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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyöni aihe on sosiaalisen median hyödyntäminen suomalaisen koripal-

lon pääsarjatason eli Korisliigan joukkueissa. Sosiaalisen median käyttöä urhei-

luseuroissa on tutkittu jo monissa opinnäytetöissä, mutta en ole huomannut nii-

den joukosta sellaista, jossa keskitytään vain yhteen lajiin. Halusin rajata aiheen 

koskemaan vain suomalaista ammattilaistason koripalloa, koska eri lajien ja sar-

jatasojen vertaaminen on niiden erilaisen suosion ja resurssien määrän takia vai-

keaa. 

 

Koripallo valikoitui tarkastelun kohteena olevaksi lajiksi, koska sen suosio on kas-

vanut Suomessa maajoukkueen eli Susijengin menestyksen ansioista. Koripallo 

liittyy myös itseeni, sillä olen ollut mukana Kataja Basketin sosiaalisen median 

sisällöntuotannossa. Oma näkemykseni sosiaalisen median käytöstä Korislii-

gassa ennen työni tekoa oli se, että Korisliiga-seuroilta löytyy sosiaalisen median 

kanavat ja niihin myös päivitetään sisältöä aktiivisesti.  

 

Työni koostuu teoriaosasta, jossa käsittelen muun muassa sosiaalista mediaa, 

sen käyttömahdollisuuksia ja kanavia, urheilumarkkinointia ja urheilun erityispiir-

teitä verrattuna muihin markkinointikohteisiin. Teoriaosuuden jälkeen on teema-

haastattelujen pohjalta saatua aineistoa. Haastattelin opinnäytetyöhöni Korislii-

gassa pelaavien seurojen markkinointihenkilöitä ja kysyin heiltä seurojen sosiaa-

lisen median hyödyntämisestä. Uskon, että teoriapohja sekä haastattelut luovat 

yhdessä kuvan siitä, mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa urheiluseu-

roille ja miten näitä mahdollisuuksia hyödynnetään jo tällä hetkellä. 

 

Tämän opinnäytetyön keskeisin tavoite on selvittää, miten Korisliiga-seuroissa 

hyödynnetään sosiaalista mediaa tällä hetkellä markkinoinnin ja viestinnän 

apuna. Selvityksen kohteena on sosiaalisen median käytön laajuus ja menetel-

mät eri seuroissa. Työn tietoja voi hyödyntää toiminnan kehittämiseen myös 

muissa lajeissa ja sarjoissa, kuin koripallossa ja Korisliigassa.  
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2 Sosiaalinen media 

 

 

2.1 Sosiaalisen median määritelmä 

 

Kortesuo (2018 16) määrittelee kirjassaan sosiaalisen median olevan tietover-

kossa kulkevaa viestintää, joka perustuu julkiseen sovellukseen tai ohjelmaan, 

jossa kuka tahansa voi sekä tuottaa omaa että kommentoida muiden tekemää 

sisältöä (Kortesuo 2018,16). Sosiaalisuus viittaa ihmisten väliseen kanssakäymi-

seen ja medialla tarkoitetaan tässä tapauksessa kanavia, joiden kautta mediaa 

jaetaan. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä siten, että 

käyttäjät eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan he voivat myös itse jul-

kaista ja jakaa materiaalia. (Ebrand 2013.) 

 

 Ajallisesti käsite on saanut alkunsa vuosien 2004–2009 aikana, jolloin useat 

vielä nykyäänkin suositut palvelut perustettiin. Palvelujen käyttö yleistyi muodos-

taen sosiaalisesta mediasta maailmanlaajuisen ilmiön. Sosiaalisen median syn-

tyyn vaikutti merkittävästi, kun vuonna 1991 World Wide Web eli www-sivut jul-

kaistiin vapaaseen käyttöön. Tämän seurauksena jokainen pystyi luomaan Inter-

netiin omaa sisältöä, jota muut käyttäjät pääsivät katsomaan ja kommentoimaan. 

(Pönkä 2014,11–12.) 

 

 

2.2 Sosiaalisen median alkuvaiheet Suomessa 

 

Sosiaalisen median alkuaikoina 1990-luvun lopussa Suomi tunnettiin maailmalla 

Internetin ja matkapuhelinten käytön kärkimaana. Suomella olisi ollut lähtökoh-

taisesti hyvät mahdollisuudet toimia sosiaalisen median edelläkävijämaana, 

mutta palvelujen suosion rähähdysmäinen kasvu yllätti suomalaiset päättäjät 

sekä teknologiayritykset, minkä seurauksena Suomi jäi kehityksessä pahasti jäl-

keen. (Pönkä 2014, 20.) 

 

2000-luvun alussa Suomessa syntyivät ensimmäiset varsinaiset sosiaalisen me-

dian palvelut. Yksi Suomen suosituimmista palveluista oli joulukuussa vuonna 
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2000 perustettu IRC-Galleria, jossa käyttäjät julkaisivat valokuvia ja kommentoi-

vat niitä. Vuoden 2006 syyskuuhun mennessä IRC-Galleriasta tuli koko Pohjois-

maiden käytetyin verkkopalvelu. (Pönkä 2014, 21.) 

 

Suomessa sosiaalinen media koki läpimurtonsa vuonna 2008, kun tänäkin päi-

vänä suositut palvelut, kuten YouTube, Facebook ja Twitter, vakiinnuttivat ase-

mansa suomalaisten keskuudessa. Taloustutkimuksen teettämä eMedia-tutki-

mus kertoi vuonna 2011, että sosiaalinen media ja netti ohittivat ensimmäistä 

kertaa television suomalaisten tärkeimpänä mediana. (Pönkä 2014, 25.) Samana 

vuonna Suomessa alettiin miettiä, miten uusia palveluita voisi hyödyntää kaupal-

lisesti. Sosiaalinen media mahdollisuudet markkinointikanavana tiedostettiin, 

mutta myös asiakkaiden kuuntelu palvelujen kautta huomattiin tuolloin. (Saari-

koski, Suominen, Turtiainen & Östman 2013, 157.)  

 

 

2.3 Sosiaalisen median käyttö Suomessa 

 

Tilastokeskuksen vuonna 2018 tekemän Väestön tieto- ja viestintätekniikan 

käyttö -tutkimuksessa selvisi, että 89 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista 

käyttää internetiä. Heistä 76 prosenttia vierailee jollain nettisivulla useita kertoja 

päivässä. Yleisimmin internetiä käytetään puhelimella. Yhteisöpalveluja eli sosi-

aalista media käyttää 61 prosenttia suomalaisista. Sosiaalisen median käyttö 

vaihtelee suuresti ikäryhmittäin, sillä 16–24 vuotiasta 93 prosenttia käyttää jotakin 

sosiaalisen median palvelua, kun 55–64-vuotiailla vastaava luku on vain 46 pro-

senttia. (Tilastokeskus 2018a.) Vuonna 2018 suomalaisten keskuudessa suosi-

tuimpia sosiaalisen median sovelluksia olivat Facebook, YouTube, Instagram 

sekä Snapchat (Statista 2019). 

 

Suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa moneen tarkoitukseen. Sosiaalisessa 

mediassa pidetään yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin, sitä käytetään myös työhön ja 

harrastuksiin liittyvissä asioissa, politiikassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttami-

sessa sekä tavaroiden myymisessä ja ostamisessa. Suomalaisista 12 prosenttia 

käyttää sosiaalista mediaa fanisivujen seuraamiseen ja 20 prosenttia seuraa yri-

tyksiä, brändejä ja tuotteita. (Tilastokeskus 2018b.) Tilastoista voi päätellä sen, 

että vaikka suurin osa suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa, vain pieni osa 
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seuraa siellä yrityksiä ja urheiluseuroja. Potentiaalia seuraajamäärien kasvatta-

miseen löytyy.  

 

Vuonna 2017 63 prosenttia suomalaisista yli kymmenen työntekijän yrityksistä 

käytti sosiaalista mediaa. Käyttö kasvoi neljässä vuodessa 25 prosenttia. Toimi-

aloista eniten sosiaalista mediaa käyttävät informaatio- ja viestintäala, joiden yri-

tyksistä noin 95 prosenttia käyttää palveluita toiminnassaan. Toimialoista vähiten 

sosiaalista mediaa käyttää rakennusala, jossa vastaava prosentti on 42. (Tilasto-

keskus 2018c). 

 

Yritykset voivat käyttää sosiaalista mediaa muun muassa palautteen keräämi-

seen asiakkailta ja yleiseen kanssakäymiseen heidän kanssaan. Sosiaalisen me-

dian yleistyminen on luonut yrityksille uusia mahdollisuuksia kiinnittää asiakkai-

den huomio. Asiakkaiden ja yritysten välinen kommunikointimahdollisuus auttaa 

asiakkaita esimerkiksi ongelmien ilmaantuessa. Yritykset käyttävät sosiaalista 

mediaa myös sisäisessä viestinnässä työntekijöiden ja johtoryhmien välillä. (Wi-

kipedia 2019a.)  

 

 

2.4 Sosiaalisen median palveluita 

 

Sosiaalisen median palveluja on satoja, ellei tuhansia eli jokaiselle käyttötarkoi-

tukselle sopiva. Tässä opinnäytetyössä keskityn neljään laajasti tunnettuun ja 

käytettyyn palveluun, joita ovat Facebook, lyhytviestipalvelu Twitter, kuvien jaka-

miseen perustuva Instagram sekä videoidenjakopalvelu YouTube. Nämä palvelut 

ovat myös sellaisia, joita suomalaiset Korisliiga-seurat käyttävät.  

 

Sosiaalisen median sovellusten tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa käyttäjätilit, 

jonka käyttäjä luo ja jonka avulla palveluun kirjaudutaan. Profiilisivulla on yleensä 

tietoja käyttäjästä ja sen voi muokata käyttäjän itsensä näköiseksi. Lisäksi sosi-

aalisen median tyypillisiin piirteisiin kuuluvat myös ystävät, seuraajat ja ryhmät, 

riippuen siitä, mikä palvelu on kyseessä. Sosiaalisia palveluista tekevät myös 

kommentointimahdollisuus, joka löytyy suuresta osasta palveluista. (Nations 

2019.) 
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Facebook on yksi maailman suosituimmista sosiaalisen median palveluista. Sillä 

on maailmanlaajuisesti yli 2,3 miljardia käyttäjää. Lisäksi palveluun liittyy joka 

päivä noin puoli miljoonaa uutta käyttäjää. (Smith 2019.) Palvelun perusti Mark 

Zuckenberg helmikuussa vuonna 2004 (Wikipedia 2019b). Facebook perustuu 

käyttäjien tuottamaan sisältöön, kuten omasta elämästä kertomiseen, kuviin ja 

videoihin (Pönkä 2014, 84). Keskimääräisesti ihmiset käyttävät päivän aikana yli 

puoli tuntia palvelussa. Suosituin henkilö Facebookissa on jalkapalloilija Cristiano 

Ronaldolla, jonka sivulla on 122,6 miljoonaa tykkääjää. Myös yritykset ja mainos-

tajat ovat aktiivisia palvelussa, sillä Facebookissa on 60 miljoonaa yrityssivua ja 

5 miljoonaa mainostajaa. Amerikkalaisista lähes 70 prosenttia käyttää  

palvelua. (Smith 2019.)  

