sanomalehdet, 
sosiaalinen media.

Tunnettuuden kasvu, varaukset Kanavakohtaiset mittarit, 
kysynnän kasvu.

Markkinointivastaavat
+ kumppani

Maaliskuu
Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: 
kevättalvi, talviloma

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, sitoutuneet 
seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Pääsiäisen herätemarkkinointi Esim. sosiaalinen media. Varaukset ja kävijät Klikkaukset, varaukset. Markkinointivastaavat
+ kumppani

Huom! Ajankohdat ovat suuntaa-antavia, riippuvaisia projektikokonaisuuden yhteisistä aikatauluista. 



Huhti-kesäkuu Toimenpide
-ehdotus

Kanava Tavoite Mittari Vastuu

Huhtikuu

Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: kevät

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, 
sitoutuneet seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Kesäloman markkinointi

Kevään markkinointipalaveri

Esim. TV, sanomalehdet, 
sosiaalinen media.

Tunnettuuden kasvu, varaukset Klikkaukset, varaukset Markkinointivastaavat
+ kumppani

Toukokuu
Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: kevät 
ja lähestyvä kesä

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, 
sitoutuneet seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Kesäloman markkinointi

+ Kuvaukset keväistä 
materiaalia varten

Esim. TV, sanomalehdet, 
sosiaalinen media.

-

Tunnettuuden kasvu, varaukset

Materiaalia kuvapankkiin

Kanavakohtaiset mittarit, 
kysynnän kasvu.

-

Markkinointivastaavat
+ kumppani

Kesäkuu
Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: kesä, 
loma, luonto

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, 
sitoutuneet seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Kesä, herätetarjoukset Esim. sosiaalinen media. Varaukset ja kävijät Klikkaukset, varaukset. Markkinointivastaavat
+ kumppani

Huom! Ajankohdat ovat suuntaa-antavia, riippuvaisia projektikokonaisuuden yhteisistä aikatauluista. 



Heinä-syyskuu Toimenpide
-ehdotus

Kanava Tavoite Mittari Vastuu

Heinäkuu

Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: kesä, 
luonto

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, 
sitoutuneet seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Brändimarkkinointi 
+ Kesän 

herätemarkkinonti

Kuvaukset kesäistä materiaalia 
varten

Esim. TV, sanomalehdet, 
sosiaalinen media.

Tunnettuuden kasvu, varaukset

Materiaalia kuvapankkiin

Klikkaukset, varaukset Markkinointivastaavat
+ kumppani

Elokuu
Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: 
loppukesä, lähestyvä syksy

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, 
sitoutuneet seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Syysloman markkinointi

Syksyn markkinointipalaveri

Esim. TV, sanomalehdet, 
sosiaalinen media.

Tunnettuuden kasvu, varaukset Kanavakohtaiset mittarit, 
kysynnän kasvu.

Markkinointivastaavat
+ kumppani

Syyskuu
Sisällöntuotanto

Yritysten jatkuva 
sisällöntuotanto, teemat: syksy, 

Facebook, Instagram (TikTok) Tunnettuuden kasvu, 
sitoutuneet seuraajat

Someseuraajat, reaktiot, 
kommentit

Yritykset

Mainonta Syysloman markkinointi

Kuvaukset syksyisiä kuvia 
varten

Esim. sosiaalinen media. Varaukset ja kävijät

Materiaalia kuvapankkiin

Klikkaukset, varaukset. Markkinointivastaavat
+ kumppani

Huom! Ajankohdat ovat suuntaa-antavia, riippuvaisia projektikokonaisuuden yhteisistä aikatauluista. 




