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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen on Suomi-Seurojen näkökulmasta 

hyvä blogi, ja perustella, miksi blogien ylläpitäminen on seuroille kannattavaa. Parhaita 

tapoja ylläpitää kiinnostavaa Suomi-Seuran blogia selvitettiin tutkimalla ja vertailemalla 

Suomi-Seurojen blogeja. Yksi osa opinnäytetyötä oli blogin perustaminen ja 

ylläpitäminen Suomi-Kiina-Seuralle.  

 

Työn teoriaosuudessa käsiteltiin sosiaalista mediaa, blogien ominaisuuksia ja 

bloggaamista yleisesti. Lisäksi tarkasteltiin nonprofit-organisaatioiden ja Suomi-

Seurojen markkinoinnin erityispiirteitä. Teoriaosuus antaa kuvan bloggaamisen hyvistä 

ja huonoista puolista sekä siitä, kuinka blogia voi hyödyntää nonprofit-organisaation 

markkinoinnissa.    

 

Työn tutkimusosassa arvioitiin ja vertailtiin seitsemää blogia, Suomi-Kiina-Seuran blogi 

mukaan luettuna. Tutkimus tuotti konkreettisia ohjeita, joita Suomi-Seurat voivat 

hyödyntää blogien ylläpitämisessä. 

 

Parhaimmillaan Suomi-Seuran blogi on vuorovaikutteinen kanava seuran työntekijöiden 

ja jäsenten välillä. Lisäksi se tuottaa kiinnostavaa sisältöä luettavaksi aiheesta 

kiinnostuneille. Blogi on myös väylä uudistumiselle ja uusien jäsenten 

houkuttelemiselle.  
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The purpose of this study was to find out the best ways of upholding an interesting Fin-

land society blog and to justify the benefits of blogging to Finland society. The study 

was carried out by comparing and analyzing the blogs of Finland society. One part of 

the study was to upkeep a blog for Finland-China society. The blog project gave materi-

al to support this study. 

 

The theoretical background of the study was presented first. It focused on social media, 

the features of blogs and blogging in general. Special characteristics in marketing non-

profit organizations and Finland societies were also studied. The theory revealed the 

pros and cons of blogging, and how nonprofit organizations can exploit blogs in market-

ing.  

 

The empirical part of the thesis focused on the evaluation and comparison of seven 

blogs, Finland-China society’s blog included. The study gave concrete instructions, 

which Finland societies can exploit to upkeep a blog.  

 

At its best, a Finland society blog is an interactive channel between the workers and 

members of a society. It also creates interesting contents to read for everyone, who is 

interested in the topic. A blog is one way to remodel activities and to tempt new mem-

bers.  
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TERMIT 

  

Bloggaaja Ihminen, joka kirjoittaa blogia. 

 

Blogialusta Blogi rakennetaan blogialustalle. Alustoja löytyy sekä 

ilmaisia että maksullisia. Ilmaisia blogialustoja tarjoavat 

esimerkiksi blogger.com, wordpress.com ja vuodatus.net. 

Suurin osa ilmaisalustoista on käytettävissä internetissä, 

mutta esimerkiksi Word Pressin voi asentaa omalle koneelle. 

  

Blogosfääri Blogosfääri on blogeista koostuva yhteisö. Blogosfääri 

koostuu kommenteista ja linkityksistä, jotka sitovat blogeja 

yhteen. Tunnetuimpia palveluja, jotka seuraavat ja 

ylläpitävät blogosfäärejä, ovat kansainvälisesti Technorati ja 

Suomessa Blogilista. (Kilpi 2006, 17–18.) 

 

Brändi Brändi on positiivinen maine, joka on muodostunut 

tavaramerkin ympärille. Arvo muodostuu monesta eri 

tekijästä, kuten nimen ja logon tunnettuudesta, asiakkaiden 

uskollisuudesta, laadun tunteesta sekä mielikuvista jotka 

liitetään brändiin. (Työelämä sanasto: Työelämän verkko-

opisto 2014.) 

 

Kommentti Vastaus blogipostaukseen.  

 

 

Postaus Bloggaajan tekemä yksittäinen sisältö blogissa. Postaus voi 

olla esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita, ja siinä näkyy 

julkaisuajankohta. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 10.) 

    

RSS-syöte Syötteen avulla saa tiedon sähköpostiin tai 

syötteenlukuohjelmaan, kun blogiin tulee uutta sisältöä. 
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Tunnisteet, avainsanat  Tunnisteiden avulla lukija löytää helposti häntä kiinnostavan  

 aiheen ja pääsee yhdellä klikkauksella lukemaan 

avainsanalla merkityt tekstit. Tunnisteet löytyvät usein 

blogin sivupalkista. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 11–12.) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Blogikirjoittamisen juuret voidaan jäljittää 1700-luvulle The Spectator -lehteen. Lehden 

sivuilta löytyi henkilökohtaisia huomioita, ajankohtaisia asioita, muistelmia ja 

yhteiskunnallisia pohdintoja, jotka muistuttivat blogikirjoittamisen tyyliä. Tyyli muhi 

aina 1990-luvulle asti, jolloin bloggaaminen keksittiin. (Kilpi 2006, 11–12.) 

Yhdysvalloissa bloggaamisella oli ansaittu jo miljoonia, kun Suomessa ensimmäiset 

blogit ilmestyivät. Blogeissa on valtavaa potentiaalia, jos sitä osaa hyödyntää. Blogi on 

nykypäivän yksi tehokkaimmista viestintävälineistä, ja sillä voi viestiä nopeasti suurille 

ihmismäärille tai segmentoiduille ryhmille (Kortesuo & Kurvinen 2011, 187).  

 

Valitsin tutkimuskohteekseni Suomessa toimivien eri maiden ystävyysseurojen blogit, 

koska uudet ja erilaiset viestintäkanavat ovat tulleet perinteisen median rinnalle 

pysyvästi. Blogit itsessään olivat itselleni vain hieman tuttuja, joten oli mielenkiintoista 

perehtyä aivan uuteen aiheeseen. Blogien maailma kasvaa koko ajan, joten on 

perusteltua tutustua niihin tarkemmin.  

  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millainen on hyvä Suomi-Seuran blogi ja 

miksi seurojen kannattaa ylläpitää blogeja. Valintaani ohjasi oma kiinnostus sekä 

mahdollisuus bloggaamiseen Kiinasta vaihto-opiskelijakevään aikana. Suomi-Seurojen 

blogeista ei vielä ole tehty tutkimusta, joten halusin tarttua tähän suhteellisen pientä 

kohderyhmää koskettavaan bloggaamisen muotoon. Käytän opinnäytetyössäni nimitystä 

Suomi-Seura puhuttaessa ystävyysseuroista tai ystävyysyhdistyksistä.  

 

Aloitin opinnäytetyöni ollessani opiskelijavaihdossa Kiinassa keväällä 2014. Kevään 

aikana pidin Huangpu-joen rannalla -blogia Shanghaista ja Kiinasta. Suuntasin blogin 

Suomi-Kiina-Seuran jäsenille ja mietin aiheiksi teemoja, jotka kiinnostavat seuran 

jäseniä. Opinnäytetyössä käytän Huangpu-joen rannalla -blogia vertailukohteena muihin 

Suomi-Seurojen blogeihin sekä käytännön kokemuksena blogin luomisesta ja 

ylläpitämisestä Suomi-Kiina-Seuralle. Hankin tietoa ylläpitämällä blogia ja 

havainnoimalla ja arvioimalla projektia.   

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomi-Kiina-Seura. Seuralla on 11 

paikallistoimistoa ympäri Suomea. Seura rahoittaa toimintansa kotimaisella ja pääosin 
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omapohjaisella rahoituksella. Tulot tulevat jäsenmaksuista, myyjäistoiminnasta sekä 

Suomen valtiovallan projektikohtaisista avustuksista. Seura juhli 60-vuotiasta taivaltaan 

vuonna 2011. (Seuran organisaatio ja talous 2013.) 

 

Elokuussa 2014 Suomi-Kiina-Seuralla oli 1024 jäsentä (Rosenberg 2014). Seuran 

toimintaa johtaa hallitus, jossa on 25 jäsentä (Seuran organisaatio ja talous 2013). 

Suomi-Kiina-Seura on perustettu 1951, missionaan suhteiden edistäminen Kiinan 

kansantasavaltaan. Seura on toimintansa aikana keskittynyt esimerkiksi 

kulttuuritoimintaan tuomalla kiinalaisia taiteilijoita sekä kiinalaista oopperaa Suomeen. 

Seura tarjosi ensimmäisenä Suomessa ryhmämatkoja Kiinaan, mikä oli seuran 

alkuaikoina suuri jäsenhoukutin. (Seuran vaiheita 2013.) 

 

Seura julkaisee neljästi vuodessa Kiina sanoin ja kuvin -lehteä. Lehden aiheet 

käsittelevät Kiinan kulttuuria, yhteiskuntaa sekä talouselämää, ja se tarjoaa jäsenilleen 

syventävää tietoa aiheista. Lehden päätoimittajana toimii seuran puheenjohtaja Veli 

Rosenberg. Seura on julkaissut myös kirjoja ja vihkosia sekä välittänyt kiinalaisia 

julkaisuja Suomeen. (Seuran toiminta 2013.) 
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2 TUTKIMUSSUUNNITELMA 

 

 

2.1 Tutkimuksen kohde 

 

Työn tarkoituksena on selvittää, millainen on hyvä Suomi-Seuran blogi, ja perustella, 

miksi seuroilla kannattaa olla blogi.  

 

Työn teoriaosuudessa käsitellään sosiaalista mediaa, bloggaamista sekä yhteisöblogien 

teoriaa. Sovellan yritysblogien teoriaa Suomi-Seurojen blogeihin. Blogien teorian 

lisäksi perehdyn nonprofit-organisaatioiden markkinointiin ja erityispiirteisiin. 

Nonprofit-organisaatioille rahallinen voitto ei ole tärkeintä, mutta rahaa tarvitaan aina 

toiminnan pyörittämiseen. Markkinointi on tärkeä keino luoda näkyvyyttä ja saada lisää 

asiakkaita. Blogit ovat mainio kanava lisänäkyvyyden ja mielenkiinnon herättämiseen 

ihmisissä. Suomi-Seurat ovat nonprofit-organisaatioita, joiden olemassa olon 

määrittävät jäsenet. Ilman aktiivisia, osallistuvia jäseniä ei ole Suomi-Seurojakaan.  

 

Teoriaosuuden jälkeen analysoin muiden Suomi-Seurojen blogeja. Olen valinnut kuusi 

blogia, jotka vastaavat mielestäni parhaiten hyvää Suomi-Seuran blogia. Käyn blogien 

kohdalla läpi, löytyvätkö niistä tarvittavat tekniset perusominaisuudet ja pohdin blogien 

onnistumisia, muun muassa blogien nimiä ja ulkoasuja, postausten sisältöä ja määrää, 

kommentoinnin kautta syntyvää vuorovaikutusta sekä sitä, osallistaako blogi lukijoita ja 

millä tavoin. Vertailun ja arvioinnin avulla pyrin löytämään parhaat tavat ylläpitää 

kiinnostavaa blogia Suomi-Seurojen jäsenille ja potentiaalisille uusille jäsenille.  

 

Yksi työn tärkeä osa oli Huangpu-joen rannalla -blogiprojekti. Toteutin blogin keväällä 

2014 ulkomaanvaihdon aikana. Blogin pitämisestä, jonka perusteella sen 

havainnoinnista ja arvioinnista sain konkreettisen kokemuksen, jolloin voin arvioida 

muiden seurojen blogeja paremmin ja saan luotettavampia tutkimustuloksia. Kerron 

blogin aloittamisesta, ylläpitämisestä, markkinoinnista sekä tarkastelen lukijatilastoja.  
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2.2 Käsitteet ja teoriat 

 

Opinnäytetyön pääkäsitteitä ovat blogi, sosiaalinen media ja nonprofit-organisaatio. 

Teoreettisenä viitekehyksenä hyödynnän nonprofit-organisaation markkinointia sekä 

engagement-markkinointia eli asiakkaiden osallistamista yrityksen toimintaan. Käsitteet 

ja teoriat on määritelty alapuolella. Käsitteet ja teoriat tulevat esille tarkemmin työn 

teoriaosuudessa.  

 

 

Blogi 

Nettisivu, jossa tuorein sisältö on aina ylimpänä. Blogiin kuuluu vahvasti RSS-syöte 

sekä mahdollisuus kommentoida. (Kortesuo 2010, 122.) 

 

 

Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media on kokonaisuus, johon kuuluvat esimerkiksi blogit, wikit, 

yhteisöpalvelut sekä kuvan- ja videonjakopalvelut. Sosiaaliseen mediaan kuuluu 

sähköiset palvelut, joissa käyttäjät pystyvät yhdessä luomaan, jakamaan ja 

kommentoimaan sisältöä. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 11.) 

 

 

Nonprofit-organisaatio 

Nonprofit-organisaation ensisijaisena pyrkimyksenä ei ole taloudellisen voiton 

tuottaminen, vaan mission toteuttaminen. Mission painottaminen tarkoittaa sitä, että 

toiminnan tarkoitus tiettyä kohderyhmää varten on tärkeää. Jäsenmaksut, tukijoiden 

lahjoitukset ja yhteistyökumppanit ovat toiminnalle välttämättömiä. (Vuokko 2004, 14.) 