 

Urheiluseurat voivat käyttää markkinoinnissaan Facebookia moneen eri tarkoi-

tukseen. Seurat voivat miettiä minkälaista sisältöä he jakavat palvelussa ja 

kuinka säännöllisesti. On myös tärkeää tiedostaa, mitä Facebook-markkinoinnilla 

tavoitellaan, onko tavoitteena saada mahdollisimman paljon tykkääjiä, komment-

teja tai esimerkiksi sivustovierailuja. (Simplycast 2014.) 

 

Yksi tapa, jolla sivuston seuraajat voi saada kiinnostumaan, on julkaista tiettyä 

sisältöä tiettynä päivänä. Seurassa voidaan esimerkiksi päättää, että maanantai-

sin julkaistaan pelaajan haastattelu, jossa puhutaan tulevista otteluista. Näin seu-

raajat tietävät, että kyseisenä päivänä kannattaa vierailla seuran Facebook-si-

vuilla. Seuran kannattaa kokeilla pelkäämättä uusia asioita, eikä pysyä aina sa-

manlaisessa sisällössä. Markkinointia mitatessa voidaan tutkia, millainen sisältö 

kiinnostaa ja millainen ei, jolloin huonot kokeilut tiedostetaan eikä kyseistä sisäl-

töä tuoteta sen jälkeen samanlaisena. Tavoitteiden asettaminen, suunnitelman 

noudattaminen ja tuloksien mittaaminen ovat hyödyllisiä tehtäviä jokaiselle urhei-

luseuralle. (Simplycast 2014.)  

 

Facebookiin voi tehdä automaattisia päivityksiä sellaisista asioista, jotka epäto-

dennäköisesti muuttuvat eli pelipäivistä ja pelaajien syntymäpäivistä. Tämä hel-

pottaa sosiaalisen markkinoinnin vastaavia, sillä osa päivityksistä saadaan tehtyä 

kerralla etukäteen valmiiksi. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että ottelusiirrot ovat 

mahdollisia. (Simplycast 2014.)  
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Fanit eivät seuraa urheilujoukkueen sosiaalista mediaa vain saadakseen tarjouk-

sia ottelulipuista tai fanituotteista. Tärkein syy seuraamiseen on, se, että fanit ha-

luavat tietää enemmän seurasta ja sen pelaajista. Kiinnostavaa sisältöä heille voi 

olla esimerkiksi kuva, jossa joukkue viettää aikaa yhdessä. Sisällön ei tarvitse 

aina edes liittyä kyseiseen urheilulajiin. (Simplycast 2014.)  

 

Facebookissa on mahdollista järjestää seuraajille erilaisia kilpailuja ja arvontoja. 

Seuraajia kiinnostavat erityisesti sellaiset palkinnot, joita on vaikea saada muilla 

tavoin. Palkinnot voivat olla mitä tahansa ottelulipusta suosikkipelaajan tapaami-

seen. Esimerkiksi jääkiekkoseura Carolina Hurriganes on järjestänyt sivuillaan 

avausmaaliveikkauksen, jonka voittaja saa palkinnoksi kiekon nimikirjoituksella. 

(Simplycast 2014.) Koripallossa samantapaisen kisan voi järjestää esimerkiksi 

siitä, kuka tekee kotijoukkueesta eniten pisteitä ja mikä hänen pistemääränsä on.  

 

Instagram on yksi maailman suosituimmista kuvanjakopalveluista. Sillä on maa-

ilmanlaajuisesti noin miljardi käyttäjää ja noin 80 prosenttia heistä käyttää palve-

lua kuukausittain. (Brandwatch 2019.) Instagramin perustivat Kevin Systrom ja 

Mike Krieger ja se avattiin lokakuussa vuonna 2010 (Wikipedia 2019b). Palvelun 

idea on se, että käyttäjät voivat ottaa kuvia suoraan palvelussa, lisätä niihin eri-

laisia visuaalisia efektejä ja julkaista ne sitten omassa Instagram-profiilissaan. 

Vuodesta 2013 lähtien palvelussa on voinut julkaista myös lyhyitä videoita. 

(Pönkä 2014,121.) Instagram on suosittu erityisesti nuorten keskuudessa, sillä 

90 prosenttia sen käyttäjistä on alle 35-vuotiaita (Brandwatch 2019). Facebook 

osti palvelun itselleen noin miljardilla dollarilla vuonna 2012 (Wikipedia 2019b). 

 

Urheilujoukkue voi käyttää Instagramia kuvien ja lyhyiden videoiden jakamiseen. 

Instagramin videomahdollisuus eli Stories mahdollistaa kulissien takaisten tapah-

tumien jakamista seuraajille. Palvelussa voi jakaa esimerkiksi videokuvaa jouk-

kueen harjoituksista tai bussimatkasta otteluun. Tällainen materiaali tuo faneja 

lähemmäs seuraa ja tekee siitä läpinäkyvämmän, mitä myös seuraajat arvosta-

vat.  Palvelussa voi myös järjestää suorana lähetyksenä tulevan tilaisuuden, 

jossa pelaajat vastaavat seuraajien lähettämiin kysymyksiin. (Boldworldwide 

2017.)  



11 
 

 

Twitter on vuonna 2006 avattu mikroblogi eli lyhytviestipalvelu. Sen perustajana 

toimi Jack Dorsey. Twitteriä käyttää noin 1,2 miljardia käyttäjää, joista aktiivisesti 

palvelua käyttäviä on noin 326 miljoonaa. (Brandwatch 2019.) Twitterissä kom-

munikoidaan lyhyiden, maksimissaan 280 merkin viesteillä. Tekstin lisäksi palve-

luun voi linkittää myös kuvia ja videoita. Palvelu on suosittu erityisesti politikkojen 

ja muiden vaikuttajien käytössä. (Lifewire 2019b.) Twitteriä on suosittu juurikin 

sen lyhyiden viestien takia. Viestit ovat nopeasti luettavissa ja rajattu merkki-

määrä pakottaa käyttäjän kirjoittamaan asiansa tiiviisti. (Lifewire 2019c.) 

 

Twitter tunnetaan siitä, että siellä voi seurata tapahtumien kulkua samalla kun 

tapahtumat ovat käynnissä. Käyttäjät voivat seurata urheiluotteluita- ja tapahtu-

mia seuraamalla joukkueita ja tapahtumanjärjestäjiä. Tämä mahdollistaa urheilu-

seuroille sen, että seuraajat voivat seurata pelejä, vaikka he eivät pääsisi paikan 

päälle eivätkä he näe ottelua televisiosta. Otteluseurannan lisäksi Twitterissä voi 

jakaa myös tunnelmakuvia nopeasti. (Boldworldwire 2017b.)  

 

YouTube on videoiden jakamiseen keskittynyt palvelu, joka perustettiin helmi-

kuussa vuonna 2005. (Pönkä 2014, 17). Perustajina toimivat PayPalin työntekijät 

Chad Hurley, Steve Chen sekä Jawed Karim (Wikipedia 2019c). Google osti pal-

velun vuonna 2006 1,65 miljardilla dollarilla (Pönkä 2014,17). Tammikuussa 2019 

YouTubella oli jo 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukausittain (Brandwatch 

2019). Urheiluseurat voivat hyödyntää YouTubea esimerkiksi lisäämällä sinne ot-

teluiden jälkeiset lehdistötilaisuudet. YouTubeen voi laittaa myös onnistuneita pe-

lisuorituksia ja laajempia pelaajahaastatteluja. Suomalaisilla Korisliiga-seuroilla 

on melko vähän seuraajia YouTubessa muihin kanaviin verrattuna, joten YouTu-

bea kannattaa käyttää muiden sosiaalisen palvelujen rinnalla ja linkittää videot 

niihin.  

 

 

2.5 Sosiaalisen median hyödyt ja haitat yrityksissä 

 

Sosiaalisesta mediasta on paljon hyötyä yrityksille ja urheiluseuroille. Esimerkiksi 

urheiluseurat saavat sosiaalisen median kautta yhteyden sellaisiin kannattajiin, 

jotka eivät pääse muuten osallistumaan päivittäin seuran toimintaan asuinpaikan 
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takia. Sosiaalinen media voi myös tavoittaa suurempia ihmisjoukkoja nopeasti ja 

helposti, jolloin seuran ei tarvitse maksaa kalliita ilmoituksia lehtiin tai muihin vas-

taaviin tiedotusvälineihin. Urheiluseura voi käyttää sosiaalista mediaa myös pa-

lautekyselyihin ja sen avulla saada kannattajia osallistumaan seuran toimintaan. 

(Kuuluvainen 2017.) 

 

Vaikka sosiaalisen median käytöllä on lukuisia hyötyjä yrityksille ja urheiluseu-

roille, on sillä myös riskejä. Riskejä ei kannata pelätä, vaan ne tulee ottaa huomi-

oon ja niiden varalle miettiä toimintatapoja riskien varalle.  

 

Sosiaalisessa mediassa julkaistu teksti voi aiheuttaa väärinymmärryksiä, jonka 

takia ihmiset voivat kokea viestin loukkaavana ja negatiivisena.  Tekstimuodossa 

julkaistut viestit voidaan ymmärtää väärin varsinkin, jos viesti kohdistuu isolle jou-

kolle erilaisia ihmisiä. On myös mahdollista, että huonosti valikoitu ilmaus tai sana 

loukkaa tahtomatta. Ironian ja sarkasmin käyttäminen on erityisen riskialtista so-

siaalisessa mediassa ja niitä kannattaa yrittää välttää viestinnässä. Väärinym-

märrykset voivat vahingoittaa yrityksen mainetta, vaikka yritys pyrkisi oikaise-

maan viestinsä tarkoituksen. (Sendenali 2016.)  

 

Negatiiviset kommentit ja vahingolliset juorut liikkuvat sosiaalisessa mediassa 

nopeasti. Sosiaalinen media mahdollistaa sekä nimettömänä että omalla nimellä 

kommentoinnin. Varsinkin nimettömänä kommentoinnissa on riski, että kom-

mentti on negatiivinen. Yrityksen tai urheiluseuran ei kannata poistaa negatiivisia 

kommentteja julkaisustaan, paitsi jos kyseessä on täysin asiaton kommentti. Jo-

kaisella on oikeus mielipiteeseen ja ihmiset huomaavat, jos kaikki negatiiviset 

kommentit sensuroidaan. Yritykset voivat hyödyntää negatiivisia kommentteja ja 

parantaa niiden avulla toimintaansa. Negatiiviset reaktiot voidaan muuttaa nope-

asti positiiviseksi, jos yritys reagoi viesteihin nopeasti ja korjaa mahdolliset puut-

teet. (Sendenali 2016.) 