 

 

Engagement-markkinointi eli asiakkaiden osallistaminen  

Keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän engagement-markkinointia, jonka 

tarkoituksena on herättää kohderyhmä huomaamaan organisaatio ja palaamaan 

asiakkaaksi aina uudestaan. Engagement-markkinoinnilla halutaan vuorovaikutusta ja 

jakamista asiakkaan kanssa, jolloin asiakas kokee organisaatioon käyttämänsä ajan 

palkitsevaksi ja kiehtovaksi. (Takala 2007, 16.) 
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Takala (2007) kuvaa hyvän ja menestyvän asiakassuhteen luonnin seuraavasti: 

 Tunnistaminen: kun asiakas ei ole aiemmin kuullut yrityksestä. 

 Muistaminen: yritys on jo jokseenkin tuttu. 

 Tunnettuus: yritykseen on törmätty usein. 

 Mielikuva: asiakkaalle on jo syntynyt kuva siitä, mitä arvoja yritys 

edustaa.  

 Mieltymykset: yritys ja sen tuote on todettu mieluisaksi 

vaihtoehdoksi. 

 Kokeilu: tässä vaiheessa yritys pääsee näyttämään osaamisensa. 

 Ensiosto: toivottavasti mieluisa kokemus, jotta jatkoa seuraa. 

 Uusintaosto: yritys/tuote ei ole enää vaihtoehto vaan ensimmäisellä 

sijalla vaihtoehtojen jälkeen. 

 Uskollisuus: asiakkaasta tulee niin sanottu ”brand lover”. 

 Suosittelu: ”brand evangelist” vie eteenpäin yrityksen 

markkinointia ja tuo mukanaan uusia asiakkaita. (Takala 2007, 21.) 

 

 

2.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää parhaat tavat luoda mielenkiintoinen blogi, joka 

kiinnostaa Suomi-Seurojen jäseniä ja auttaa kiinnittämään potentiaalisten jäsenien 

huomion. Lisäksi työssä haetaan perusteluja blogien hyödyllisyydestä Suomi-Seuroille. 

 

Tämän työn tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen on hyvä Suomi-Seuran blogi? 

2. Mitä hyötyä blogeista on Suomi-Seuroille? 

 

 

2.4 Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkimusta varten kävin lävitse 44 suomalaisen ystävyysseuran internetsivut ja etsin 

seurojen ylläpitämiä blogeja. Blogeja löytyi, mutta vain pieni osa blogeista oli ollut 

aktiivisia vuoden 2014 aikana. Vertailuun valitsin mielestäni parhaimmat blogit, jotka 

ovat olleet aktiivisia vuoden 2014 aikana. Blogeista on laskettu blogipostausten 

keskimäärä. Keskimäärän saamiseksi on laskettu yhteen joulukuuhun 2014 mennessä 
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julkaistut postaukset ja saatu luku on jaettu toimintakuukausilla. Saadun luvun olen 

pyöristänyt lähimpään tasalukuun. Oman Huangpu-joen rannalla -blogprojektini 

toteutin ulkomaanvaihdon aikana Kiinassa ja aineiston arvioin samaan aikaan muiden 

blogien kanssa. Arvioitavat blogit ovat Suomi-Venäjä-Seuran, Suomi-Seura ry:n, 

Suomi-Espanja-Seuran sekä Suomi-Kypros-yhdistyksen. Suomi-Venäjä-Seuralta olen 

ottanut vertailuun mukaan seuran kolme blogia.   

 

Opinnäytetyöni tutkimusmetodi on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullinen tutkimus 

lähtee todellisen elämän kuvaamisesta ja ajatuksesta, että todellisuus on moninainen. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.)  

 

Opinnäytetyöni koostuu teoreettisesta osuudesta, Suomi-Seurojen blogien vertailusta 

sekä Suomi-Kiina-Seuralle tehdystä blogiprojektista. Käytän opinnäytetyössäni 

kehittämistoiminnan menetelmää, joka on yksi laadullisen tutkimuksen menetelmä. 

 

Kehittäminen tähtää muutokseen, sillä tavoitellaan jotakin parempaa tai 

tehokkaampaa kuin aikaisemmat toimintatavat tai –rakenteet. 

Tavoitteellisuus on keskeinen kehittämisen elementti. 

Kehittämistoiminnan lähtökohtana voivat olla nykyisen tilanteen tai 

toiminnan ongelmat tai toisaalta näky jostakin uudesta. Tavoitteellisuuteen 

sisältyy ajatus muutoksesta, jota voidaan luonnehtia erilaistumiseksi. 

Muutoksen suunta on menneestä kohti tulevaa, jolloin asiantilat voivat 

muuttua määrällisesti, laadullisesti tai rakenteellisesti. (Toikko & 

Rantanen 2009, 16.) 

 

Toikon ja Rantasen (2009) mukaan tarve kehittää toimintaa perustellaan usein 

muuttuneella toimintaympäristöllä, kuten kilpailussa mukana pysymisellä ja 

markkinoiden muuttumisella. Tarve kehittämiselle voi tulla myös käyttäjien suunnasta, 

jotka kaipaavat palveluiden parantamista. (Toikko & Rantanen 2009, 18–19.) 

Sosiaalisen median eri kanavien hyödyntäminen on muuttuneeseen toimintaympäristöön 

vastaamista. Internetissä hoidetaan yhä enemmän arkiasioita ja viihdytään pakollisten 

askareiden jälkeen. 

 

"Kehittämistoiminnan ja tutkimuksen suhde voidaan hahmottaa siten, että 

kehittämisessä sovelletaan tutkimuksen tietoa. Tutkimus tuottaa uusia asioita ja uutta 

tietoa, joita sovelletaan käytäntöön." (Toikko & Rantanen 2009, 19.) 
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Kehittämisprosessi voidaan hahmottaa monella eri mallilla, kuten lineaarisella tai 

spiraalisella (Toikko & Rantanen 2009, 64). Tähän tutkimukseen sopi parhaiten 

spiraalimalli, koska blogin ylläpitäminen vaatii toistuvaa suunnittelua, toimintaa ja 

havainnointia, jotta blogia pystyy kehittämään aina vain parempaan suuntaan. 

 

Kehittämisprosessin eteneminen voidaan hahmottaa jatkuvana syklinä eli 

spiraalina. Yhtäältä voidaan sanoa, että kehittämistoiminnan tehtävät 

muodostavat kehän, jossa perusteluvaihetta seuraavat organisointi, 

toteutus ja arviointi. Prosessi kuitenkin jatkuu ensimmäisen kehän jälkeen, 

jolloin sitä seuraa uusia kehiä perusteluineen, organisoimisineen, 

toteutuksineen ja arvioimisineen. Spiraali sisältää siis useita peräkkäin 

toteutettuja kehiä. Spiraalimallissa kehittämistoiminnan tulokset asetetaan 

aina uudestaan ja uudestaan arvioitaviksi. Arvioinnin tuloksena hankkeen 

perusteluja täsmennetään, kuten myös organisointia ja toteutusta. (Toikko 

& Rantanen 2009, 66.) 

 

 

Havainnoinnin ja arvioinnin avulla prosessia voidaan ohjata ja tuottaa tietoa sen 

toimivuudesta. Spiraalimallin ideana (kuvio 1) onkin kehittämistoiminta jatkuvana 

prosessina. ( Toikko & Rantanen 2009, 61, 66.) 

 

KUVIO 1. Toimintatutkimuksen spiraalimalli. (Toikko & Rantanen 2009, 67, 

muokattu.) 
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Suomi-Seurojen blogien tarkastelussa käytän apuna vertailukehittämistä, jonka 

tavoitteena on oppia toisilta, löytää parhaat tavat toimia ja soveltaa opittua omaan 

toimintaan (Strömmer 2002).  

 

 

2.5 Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimus koostuu teoriaosuudesta, tutkimuksesta sekä aineiston analyysistä ja 

pohdinnasta. Johdannon ja tutkimussuunnitelman jälkeen tulee työn teoriaosuus. 

Kolmas luku käsittelee blogeja. Luvussa kerrotaan sosiaalisesta mediasta, 

bloggaamisesta sekä yhteisöbloggaamisesta. Yritysblogien teoria on sovellettavissa 

Suomi-Seurojen blogeihin, ja koska Suomi-Seurojen blogit ovat voittoa 

tavoittelemattomia, käytän yritysblogi -nimen tilalla nimeä yhteisöblogi.  

 

Neljäs luku käsittelee nonprofit-organisaatioiden markkinointia. Luvussa tutustutaan 

nonprofit-organisaatioiden markkinoinnin erityispiirteisiin ja Suomi-Seurojen 

markkinointiin sosiaalista mediaa hyödyntäen. Alaluvussa 4.3 kerrotaan asiakkaiden 

osallistamisesta blogin avulla ja engagement-markkinointia hyödyntäen. 

 

Viidennessä luvussa esittelen tutkimuksessa tarkastellut Suomi-Seurojen blogit. Käyn 

läpi blogien ominaisuuksia, havainnoin hyviä ja huonoja puolia sekä arvioin blogeja. 

Luvun viimeisessä alaluvussa vertailen blogeja ja vedän yhteen huomionarvoisia asioita 

blogeista. Tarkoituksena on löytää parhaat tavat ylläpitää Suomi-Seuran blogia, jotta 

jäsenet ja potentiaaliset jäsenet kiinnostuvat lukemaan blogia ja kommentoimaan 

tekstejä.  

 

Kuudes luku kertoo Huangpu-joen rannalla -blogiprojektista. Alaluvut käsittelevät 

blogin luomista, blogipostauksia, blogin vastaanottoa ja blogin onnistuneisuuden 

arviointia. Seitsemännessä luvussa käyn läpi tuloksia ja teen niistä johtopäätöksiä. 
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3 BLOGI 

 

 

3.1 Blogit osana sosiaalista mediaa 

 

Sosiaalisen median ydin on vuorovaikutuksessa ja keskustelussa. Jotta sosiaalisessa 

mediassa menestyy, on luku- ja kirjoitustaitoa opeteltava uudestaan. Parhaiten oppii 

harjoittelemalla ja tutustumalla sosiaalisen median erilaisiin kanaviin. Blogit ovat osa 

sosiaalista mediaa, aivan kuten Facebook, Twitter ja Youtube.  

 

Sosiaalisen median termi on kehittynyt Web 2.0 -termistä, jonka loi Tim O´Reilly 

vuonna 2004. Termi on saanut monia synonyymeja keksimisestään, kuten yhteisöllinen 

internet ja uusimpana sosiaalinen media. Termi Web 2.0 tarkoittaa internetin 

muuttumista julkaisemiseen keskittyvästä paikasta keskustelua ja tiedon avoimuutta 

painottavaksi verkostoksi. Termiä tulkitaan monella tapaa, mutta O´Reillyn visiossa 

internetiin on muodostunut uusia ajattelu-, toiminta- ja tuotantotapoja. Tämän 

muutoksen takana ovat aktiiviset käyttäjät ja internet mahdollistaa käyttäjien 

verkostoitumisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön.  Sosiaalisessa mediassa yhdistyy 

kehittyvän tekniikan mahdollisuudet, ja siitä seuraavat muutokset ja tarpeet 

sosiaalisessa käyttäytymisessä. (Salmenkivi & Nyman 2008, 36–37, 39.) 

 

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 38 prosenttia suomalaisista yrityksistä käyttää 

sosiaalista mediaa. Yhteisöpalveluiden käyttö on yleisintä; blogeja on käytössä 8 

prosentilla yrityksistä. Suurin syy sosiaalisen median käyttöön on yrityksen imagon 

kehittäminen tai tuotteiden markkinointi. Tärkeäksi asiaksi koettiin myös asiakkaiden 

mielipiteiden, kysymysten ja arviointien vastaanoton mahdollisuus. (Suomen virallinen 

tilasto: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013.) 

 

 

3.2 Yleistä bloggaamisesta 

 

Inernetissä julkaiseminen on ollut mahdollista World Wide Webin keksimisestä lähtien. 

Käytännössä julkaiseminen ei aluksi onnistunut monelta, koska se edellytti konekielen 

osaamista. Kun blogit syntyivät, niiden alustat tekivät internetissä julkaisemisen yhtä 

helpoksi kuin tietokoneen käyttämisen. Bloggaamisessa ei tarvitse käyttää aikaa 
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tekniikkaan, vaan voi keskittyä sisältöön ja siihen, mitä haluaa sanoa. Hyvä 

blogipostaus voi syntyä muutamassa minuutissa tavoittaen juuri sen kohderyhmän, jolle 

teksti halutaan osoittaa. (Kilpi 2006, 4.) 

 

Blogit syntyivät jo 1990-luvun puolivälissä. Termi ”blogi” on kehittynyt amerikkalaisen 

John Bargerin keksimästä termistä. Barger oli ammatiltaan ohjelmoija, joka keräsi 

sivuillensa linkkejä muihin verkkopalveluihin. Barger kutsui omaa nettisivuaan termillä 

”Weblog”. Tämä oli yhdistelmä sanoista ”web” eli verkko ja ”log” eli lokikirja. Jossain 

välissä termi lyhentyi ”blogiksi”. (Kilpi 2008, 11.) 