 

Kuka tahansa voi julkaista sosiaalisessa mediassa lähes mitä tahansa. Yritysten 

työntekijät tai joukkueen jäsenet eivät ole poikkeus. Uutiskynnyksen on viime 

vuosina ylittäneet urheilijat, jotka ovat julkaisseet vähemmän mairittelevia kom-

mentteja työnantajastaan tai muusta vastaavasta. Vaikka kohua herättävän 
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julkaisun poistaisikin nopeasti, voi joku olla ehtinyt ottamaan kuvankaappauksen 

siitä, eikä julkaisua saa enää kokonaan pois. Tällaisiin tapauksiin voi yrittää va-

rautua keskustelemalla työntekijöiden ja pelaajien kanssa, miten heidän toivo-

taan käyttäytyvän sosiaalisessa mediassa. Vaikka asiattomat kommentit kirjoite-

taankin yksityishenkilönä, on urheilija myös seuransa edustaja ja negatiivinen jul-

kisuus vaikuttaa myös siihen. Sosiaaliseen median aktiivinen käyttäminen yrityk-

sissä ja urheiluseuroissa vaatii jatkuvaa panostamista ja resursseja. Huonosti 

hoidetut sosiaalisen median tilit voivat luoda negatiivista mainetta seuran brän-

dille. (Sendenali 2016.) 

 

 

3 Urheilumarkkinointi 

 

 

3.1 Urheilumarkkinoinnin määritelmä 

 

Urheilumarkkinointi tarkoittaa hyödykkeiden eli tavaroiden ja tuotteiden sekä pal-

velujen mainostamista urheilutapahtumien, urheilijoiden ja seurojen avulla. Se si-

sältää myös edellä mainittujen tekijöiden tekemistä tunnetuksi ihmisten keskuu-

dessa. Urheilumarkkinointi on sekä urheilun mainostamista että muiden asioiden 

mainostamista urheilun kautta. Urheilumarkkinointia voidaan käyttää erilaisissa 

välineissä, esimerkiksi mainostauluissa, televisio- ja lehtimainonnassa sekä so-

siaalisessa mediassa. (Marketing91 2018.)  

 

Urheilumarkkinoinnin avulla on helppoa mainostaa tuotteita ja palveluja, jotka yh-

distetään urheilijoihin ja urheilutapahtumiin. Urheilutapahtumia sponsoroiva yritys 

saa näkyvyyttä, kun tapahtumaan osallistuva urheilija mainostaa tätä. Myös tun-

netut urheiluun liittyvät brändit, kuten Adidas ja Nike esittelevät uusia tuotteitaan 

tunnettujen huippu-urheilijoiden avulla. (Marketing91 2018.)  

 

 

3.2 Urheilun erityispiirteet markkinoinnissa 

 

Urheilun markkinoiminen eroaa muusta markkinoinnista. Sillä on omat erityispiir-

teensä, jotka jokaisen seuran ja muun organisaation tulee ottaa huomioon 
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markkinoinnissaan. Markkinoinnin tavoitteet ovat kuitenkin kaikilla aloilla samoja 

eli tuotteiden tai palvelujen myyminen ja tunnettavuuden lisääminen.  (Haltia, Ja-

lonen, Ryömä & Tuominen 2017, 21.)  

 

Urheilussa menestymistä ei mitata ainoastaan rahassa. Vaikka seurat pyrkivät 

mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen, on tärkeintä silti menestymi-

nen kentällä eli mestaruuksien voittaminen. Raha auttaa menestyksessä, sillä 

sen avulla voi parantaa esimerkiksi harjoitteluolosuhteita ja palkata alan ammat-

tilaisia seuran valmennukseen. Pelkällä rahalla ei kuitenkaan voi taata menes-

tystä. Tässä urheilu eroaa muuhun liiketoimintaan verrattuna, sillä yrityksen me-

nestymisen kertoo sen taloudellinen tilanne. (Haltia ym. 2017, 21.) 

 

Urheilu myös herättää tunteita. Voittojen hetkellä iloitaan ja juhlitaan, kun taas 

tappion tullessa tunne on päinvastainen. Fanit ja seuraajat, eli niin sanotut urhei-

lun kuluttajat myös kokevat tunteita seuroja ja urheilijoita kohtaan. Jotakin pelaa-

jaa rakastetaan, ja toista vihataan. Harva yritysjohtaja tai tuote herättää saman-

laisia tunteita asiakkaidensa kanssa. (Haltia ym. 2017, 21.) 

 

Urheilussa tuotteen laatu vaihtelee. Kun asiakas ostaa kaupasta jonkin tuotteen, 

luottaa hän siihen, että tuote on luvatun mukainen ja toimii. Urheilussa samaa ei 

voi luvata. Jokainen tapahtuma on erilainen, eikä tilanteita voi ennustaa etukä-

teen. Juurikin urheilun epävarmuus ja odottamattomat käänteet tekevät siitä kiin-

nostavaa yleisön silmissä. (Haltia ym. 2017, 21.) 

 

Urheilulle tärkeää on kilpailullinen tasapaino. Liiketoiminnassa pyritään luomaan 

kuluttajille turvallisuuden tunnetta, mutta urheilussa epävarmuus on se tekijä, 

joka tekee urheilusta kiinnostavaa. Jos jokin seura tai urheilija voittaa jokaisen 

kisan tai ottelun, vähenee niihin kohdistuva mielenkiinto ja katsojat kaikkoavat. 

Jalkapallossa on olemassa sanonta, jonka mukaan pelataan 90 minuuttia ja 

Saksa voittaa. Tämä kertoo ajasta, jolloin Saksa oli lähes varma menestyjä jokai-

sissa kisoissa. Ihmisten kiinnostus pysyy, jos voittajat vaihtelevat ja näin ollen 

tulosta ei voi tietää etukäteen. (Haltia ym. 2017, 21).  
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Katsojat samastuvat urheilijoihin, jotka koetaan esikuviksi ja roolimalleiksi. Sa-

mastuminen voi olla niin voimakasta, etteivät kannattajat tunne olevansa markki-

noinnin kohteena vaan osana seuraa tai tarinaa. Koska urheilijat ovat roolimal-

leja, heidän toimintaansa seurataan erityisen tarkasti ja heillä on paljon vaikutus-

valtaa faneihin. (Haltia ym. 2017, 22.)  

 

Urheilussa vallitsee brändiuskollisuus. Kun asiakas ostaa esimerkiksi auton, voi 

hän kilpailuttaa tarjouksia eri liikkeistä ja valita parhaan vaihtoehdon itselleen. 

Urheilussa joukkuetta tai seuraa ei valita tarjousten perusteella, vaan valinta voi 

olla tapahtua esimerkiksi sen perusteella, että oma vanhempi kannattaa tiettyä 

seuraa tai siten, että halutaan kannattaa oman kaupungin tai alueen joukkuetta. 

Kannattajat eivät myöskään vaihda seuraa toiseen, huonon menestyksen takia, 

kuten voidaan tehdä huonon tuotteen tai palvelun kanssa. (Haltia ym. 2017, 22.) 

 

Urheilulla on rajattu saatavuus. Joukkueiden kaudet kestävät lajista riippuen joi-

tain kuukausia ja muuna aikana otteluita ei ole.  Esimerkiksi Pesäpalloa pelataan 

keväästä syksyyn eikä pelejä ole kauden ulkopuolella.  Joukkueilla on myös tietty 

määrä kotiotteluita ja pelipäivät on määritelty ennen kautta. Ottelumäärän ja kau-

den keston lisäksi, urheilun saatavuutta rajoittaa hallien ja katsomoiden koko. 

Varsinkin suosituimmissa tapahtumissa täytyy olla nopea, sillä kaikille ei riitä lip-

puja. Jos tapahtumalla on paljon kiinnostusta, voidaan lippujen hintoja nostaa, 

koska katsojat tulevat paikalle joka tapauksessa. Urheilun saatavuutta lisää tele-

visiointi, sillä suosittujen lajien otteluita voi katsoa televisiosta. Monet katsojat ha-

luavat seurata urheilua paikan päällä, koska silloin voi aistia tunnelman ja kokea 

yhteisöllisyyttä. (Haltia ym. 2017, 22.) 

 

Urheilumarkkinoinnin kilpailukeinoja ovat tuotteen, hinnan, saatavuuden ja mark-

kinointiviestinnän lisäksi myös sponsorointi. Urheilumarkkinointityössä on vakiin-

tunut tapa etsiä seuroille ja tuotteille yhteistyökumppaneita eli sponsoreita. Spon-

soreiden avulla seura saa lisäresursseja urheilutuotteensa kehittämiseen. Spon-

sori hyötyy yhteistyöstä saamalla seuran kautta lisää näkyvyyttä ja rahanarvoisia 

etuja. (Alaja 2000, 30.) 
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Muun muassa tällaiset tekijät erottavat urheilutoiminnan muusta liiketoiminnasta. 

Urheilua markkinoidessa ei voi luottaa ainoastaan perinteiseen markkinoinnin oh-

jeistoon, vaan on tiedostettava myös urheilun erityispiirteet. Urheiluseurojen on 

otettava kaikessa toiminnassaan huomioon sekä taloudelliset tekijät, että sellai-

set tekijät, joita ei rahalla saa.  

 

Sanotaan, että jos et ole somessa, et ole myöskään olemassa. Urheiluseurojen, 

kuten muidenkin yritysten ja yhteisöjen tulee olla sosiaalisessa mediassa, koska 

suurin osa kuluttajista on siellä. Jos seura ei ole somessa, menettää se siis au-

tomaattisesti suurimman osan mahdollisista asiakkaistaan ja näin ollen myös tu-

loistaan. Ei kuitenkaan ainoastaan riitä, että seuralta löytyy sosiaalisen median 

tilit, vaan niitä pitää myös osata käyttää. Sosiaalisessa mediassa tulee erottautua 

sillä kuluttajat huomaavat sosiaalisessa mediassa kahdesta saman alan yrityk-

sestä sen, joka julkaisee sisältöä aktiivisesti. (Ahonen & Luoto 2015, 25.) 

 

 

3.3 Markkinoinnin työkaluja 

 

Segmentointi tarkoittaa yrityksen asiakaskunnan jakamista ryhmiin, esimerkiksi 

iän, sukupuolen, asuinpaikan tai kulutuskäyttäytymisen mukaan. Segmentoinnin 

avulla saadaan erilaisia ryhmiä, joille yritys voi markkinoida kohdennetusti. Pe-

rusajatus segmentoinnissa on, ettei yrityksen tarvitse markkinoida kaikkea kai-

kille. Sopivalle kohderyhmälle markkinointi on yrityksen kannalta tuottavampaa, 

nopeampaa ja tehokkaampaa. (Selector 2014.) Se antaa yrityksille mahdollisuu-

den kohdistaa personoitua markkinointia tietyille kohderyhmille. Markkinointikam-

panjoilla on suurempi todennäköisyys menestyä silloin, kun kohderyhmä on tie-

dossa, kuin silloin kun kampanja kohdistetaan kaikille yrityksen asiakkaille. 