 

Blogi on verkkosivusto, johon kirjoittaa yksi tai useampi henkilö. Uusimmat julkaisut 

ovat ensimmäisenä luettavissa ja vanhat julkaisut helposti löydettävissä. Julkaisuja ei 

pääsääntöisesti muokkailla jälkikäteen, vaikka mielipide asiasta muuttuisi. Blogeissa on 

yleensä henkilökohtainen näkökulma ja blogissa julkaistut kirjoitukset ovat bloggaajan 

omia mielipiteitä. Lukijoiden kommentointimahdollisuus on yksi blogin tärkeimmistä 

tunnuspiirteistä. (Kortesuo & Kurvinen 2001, 10; Salmenkivi & Nyman 2008, 145.) 

 

Blogeissa julkaiseminen on helppoa. Kuka tahansa voi perustaa blogin, julkaista 

postauksia niin usein kuin haluaa, ja julkaisut ovat luettavissa heti kaikkialla. 

Ajankohtaisten asioiden käsittelyssä uutistoimistot eivät yllä blogien tasolle nopeudessa 

ja tehokkuudessa. Blogit ovat myös helposti löydettävissä hakukoneiden avulla, 

esimerkiksi aihepiirien mukaan. Linkitettävyyden ansiosta blogeilla on mahdollista 

linkittyä muihin blogeihin. Blogosfääri yhdistää blogit ja ihmiset paikasta riippumatta, 

joten bloggaaminen on sosiaalista. RSS-syöteohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada 

tiedot blogien muutoksista suoraan tietokoneelle, ilman selaamisen vaivaa. Yhdessä 

nämä ominaisuudet luovat edullisen, tehokkaan, sosiaalisen ja internetiä hyödyntävän 

viestintäkanavan, joka eroaa muista viestintäkanavista. (Scoble & Israel 2008, 44–45.) 

  

Blogi rakennetaan alustoille. Blogin voi rakentaa joko internetissä tai omalla koneella. 

Alustoista voi valita ilmaisen tai maksullisen. Maksullisen alustan etuna on 

muokkausmahdollisuudet, joita ilmaisalustoissa on rajallisesti. Yleisimpiä alustoja ovat 

esimerkiksi Tumblr, Wordpress ja Typepad. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 34–35.) 

 

Bloggaaminen on helppo aloittaa aiheesta ja näkökulmasta, jotka kiinnostavat ja joista 

kirjoittajalla on motivaatiota kertoa lukijoille. Kuten puheesta, innostuneisuus näkyy 
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myös tekstistä. Blogin aihe ja näkökulma on hyvä miettiä etukäteen tekstien rajaamisen 

vuoksi, koska näin lukijat tietävät, mitä blogi käsittelee. Lukijoiden on vaikea löytää 

heitä kiinnostavat asiat, jos bloggaa kaikesta mahdollisesta. Keskilaaja aiherajaus tuo 

eniten lukijoita. Liian tiukalla rajauksella voivat lukijat ja aiheet loppua kesken. 

Lukijatavoitteet tulee suhteuttaa blogin aiheeseen. Muodista kirjoittavilla on enemmän 

lukijoita kuin bisnesblogeilla. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 17–18.) 

 

Blogin nimi tulisi olla helppo muistaa, aiheeseen liittyvä, verkkomedioihin taipuva ja 

sopivan jämäkkä. Nimen pitää vastata blogin sisältöä, esimerkiksi hauskan nimen 

kohdalla lukijat odottavat saavansa lukea huumori tekstejä. Nimeen kannattaa panostaa, 

koska nimi saattaa olla se, mistä blogi muistetaan pitkään. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 

17–19, 25.) Nimen lisäksi tekstien otsikointi on keino mielenkiinnon herättämiseen 

(Salmenkivi & Nyman 2008, 176). Houkutteleva ja laadukas ulkoasu on osa blogin 

uskottavuutta ja näin myös bloggaavan tahon uskottavuutta (Kortesuo & Kurvinen 

2011, 77).  

 

 

3.3 Yhteisöblogit 

 

Suomessa bloggaaminen on lähtenyt käyntiin hiljaisesti verrattuna muuhun maailmaan. 

Blogien on jo arveltu tallautuneen muun sosiaalisen median jalkoihin. Suomen suurinta 

blogosfääriä ylläpitävän Blogilistan luvut eivät kerro blogien suosion hiipumisesta. 

Joulukuun 1.päivänä 2014 sivustolle oli rekisteröity 57 596 blogia, 4047 uutta 

blogikirjoitusta ja 59 uutta blogia.  

 

Yhteisö on yleisnimitys ryhmämuodostelmille. Käsite viittaa ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen ja ihmisten välisiin suhteisiin. Yhteisöillä on jotain yhteistä, 

esimerkiksi kiinnostus tiettyyn asiaan, tavoitteeseen tai aatteeseen. (Yhteisö: 

Järjestötoiminnan tietopalvelu.)  

 

Tuomas Kilpi (2006) listaa teoksessaan kysymyksiä, jotka auttavat yritystä blogin 

perustamiseen liittyvässä päätöksenteossa. Tarvitseeko yritys lisää asiakkaita? 

Tarvitseeko yritys lisää tietoa, mitä nykyiset asiakkaat haluavat, ajattelevat ja 

tarvitsevat? Vaikuttaako yrityksen toimintaan mitä siitä ajatellaan ja millainen 

julkisuuskuva sillä on? Vastatessa kyllä, blogi kannattaa perustaa. (Kilpi 2006, 27.) 
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Yritysblogin perustamiseen on siis monia syitä. Yritysblogin teoria on sovellettavissa 

nonprofit-organisaatioiden blogeihin, joista puhun nimellä yhteisöblogit.  

 

Yhteisöblogit voivat olla joko yhteisön sisäisiä tai julkisia. Yhteisöblogit ovat suunnattu 

joko yhteisön työntekijöiden sisäiseen tai työntekijöiden ja asiakkaiden väliseen 

viestintään. Sitä voi kirjoittaa yksi tai useampi ihminen. (Hasanzadeh 2010.) Blogin 

tavoite yrityksille ja yhteisöille on usein paremman kommunikaatioon luominen ja 

kommunikaation laajentaminen. Asiakassuhteita pyritään syventämään tarjoamalla 

kohderyhmää kiinnostavaa tietoa. (Salmenkivi & Nyman 2008, 160.) 

 

Blogin hyötyä tulee miettiä tavoitteen kautta. Blogi on viestintäkanava, jonka yksi 

tarkoitus on markkinoida yhteisöä ja tuoda välillisesti tuloja. Yhteisöille blogeissa on 

monia hyviä ominaisuuksia hyödynnettävänä. Blogit ovat kustannustehokkaita ja muita 

julkaisuvälineitä nopeampia. Rahalliset kustannukset ovat pieniä, vaikka aikaa ja 

panostusta bloggaaminen vaatii. Kustannukset syntyvät verkostoitumisesta, johon pitää 

osallistua, mikäli aikoo luoda vuorovaikutteisen blogin. Tämä tarkoittaa sisällön 

luomista, keskustelun herättämistä, kommenttien lukemista ja niihin vastaamista sekä 

muiden blogien lukemisesta. Blogi löytyy entistä paremmin internetistä, mitä enemmän 

sitä klikataan ja mitä enemmän muut jakavat osoitetta sosiaalisen median kanavissa. 

Internetin informaatiotulvasta voi olla vaikea löytää luotettavaa tietoa. Blogin avulla 

yhteisö voi tuottaa luotettavaa tietoa. Laadukkaalla sisällöllä, syventävällä tiedolla ja 

hyvällä verkostoitumisella blogi voi saada  lukijoikseen esimerkiksi alan päättäjiä ja 

mielipidevaikuttajia. Blogin avulla voi kerätä tehokkaasti tietoa asiakkaista ja heidän 

tarpeistaan, esimerkiksi kommenttien, saadun palautteen ja kyselyjen kautta. 

(Salmenkivi & Nyman 2008, 161–164.) 

 

Kilven (2006) mukaan blogien tärkeyden voi ymmärtää miettimällä, miten yhteisö eroaa 

kilpailijoista. Asiakassuhteen luomisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä blogi on 

tehokas väline. Blogilla yhteisö voi uudistaa brändiänsä ja tutustua asiakkaisiin 

paremmin. Haasteena yhteisöillä on kuitenkin löytää paras keino blogien 

hyödyntämiseen. (Kilpi 2006, 25–26.) 

 

Bloggaamiseen tarvitaan oikeat ihmiset, jotka osaavat kommunikoida yhteisöissä ja 

joilla on kykyä, aikaa ja mielenkiintoa kirjoittamiseen. Bloggaamisesta löytyy myös 

haasteita. Blogin aloittamisessa kustannuksia syntyy lähinnä työtunneista, jotka 
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käytetään bloggaamiseen, joten kustannusten suhde hyötyihin ja tavoitteisiin tulee 

selvittää. Avoimuus ja mielenkiintoisuus ovat voimia, joita yhteisöblogit tarvitsevat, ja 

syitä, joilla lukijat saadaan palaamaan aina uudestaan. Liikesalaisuudet ovat asia 

erikseen, ja kirjoittajia tulee ohjeistaa asioista, joista ei kirjoiteta. Kommentit tekevät 

blogista vuorovaikutteisen, mutta niistä voi tulla esille myös asioita, joita ei haluta 

kuulla. Keskustelun sensuroiminen tulee tehdä harkiten ja lähinnä vain asiattomien 

kommenttien kohdalla. Suurimpia virheitä on ylläpitää blogia, jossa ei saa 

kommentoida. Blogitekstit ovat kirjoittajansa mielipiteitä, mutta yhteisöä edustavien 

tekstien tulee kuvastaa yrityksen brändiä ja olla asiallisia. (Salmenkivi & Nyman 2006, 

164–167.) 

 

Vaikka innokkaita bloggaajia löytyy henkilökunnasta, miten bloggaamiseen löytyy 

aikaa muun työnteon ohella? Bloggaamisen esteenä on myös asenne, jonka mukaan se 

on turhaa kirjoittelua, josta ei ole kunnollista mitattavaa hyötyä. Näistä asenteista tulisi 

päästä eroon ja nähdä, millainen mahdollisuus blogit ovat nyt ja tulevaisuudessa. 

Bloggaaminen on tehokasta ja lähes ilmaista, eikä aloittamiseen tarvita kuin yksi 

ihminen. 

 

Ennen yhteisöblogin aloittamista tulee miettiä, miksi blogi perustetaan, miten ideaa 

voidaan vaalia, miten blogi tukee tai kehittää yhteisön brändiä ja miten kriisitilanteissa 

toimitaan. Yhteisöblogien kohdalla tulee muistaa, että blogit ovat muita viestintäkanavia 

avoimempia. Yhteisöblogeja myös tarkastellaan kriittisemmin kuin yksityishenkilöiden 

blogeja. (Salmenkivi & Nyman 2008, 170.) Yhteisöblogit tarvitsevat mielipiteitä, 

näkökulmia ja aitoja ihmisiä. Tarinat, kokemukset ja ajankohtaiset aiheet omasta 

näkökulmasta kiinnostavat. (Kurvinen & Kortesuo 2011, 178.)  

 

Blogin ylläpitäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, suunnittelua ja aikataulutusta. 

Alkuinnostuksen jälkeen tulee aivan varmasti myös tympääntyminen. Ensimmäisiä 

kommentteja voi joutua odottamaan pitkään tai uutta blogipostausta kirjoittaessa pää voi 

tuntua tyhjältä. Perustettaessa blogia tulee miettiä, kuinka usein postauksia julkaistaan. 

Näin lukijat tietävät blogin olevan aktiivinen. Tiheä ja säännöllinen julkaisutahti tuo 

enemmän lukijoita. Sisällön tulee tietenkin pysyä laadukkaana, joten jos ei ole mitään 

sanottavaa, turhia postauksia ei kannata julkaista. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 138.) 

Blogin ei tarvitse olla ikuinen, mutta lukijoille on hyvä kertoa, jos uusia postauksia ei 

enää tule.  
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Hyvä sisältö on tarpeellista lukijalle. Tekstiä voi ja tulee arvioida. Sisältöä luodessa 

ainutlaatuisuuteen, uutuusarvoon, persoonallisuuteen ja kehittymiseen tulee kiinnittää 

huomiota. Kirjoittaja voi kysyä itseltään, miksi lukija lukisi juuri tämän tekstin ja tuoko 

teksti uusia näkökulmia ja lähestymistapoja alan keskusteluun. Persoonallisuus on omaa 

tyyliä, ja tekstiä voi maustaa esimerkiksi huumorin, metaforien tai sointujen avulla. 