(Trackmaven 2019). 

 

Ahosen ja Luodon (2015)  mukaan demografiaan perustuvaa segmentointia kut-

sutaan sierainparisegmentoinniksi. Sen mukaan rakennetaan tietty arkkityyppi 

kuluttajasta ja oletetaan että tyyppi kuluttaa tiettyjen tekijöiden perusteella. Esi-

merkiksi nuoret naiset ostavat paljon kosmetiikkaa ja keski-ikäiset miehet ostavat 

kesäisin makkaraa. Segmentointi on tapa yksinkertaistaa ihmisten 
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kuluttamistyyli, eikä se kerro totuutta. Segmentointi yleistää yksilöt samaan muot-

tiin, eikä se ota huomioon, erilaisia tekijöitä, jotka motivoivat ihmisiä kuluttamaan.  

 

Urheiluseurat voivat hyödyntää segmentointia omassa markkinoinnissaan. Seu-

rojen on hyvä tietää, millainen asiakasryhmä heillä on ja mitkä tekijät motivoivat 

ketäkin urheilun seuraamisessa. Joillekin ihmisille urheilussa tärkeintä on pelaa-

jat, ottelut ja menestyminen, toiset taas seuraavat urheilua oheistapahtumien tai 

sosiaalisen yhteisöllisyyden vuoksi. Liian tarkka segmentointi on ihmisten erilais-

ten motiivien takia riskialtista, sillä jos seura ryhmittää esimerkiksi miehet ja nai-

set eri ryhmiin, jättää se automaattisesti ison ryhmän pois markkinoinnin saavut-

tamattomiin. Seuran kannattaa ennemmin tutkia, mitkä asiat motivoivat faneja eli 

asiakkaita, ja sen pohjalta yrittää palvella heitä sopivalla tavalla. (Ahonen & 

Luoto, 2015, 14.)  

 

Synestesiaa eli kahden aistin sekoittumista, kannattaa hyödyntää markkinoin-

nissa, sillä on tutkittu, että useaa aistia koskettava markkinointi jättää vahvem-

man muistijäljen, verrattuna vain yhteen aistiin kohdistuvaan markkinointiin. Tut-

kimusten mukaan vahvoja muistijälkiä aiheuttavat ihmisten kokemat erityisen po-

sitiiviset sekä negatiiviset tunteet. Vahvasti ärsytystä herättävä mainos siis jää 

paremmin mieleen, kuin neutraali, tunteita herättämätön mainos.(Ahonen & 

Luoto 2015, 89.) 

 

Usein ajatellaan, että ostopäätökset tehdään tiedostetusti ja rationaalisen ajatte-

lun tuloksena. Kuitenkin tutkimukset ovat osoittaneet, että brändejä arvioidessa 

mielipiteeseen vaikuttaa ennemmin tunteet ja aiemmat kokemukset, kuin järki. 

Tunteisiin vaikuttaminen on asia, joka yrityksen kannattaa ottaa huomioon mark-

kinoinnissaan, sillä nykyään kuluttajilla on enemmän valtaa ja mahdollisuuksia 

valita, mitkä brändit ovat osa heidän elämäänsä. (Dwyer 2019.)  

 

Urheilu vetoaa tunteisiin. Koska urheilu on ennalta arvaamatonta ja kilpailullista 

eikä sitä voida käsikirjoittaa, on sillä keinoja vaikuttaa ihmisten tunteisiin. Riip-

puen ihmisestä tunteet voivat olla positiivisia tai negatiivisia. (Nateassigment 

2019.) Koska urheilu liittyy vahvasti tunteisiin, on markkinoinnin tarinallistaminen 

hyödyllinen työkalu urheiluseuran markkinoinnissa. Tarinallistaminen yrityksen 
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markkinoinnissa on esimerkiksi yrityksen arvojen selittämistä tarinan avulla. Se 

antaa kuluttajalle mahdollisuuden samastua yritykseen. (Meretniemi 2016.)  

 

Urheiluseurojen markkinoinnissa kannattaa pyrkiä vetoamaan kuluttajien tuntei-

siin. Esimerkiksi jääkiekko-ottelussa, jossa vastakkain pelaavat Suomi ja Ruotsi, 

on helppoa hyödyntää fanien tunteita vastustajaa kohtaan. Myös seuratasolla 

voidaan hyödyntää seurojen välisiä tunnereaktioita ja luoda otteluun jo valmiiksi 

virittynyt tunnelma. Urheilussa kiinnostavat myös kasvutarinat, joissa noustaan 

suurten vaikeuksien jälkeen voittoon tai ryysyistä rikkauteen, paikalliset ikonit, eli 

joku urheilija, jolla on suuri merkitys seurassa, sekä yllätykset ja jekutukset. (Kuu-

luvainen 2017.)  

 

 

3.4 Urheilijoiden hyödyntäminen urheiluseuran markkinoinnissa 

 

Urheiluseurat usein aliarvioivat paikallisten pelaajien merkitystä seuran markki-

noinnissa. Poikkeuksena on oululainen jääkiekon menestysseura Kärpät, joka 

markkinoi itseään koko Pohjois-Suomen joukkueena ja jonka pelaajat tulevat ym-

päri Pohjois-Suomea. Tällaisella tavalla laajennetaan myös mahdollisten yhteis-

työkumppanien sijaintia Oulusta koko Pohjois-Suomeen. (Auvinen & Kuuluvainen 

2017, 447–448.)  

 

Seurojen kasvattamat pelaajat ovat hyviä mannekiineja seurojen markkinoinnin 

avuksi. He kohdentavat seuran kotikaupunkiinsa ja auttavat luomaan seuralle 

mainetta lahjakkaiden urheilijoiden kasvattajana. Jos seura palkkaa joukkuee-

seensa vain kalliita ulkomaalaisvahvistuksia, voi seura tuntua joistakin kannatta-

jista liian etäiseltä. Myös tähtipelaajia voi käyttää markkinoinnissa, mutta heidän 

varaansa ei kannata laskea kaikkea, sillä silloin seura voi jäädä tyhjän päälle, kun 

tähtipelaaja lopettaa uransa tai vaihtaa toiseen seuraan. (Auvinen & Kuuluvainen 

2017, 447–448.) 
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3.5 Brändi 

 

Brändit ovat jatkuvassa muutoksessa olevia sosiaalisia rakennelmia. Brändi on 

tänään erilainen kuin eilen, eikä se ole huomenna sitä, mitä se on tänään. Ahosen 

ja Luodon (2015, 21) mukaan tämä on vaikea asia ymmärtää useille markkinoi-

jille. Suuret ja vahvat brändit pysyvät melko tasaisina, mutta myös niiden tavoit-

teellinen muuttaminen on hitaampaa kuin pienemmissä brändeissä. (Ahonen & 

Luoto 2015, 21.) 

 

Sosiaalisen median vaikutusten takia yritysten tulee hyväksyä se, että ainoa tapa 

vaikuttaa brändistä käytävään keskusteluun, on olla sosiaalisessa mediassa ak-

tiivinen, sitoutunut, toimia läpinäkyvästi ja olla valmis sopeutumaan kuluttajien 

muuttuviin tarpeisiin ja toiveisiin. Omaa brändiä ei voi suunnitella etukäteen, eikä 

se synny hetkessä. (Ahonen & Luoto 2015, 31.) 

 

Seurabrändi tarkoittaa muutakin kuin seuran logoa tai nimeä, se on eräänlainen 

seuran arvoja ilmentävä identiteetti. Vahvat, julkisesti ilmaistut arvot auttavat ih-

misiä seuraan samaistumisessa. Myös vahva seurabrändi houkuttelee kannatta-

jia, yleisöä, yhteistyökumppaneita, pelaajia sekä valmentajia mukaan seuran toi-

mintaan. Ihmisillä on ollut aina tarve kuulua johonkin ryhmään ja urheiluseuroilla 

onkin mahdollisuus toimia tällaisena ryhmänä, jos ihmiset tuntevat seuran arvot 

omikseen. (Kuuluvainen 2017.) 

 

Seurabrändiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäinen 

ryhmä on joukkue- ja henkilösidonnaiset tekijät, joita ovat urheilullinen menestys 

ja henkilöt. Toisena ryhmänä toimivat organisaatiosidonnaiset tekijät, joita ovat 

historia, otteluaikataulut, palvelukokemus ja pääsyliput. Kolmanteen ryhmään eli 

markkinasidonnaisiin tekijöihin kuuluvat mediahuomio ja sosiaalinen media, 

maantieteellinen sijainti sekä kannattajayhteisöt. (Kuuluvainen 2017.) 

 

Seurajohtajien tulee miettiä miksi ja ketä varten seura on olemassa, millainen on 

seuran arvopohja ja identiteetti, näkyvätkö seuran arvot arkipäiväisessä toimin-

nassa, miten seuran identiteettiä voi vahvistaa ja tuoda paremmin esille sekä vä-

littyvätkö seuran arvot eri kanavien kautta viestinnässä (Kuuluvainen 2017). 
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Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan jääkiekko vie kärkisijat Suomen tun-

netuimpien seurabrändien listalla. Kärjessä olivat Jokerit, perässään Tappara, 

Kärpät, HIFK ja Ässät. Koripallo ei kyseisessä tutkimuksessa päässyt kärkisijoille. 

(Suopuro 2017.)  

 

Jokaisella seuralla on oltava oma, seuran arvojen mukainen brändi. Tämä brändi 

tulee ottaa huomioon markkinointia suunnitellessa. Markkinoinnin tulee heijastaa 

omaa brändiä, sillä muita kopioidessa tulos on yleensä epäuskottava. Auvinen ja 

Kuuluvainen ovat haastatelleet teokseensa useita seurajohtajia ja heidän mu-

kaansa “tyhmimmät” markkinointisuunnitelmat ovat olleet niitä menestyksekkäim-

piä. (Auvinen & Kuuluvainen 2017, 446.) 

 

Kun seura etsii uusia ideoita omaan markkinointiinsa, tulisi markkinoinnista vas-

taavien katsoa laajemmin kuin omaan lajiin ja Suomen leveyksille. Ulkomailla ol-

laan yleensä edellä markkinoinnissa ja vaikka ulkomaisissa sarjoissa on enem-

män resursseja toimintaan, voi niistä poimia itselle sopivia ja toteuttaa niitä omien 

resurssien mukaan. Ideoita voi ja kannattaa hakea myös urheilun ulkopuolelta. 

(Auvinen & Kuuluvainen 2017, 447.) 