Blogin sisällön, tekstin ja näkökulmien kehittyminen luo kiinnostusta. Muiden 

materiaaleja ei saa jakaa omana tietona eli lähteet tulee merkitä teksteihin. (Kortesuo & 

Kurvinen 2011, 51–69, 71–76.) Hyvän sisällön lisäksi blogista tulisi löytyä 

kommentointi-mahdollisuus, RSS-syöte, kommenttien kytkeminen kommentoijan 

nettisivuihin ja kuvaan, blogipostausten arkisto, kommentoiduimmat tai parhaat 

postaukset, sosiaalisen median painikkeet, blogisuosituslista, Tietoja-sivu, aihepiirien 

tunnisteet ja hakutoiminto (Kortesuo 2010, 38–40).   
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4 NONPROFIT-ORGANISAATION MARKKINOINTI 

 

 

4.1 Nonprofit-organisaation erityisluonne 

 

Nonprofit-organisaation tärkein tehtävä ei ole taloudellisen voiton tuottaminen, vaan 

mission painottaminen. Missio on syy toiminnan harjoittamiselle, ja missiot vaihtelevat 

riippuen organisaatiosta. Mission meneminen taloudellisen voiton tuottamisen edelle on 

asia, joka erottaa nonprofit-organisaatiot voittoa tavoittelevista organisaatioista, 

esimerkiksi yrityksistä. Nonprofit-organisaatiossa markkinoinnin tehtävänä on kytkeä se 

ulkoisiin, nykyisiin ja tavoiteltaviin sidosryhmiin. Nonprofit-organisaatioita on sekä 

yksityisellä että julkisella puolella ja hyvin monella eri alalla. Suomi-Seurat kuuluvat 

yksityisiin nonprofit-organisaatioihin. Nonprofit-organisaatiot pyrkivät yritysten tavoin 

saamaan aikaan tuloksia ja kattamaan kulunsa. Mission toteuttamiseksi sekä 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan markkinointia. (Vuokko 2009, 14, 

19–20.) 

 

Markkinoinnilla halutaan vaikuttaa tiettyihin kohderyhmiin sekä ylläpitää ja lisätä 

tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Suomi-Seurat ja yhdistykset ovat 

jäsenorganisaatioita, jolloin niiden markkinointinsa kohderyhmät ja tarpeet ovat 

seuraavat: 

 jäsenet; jäsenten palvelu, toiminnasta kertominen ja aktivoiminen 

 potentiaaliset jäsenet; houkuttelu mukaan toimintaa 

 paikalliset päättäjät; tuen ja toimintamahdollisuuksien saaminen 

 sponsorit; toiminnan tukeminen, sponsorisuhteen lujittaminen 

 ulkoiset asiakkaat; tuotteiden tai palveluiden myyminen 

 henkilöstö; sisäinen markkinointi eli asioiden myyminen ensin omalle 

organisaatiolle. (Vuokko 2009, 29–30, 32.) 

Nonprofit-organisaatiot kokevat kilpailua siinä missä yrityksetkin. Kilpailu on joko 

primääristä tai sekundääristä. Primääristä kilpailua käydään samankaltaisia tuotteita ja 

palveluita tarjoavien organisaatioiden kesken. Suomi-Seurojen ja yhdistysten kohdalla 

kilpailu on yleensä sekundääristä, mikä tarkoittaa sitä, että kilpaillaan kohderyhmien 

niukoista resursseista. Organisaatioiden tehtävät, palvelut ja tuotteet eroavat toisistansa, 

ne kuitenkin kilpailevat kohderyhmiensä rahoista, ajasta ja ajatuksista. Käyttääkö 
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kuluttaja ylimääräisiä rahojansa Suomi-Seuran jäsenmaksuun ja vapaa-aikaansa seuran 

toimintaan vai voittaako lähellä sijaitseva kuntosali kilpailun? Molempien 

kilpailumuotojen takia nonprofit-organisaatioiden tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, 

mitä ihmiset valitsevat. (Vuokko 2009, 50–52.) 

Nonprofit-organisaation markkinointia ja sen suunnittelua hankaloittavat Vuokon 

(2009, 113–114) mukaan raha, suhtautuminen markkinointiin, päätöksentekijätahot sekä 

henkilöstön rakenne. Markkinointiin ei välttämättä ole käytettävissä paljoa rahaa, eikä 

nonprofit-organisaatioiden markkinoinnilla ole pitkiä perinteitä. Markkinointiin ja 

siihen käytettäviin resursseihin saatetaan suhtautua negatiivisesti organisaatiossa tai 

päätöksentekoelimissä. Kolmas markkinointia hankaloittava asia on organisaation 

ulkopuolella tehtävät päätökset. Organisaatiot saattavat saada rahoitusta julkisista 

lähteistä, jolloin toiminta tulee suunnitella niin, ettei rahoitusta evätä. Neljäs asia on 

henkilöstön rakenne. Henkilöstöön ei välttämättä kuulu henkilöitä, joiden toimenkuvaan 

ja asiantuntemukseen kuuluisi organisaation markkinointi. (Vuokko 2009, 113–114.) 

 

 

4.2 Suomi-Seurojen markkinointi  

 

Suomi-Seurat ovat Suomessa toimivia ystävyysseuroja. Suomi-Seurojen merkitys 

ihmisille, jäsenille ja matkailulle on muuttunut vuosien kuluessa. Osa seuroista on ollut 

elossa vuosikymmeniä edistäen tärkeitä ystävyyssuhteita maiden välillä.  

2000-luvulla järjestötoiminta kohtaa haasteita, jotka liittyvät jäsenten ikääntymiseen, 

hiljaisen tiedon katoamiseen ja vapaaehtoisuuden vähentymiseen. 

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kouluttamisesta nykyteknologian 

mahdollisuuksiin ja viestintään on huolehdittava. Menestyvän järjestön tunnistaa 

jäsenlähtöisyydestä, tuloshakuisuudesta, ihmisläheisyydestä, ammattitaitoisuudesta ja 

uudistumiskyvystä (Harju 2004, 12–14; Loimu 1996, 31, Vuoren 2007, 40 mukaan).   

Seuratoiminta on edelleen elossa suomalaisessa kulttuurissa, mutta ei tunnu 

kiinnostavan nuoria aikuisia nykyisellään. Esimerkiksi Suomi-Unkari-Seuran vuoden 

2007 jäsentutkimukseen vastanneista 43 % kuului 51–60-vuotiaiden ikäryhmään. 

Tutkimukseen vastanneista vain 4 % oli 21–30-vuotiaita. (Vuori 2007, 43–44.) Suomi-

Venäjä-Seuran jäsenten keski-ikä on 60 vuoden paikkeilla (Holopainen 2014).  
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Suomi-Seurat mainostavat ja kampanjoivat toimintaansa suurimmaksi osaksi 

jäsenlehtien, jäsentiedotteiden, seuran internetsivujen ja Facebook-sivujen kautta 

(Toimintasuunnitelma 2013-2014, Suomi-Espanja-Seura). Yhdistystoimintaan 

erikoistunut Yhdistysavain.fi listaa nykypäivään sopivia tapoja markkinoida toimintaa 

uusille jäsenille. Näitä tapoja ovat Facebook-markkinointi, bloggaaminen, 

jäsenhakemuslomakkeen yksinkertaistaminen, niin sanottu puskaradio sekä 

hakukoneoptimointi. (Jäsenhankinta yhdistyksissä 2014, Yhdistysavain.) 

Uusi sukupolvi on saatava mukaan toimintaan, mutta se onnistuu vain uudistamalla ja 

virkistämällä brändiä. Sosiaalinen media on välttämätön kanava, johon on panostettava, 

koska nuoret ja nuoret aikuiset ovat kasvaneet tietokoneiden ääressä. Uusien jäsenten 

osallistamisen lisäksi nykyisten jäsenten aktivoiminen on blogin tärkeitä tehtäviä. Neljä 

kertaa vuodessa ilmestyvät seurojen lehdet eivät enää riitä, kun ihmiset haluavat tietoa 

silloin kun heille sopii. Digitalisoitumisen myötä markkinointi on muuttunut radikaalisti 

ja uudistuminen on menestymisen ehto. Ikä ei ole este muutokseen. Minun yli 70-

vuotias isotätini on Facebookissa ja lukee blogeja. 

 

 

4.3 Asiakkaiden osallistaminen blogin avulla 

 

Suurin osa seuroista on Facebookissa tai Twitterissä, ja mieleen tulee varmasti, onko 

blogi enää tarpeellinen. Blogissa pääsee kirjoittamaan asioista syvällisemmin ja 

pidemmin kuin Facebookissa tai Twitterissä, joissa asia kerrotaan muutamalla lauseella. 

Eri sosiaalisen median kanavat tukevat toisiansa, esimerkiksi Facebookin ja Twitterin 

kautta on helppo ohjata lukija blogiin. Blogit ja muu sosiaalisen median käyttö on 

kustannustehokasta sekä kaikkien luettavissa ja löydettävissä. Blogilla voi saada lukijan 

miettimään: ”Jos saan kaiken tämän ilmaiseksi, mitä kaikkea voinkaan saada liittymällä 

jäseneksi?” (Kortesuo & Kurvinen 2011, 27.) 

Takalan (2007) mukaan hyvä ja menestyvä asiakassuhteen luonti alkaa asiakkaan 

huomatessa ja muistaessa Suomi-Seuran. Vasta kun seuraan on törmännyt useamman 

kerran, seuran arvot ja tuotteet voivat saada aikaan kokeilun ja ensioston, eli jäseneksi 

liittymisen. Ilman näkyvyyttä ei voi luoda jäsensuhteita tai saada uskollisia asiakkaita. 

Uskollisuus syntyy, kun seuran jäsenyys on itsestäänselvyys, eikä vain yksi vaihtoehto 

muiden joukossa. Uskolliset jäsenet vievät markkinointia myös eteenpäin, esimerkiksi 
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suosittelulla ja uusien jäsenten hankkimisella. (Takala 2007, 21.) 

 

Engagement-markkinoinnin eli osallistavan markkinoinnin ideana on luova ja tehokas 

viestintä asiakkaiden kanssa.  Tavoitteena on aidosti rikastuttaa kohderyhmän elämää, 

olla kohderyhmän omaksuttavissa ja olla aito. Kohderyhmälle tulee jakaa asioita, joita 

he haluavat kuulla. Tällä tavoin on tarkoitus pysäyttää kohderyhmä ja saada yritys 

erottumaan. (Takala 2007, 32.) Osallistamisella luodaan hyödyllinen ja kestävä dialogi 

brändin ja kohderyhmän välille. Kohderyhmä voi halutessaan osallistua ja vaikuttaa. 

Engagement-markkinoinnilla haetaan asiakkailta bändiuskollisuutta, joka saa heidät 

sitoutumaan toimintaan vuosi vuoden jälkeen. (Takala 2007, 32, 37.) 

 

Ilman tavoitteita on vaikea saada mitään aikaan. Ennen aloittamista tulee miettiä, mitä 

blogilla halutaan saada aikaan ja mitä sen kautta halutaan jakaa seuran jäsenten kanssa. 

Huomioon tulee ottaa niin taloudelliset (halutaanko blogilla lisää tuloja seuralle ja 

kuinka paljon), toiminnalliset (blogi, joka kiinnostaa ja innostaa jäseniä 

kommentointiin) kuin asenteelliset (tunnettuus, brändin vahvistaminen) tavoitteet. 

Mitataanko blogin onnistuminen lukijoiden tai palautteen perusteella, jäsenmäärän 

kasvun vai bloggaajien innokkuuden perusteella?  Tavoitteet ja niiden seuraaminen 

muodostavat engagement- markkinoinnin suunnittelun perustan. (Takala 2007, 38–39.) 

 

Huangpu-joen rannalla -blogi sekä muut Suomi-Seurojen blogit ovat engagement-

markkinointia. Blogien avulla pyritään herättämään kiinnostusta seuraa ja sen maata 

kohtaa, ylläpidetään mielenkiintoa ajankohtaisilla, kiinnostavilla ja tasaisin välein 

ilmestyvillä postauksilla sekä aktivoidaan jäsentä ja potentiaalista jäsentä 

kommentoimaan blogitekstejä. Tätä kautta lukija saadaan sitoutettua blogiin ja seuraan. 

Seurojen toimintaan kuuluu vahvasti jäsenten yhteen tuominen tapahtumien kautta. 

Blogi jatkaa jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja antaa jäsenille mahdollisuuden 

kommunikointiin muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten kanssa fyysisestä paikasta 

riippumatta. 

 

Ensimmäistä kommenttia voi joutua odottamaan kuukausia. Kortesuo & Kurvinen 

(2011) ovat listanneet vinkkejä keskustelun virittämiseen blogissa: 

 Jämäköiden väitteiden esittäminen. Henkilökohtainen näkemys, kannanotto ja 

sopivasti provosointi tekstissä saa lukijat kommentoimaan ennemmin kuin 

persoonaton pyörittely. 
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 Niksilistat. Listat ovat nopeita ja helppoja lukea ja niihin on helppo ottaa kantaa.  

 Kirjoittaminen laajasti kiinnostavista asioista selkeästi. Poikkeamista aiheesta tai 

liian yksityiskohtaisesti kirjoittamista kannattaa välttää. 

 Konkreettisuus. Strategioita ja teoreettisia abstraktioita on vaikea kommentoida. 

Teksti tulee ymmärtää. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 82–84.) 