 

Moni suosittu brändi toteuttaa erilaisia tempauksia sosiaalisen median kanavil-

laan ja niistä voi myös suomalainen urheiluseura ottaa mallia. Eräänä esimerk-

kinä kirjassa mainitaan imatralainen pesäpalloseura Imatran Pallo-Veikot, joka 

hyödynsi muun muassa Duudsoneita ja nuorten suosimia tubettajia omissa peli-

tapahtumissaan. Erilaisten tempausten avulla imatralaiset kasvattivat keskimää-

räistä yleisömääräänsä viiden vuoden aikana 2011–2015 yli tuhannella katso-

jalla. (Auvinen & Kuuluvainen 2017, 447.)  
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4 Koripallo Suomessa 

 

 

4.1 Koripallon historia Suomessa 

 

Koripallon pelaaminen alkoi Suomessa 1900-luvun alussa. Ensimmäisinä vuo-

sina Suomessa ei ollut koripallon yleistä sääntökirjaa, joten pelien säännöt vaih-

telivat. Lajin harrastaminen alkoi ensin Helsingistä, josta se levisi muualle Suo-

meen. Ensimmäisiin arvokisoihin Suomen miesten maajoukkue pääsi osallistu-

maan vuonna 1952, kun Suomessa järjestettiin Olympialaiset. Suomi osallistui 

myös Tokion olympialaisiin 60-luvulla. Ensimmäiset EM-kisat järjestettiin Suo-

messa vuonna 1967, jolloin ottelut pelattiin Helsingin lisäksi myös Tampereella. 

(Espoounited 2019.)  

 

Koripallo on jäänyt Suomessa suositumpien lajien, kuten jääkiekon varjoon. Suo-

sio on kuitenkin kasvanut viime vuosien aikana. Suosion kasvamisen syitä ovat 

muun muassa miesten maajoukkueen eli Susijengin menestyminen kansainväli-

sissä kisoissa sekä suomalaiset koripallotähdet, kuten Lauri Markkanen ja Petteri 

Koponen. Suomessa järjestettiin myös Euroopan mestaruuskisojen alkulohko 

vuonna 2017. (Emkoris 2017.)  

 

Suomalaisia kansainvälisesti tunnettuja koripalloilijoita ovat ainakin Hanno Möt-

tölä, Petteri Koponen sekä Lauri Markkanen. Möttölä varattiin NBA:han eli Ame-

rikan korkeimpaan sarjaan vuonna 2000. Hän myös pelasi siellä ennen kuin siirtyi 

Euroopan kentille. (EspooUnited 2019.) Koponen varattiin NBA:han vuonna 

2007, mutta pelejä hänelle ei ole sieltä kertynyt. Vuodesta 2018 alkaen Koponen 

on edustanut saksalaista Bayern Müncheniä. (Wikipedia 2019e). Viime vuosien 

menestynein suomalainen koripalloilija on Lauri Markkanen, joka varattiin 

NBA:han suomalaisten kaikkien aikojen alhaisimmalla varausnumerolla vuonna 

2017.(Espoounited 2019) Tällä hetkellä Markkanen edustaa hänet varannutta 

seuraa eli Chicago Bullsia (Wikipedia 2019f).    
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4.2 Korisliiga 

 

Korisliiga on miesten koripallon pääsarjataso Suomessa. Se perustettiin vuonna 

1939. Korisliiga-nimi on ollut käytössä kaudesta 2005 eteenpäin. Aiempina ni-

minä toimivat Sparliiga, SM-koris sekä miesten koripallon SM-liiga. Sarjassa pe-

lasi kaudella 2018-2019 11 joukkuetta. (Wikipedia 2019g) 

 

 
Joukkue Kaupunki Facebook Instagram Twitter Youtube 

                    

yhteensä 

 
BC Nokia Nokia 2062 1619 1377     279 5 337 

 
Helsinki Seagulls Helsinki 17 078 4639 3876 

                   

ei tietoa 25 593 

 
Kataja Joensuu 4423 2498 2931 352 10 204 

 
Karhu Kauhajoki 2 478 1220 2147 648 6 493 

 
Kobrat Lapua 1 486 979 1 217 155 3 837 

 
Korihait Uusikaupunki 1814 1089 1169 85 4 157 

 
Kouvot Kouvola 5 540 2883 2443 191 11 057 

 
KTP Kotka 3383 1306 2052 331 7072 

 
Vilpas Salo 4 068 3648 2545 561 10 822 

 
Pyrintö Tampere 6275 3406 2998 404 13 083 

 
Ura  Kaarina 1 311 1298 736 145 3 490 

 
Yhteensä 

 
49918 24585 23491 3151 101 145 

 

Taulukko 1. Korisliiga-joukkueiden sosiaalisen median tilien seuraajamäärät 

20.5.2019. (BC Nokia 2019a–d; Helsinki Seagulls 2019a–d; Kataja Basket 

2019a–d; Karhu Basket 2019a–d; Kobrat 2019a–d; Korihait 2019a–d; Kouvot 

2019a–d; KTP 2019a–d; Salon Vilpas 2019a–d; Pyrintö 2019a–d; Ura Basket 

2019a–d.) 

 

Korisliiga-seuroilla on tykkääjiä Facebookissa lähes 50 000. Keskimääräisesti 

laskettuna seuraajamäärä on 4538. Ylivoimaisesti suurin määrä tykkääjiä on Hel-

sinki Seagullsilla, jolla niitä on yli 17 000. Suurin seuraajamäärä voi selittyä sillä, 
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että joukkueella on suurin markkina-alue. Seuraavilla sijoilla ovat Tampereen Py-

rintö (6275 tykkääjää) sekä Kouvolan Kouvot (5540 tykkääjää). Vähiten tykkääjiä 

Facebookissa on Kaarinan Ura Basketilla, Lapuan Kobrilla sekä Uudenkaupun-

gin Korihailla.  

 

Instagramissa joukkueita seuraa lähes 25 000 henkilöä ja se on puolet vähem-

män, kuin Facebookissa. Keskimääräisesti joukkueella on 2235 seuraajaa. Seu-

raajamäärä jakaantuu joukkueiden kesken tasaisemmin kuin Facebookin koh-

dalla. Eniten seuraajia on Helsinki Seagullsilla, jonka jälkeen tulevat Salon Vilpas 

ja Tampereen Pyrintö. Häntäpäässä ovat Lapuan Kobrat, Uudenkaupungin Kori-

hait sekä kauden 2017–2018 Suomen mestari Kauhajoen Karhu.  

 

Twitterin seuraajamäärä on hieman pienempi, kuin Instagramilla, noin 23 500 ja 

keskimäärin joukkueella on siellä 2135 seuraajaa, joka on sata seuraajaa vähem-

män, kuin Instagramissa. Suurin seuraajamäärä myös tässä palvelussa on Hel-

sinki Seagullsilla. Vähiten Twitter-seuraajia on Kaarinan Ura Basketilla, jonka 

seuraajamäärä jää reilusti alle tuhanteen. 

 

YouTube-palvelun tilaajamäärät eroavat selkeästi muista palveluista. Koko sar-

jan joukkueiden tilaajamäärät yhteenlaskettuna on vain hieman yli kolme tuhatta, 

joka on keskimäärin 300 tilaajaa joukkuetta kohti. Helsinki Seagullsin tilaajamää-

rää ei löytynyt joukkueen YouTube-sivuilta. Muiden joukkueiden osalta tilaaja-

määrissä johtoa pitää Kauhajoen Karhu ja viimeisellä sijalla on alle sadan tilaajan 

Korihait.  

 

Yhteenvetona voi sanoa, että Suomalaisia Korisliiga-joukkueita seurataan sosi-

aalisessa mediassa eniten Facebookissa, jossa on lähes puolet kaikista seuraa-

jista. Tämä ei tule suurena yllätyksenä, sillä Facebook on yksi suosituimmista 

sosiaalisen median palveluista Suomessa (Statista 2019). Suurin kehityspotenti-

aali löytyy YouTubesta. Palvelun vähäinen tilaajamäärä voi selittyä sillä, että sekä 

Facebookiin, Twitteriin ja Instagramiin voi lisätä videoita, jolloin pelkkiin videoihin 

keskittynyt palvelu ei ole seuroilla niin suuressa osassa muihin palveluihin verrat-

tuna. 
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5 Teemahaastattelut 

 

 

5.1 Tausta 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on siis selvittää, millä tavoin suomalaiset Korislii-

gassa pelaavat seurat hyödyntävät sosiaalista mediaa markkinoinnissa ja vies-

tinnässä. Käytin työssäni selvitysmenetelmänä teemahaastattelua, jonka tein kol-

melle Korisliiga-seuran markkinoinnista vastaavalle henkilölle. Seurat ovat Hel-

sinki Seagulls, Joensuun Kataja Basket sekä BC Nokia. Haastattelut tein joko 

puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Haastatteluissa selvittämiäni asioita olivat muun muassa seurojen sosiaalisen 

median keskeiset kanavat ja niissä julkaistava sisältö. Selvitin myös, onko toi-

minta vapaehtoisuuteen perustuvaa, vai toimiiko seurojen sosiaalisessa medi-

assa palkattuja henkilöitä. Kysyin myös kunkin seuran sosiaalisesta mediasta 

vastaavalta, mistä asiasta he ovat seuran sosiaalisen median kohdalla erityisen 

tyytyväisiä ja mitä asioita he haluavat siinä kehittää.  

 

Pyrin saamaan haastatteluihini vastaajia sellaisista seuroista, jotka eroavat jollain 

tavalla toisistaan. Helsinki Seagulls on uudehko seura, joka on saavuttanut me-

nestystä lyhyellä Korisliiga-urallaan. Seuralla on myös ylivoimaisesti eniten seu-

raajia sosiaalisessa mediassa verrattuna muihin seuroihin. Joensuun Kataja Bas-

ket on Itä-Suomen ainoa Korisliiga-seura ja sen toiminnassa olen myös itse mu-

kana. Joukkue on kaksinkertainen Suomen mestari, joka pelaa kotimaisen sarjan 

lisäksi ainoana suomalaisena seurana myös eurooppalaista FiBa Europe Cupia. 

BC Nokia on Länsi-Suomesta ja myös melko uusi joukkue Korisliigassa.  

 

 

5.2 Haastateltujen joukkueiden esittelyt 

 

Basketball Club Nokia, eli BC Nokia on vuonna 1997 perustettu nokialainen kori-

palloseura. Seurassa on noin 800 jäsentä ja 350 lisenssipelaajaa. Seuralla on 

edustusjoukkue sekä miehissä että naisissa ja se tarjoaa 
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harrastusmahdollisuuden alle kouluikäisistä aikuisiin. (BC Nokia 2019.) Miesten 

edustusjoukkue on pelannut neljä viimeisintä kautta Korisliigassa ja sen paras 

sijoitus on pronssimitali vuodelta 2016 (Basket 2019). Joukkueen sosiaalisen me-

dian palvelujen seuraajamäärä on neljässä palvelussa yhteensä hieman yli 5300, 

joista eniten Facebookissa. BC Nokian budjetti kaudelle 2018-19 oli sarjan kol-

manneksi alhaisin 380 000 euroa. Palkkoihin seura budjetoi myös kolmanneksi 

vähiten, 220 000 euroa. (Suomikoris 2018.)  