 

Vankan lukijakunnan saaminen blogiin ja jäsenten osallistaminen blogin kautta vaatii 

aikaa. Jäsenen tai potentiaalisen jäsenen saaminen mukaan yhteisön toimintaan, vaikka 

vain blogia lukemalla, vaatii jonkin tarpeen täyttämistä seuroilta. Internetyhteisöissä 

materiaalin hakeminen on yleensä toissijaista. Internetiä selailevalle kuluttajalle tarve, 

joka tulee tyydyttää, on yleensä tiedon saaminen. Suomi-Seurojen eduksi jäsenten yksi 

suurin tarve tiedetään, koska järjestöihin liittymisen suurimpia motiiveja on kiinnostus 

asiaan (Harju 2003, 40). Blogi täyttää tarpeen antamalla tietoa lukijan kiinnostuksen 

kohteesta, jolloin lukija saa blogin lukemisesta hyötyä itsellensä. Blogiin palaamisen 

edellytys on, että se antaa enemmän kuin vie. 

 

Blogi ei itsessään riitä, vaan lukijoiden tulee myös löytää se. Markkinointi kannattaa 

aloittaa, kun sisältöä on jo kertynyt. Blogin näkyvä esittely seurojen internetsivuilla ja 

muissa sosiaalisen median kanavissa osoitteen kera on helppo aloitus markkinoinnille. 

Uudesta postauksesta voi kertoa aina esimerkiksi Facebookissa. Hakukoneiden tulee 

löytää blogi, kun tiettyä aihetta haetaan. Avainsanat, tekstien kategorioiminen, 

rekisteröityminen blogipalveluihin  ja uusi sisältö auttavat hakukoneita löytämään 

blogin. Blogin osoitetta voi levittää esimerkiksi sähköpostissa ja seuran lehdissä ja 

tiedotteissa. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 135–138.)  
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5 SUOMI-SEUROJEN BLOGIT 

 

 

5.1 Suomi-Venäjä-Seuran blogit 

 

Suomi-Venäjä-Seuralla on kolme blogia (kuva 1), joiden nimet ovat Venäjän viemää, 

Puheenjohtajan näkökulma ja Hyvässä seurassa. Blogit keskittyvät eri aiheisiin. Blogit 

ovat näkyvästi esillä Suomi-Venäjä-Seuran internetsivujen laidassa. Kaikista kolmesta 

blogista löytyy samat ominaisuudet.  

 

 

 
 

KUVA 1. Venäjän viemää, Puheenjohtajan näkökulma ja Hyvässä seurassa (Suomi-

Venäjä-Seuran blogit 2014) 

 

 

Kommentointiosio sekä RSS-syöte löytyvät, ja blogien yhteisellä etusivulla kerrotaan 

eri vaihtoehdot blogien seuraamiseen. Nämä vaihtoehdot ovat syötteen tilaus suoraan 

blogeista tai Blogilista.fi:n kautta sekä blogien seuraaminen Twitterin kautta. Myös 

muut sosiaalisen median painikkeet löytyvät. Kommentointiosiossa sen sijaan ei ole 

vaihtoehtoa kytkeä kommenttia nettisivuihin tai kuvaan. Tunnisteet, hakutoiminto ja 

seuran esittelysivu löytyvät, mutta arkisto, kommentoiduimmat tai parhaimmat 

postaukset sekä blogisuosituslista puuttuvat.  
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Suomi-Venäjä-Seuran blogien ulkoasu jatkaa yhtenäistä linjaa seuran internetsivujen 

kanssa. Sivuilla on useaa eri väriä, joista tulee heti mieleen Venäjän lippu tai värikäs 

maatuska-puunukke. Nämä ovat tarkastelemistani blogeista ainoat, jotka on liitetty 

samaan sivustoon seuran virallisille internetsivuille. Muut seurat käyttävät erillisiä 

blogialustoja. 

 

 

5.1.1 Venäjän Viemää 

 

Venäjän Viemää -blogin pääpaino on Venäjän matkailussa ja kulttuurissa. Nimi kuvaa 

Venäjän vetovoimaa. Nimessä on mielleyhtymä kuuluisaan romaaniin ja elokuvaan 

Tuulen viemää. Blogia kirjoitetaan nuorten aikuisten näkökulmasta, ja aiheet sijoittuvat 

nykyaikaan. Kirjoittajina on monia eri henkilöitä, niin vakituisempia kirjoittajia kuin 

vierailijoita. Kirjoittajan suhde Venäjään tulee ilmi joko itse tekstistä tai esittelytekstistä 

postauksen yhteydessä. Postauksia on runsaasti todella monesta kohteesta ja asiasta. 

Kuvia käytetään paljon. Monet kuvat ovat kirjoittajan omia, ja lainattuihin kuviin on 

merkitty lähde. Joidenkin postausten lähteenä on käytetty toista Venäjä-aiheista blogia. 

Blogista siirtyminen toiseen blogiin hyperlinkin kautta on esimerkki verkostoitumisesta 

ja linkittymisestä muihin blogeihin eli siis osallistumisesta blogosfääriin.  

 

Ensimmäinen postaus on tehty 19.08.2011 ja viimeisin 12.11.2014. Kuukausittain on 

kirjoitettu kuusi postausta. Venäjän Viemää -blogissa on eniten postauksia Suomi-

Venäjä-Seuran blogeista. Sata tekstiä on saanut kommentteja. Blogi tarjoaa 

ajankohtaista tietoa ja tarinoita Venäjästä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita Venäjän 

matkailusta. Jos etsii tietoa jostakin tietystä kohteesta, esimerkiksi kaupungista, on 

tiedon etsiminen hankalaa postauksia selaamalla. Venäjän ollessa niin suuri maa myös 

aiheita kirjoituksiin löytyy runsaasti. Juuri tämän takia blogeissa on olemassa haku-

toiminto. Se on hyvää palvelua, ja sen avulla lukija voi tarkistaa, onko blogissa häntä 

kiinnostavia teemoja (Kortesuo & Kurvinen 2011, 47). 

 

 

5.1.2 Hyvässä seurassa 

 

Hyvässä seurassa -blogi käsittelee seuran toimintaa. Blogi kutsuu myös seuran jäsenet 

osallistumaan bloggaamiseen ja aiheiden ideointiin. Jäsenet pääsevät esittelemään 
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itsensä ja tarinansa niin halutessaan. Blogin nimi viittaakin sekä seuratoimintaan että 

ihmisiin, jotka blogiin kirjoittavat. Kurvisen ja Kortesuon (2011, 178) mukaan 

yhteisöblogit kaipaavat mielipiteitä, näkökulmia ja aitoja ihmisiä. Osallistava 

markkinointi edellyttää myös aitoutta (Takala 2007, 32). Hyvässä seurassa -blogi on 

hyödyntänyt tarinoiden ja kokemusten kertomista aitojen ihmisten kautta eli seuran 

jäsenten kautta.  

 

Blogi on hyvä esimerkki seuran jäsenten osallistamisesta ja yhteisön luomisesta blogin 

avulla. Seura on esimerkiksi järjestänyt jäsenilleen blogin perustamisen aikoihin 

sähköisen Blogihautomo-kurssin, joka opasti jäsenet blogien maailmaan ja esitteli 

seuran blogitoimintaa. Kurssille osallistuneet kirjoittivat blogitekstin omista Venäjä-

kokemuksistaan ja jäsenen antaessa luvan teksti julkaistiin joko Venäjän Viemää –

blogissa tai Hyvässä seurassa -blogissa. Ensimmäinen postaus on tehty 20.3.2012 ja 

viimeisin 03.11.2014. Keskimäärin kuukaudessa on julkaistu kaksi postausta. 

Kahdeksantoista tekstiä on saanut kommentteja.  

 

 

5.1.3 Puheenjohtajan näkökulma 

 

Puheenjohtajan näkökulma -blogi on asiantuntijablogi, eli kirjoittaja jakaa omaa 

asiantuntevaa tietoansa lukijoiden kanssa. Asiantuntijablogin piirteitä on itse luotu 

sisältö eikä vain muista lähteistä jaettu sisältö ja oman osaamisen jakaminen lukijoille. 

Tällaista blogia ylläpitää usein yksi ihminen, koska tarkoituksena on luoda tai vahvistaa 

omaa asiantuntijaimagoa. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 72.) Asiantuntijablogi auttaa 

asiakashankinnassa ja laajentaa tietoa Suomi-Venäjä-Seurasta mahdollisille uusille 

jäsenille (Kortesuo & Kurvinen 2011, 175). Blogia piti entinen Venäjän suurlähettiläs 

Heikki Talvitie Suomi-Venäjä-Seuran puheenjohtajuusvuosinaan. Tekstien näkökulma 

on poliittinen ja historiallinen. Blogin tekstien pohjalta on julkaistu kirja. Hyvä blogi 

syntyy innostuksesta ja intohimosta aiheeseen. Näkökulman valitsemisessa auttaa oma 

kiinnostus. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 17.) Talvitien uran perusteella hän on 

kiinnostunut kirjoittamistaan aiheista ja näkökulmista.  

 

Ensimmäinen teksti on julkaistu blogissa 14.12.2011 ja viimeinen 3.4.2014. Blogin 

esittelytekstin mukaan blogiin ei ole tulossa enää uusia tekstejä. Keskimäärin blogiin 

ilmestyi enintään kaksi tekstiä kuukaudessa. Kommentteja on saanut seitsemän tekstiä. 
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Heikki Talvitie kirjoittaa aiheista, jotka herättävät vahvoja mielipiteitä, kuten Suomen, 

Venäjän ja EU:n suhteista. Jämäkät aiheet ja kannanotot aiheuttavat keskustelua 

(Kortesuo & Kurvinen 2011, 82). Nämä monet mielipiteet kyseisistä asioista, näkyvät 

kommenteissa. Esimerkiksi tekstiä ”Pehmeät arvot poistumassa Suomen ja Venäjän 

suhteista” anonyymi kommentoi seuraavasti: 

 

"Pehmeän linjan" kulkijoiden aika on ohitse. Samoin mädäntyneen  

Suomi-Venäjä seuran, jossa ei vieläkään ymmärretä nousta 

rähmälläänoloasennosta ja hyväksyä realiteetteja. Venäjällä ymmärretään 

faktoja ja voimaa niiden takana. Siellä vain käytetään hyväksi näitä 

"pehmeän linjan" ja menneen maailman ihmisiä. (Talvitie 2012.) 

 

Blogin viimeistä tekstiä on kommentoitu seuraavasti: ”Heikki Talvitieltä jälleen kerran 

punnittua ja viisasta tekstiä!” (Talvitie 2014.) Yksi teksti on saanut jopa 20 kommenttia, 

mutta kommentit on poistettu tai piilotettu ja kommentointiosio suljettu. Keskustelu on 

oletettavasti mennyt asiattomaksi. Blogiin ei ole tullut eniten kommentteja tutkittavista 

blogeista, mutta kommentit ovat olleet pisimpiä. 

 

 

5.2 Kotisi maailmalla  

 

Suomi-Seura ry:n blogin nimi on Kotisi maailmalla. Blogin nimi viittaa ympäri 

maailmaa asuviin ulkosuomalaisiin sekä siihen, kuinka blogi käsittelee 

ulkosuomalaisasioita.  

 

Blogin alustana on käytetty Wordpressiä, ja blogiin on linkki Suomi-Seura ry:n 

internetsivuilla. Blogista löytyy kaikki etsimäni tekniset ominaisuudet. Aihepiirien 

tunnisteet näkyvät kuitenkin ainoastaan postausten lopussa, ja osa postauksista on 

jätetty luokittelematta. Aihepiirit lisäävät näkyvyyttä hakukoneissa, koska luokitellun 

tekstin löytää paremmin. Mitä enemmän tekstiin tulee klikkauksia hakukoneiden kautta, 

sitä korkeammalle teksti nousee aihetta haettaessa. Tavoitteena on tietysti hakukoneen 

ensimmäiselle sivulle pääseminen. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 144.) Tiettyä aihepiiriä 

on hieman hankala etsiä, koska ne eivät ole esillä sivupalkissa.  

 

Kotisi maailmalla -blogin ulkoasu on siisti ja hillitty. Väreinä on käytetty lähinnä 

valkoista, sinistä ja mustaa. Mieleen tulee Suomen lippu ja rauhoittuminen, jota 

suomalaiset arvostavat. Blogin ulkoasu on tyypillinen Wordpress alustan blogi, mutta se 
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sopii myös seuran virallisiin internetsivustoihin (kuva 2). Blogin aiheita ovat seuran 

toiminta ja ulkosuomalaisia koskettavat uutiset ja aiheet. Blogilla on monta kirjoittajaa. 

Seitsemän heistä on esitelty tarkemmin kuvan ja heidän kirjoittamiensa postausten kera. 

Tekstit ja kuvat ovat asiallisia ja herättävät luottamusta sen suhteen, että kirjoittajilla on 

asiantuntemusta ulkosuomalaisista asioista. Bloggaamista suositellaan tehtävän omalla 

nimellä ja kuvalla, koska monet lukijat haluavat tietää, kenen tekstiä lukevat (Kortesuo 

& Kurvinen 2011, 32–33). Blogi tarjoaa asiaa tarkasti segmentoidulle kohderyhmälle eli 

seuran jäsenille ja ulkosuomalaisille. Ensimmäinen postaus on julkaistu 22.5.2013 ja 

viimeisin 11.11.2014. Keskimäärin kuukaudessa on kirjoitettu viisi postausta. 

Kommentteja on tullut kahdeksaantoista tekstiin.  

 

 

KUVA 2. Kotisi maailmalla (Suomi-Seura ry:n blogi 2014) 

 

 

 

5.3 Rakkaudesta Bilbaoon 

 

Suomi-Espanja-Seuran blogi on nimeltään Rakkaudesta Bilbaoon. Blogin nimi kertoo 

blogin aiheen. Blogi kertoo elämästä Bilbaossa ja antaa vinkkejä sinne matkustaville. 

Blogista löytyy kaikki etsimäni tekniset ominaisuudet. Varsinaisia blogisuosituksia ei 

lukijoille ole, mutta blogin kirjoittajan profiilista löytyy hänen seuraamansa blogit. 

Blogin alustana on käytetty Bloggeria, ja linkki blogiin löytyy Suomi-Espanja-Seuran 

internetsivuilta.  
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Rakkaudesta Bilbaoon -blogia kirjoitti suomalainen vaihto-opiskelija. Bloggaaja kertoo 

blogin tavoitteena olevan matkailijoiden mielenkiinnon lisääminen Bilbaota kohtaan. 

Blogi oli kirjoittajan opinnäytetyö, ja sen toimeksiantajana toimi Suomi-Espanja-Seura. 

Blogissa on käytetty paljon kuvia, jotka tuovat elintärkeän lisän tämänkaltaiseen 

blogiin, jossa halutaan esitellä ihmisille uusia paikkoja ja houkutella heitä sinne. Blogin 

ulkoasussa on paljon yksityiskohtia (kuva 3), jotka innostavat tutustumaan blogiin. 

Tyhjää tilaa ei kuitenkaan kannata pelätä. Sopivat tyhjät tilat antavat silmille tilaa 

liikkua ja korostavat haluttuja asioita. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 169.) 

Yksityiskohdat ja tyhjät tilat ovat makuasioita.  

 

 
 

KUVA 3. Rakkaudesta Bilbaoon (Suomi-Espanja-Seuran blogi 2014) 

 

Blogi ei enää jatku, koska viimeisessä postauksessa mainostetaan kohdeopasta 

Bilbaoon, joka on tehty blogin tekstien pohjalta. Blogi oli aiheellaan ajankohtainen, 

koska Bilbaossa pidettiin koripallon maailmanmestaruuskilpailut elokuussa 2014 

(Koripallon MM-kisat Bilbaossa Bilbaossa 2014). Blogi on myös esimerkki 

yhteistyöstä, jota seurat voivat tehdä. Seura on saanut lisänäkyvyyttä blogilla ja blogin 

ylläpitäjä materiaalin opinnäytetyöhönsä sekä tuloja oppaasta, joka julkaistiin blogin 

tekstien pohjalta. Blogi on esimerkki nonprofit-organisaation toiminnallisesta 

yhteistyöstä. Tarve ja halu jonkin uuden palvelun luomiseen nonprofit-organisaatiossa 

johtaa toiminnalliseen yhteistyöhön (Vuokko 2009, 240). Blogi on toiminnasta syntyvä 

palvelu eli uusi tietokanava jäsenille. Toiminnallisen yhteistyön tärkein motiivi on 
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molempia hyödyttävä yhteistyö (Vuokko 2009, 243). Bloggaaja on kertonyt selvästi 

blogin päivityksen loppuneen, joten lukijan ei tarvitse arvailla, onko uutta sisältöä 

tulossa. Ensimmäinen postaus julkaistiin 10.09.2013 ja viimeisin 20.09.2014. 

Postauksia on julkaistu keskimäärin neljä kuukaudessa. Kommentteja on tullut 

yhdeksään tekstiin.  

 

 

5.4 Suomi-Kypros-yhdistyksen blogi 

 

Suomi-Kypros-yhdistyksen blogin nimi on Suomi-Kypros yhdistyksen blogi (kuva 4). 

Blogista löytyy kommentointiosio, syötteen tilaus, nettisivujen tai kuvan kytkeminen 

kommenttiin, arkisto, Tietoja-sivu sekä aihepiirien tunnisteet. Sosiaalisen median 

painikkeita ei löydy, mutta sivuilla on linkki seuran Facebook-sivuille. 

Kommentoiduimpien tai parhaiden postausten sijaan löytyy viiden viimeisimmän 

artikkelin linkit. Hakutoimintoa ja blogisuosituslistaa ei ole. Hyödyllisiä linkkejä 

liittyen Kyproksen matkailuun sen sijaan on. Alustana on käytetty Wordpressiä, ja 

blogin linkki on Suomi-Kypros-yhdistyksen internetsivuilla. 

 

KUVA 4. Suomi-Kypros yhdistyksen blogi (2014) 

 

Blogi käsittelee yhdistyksen toimintaa, Kyprokseen liittyviä uutisia ja antaa 

matkavinkkejä. Blogin nimen alla on teksti "Finnish-Cypriot association blogs here 

about news related to Cyprus and association" ja Suomi-Kypros-yhdistyksen 
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internetsivuilla kerrotaan ajankohtaisten tietojen löytyvän blogista ja Facebookista. 

Blogin kirjoittajat ovat yhdistyksen työntekijöitä, mutta sen tarkempia esittelyjä tai 

kirjoittajien kuvia ei ole.  

 

Suomi-Kypros-yhdistys ei ole keksinyt erillistä nimeä blogilleen. Kortesuon ja Kurvisen 

(2011, 19) mukaan hyvä nimi on helposti muistettava, se liittyy aiheeseen, taipuu hyvin 

verkkomedioihin ja on sopivan jämäkkä. Hyvä puoli tämän blogin nimessä on se, että 

kun hakukoneilla haetaan yhdistystä, blogi löytyy varmasti. Blogin aihe selviää myös 

heti. Nykyisellä nimellä blogi ei houkuttele parhaalla mahdollisella tavalla lukijoita, 

ainakaan muita kuin yhdistyksen jäseniä. Blogin kohderyhmä on yhdistyksen jäsenet ja 

yhteistyökumppanit, mutta kekseliäämpi nimi jäisi paremmin lukijoiden mieleen. 

Nimen tulee vastata sisältöä ja neutraali nimi edellyttää uutisointia, raportointia ja 

havainnointia (Kortesuo & Kurvinen 2011, 25). Blogin suurin tehtävä on asioista 

tiedottaminen.  

 

Blogin ulkoasu on yksinkertainen ja siisti. Wordpress-alustan tunnistaa heti. Väreinä on 

käytetty valkoista ja mustaa. Ulkoasu ei herätä sen suurempia negatiivisia tai positiivisia 

tunteita. Sekä nimen että ulkoasun kohdalla mieleeni tulee, halutaanko blogille lainkaan 

lukijoita. Blogien on tarkoitus olla inspiroivia, antaa syvempää tietoa lukijoita 

kiinnostavista aiheista sekä antaa vastinetta lukijalle sivuilla vierailusta. Jos blogi ei tee 

tätä, lukija ei välttämättä palaa uudelleen, vaikka olisi yhdistyksen jäsen.  

 

Ensimmäinen postaus on tehty 15.01.2009 ja viimeisin 07.01.2014. Kuukausittain on 

julkaistu yksi teksti. Kommentteja on saanut seitsemän tekstiä. Kommenttien kirjoittajat 

ovat esimerkiksi sanoneet kirjoitettuun tekstiin oman mielipiteensä sekä toivoneet 

jotakin tiettyä aihetta käsiteltävän.  

 

 

 

5.5 Blogit vertailussa 

 

Suomi-Venäjä-Seuran blogit ovat ammattimaisia, ja panostuksen näkee. Bloggaajat 

tuntuvat keskittyvän ja sitoutuneen bloggaamiseen työkseen, koska blogeihin tulee 

sisältöä vilkkaasti. Jäsenten osallistamisessa ja vuorovaikutteisuudessa Suomi-Venäjä-

Seuran blogit onnistuvat ylivoimaisesti. Esimerkkinä tästä ovat vierailevat postausten 
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kirjoittajat, joista moni on seuran jäsen. Kommentointi on myös vilkasta, ja yhteistyötä 

on tehty muiden Venäjästä bloggaavien kanssa. Puheenjohtajan näkökulma -blogissa on 

hyödynnetty valtavaa tietoa asioista, joita seuran työntekijöillä on. Politiikka ja historia 

saattavat olla vaikeita aiheita saada laaja lukijakunta, joten on hyvä, että aiheelle on 

perustettu oma blogi. Nuorten jäsenten puuttuminen seurasta on huomiotu, ja seuran 

tavoitteena on saada jäsenten keski-ikä laskuun. (Jäsenhankintakampanja 2014.) Nuoret 

jäsenet on otettu huomioon Venäjän Viemää -blogissa, jota luonnehditaan 

nuorisoblogiksi. Blogin tekstit ovat saaneet blogeista eniten kommentteja. Osa 

blogipostauksista on kirjoitettu venäjäksi, mikä tuo lisälukijoita. Suomeksi 

bloggaamisen lisäksi ei ole huono idea käyttää muitakin kieliä, jos sen koetaan 

palvelevan jäseniä entistä paremmin.  

 

Parasta Kotisi maailmalla -blogissa ovat konkreettiset neuvot paluumuuttajille, kuten 

neuvot muuttoauton tuomisesta Suomeen ja ulkomailla solmitun avioliiton 

rekisteröimisestä Suomeen. Tekstien ajankohtaisuuteen on kiinnitetty huomiota, 

esimerkiksi keväällä 2014 puhututtanut aihe mökillä asumisesta on huomioitu ja 

blogissa yksi teksti kertoo Suomessa kesän asuvan oikeuksista oleilla mökillä. 

Monipuolinen median seuraaminen auttaa huomaamaan ajankohtaiset aiheet (Kortesuo 

& Kurvinen 2011, 49). Blogin sivupalkissa on esitelty kirjoittajat kuvan ja heidän 

kirjoittamien tekstien kera. Se on hyvä ratkaisu monen kirjoittajan blogissa. Näin lukijat 

tietävät, keitten kanssa ovat tekemisissä ja näkevät heti, kuka on kirjoittanut tekstin. 

Sivupalkki on toimiva, ja siihen on osattu sijoittaa huomionarvoista sisältöä. 

Kirjoittajien esittely ja muiden blogien suosittelu sivupalkissa on tehty onnistuneesti ja 

lukijan huomioonottavasti. Blogissa on verkostoitumista ja lukijoiden aktivoimista tehty 

esimerkiksi kysymällä lukijoiden vinkkejä hyviin ulkosuomalaisblogeihin. 

Kommentteja on tullut 21 kappaletta, joten kysymys on luonut keskustelua.  

 

Rakkaudesta Bilbaoon -blogia on käyty reilun vuoden aikana katsomassa yli 12 000 

kertaa. Blogi on onnistunut tavoittamaan paljon lukijoita aiheen, houkuttelevan 

ulkonäön ja aktiivisen bloggaamisen keinoin. Blogin tavoitteiden mittaaminen on 

helpointa seuraamalla kävijämäärää sekä tekstien aiheuttamaa keskustelua (Kortesuo & 

Kurvinen 2011, 165). Espanja on suomalaisten yksi suosikkimaa, johon matkustetaan 

niin lomalle kuin asumaan pidemmäksi aikaa. Blogin aihe on Bilbao, joka rajaa aiheen, 

mutta kiinnostaa silti. Blogin kommentoijat ovat esimerkiksi kehuneet uuden 

mielenkiintoisen kohteen esittelemistä. Bilbao sai suurta mediahuomiota kesän 2014 
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koripallon MM-kisojen myötä, joka on varmasti lisännyt tiedon etsimistä kohteesta ja 

luonut tarpeen kohdeoppaalle, jonka bloggaaja on tehnyt blogien tekstien pohjalta. 

Postausten lopussa lukija voi klikata rastin ”tykkäsin” ruutuun, joka on helppo tapa 

viestiä oma mielipide ilman kommentointia. Rakkaudesta Bilbaoon -blogissa on 

käytetty eniten kuvia kaikista vertailtavista blogeista. Kuvilla on tarkoitus tehdä blogi 

mielenkiintoisemmaksi ja elävöittämään blogipostauksia (Kortesuo & Kurvinen 2011, 

41). Sanonta ”kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pitää paikkansa ainakin 

matkailublogissa. Kuvat helpottavat postausten lukemista, koska ne antavat tauon 

tekstistä. Kuvien käyttöoikeudet tulee huomioida käyttämällä esimerkiksi kuvapankkien 

kuvia tai  omia kuvia. (Kortesuo & Kurvinen 2011, 41.) Blogin ulkoasu on parhaimpia 

vertailtavista blogeista, koska runsas sisältöiset sivupalkit ja neljä välilehteä antavat 

lukijalle tutkittavaa.   

 

Suomi-Kypros-yhdistyksen blogi oli toinen blogeista, joissa näkyi kävijämäärä. Suomi-

Kypros-yhdistyksen blogissa on vierailtu noin viiden vuoden aikana yli 17 000 kertaa. 

Kävijöiden määrä ja lukijatavoite tulee suhteuttaa aiheeseen (Kortesuo & Kurvinen 

2011, 18). Suuri tai pieni jäsenmäärä ei automaattisesti tarkoita laajaa tai suppeaa 

lukijakuntaa, mutta auttaa lukijatavoitteen määrittelyssä. Toinen blogi, jossa näkyi 

kävijämäärä, oli Rakkaudesta Bilbaoon -blogi. Kypros on Espanjaan verrattuna 

vieraampi kohde esimerkiksi suomalaisten lomailukohteita mietittäessä. Blogia on 

ylläpidetty pisin aika tutkimuksen blogeista. Viisi vuotta on blogille pitkä aika, ja nyt 

blogin päivittäminen näyttää jääneen.  Blogissa on toteutettu kyselyjä, jotka ovat hyvä 

tapa kehittää toimintaa ja olla perillä jäsenten mielipiteistä. 