 

Kataja Basket on joensuulainen koripallojoukkue, joka aloitti toimintansa vuonna 

1949. Joukkue on pelannut 24 kautta Korisliigaa, ensimmäinen kerta oli vuonna 

1969. (Kataja 2019.) Edustusjoukkue on saavuttanut Korisliigassa kaksi Suo-

menmestaruutta, kuusi hopea- sekä neljä pronssimitalia (Basket 2019). Kataja 

Basket on pelannut Korisliigan lisäksi eurooppalaista koripallosarjaa kahdeksan 

kauden ajan (Kataja 2019). Joukkueen budjetti kaudelle 2018-19 oli Kouvojen 

kanssa sarjan suurin, 750 000 euroa. Palkkoihin joukkue budjetoi myös sarjan 

eniten, puoli miljoonaa euroa. (Suomikoris 2018.)  

 

Helsinki Seagulls on helsinkiläinen koripalloseura, joka on perustettu vuonna 

2013. Joukkue on pelannut Korisliigaa vuodesta 2014 asti. Lyhyen historiansa 

aikana seura on voittanut kaksi pronssimitalia. Joukkue pelaa kotiottelunsa Töö-

lön kisahallissa, jonne mahtuu noin tuhat katsojaa. (Seagulls 2019.) Seagullsin 

budjetti kaudelle 2018-19 oli sarjan neljänneksi suurin, 680 000 euroa ja palkkoi-

hin joukkue budjetoi toiseksi eniten, 435 000 euroa (Suomikoris 2018).  

 

 

5.3 Haastattelutulokset 

 

Ensimmäisenä haastatteluissa selvitettiin, kuinka seurat panostavat sosiaaliseen 

mediaan seuran markkinointikanavana. Haastattelujen perusteella Korisliiga-

seurojen panostaminen sosiaaliseen mediaan on merkittävä. BC Nokia on seu-

ran mediavastaavan Tino Mäkelän (2019.) mukaan yksi Korisliigan aktiivisim-

mista seuroista sosiaalisessa mediassa. Seura mainostaa paljon pelitapahtumia, 

mutta tuottaa lisäksi myös muuta sisältöä, joka kiinnostaa faneja eli niin sanottuja 

asiakkaita. Seura julkaisee sosiaalisessa mediassa sisältöä kauden aikana lähes 

päivittäin.  
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Myös Helsinki Seagulls panostaa sosiaalisen median kanaviin erittäin paljon. 

Joukkueen markkinointipäällikkö Mikko-Taneli Mäki (2019.) kertoo, seuran hyö-

dyntävän eri kanavien tarjoamia mahdollisuuksia eri tavoin ja hänen mukaansa 

se näkyy myös julkaistavissa materiaaleissa.  

 

Kataja Basketin sosiaalisesta mediasta vastaava Lari Liukko (2019.) kertoo, että 

seuran sosiaaliseen mediaan panostaminen vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja se 

on sidoksissa siihen, kuinka paljon aikaa vapaaehtoisilla on mahdollisuus siihen 

käyttää. Seura on kuitenkin kauden aikana aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja 

se julkaisee sisältöä kanavillaan lähes päivittäin. 

 

Sosiaalisen median käyttö markkinointikanavana ei ole syrjäyttänyt niin sanottua 

perinteisestä mediaa eli sanomalehtiä tai muuta sosiaalisen median ulkopuolista 

markkinointia. BC Nokian tapauksessa sosiaalinen media on vaikuttanut sano-

malehdessä julkaistun peli-ilmoituksen kokoon ja näin ollen vähentänyt kustan-

nuksia, mutta muuten se ei ole muuttanut toimintaa. BC Nokian mediavastaava 

Mäkelä kertoi seuran kohderyhmän olevan niin laaja, että molempia markkinoin-

tikanavia tarvitaan heidän tavoittamiseensa. (Mäkelä 2019.) Kataja Basketin koh-

dalla sosiaalisen median markkinointi on ekstraa muun markkinoinnin lisäksi. Se 

tukee muuta markkinointia ja mahdollistaa erilaisen sisällön tuottamisen. (Liukko 

2019.)  

 

Helsinki Seagullsin markkinointipäällikön Mikko-Taneli Mäen (2019) mukaan so-

siaalinen media mahdollistaa heille sellaisen sisällön tuottamisen ja kohderyhmä-

markkinoinnin, joka ei ole mahdollista perinteisen median kohdalla. Mäki myös 

kertoi sosiaalisen median mahdollistavan markkinoinnin onnistumisen mittaami-

sen, kuten tykkäysten ja kommentointien määrän selvittämisen, johon perinteinen 

media ei ole tarjonnut mahdollisuutta. 

 

Seurojen sosiaalisen median käyttäminen perustuu lähinnä vapaaehtoisiin, BC 

Nokialla ja Kataja Basketilla kokonaan, kun taas Helsinki Seagullsilla sosiaali-

seen mediaan on palkattu työntekijöitä. Seagulls hyödyntää myös harjoittelijoita 

sisällöntuotannossa. (Mäki 2019.) Kun vapaaehtoiset vastaavat sosiaalisesta 
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mediasta, riippuu sen aktiivisuus henkilöiden omista aikatauluista ja mahdolli-

suuksista osallistua joukkueen toimintaa. Palkattu henkilö taas pystyy sitoutu-

maan toimintaan kokoaikaisesti ja myös toiminnan aktiiviseen kehittämiseen on 

mahdollisuus paneutua. Kataja Basketin Liukko (2019) on vahvasti sitä mieltä, 

että seuralle kannattaisi palkata erikseen sosiaalisesta mediasta vastaava hen-

kilö.  

 

Kaikki haastatellut seurat käyttävät pääsääntöisinä sosiaalisen median kanavi-

naan Facebookia, Instagramia, Twitteriä sekä YouTubea. BC Nokian Mäkelä, 

kertoo seuran suunnittelevan myös LinkedIn-palvelun mukaan ottamista seuran 

toimintaan. Hänen mukaansa Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube ovat en-

sisijaisesti kannattajille ja faneille tarkoitettuja kanavia, kun taas LinkedInissa voi 

lähestyä myös yrityksiä ja mahdollisia yhteistyökumppaneita. Mäkelän mukaan 

seura tavoittelee kanavien avulla kokonaiskattavaa sisältöä sekä kannattajille 

että myös yrityksille, jotka ovat tärkeässä roolissa seuran toiminnassa yhteistyö-

kumppaneina ja sponsoreina. (Mäkelä 2019.) 

 

Kataja Basketin Liukko (2019.) kertoo, että kanavia on vaikea laittaa tärkeysjär-

jestykseen, mutta niiden sisältö vaihtelee. Hänen mukaansa Facebook ja Twitter 

ovat ensisijaisesti informaatiopohjaisia kanavia, kun taas Instagramissa on mah-

dollisuus ”revitellä” enemmän sisällön suhteen. YouTubessa julkaistaan lähinnä 

lehdistötilaisuudet pelien jälkeen ja joitain haastatteluja.   

 

Helsinki Seagullsin sosiaalisen median kanavista Facebook on suurin ja siinä 

joukkueen seuraajamäärät ovat kasvussa. Mäki (2019.) kertoo palvelun mahdol-

listavan seuralle muun muassa uutisten, tiedotteiden, kuvien ja pitkien videoiden 

jakamisen. Hänen mukaansa Facebook on urheiluseuralle paras alusta julkaista 

sisältöä. Seuraavaksi aktiviisin kanava seuran markkinoinnissa on Instagram, 

jonka jälkeen tulevat Twitter ja YouTube.   

 

Seurojen sosiaalisessa mediassa julkaistavat sisällöt eroavat hieman kanavan 

mukaan. BC Nokian tapauksessa videoiden ja kuvien julkaisukanava on pääasi-

assa Instagram. Osa materiaalista on sellaista, jonka voi pienellä räätälöinnillä 

julkaista jokaisella kanavalla. Twitterissä julkaistaan pelien aikaan liveseurantaa, 
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jossa kerrotaan, mitä pelissä tapahtuu, sekä myös videoita ja kuvia pelin ajalta. 

(Mäkelä 2019.)  

 

Myös Kataja Basketin sosiaalisen median kanavissa julkaistava sisältö eroaa hie-

man kanavien välillä. Liukon (2019) mukaan Twitterissä voi harrastaa tilanneko-

miikkaa ja Instagramiin voi laittaa kuvia esimerkiksi siitä, kun joukkue tekee jotain 

koripalloon liittymätöntä yhdessä. Facebook pyritään pitämään pääasiassa infor-

matiivisena kanavana. 

 

Helsinki Seagullsin markkinointipäällikkö Mäki (2019) kertoo, että seura pyrkii 

suunnittelemaan sellaista materiaalia, jota on helppo hyödyntää jokaisessa ka-

navassa. He kuitenkin ottavat huomioon kanavien rajallisuudet eli esimerkiksi ku-

vien kokorajoitukset sekä videoiden sallitut kestot.  

 

Haastatellut seurat suunnittelevat joitakin julkaisuja etukäteen. BC Nokian Mä-

kelä kertoo, että seura tekee ennen kautta alustavia suunnitelmia, mitä julkais-

taan ja milloin. Kun otteluohjelma varmistuu, he katsovat siitä hiljaisempia aikoja, 

jolloin voi julkaista esimerkiksi kampanjoihin liittyvää materiaalia. He ottavat 

suunnitellussa kuitenkin huomioon sen, että ottelusiirtoja voi tapahtua. Kampan-

jat seura pyrkii suunnittelemaan noin kuukausi etukäteen ja kotipelien mainosta-

minen alkaa noin viikko ennen peliä. Mäkelä kertoo, että vaikka julkaisut pyritään 

suunnittelemaan mahdollisimman hyvin, on kaikessa suunnittelussa otettava 

huomioon se, että urheilu on arvaamatonta ja kentällä voi tapahtua mitä tahansa, 

mikä voi vaikuttaa julkaisuihin. (Mäkelä 2019.)  

 

Kataja Basketin Liukko (2019) kertoo, että sellaiset julkaisut, jotka ovat aikaan 

sidottuja, kuten peli-ilmoitukset, suunnitellaan ja tehdään etukäteen. Julkaisut, 

jotka eivät ole aikaan sidottuja, pyritään julkaisemaan sellaiseen aikaan, jolloin 

näkyvyys on mahdollisimman suurta eli noin kello 15 - 18. Tällaisia julkaisuja ovat 

muun muassa kuvat joukkueen yhteisestä tekemisestä. 