 

Blogien nimeämisessa oli käytetty monia nimeämistekniikoita, esimerkiksi alkusointuja, 

suoraa viittausta aiheeseen ja aiheepiiriin viittaavaa sijaintia. Tärkeintä nimessä on, että 

se vastaa sisältöä (Kortesuo & Kurvinen 2011, 23–25). Tämä on toteutunut kaikkien 

blogien kohdalla.   

 

Blogien teknisissä perusominaisuuksissa oli vain pieniä eroja. Kaikissa tutkituissa 

blogeissa on kommentointiosio, jolloin seuroilla ja jäsenillä on mahdollisuus 

vuorovaikutukseen. Sosiaalisen median painikkeet löytyvät kaikista muista blogeista, 

paitsi Suomi-Kypros-yhdistyksen blogista. Myös syötteen tilaus onnistuu kaikista 

blogeista. Blogien alustoina on käytetty Wordpressiä ja Bloggeria, jotka ovat tunnettuja, 

ilmaisia ja helppokäyttöisiä alustoja. Molempiin saa lisättyä teknisiä ominaisuuksia 
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helposti. Ilmaisalustojen ulkonäköä ei voi muokata rajattomasti, ja ulkoasujen 

samankaltaisuus voi olla ongelma. Ammattimaisen bloggaamisen yhteydessä kannattaa 

miettiä myös maksullisia blogialustoja , jotka ovat teknisesti haastavampia. Ulkoasun 

merkitys korostuu ammattimaisessa bloggaamisessa, koska uskottavuus on tärkeää 

(Kortesuo & Kurvinen 2011, 77). Suomi-Venäjä-Seuran blogeja ei ole tehty 

ilmaisalustalle, vaan blogit ovat seuran internetsivujen yhteydessä. Vanhempien 

blogitekstien etsimistä helpottava arkisto löytyy muista blogeista, paitsi Suomi-Venäjä-

Seuralta. Aihepiirien löytyvät kuitenkin etusivulta. Aihepiirejä tekstien jaotteluun on 

käytetty kaikissa blogeissa.  

 

Kommentoiduimmat tai parhaat postaukset näkyvät vain kahdessa blogissa. 

Blogisuosituslista löytyy yhden blogin etusivulta ja yhdestä blogista löytyy kirjoittajan 

seuraamia blogeja hänen profiilistaan. Viidestä blogista löytyy linkkejä lukijoita 

kiinnostaville internetsivuille. Seuran esittelysivusto sekä aihepiirien tunnisteet löytyvät 

kaikista blogeista. Hakutoiminto löytyy viidestä blogista. Blogien tekniset ominaisuudet 

vielä vertailtavissa taulukossa 1.  

 

TAULUKKO 1. Blogien tekniset ominaisuudet 

  

Venäjän 
viemää 

Puheenjoh-
tajan 
näkökulma 

Hyvässä 
seurassa 

Kotisi 
maailmal-
la 

Rakkau-
desta 
Bilbaoon 

Suomi-
Kypros 
yhdistyk-
sen blogi 

Kommentointi X X X X X X 

Sosiaalisen median 
painikkeet X X X X X   

RSS- syöte X X X X X X 

Kommenttien 
kytkeminen 
kommentoijan 
nettisivuihin ja 
kuvaan       X X X 

Arkisto       X X X 

Kommentoiduimmat 
tai parhaat 
postaukset       X X   

Blogisuosituslista       X X   

Tietoja- sivu X X X X X X 

Aihepiirien 
tunnisteet X X X X X X 
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Hakutoiminto X X X X X   
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6 HUANGPU-JOEN RANNALLA -BLOGIPROJEKTI 

 

 

6.1 Blogin luominen 

 

Opinnäytetyön yksi osa oli perustaa matkailublogi, joka käsittelee Shanghain ja Kiinan 

nähtävyyksiä. Pidin blogia noin kolmen kuukauden ajan. Kirjoitin blogiin ensimmäisen 

postauksen 19.03.2014 ja viimeisen 03.06.2014. Postauksia kirjoitin 12 kappaletta. 

Suuntasin blogini suomalaisille turisteille ja valitsin aiheita, jotka kiinnostavat Suomi-

Kiina-Seuran jäseniä. Kirjoitin nähtävyyksistä ja asioista, jotka olivat erilaisia Kiinassa 

kuin Suomessa. Blogista löytyy monet matkani parhaimmista kokemuksista ja 

kauneimmista paikoista. 

 

Valitsin blogin teemoiksi hyvinvoinnin, kiinalaisen keittiön, liikunnan sekä satunnaiset 

yllätykset. Valitsin teemat omien mielenkiinnon kohteitteni mukaan, koska halusin 

blogata aiheista, joista saan itselleni iloa. Pyrin valitsemaan teemat myös ottaen 

huomioon varsinaisen kohderyhmäni eli Suomi-Kiina-Seuran jäsenet. Kirjoituskieleksi 

valitsin suomen, koska en kokenut pystyväni ilmaisemaan itseäni tarpeeksi hyvin 

englannin kielellä ja koska kohderyhmäni olivat suomalaiset. Englannin kielellä 

kirjoitettu blogi olisi saanut enemmän lukijoita, mutta päätin käyttää paljon kuvia, jotta 

myös muunkieliset vierailijat saisivat blogista jotain irti.  

 

Blogin nimen halusin liittyvän aiheeseeni ja kertovan lukijalle, mistä kirjoitan blogissa. 

Nimeksi valitsin Huangpu-joen rannalla, koska Shanghain läpi kulkevan Huangpu-joen 

vastakkaisilla rannoilla sijaitsevat sekä Shanghain kuuluisin katu että maailmankuulut 

pilvenpiirtäjät.  

 

Alustaa valitessani harkitsin vain Word Pressin ja Blogspotin välillä. Valitsin 

Blogspotin blogin alustaksi, koska se on helppokäyttöinen ja miellytti omaa silmääni. 

En ole ennen pitänyt blogia, joten halusin teknisestä näkökulmasta mahdollisimman 

helpon aloituksen. Blogspotin sain liitettyä jo olemassa olevaan Google-tiliini, mikä 

helpotti aloitusta paljon ja oli merkittävä syy alustan valintaa. Liitin blogiin kuvani, 

nimeni, tietoja itsestäni sekä mahdollisuuden yhteydenottoon. Loin blogin vasta 

Shanghaissa ja kirjoitin samalla ensimmäiset blogipostaukset. En ollut miettinyt 

ulkoasua ennen kuin blogi piti saada valmiiksi. Blogin ulkoasun tekemiseen käytin 
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aikaa yhden illan, toki muokkailin ulkoasua tarpeen mukaan. Pidän kovasti väreistä, ja 

Kiina on mielestäni kaikkea muuta kuin väritön maa, joten halusin sen näkyvän myös 

blogissa. Halusin blogille lukijoita sekä miehistä että naisista, mutta blogin ulkoasusta 

tuli kuitenkin mielestäni hieman tyttömäinen (kuva 5). Toisaalta tiesin entuudestaan 

suurimman osan kaikista blogien lukijoista olevan naisia, joten annoin blogin ulkoasun 

jäädä tyttömäiseksi.  

 

Saatuani blogin ulkoasun valmiiksi ja ensimmäiset postaukset kirjoitettua, laitoin blogin 

linkin opinnäytetyöohjaajalleni. Hän kommentoi ulkoasua: ”Punasävyinen pohja 

kukkakuvioineen tuo mieleen Geisha-suklaan, mutta tummasävyinen valokuva 

Shanghain yöstä taas modernin suurkaupungin valoineen. Olet siis onnistunut 

yhdistämään niitä mielleyhtymiä, joita monilla Shanghaista varmasti on.” (Lähteenmäki 

2014.) Ulkoasu vahvisti mielikuvia kiinalaisuudesta Suomi-Kiina-Seuran 

internetsivujen tapaan, jotka ovat punasävyiset ja kirsikankukilla koristellut.  

 

 

KUVA 5. Huangpu-joen rannalla (Suomi-Kiina-Seuran blogi 2014) 

 

 

6.2 Blogipostaukset 

 

Tavoitteenani oli tasainen postaustahti noin kerran viikossa. Julkaisin uuden postauksen 

yleensä tiistaina tai keskiviikkona. Koin aikataulutuksen tärkeäksi, koska muuten olisin 
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saattanut lykätä uuden postauksen tekemistä. Kun kalenterissa oli merkitty päivät, 

jolloin kirjoitan uuden postauksen blogiin, en voinut lykätä kirjoittamista. Muutaman 

kerran julkaisin kaksi postausta viikossa, ja kaksi kertaa blogiin tuli parin viikon tauko.  

 

Mietin ennen Shanghaihin lähtöäni jonkin verran aiheita, joista kirjoitan. Minulla oli 

Shanghaissa viikko aikaa kerätä materiaalia ensimmäisiin postauksiin, ennen kuin 

kouluni siellä alkoi. Aiheita oli kohtalaisen helppo keksiä, koska Shanghaissa on 

valtavasti nähtävää. Blogiin kirjoittaminen vei enemmän aikaa, kuin olin luullut. Yhden 

blogipostauksen tekemiseen käytin tunteja, koska halusin tuottaa laadukasta tekstiä ja 

kauniita kuvia. Blogiin kirjoittaminen oli minulle uusi asia, enkä ollut harrastanut 

muutakaan kirjoittamista hetkeen. Tämä ja itsekriittisyys toivat kirjoittamiseen 

haastetta.  

 

Hyödynsin blogin aiheissa Kiinan kulttuuriperintöä sekä alueen matkailun 

vetovoimatekijöitä. Kirjoitin esimerkiksi Shanghain kuuluisimmista turistikohteista, 

puistoista, temppeleistä, akupunktiosta, Pekingistä, Kiinan muurista, Hangzhousta ja 

Hainanista.  Halusin ottaa itse kuvat, joita käytin blogissa. Koin kuvien olevan hyvin 

tärkeitä ja siksi halusin käyttää kuvia, jotka olen varta vasten suunnitellut sopimaan 

blogin teksteihin. Käytössäni oli tavallinen digikamera, mikä toi pieniä haasteita 

valokuvaamiseen kuvanlaadun takia. Kuvien otto piti ajoittaa valoisalle ajalle, koska 

hämärässä kamerallani ei saanut käyttökelpoisia kuvia. Muutamat blogissa käyttämäni 

kuvat on ystävieni ottamia, ja niiden käyttöön olen saanut luvan.  

 

 

6.3 Blogin vastaanotto 

 

Blogia aloittaessa suunnitelmissani oli blogin laajempi markkinointi, mutta käytännössä 

blogia markkinoitiin kolmessa paikassa. Markkinoin blogia Facebookissa, ja linkki 

blogiin oli koko ajan Suomi-Kiina-Seuran nettisivuilla. Rekisteröin blogin Blogilista.fi-

palveluun, jotta ihmiset löytävät sen, sekä annoin luvan hakukoneoptimoinnille. Suurin 

osa lukijoista tuli Suomi-Kiina-Seuran internetsivujen kautta, joten kohderyhmä oli 

löytänyt blogin.  

 

Blogissa on käynyt vierailijoita joulukuuhun 2014 mennessä reilut 1 300. Uuden 

postauksen kohdalla oli aina selvästi enemmän kävijöitä. Blogissä kävi lukijoita eniten 
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toimeksiantajani Suomi-Kiina-Seuran internetsivujen kautta. Muut liikenteen lähteet 

olivat Facebook, Blogilista ja Google.  Katsojia kävi Suomen lisäksi Yhdysvalloista, 

Kiinasta, Saksasta, Alankomaista, Hongkongista, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta, 

Unkarista, Espanjasta sekä Filippiineiltä.  

 

Toivoin saavani kommentteja, mutta niitä ei valitettavasti tullut. Sain kuitenkin 

muutaman yhteydenoton sähköpostiini blogin kautta. Yksi yhteydenottaja halusi tietää 

enemmän vaihdostani, koska harkitsi itse samaan paikkaan lähtemistä. Toinen 

yhteydenotto tuli perhetutuiltani, jotka olivat löytäneet blogini, ja kolmas yhteydenottaja 

halusi jatkaa keskustelua Kiinasta kanssani. Vaikka en saanut kommentteja, blogi sai 

muutaman ihmisen ottamaan yhteyttä minuun ja herätti heissä halun keskustella ja 

kommentoida.  