 

Helsinki Seagullsista kerrotaan, että heillä pyritään joka viikko suunnittelemaan 

julkaisuja ja niiden ajankohtia pari viikkoa etukäteen, koska he haluavat varautua 

esimerkiksi tulevia merkkipäiviä varten. Lisäksi he pyrkivät suunnittelemaan 
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julkaisuajan sellaiseksi, jolloin näkyvyys on mahdollisimman suurta. Näkyvyyden 

lisäksi tarkkojen ajankohtien avulla kannattajat oppivat, milloin seura julkaisee 

sisältöä sosiaalisessa mediassa. (Mäki 2019.)  

 

Haastatellut seurat tutkivat julkaisujensa tavoittavuutta ja päättelevät sen mu-

kaan, millainen sisältö on kannattajien mielestä kiinnostavinta. BC Nokian Mäkelä 

kertoo, että seurassa osataan arvioida keskimääräisesti, kuinka paljon mikäkin 

julkaisu tulee saamaan tykkäyksiä ja kommentteja. Jos julkaisu saa enemmän 

tykkäyksiä kuin keskimääräinen sisältö, tutkitaan, mikä teki juuri kyseisestä jul-

kaisusta niin suositun. Sen mukaan he pystyvät jatkossa julkaisemaan kannatta-

jia kiinnostavaa materiaalia.  

 

BC Nokian kannattajien kohdalla suurimman määrän suosiota saavia julkaisuja 

ovat pelillisesti positiiviset, kuten voitetun pelin jälkeiset kuvat. Mäkelä (2019) 

myös kertoo, että varsinkin videomuodossa julkaistu sisältö kerää eniten tykkäyk-

siä. 

 

Myös Kataja Basketin sosiaalisen median sisällöstä voitettujen pelien jälkeiset 

kuvat keräävät suurimman määrän tykkäyksiä. Liukko (2019) kertoo, että myös 

kaikki kulissien takainen sisältö on erittäin suosittua kannattajien keskuudessa. 

Esimerkkeinä Liukko mainitsee muun muassa kuvat, jossa joukkue on yhdessä 

uimassa tai pakohuoneessa. Twitterissä suosittua sisältöä on Liukon mukaan in-

himilliset julkaisut, joita kuka tahansa voisi tehdä. Myös huumoripohjainen kuit-

tailu joukkueiden välillä on kannattajien keskuudessa pidettyä. 

 

Helsinki Seagullsin sosiaalisen median sisällöstä uusien pelaajasopimusten jul-

kaisut ovat suosituimpia. Seuraavaksi suosituinta sisältöä ovat otteluiden jälkei-

set kuvakoostepäivitykset ja seuran järjestämät tapahtumat. (Mäki 2019.)  

 

Joukkueet järjestävät ajoittain erilaisia tempauksia sosiaalisen median kanavil-

laan. BC Nokia järjesti naisten päivän viikolla tempauksen, jossa kaikki joukkueen 

sosiaalisen median kanavat ja nettisivut muutettiin vaaleanpunaiseksi. Lisäksi ky-

seisellä viikolla pelattuun otteluun valmistettiin pelaajille erityiset pelipaidat, jotka 

olivat väritykseltään myöskin vaaleanpunaiset. Ottelun jälkeen pelipaidat 
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huutokaupattiin ja tulot lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen. Joukkueen mediavas-

taavan Mäkelän mukaan tempaus herätti paljon mielenkiintoa ja positiivisuutta 

seuraajien keskuudessa. (Mäkelä 2019.)  

 

Kataja Basket järjesti kaudella 2018-19 Instagramissaan pidempiaikaisen tem-

pauksen “Instagram takeoverin”, jossa pelaajat ottivat vuorollaan joukkueen In-

stagramin Stories-osan käyttöönsä. Pelaajat julkaisivat viikon aikana materiaalia 

elämästään ja vastasivat myös kannattajien lähettämiin kysymyksiin. (Liukko 

2019.) 

 

Helsinki Seagullsin markkinointipäällikkö Mäki kertoo, että yksi seuran näkyvim-

mistä sosiaalisen median tempauksista viime vuonna oli NBA-klassikkopaita-ar-

vonta, jonka suuri suosio yllätti seuran. Joukkue pystyi hyödyntämään tempauk-

sen herättämää suosiota myös myöhemmin joulukalenterissaan. Muita sosiaali-

sen median tempauksia joukkue on toteuttanut yhteistyössä esimerkiksi Merce-

des Benzin ja Whimin kanssa. (Mäki 2019.)  

 

Seurat hyödyntävät joukkueidensa pelaajia sosiaalisen median markkinoinnis-

saan. BC Nokian pelaajat voivat tuottaa sosiaalisen median sisältöä erityisesti 

vieraspelimatkoilla. Jos joku pelaajista on loukkaantunut, mutta joukkueen mu-

kana, voi häntä pyytää ottamaan videoita ja kuvia ottelusta sekä pelimatkalta. 

Seura myös pyrkii tuomaan sosiaalisen median kanavissaan esille pelaajien per-

soonia, sillä pelaajat ovat niitä, joista kannattajat ovat kiinnostuneita. (Mäkelä 

2019.)  

 

Kataja Basket hyödyntää pelaajiaan lähes jokaisessa peli-ilmoituksessa ja pelien 

jälkeisissä tuloskuvissa. Pelaajat osallistuivat tapahtumien mainostamiseen 

myös omien Instagram take-overien aikana. (Liukko 2019.)  Myös Helsinki Sea-

gullsin ottelutapahtumamainoksissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa tuote-

tussa sisällössä hyödynnetään joukkueen pelaajia. (Mäki 2019.)  

 

Haastatellut seurat seuraavat myös muiden lajien ja joukkueiden toimintaa sosi-

aalisessa mediassa. Kaikista seuroista kerrotaan, että muiden lajien ja seurojen 

toiminnasta haetaan ideoita ja niiden avulla myös kehitetään omaa tekemistä. 
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Helsinki Seagulls hakee ideoita erityisesti ulkomaisten sarjojen sosiaalisista me-

diaoista (Mäki 2019).  

 

Seurat löytävät sosiaalisen median toiminnastaan ylpeyden aiheita mutta myös 

kehityskohteita. BC Nokian Mäkelän (2019) mukaan seurassa ollaan ylpeitä siitä, 

että he toimivat eräänlaisena suunnannäyttäjänä Korisliigassa. He tekevät asi-

oita, joita muut seurat eivät ole tehneet aiemmin. Mäkelä kertoo, ettei seura halua 

olla välttämättä paras kaikista, vaan se haluaa olla mukana kehittämässä sosiaa-

lisen median käyttöä Korisliigassa ja koko suomalaisessa koripallossa. Kehitys-

kohteena Mäkelä näkee seuran kohdalla sisällön laadun. Hänen mukaansa laa-

tua on mahdollisuus aina kehittää ja he haluavat tehdä kaiken aina paremmin 

kuin edelliskerralla. 

 

Kataja Basketin Liukko on erityisen ylpeä siitä, että joukkueen Instagram-kana-

van seuraajamäärä on kasvanut 80-prosentilla puolentoista vuoden aikana. Ka-

taja Basket on myös Itä-Suomen tunnetuin brändi. Liukon (2019) mukaan seuran 

sosiaalisen median sisältö on laadukasta ja ammattimaisesti toteutettua. Kehitys-

kohteena Liukko toivoisi tulevalle kaudella Twitteriin pelien aikaista live-seuran-

taa. Hän haluaisi julkaista sosiaalisessa mediassa myös enemmän pelaajahaas-

tatteluja. (Liukko 2019.)   

 

Helsinki Seagullsin Mäki (2019) kertoo, että seura pyrkii julkaisemaan sosiaalisen 

median kanavissaan kattavaa materiaalia kannattajilleen ja seuraajilleen. Hänen 

mukaansa tavoitteet ovat onnistuneet hyvin ja julkaisuja on saatu säännöllisem-

mäksi, mikä tuo hyvää jatkuvuutta joukkueen sosiaalisen median kanaville. Seu-

rassa ollaan myös innoissaan tulevaisuudesta ja siitä, miten sosiaalista mediaa 

saa entistä tiiviimmin mukaan seuran jokapäiväiseen toimintaan. Kehityskoh-

teena Mäki näkee ajankäytön sisältöjen luomisessa. Pienellä työryhmällä ope-

roidessa sisältöjen luomiseen ja hieman liian vähän aikaa, mutta seura pyrkii tu-

levaisuudessa panostamaan tähän enemmän, jotta sisällöstä tulisi vielä laaduk-

kaampaa. 

 

Seurat ovat koripallokauden aikana aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mutta kau-

den ulkopuolella päivittäminen on vähäisempää. Mediasta vastaavat henkilöt 
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kertovat, että kauden loputtua toiminta hiljenee kesän ajaksi ja sosiaalisessa me-

diassa julkaistaan lähinnä uusia pelaajasopimuksia ja kausikortteihin liittyviä 

kampanjoita. Uuden kauden alun lähestyessä sosiaalisessa mediassa valmistel-

laan uutta kautta ja toiminta vilkastuu. (Liukko 2019; Mäkelä 2019; Mäki 2019.)  

 

Keskityin työssäni tarkemmin kolmeen seuraan, mutta tutkin myös muiden seu-

rojen käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa. Joukkueiden kanavien päivitystahti 

on kaikilla melko tasainen ja sisältö koostuu kuvista, videoista, otteluennakoista- 

ja raporteista. Joukkueiden pelaajat ovat vahvasti esillä julkaisuissa. Ainoastaan 

Kauhajoen Karhu Basketin toiminta Twitterissä poikkeaa muista seuroista, sillä 

se kirjoittaa kanavallaan kaiken murteella (Karhu 2019). 

 

 

6 Yhteenveto 

 

 

Opinnäytetyöni teoriaosuus kertoo, että sosiaalisella medialla ja sen eri kanavilla 

on useita erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia urheilujoukkueiden markkinoin-

nissa. Suomalaiset ihmiset ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa, joten joukku-

eiden on mahdollista markkinoida toimintaansa jatkuvasti kasvavalle käyttäjäryh-

mälle. Eri kanavat tarjoavat erilaisia sisällöllisiä mahdollisuuksia, joten joukkueet 

pystyvät julkaisemaan kanavissaan monipuolista materiaalia.  

 

Teoriaosuudesta selviää myös, että urheilu eroaa merkittävästi muista markkinoi-

tavista tuotteista ja palveluista. Kuluttajat tekevät päätöksiä tunteiden perusteella 

ja tuotteen eli urheilun epävarmuus on kaiken suola. Urheilua ei voi kohdella kuin 

mitä tahansa muuta myytävää tuotetta, vaan sen erityispiirteet on otettava huo-

mioon kaikessa toiminnassa.  