 

 

6.4 Blogin onnistuneisuuden arviointi 

 

Suurin yllätys blogin pitämisessä oli aika ja panostus, joka ylläpitämiseen kuluu. Ilman 

aikataulutusta ja asiaan sitoutumista blogin ylläpidosta ei olisi tullut mitään. Etsiessäni 

Suomi-Seurojen ja yhdistysten blogeja huomasin, että jotkut seurat ovat aloittaneet 

blogin ylläpitämisen, mutta päivitystahti on hidastunut ja loppunut kokonaan jo aivan 

alussa. Ymmärrän tämän, jos hyvää suunnitelmaa ei ole tehty, esimerkiksi ei ole 

mietitty, kuka blogiin kirjoittaa, kuinka usein ja mistä asioista kirjoitetaan. Lukijoiden 

määrä, aiheiden keksiminen, kommenttien vähyys sekä blogin markkinointi voi saada 

aikaan turhautumisen. Blogien ei ole tarkoitus olla ikuisia, se on yksi niiden hieno 

piirre. Blogin voi aloittaa koska tahansa ja sille voi jättää hyvästit silloin, kun 

kirjoittaminen ei tunnu enää hyvältä. Muutama postaus ei kuitenkaan ole edes 

yrittämistä, varsinkaan kun tarkoituksena on ammattimainen bloggaus. Taustatyön ja 

suunnittelun tärkeys tulee ymmärtää.  

 

Mietin projektin alussa luovani etusivun ja blogin kirjoittaja -välilehden lisäksi tietoa 

Shanghaista -välilehden. Tämä kuitenkin jäi. Olisin myös voinut liittää Suomi-Kiina-

Seuran näkyvämmin blogiin, esimerkiksi liittämällä seuran Facebook-sivut 

sivupalkkiin. Blogille olisi saanut enemmän näkyvyyttä esimerkiksi kommentoimalla 

muihin blogeihin ja liittämällä blogin osoite kommentteihin. En pitänyt tätä 

mielekkäänä, koska blogia mainostettiin jo kohderyhmälle seuran internetsivuilla sekä 
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Facebookissa. Suuremmalla näkyvyydellä olisi tavoitettu enemmän ihmisiä. 

Muutamaan tekstiin en laittanut avainsanoja, joten se on hankaloittanut tekstien 

löytämistä hakukokeiden avulla. Olisin voinut liittää tekstien aihepiirit sivupalkkiin, 

mutta en pitänyt tätä tarpeellisena. Blogissa ei ollut niin paljon tekstejä, etteikö niitä 

olisi voinut selata helposti etusivulta tai arkistosta. Pyrin liittämään blogiin tarvittavat 

perusominaisuudet (taulukko 2). Blogissa ei ollut hakutoimintoa, kommentoiduimpia tai 

parhaimpia postauksia. 

 

Kirjoitin blogiin omia kokemuksia, mutta jos tekisin projektin uudelleen, kirjoittaisin 

enemmän tuntemuksistani ja toisin kirjoituksiin rohkeammin omaa persoonaani. Blogin 

kuvat ja Kiinan mielenkiintoisuus itsessään korvasivat mielestäni tekstien heikkouksia.  

 

Blogi onnistui tavoittamaan kohderyhmän, koska Suomi-Kiina-Seuran sivuilta tuli 

suurin liikenne blogiin. Jälkeenpäin monia pieniä asioita olisi voinut korjata. En 

valitettavasti saanut postauksiini kommentteja. Yhteydenottoja sain, mutta en seuran 

jäseniltä.  

 

TAULUKKO 2. Huangpu-joen rannalla -blogin tekniset ominaisuudet 

Huangpu-joen 

rannalla

Kommentointi X

Sosiaalisen median 

painikkeet X

RSS- syöte X

Kommenttien 

kytkeminen 

kommentoijan 

nettisivuihin ja 

kuvaan X

Arkisto X

Kommentoiduimm

at tai parhaat 

postaukset

Blogisuosituslista X

Tietoja- sivu X

Aihepiirien 

tunnisteet X

Hakutoiminto  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Ihmisten etsiessä tietoa internetistä ihmisten aitoja kokemuksia uskotaan paremmin kuin 

mainostekstejä. Blogit, keskustelupalstat ja yhteisöpalvelut ovat nykypäivän 

korvaamattomia tiedonlähteitä.  

 

Idea opinnäytetyöhön blogien parissa syntyi ulkomaanvaihdostani Kiinaan. Halusin 

hyödyntää ja jakaa tulevaa kokemustani Kiinasta. Suomi-Kiina-Seuraan otin yhteyttä, 

koska halusin asiantuntevan tahon mukaan. Seuralla ei ole aikaisemmin ollut blogia, 

enkä minä ollut aikaisemmin pitänyt blogia. Aikaisemman kokemuksen puuttuminen 

antoi tilaisuuden kokeilla uutta asiaa, oppia ja kehittää bloggaamista paremmaksi.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada uutta tietoa, jotta Suomi-Seurat voivat kehittää 

blogitoimintaansa paremmaksi. Hain vastausta kahteen kysymykseen opinnäytetyössä. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, millainen on hyvä Suomi-Seura blogi. Toinen 

tutkimuskysymys etsi vastausta blogien hyödyistä Suomi-Seuroille. Vastauksia 

tutkimuskysymyksiini hain teorian, vertailun ja blogiprojektin kautta. Tutkimus tuotti 

hyviä linjauksia ja ohjeita, joita Suomi-Seurat voivat hyödyntää kehittäessään 

toimintaansa.  

 

Tutkimusmetodina käytin kehittämistoimintaa, joka tähtää muutokseen ja parempiin 

tapoihin toimia. Apuna käytin spiraalimallia, joka kuvastaa kehittämisen olevan jatkuva 

prosessi. Suunnittelu, toiminta ja havainnointi antavat materiaalia, jota arvioimalla 

etsitään aina vain parempia tapoja toimia. Esimerkiksi opinnäytetyöni avulla Suomi-

Seurat voivat päivittää blogejansa tutkimuksen tuloksia apuna käyttäen, ja jatkaa 

blogien kehittämistä havainnoimalla ja arvioimalla sitä, miten tehdyt muutokset 

vaikuttavat seurojen blogeihin. Käytin spiraalimalliin kuuluvia kaikkia tapoja 

opinnäytetyössäni. Aloitin työni oman blogini suunnittelusta ja toiminnasta. 

Suunnittelusta ja toiminnasta jatkoin havainnointiin, jota toteutin oman blogini kohdalla 

sekä muiden tutkittavien blogien kohdalla. Suunnittelu, toiminta ja havainnointi antoivat 

välineet arvioinnille. Arvioinnin tarkoituksena oli löytää asiat, joiden avulla blogeja voi 

kehittää parempaan suuntaan tai aloittaa bloggaaminen tutkitusti toimivin keinoin. 

Kehittämistoiminnassa sovelletaan tutkimuksen tietoja käytäntöön.  
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Blogien hyödyistä yrityksille on tehty paljon tutkimuksia, mutta halusin tarttua vielä 

enemmän tarkennettuun kohteeseen, Suomi-Seuroihin, jotta opinnäytetyöprojektini 

tuottaisi uutta tietoa. Tutkimuksen edetessä huomasin seurojen tarvitsevan tietoa ja 

vinkkejä blogeista sekä niiden ylläpitämisestä. Harvalla Suomi-Seuralla on aktiivista 

blogia, joten oli haastavaa selvittää, millainen on hyvä blogi seuroille. Osa Suomi-

Seurojen blogeista oli ollut aktiivisia muutaman kuukauden ajan ja sen jälkeen sisällön 

tuottaminen on loppunut. Tämä kertoo, ettei blogi ole kiinnostanut kirjoittajaa eikä 

lukijoita.  

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, millainen on hyvä Suomi-Seura blogi, löytyi 

konkreettisia ohjeita, joita käyttämällä on hyvät mahdollisuudet luoda 

vuorovaikutteinen blogi, joka palvelee jäseniä ja potentiaalisia uusia jäseniä. Hyvään 

Suomi-Seuran blogiin tulee valmistautua kunnolla, jos haluaa blogin olevan aktiivinen. 

Blogeihin tutustuminen ja blogien pitämiseen tarvittavan tekniikan opetteleminen on 

ensimmäinen askel. Henkilökunnalle ja seuran jäsenille on kerrottava, mitä 

bloggaaminen on, jos asia ei ole tuttu. Ennen blogin aloittamista blogin kirjoittajat, 

aiheet ja kirjoitusten aikataulutus pitää lyödä lukkoon ja säännöt blogin linjauksesta on 

mietittävä, koska kirjoittajat edustavat yhteisöä. Säännöillä ei ole tarkoitus rajoittaa 

kirjoittamista ja mielikuvitusta, vaan sopia pelisäännöistä, esimerkiksi yritysten 

kohdalla liikesalaisuuksien paljastumisen välttämiseksi.  

 

Blogin tavoite ja keino tavoitteen täyttymisen mittaamiseen on tärkeää. Ilman tavoitteita 

toimintaa ei voi kehittää ja se näkyy. Blogin tarkoitus on olla olemassa jäsenille. 

Blogipostausten aiheiden keksimisessä tulee pitää silmät auki sille, mikä jäseniä 

kiinnostaa juuri sillä hetkellä. Laadukas, tasaisesti ilmestyvä sisältö pitää Suomi-

Seurojen blogit elossa. Ajankohtaiset asiat kannattaa myös ottaa huomioon, koska 

niiden avulla blogi voi saada entistä laajempaa huomiota. Tutkimuksessa huomasi, että 

Espanja ja Venäjä maina kiinnostavat. Koska kaikkien seurojen ystävyysmaat eivät 

kosketa suurta yleisöä, tavoitteiden asettaminen blogille tulee yhä tärkeämmäksi. 

Realiteetit on hyvä ymmärtää, esimerkiksi kovin monella seuralla tuskin on resursseja 

kolmen blogin yhtäaikaiseen ylläpitämiseen. Monen kirjoittajan blogi sopii seuroille, 

koska kirjoittaja ehtii panostaa postaukseen enemmän, varsinkin jos bloggaaminen 

tapahtuu muiden töiden ohessa. 

 

Ulkonäkö ja nimi ovat blogeille yllättävän tärkeitä. Blogeihin tutustuessa paljon 
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käytetyt blogialustat tunnistaa. Kun bloggaaja käyttää puhkikäytettyä alustaa, lukijasta 

tuntuu, ettei kirjoittaja ole viitsinyt tehdä kotiläksyjänsä eli tutustua muihin blogeihin. 

Värejä ja yksityiskohtia tai muuta kuin ilmaisalustaa käyttäneissä blogeissa oli syntynyt 

keskustelua huomattava määrä. Nimi, joka vastaa blogin sisältöä ja houkuttelee lukijan 

tutustumaan blogiin tarkemmin, toimii parhaiten.   

 

Matkailu, kulttuuri ja ihmisten tarinat kiinnostavat takuuvarmasti Suomi-Seurojen 

jäseniä. Seuran tapahtumista tiedottamista blogin kautta kannattaa harkita, koska se ei 

ole kiinnostavaa sisältöä. Jäsenten kutsuminen bloggaamiseen mukaan ei ole huono 

ajatus, koska se antaa vastuuta ja osallistaa jäsentä seuran toimintaan. Hyvän Suomi-

Seura blogin aikaansaamiseksi asiaan tulee heittäytyä ja antaa projektille aikaa. 

Parhaimmillaan Suomi-Seuran blogi on vuorovaikutteinen kanava seuran työntekijöiden 

ja jäsenten välillä ja tuottaa kiinnostavaa sisältöä luettavaksi aiheesta kiinnostuneille.  

 

Toinen tutkimuskysymys koski blogien hyödyllisyyttä Suomi-Seuroille. Hyötyjen 

tutkiminen vertailulla ja blogiprojektin kautta oli haastavaa. Vastauksia sain ensin 

tutustumalla teoriaan, seurojen vuosikertomuksiin ja aiempiin tutkimuksiin seuroista, 

jotta pystyin havainnoimaan ja arvioimaan, miksi seurat haluavat blogata. Blogien 

avulla Suomi-Seurat saavat kaivattua uudistumista brändille. Uuden sukupolven 

houkutteleminen mukaan seurojen toimintaan on pakollista toiminnan jatkumisen 

takaamiseksi. Tällä hetkellä seurojen maine ei houkuttele nuoria aikuisia mukaan. 

Seurojen keski-ikä on korkea, ja yksi seurojen suurimmista haasteista on nuorten 

aikuisten mukaan houkutteleminen. Totuus on, että internet on iso osa monen elämää. 

Ilman toimivia sosiaalisen median kanavia ei seuroilla ole mahdollisuutta pysyä 

kehityksessä mukana. Blogin saaminen yhtä pysyväksi osaksi seurojen toimintaan kuin 

esimerkiksi seurojen lehdet on mahdollista ja tulee yhä enemmän ajankohtaiseksi, mitä 

enemmän maailma digitalisoituu. Tuoreet aiheet ovat jo vanhoja lehden tullessa 

painosta. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti ei vain enää riitä.  

 

Aktiivisia blogeja ei ole monella seuralla. Suomi-Seurat, jotka bloggaavat, erottuvat 

ehdottomasti edukseen ja saavat lisänäkyvyyttä. Blogit ovat uutta hyvää palvelua 

jäsenille, jotka voivat lukea luotettavaa ja laadukasta tietoa seurojen blogeista. 

Tutkimukseen valitut blogit olivat niitä harvoja Suomi-Seurojen blogeja, jotka ovat 

saaneet uutta sisältöä vuoden sisällä. Näitä voisi kutsua edelläkävijöiksi tai onnistujiksi 

yhteisöbloggaamisessa.  
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