 

Joukkueiden mediasta vastaavien henkilöiden antamat haastattelut antoivat mi-

nulle hyvän kuvan siitä, miten Korisliiga-seuroissa hyödynnetään sosiaalista me-

diaa tällä hetkellä. Ainakin kyseisten joukkueiden kohdalla sosiaalisen median 

merkitys on ymmärretty tärkeänä osana seurojen markkinointia. Seurat hyödyn-

tävät toiminnassaan useaa eri kanavaa ja ne myös tuottavat sisältöä aktiivisesti. 
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Julkaisujen tavoittavuutta seurataan ja kannattajia kiinnostavaa sisältöä pyritään 

julkaisemaan mahdollisimman paljon.  

 

 

7 Pohdinta 

 

 

Sosiaalinen media on nykypäivänä pysyvä osa urheiluseurojen toimintaa. Se on 

asia, joka jokaisen seurajohdossa istuvan tulisi tiedostaa. Sosiaalinen media 

mahdollistaa monia sellaisia asioita, joita niin sanotun perinteisen median valta-

kaudella ei voitu kuvitellakaan. Se tekee mahdolliseksi tavoittaa suuri määrä ih-

misiä ja myös sellaisia, jotka eivät ole aiemmin olleet kiinnostuneet urheilusta. 

Mielestäni sosiaalisen median ei tule korvata perinteisen median käyttämistä, 

vaan sen tulee olla kiinteä osa kaikkea toimintaa. 

 

Yksi merkittävimmistä päätelmistäni tämän opinnäytetyön kohdalla on se, että 

kaikki ammattilaisurheiluseurat tarvitsevat palkatun henkilön vastaamaan seuran 

sosiaalisesta mediasta. Vapaaehtoisia käytettäessä, sosiaalinen median päivit-

täminen ja sisällöntuottaminen on kiinni heidän aikatauluistaan ja mahdollisuuk-

sistaan osallistua toimintaan. Vaarana on se, että vapaaehtoisen lopettaessa so-

siaalisen median päivittäminen jää kokonaan oman onnensa nojaan. Palkattu 

henkilö voi sitoutua sosiaalisen median kehittämiseen täysipainoisesti ja vapaa-

ehtoisia voi esimerkiksi hyödyntää hänen apunaan. Seurojen kannattaa myös 

selvittää mahdollisuutta tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka ovat 

ammattilaisia sisällöntuotannossa, kuten esimerkiksi videomateriaalin luomi-

sessa. Ammattilaisia hyödyntäessä sisällön laatu kasvaa ja se huomataan seu-

raajien keskuudessa positiivisena asiana.  

 

Sosiaalisen median tulevaisuuden näkymät voivat olla haaste urheiluseuroille. 

Uusia kanavia syntyy ja vanhat jäävät vähemmälle käytölle. Seurojen tulee olla 

ajan hermoilla, mutta jokaiseen uuteen kanavaan ei ole mahdollista panostaa, 

eikä kannatakaan ennen kuin tietää, menestyykö kanava pitkällä aikavälillä ja ta-

voittaako se suuren yleisön.  
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Haastavinta tämän opinnäytetyön tekemisessä oli se, että sosiaalisesta mediasta 

kertovien kirjallisten oppaiden tieto vanhenee nopeasti, sillä sosiaalinen media 

muuttuu koko ajan. Tämän vuoksi minun täytyi suhtautua kirjoissa kerrottuihin 

asioihin varauksella ja joitain asioita täytyi tarkistaa sähköisistä lähteistä. Toisena 

haasteena oli löytää haastateltavia, sillä työni tekovaiheessa suurin osa Koris-

liiga-seuroista oli lopettanut kautensa tai pelasi ratkaisevia pudotuspelejä. 

 

Tämä opinnäytetyö ei anna sataprosenttista vastausta siihen, miten kaikki 11 Ko-

risliiga-seuraa hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Opinnäytetyöni 

antaa kuitenkin kuvan siitä, millaista sosiaalisen median käyttäminen on tällä het-

kellä suomalaisissa koripalloseuroissa. Seurat hyödyntävät toiminnassaan aktii-

visesti useita eri kanavia, niiden antamien mahdollisuuksien mukaan. Toivon, että 

seurat saavat työstäni ideoita omaan toimintaansa. Pitäisin tärkeänä, että sellai-

sissa seuroissa, jossa sosiaalisesta mediasta ei vielä vastaa palkattu henkilö, 

harkittaisiin vakavasti siihen panostamista. Sosiaalinen media ei ole häviämässä 

minnekään – päinvastoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Lähteet 
 

 

Ahonen, L. & Luoto, S. 2015. Markkinointi boksin ulkopuolelta. Helsinki: Talentum. 
Alaja, E. 2000. Arpapeliä? Urheilumarkkinoinnin käsikirja. Jyväskylä: Gummerus. 
Auvinen, T. & Kuuluvainen, A. 2017. Urheiluseurojen sisäpiirissä – tarinat tunteen 

takana. Helsinki: Alma Talent. 
Basket. 2019. Korisliiga Historia. https://www.basket.fi/korisliiga/historia/#mbt:2-

550$t&0=1 15.5.2019. 
BC Nokia. 2019. Seura. http://www.bcnokia.com/seura 15.5.2019. 
BC Nokia. 2019a. https://www.facebook.com/bcnokia 20.5.2019. 
BC Nokia. 2019b. https://www.instagram.com/bcnokia/ 20.5.2019.  
BC Nokia. 2019c. https://twitter.com/bcnokia 20.5.2019.  
BC Nokia. 2019d. https://www.youtube.com/channel/UCtQI-

ADnvqNnzohv7ADOaQOg  
Boldworldwire. 2017. How to Effectively Use Instagram Stories For Sports Market-

ing. https://www.boldworldwide.com/bold-marketing-blog/how-to-effec-
tively-use-instagram-stories-for-sports-marketing 10.5.2019. 

Dwyer, M. 2019. Why Synesthetic Experience Make Sense for Branding. 
https://www.interbrand.com/views/synesthetic-experiences-make-
sense-for-branding/ 12.5.2019. 

Ebrand. 2013. Sosiaalinen media eli yhteisöllinen media. https://www.ebrand.fi/so-
mejanuoret2013/sosiaalinen-media/ 10.5.2019. 

Emkoris. 2017. Suomikoris. https://www.emkoris.com/koripallon-em-2017/suomi-
koris/ 13.5.2019. 

Espoo United. 2019. Koripallo Suomessa. https://espoounited.org/2019/03/29/kori-
pallo-suomessa/ 15.5.2019. 

Gil, P. 2018 What is Twittter & How does it work? Lifewire. 
https://www.lifewire.com/what-exactly-is-twitter-2483331 24.3.2019. 

Haltia, J. Jalonen, H, Ryömä, A. & Tuominen, S. 2017. Arvonluonnin pelikirja ur-
heilun ja liiketoiminnan rajapintaan. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 

Harto, P. 2018. Sosiaalisen median ajankohtaiskatsaus + Suomen sometrendit 
2018 https://harto.wordpress.com/2018/11/05/sosiaalisen-median-ajan-
kohtaiskatsaus-suomen-sometrendit-2018/. 24.3.2019. 

Helsinki Seagulls. 2019a. https://www.facebook.com/helsinkiseagulls 20.5.2019. 
Helsinki Seagulls. 2019b. https://www.instagram.com/helsinkiseagulls/ 20.5.2019. 
Helsinki Seagulls. 2019c. https://twitter.com/gullsbasketball 20.5.2019. 
Helsinki Seagulls. 2019d. https://www.youtube.com/user/helsinkiseagulls 

20.5.2019. 
Karhu Basket. 2019a. Etusivu. https://www.karhubasket.fi/. 28.5.2019. 
Karhu Basket. 2019b. https://www.facebook.com/KarhuBasket/ 20.5.2019. 
Karhu Basket. 2019c. https://www.instagram.com/karhubasket/ 20.5.2019. 
Karhu Basket. 2019d. https://twitter.com/Karhubasket 20.5.2019. 
Karhu Basket. 2019e. https://www.youtube.com/user/Karhubasket/featured 

20.5.2019. 
Kataja Basket. 2019a. https://fi-fi.facebook.com/KatajaBasket 20.5.2019 
Kataja Basket. 2019b. https://www.instagram.com/katajabasket/ 20.5.2019 
Kataja Basket. 2019c. https://twitter.com/katajabasket  20.5.2019 
Kataja Basket. 2019d. https://www.youtube.com/user/KatajaBasketClub 20.5.2019 

https://www.basket.fi/korisliiga/historia/#mbt:2-550$t&0=1
https://www.basket.fi/korisliiga/historia/#mbt:2-550$t&0=1
http://www.bcnokia.com/seura
https://www.facebook.com/bcnokia
https://www.instagram.com/bcnokia/
https://twitter.com/bcnokia%2020.5.2019
https://www.youtube.com/channel/UCtQIADnvqNnzohv7ADOaQOg
https://www.youtube.com/channel/UCtQIADnvqNnzohv7ADOaQOg
https://www.boldworldwide.com/bold-marketing-blog/how-to-effectively-use-instagram-stories-for-sports-marketing
https://www.boldworldwide.com/bold-marketing-blog/how-to-effectively-use-instagram-stories-for-sports-marketing
https://www.interbrand.com/views/synesthetic-experiences-make-sense-for-branding/
https://www.interbrand.com/views/synesthetic-experiences-make-sense-for-branding/
https://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/sosiaalinen-media/
https://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/sosiaalinen-media/
https://www.emkoris.com/koripallon-em-2017/suomikoris/
https://www.emkoris.com/koripallon-em-2017/suomikoris/
https://espoounited.org/2019/03/29/koripallo-suomessa/
https://espoounited.org/2019/03/29/koripallo-suomessa/
https://www.lifewire.com/what-exactly-is-twitter-2483331.%2024.3.2019
https://harto.wordpress.com/2018/11/05/sosiaalisen-median-ajankohtaiskatsaus-suomen-sometrendit-2018/
https://harto.wordpress.com/2018/11/05/sosiaalisen-median-ajankohtaiskatsaus-suomen-sometrendit-2018/
https://www.facebook.com/helsinkiseagulls
https://www.instagram.com/helsinkiseagulls/
https://twitter.com/gullsbasketball
https://www.youtube.com/user/helsinkiseagulls
https://www.karhubasket.fi/
https://www.facebook.com/KarhuBasket/
https://www.instagram.com/karhubasket/
https://twitter.com/Karhubasket
https://www.youtube.com/user/Karhubasket/featured
https://fi-fi.facebook.com/KatajaBasket
https://www.instagram.com/katajabasket/
https://twitter.com/katajabasket
https://www.youtube.com/user/KatajaBasketClub


36 
 

Kobrat. 2019a.  https://fi-fi.facebook.com/KobratLapua/ 20.5.2019. 
Kobrat. 2019b. https://www.instagram.com/kobratlapua/ 20.5.2019. 
Kobrat. 2019c. https://twitter.com/KobratLapua 20.5.2019. 
Kobrat. 2019d. https://www.youtube.com/chan-

nel/UCWC41Xnp_Z06kG399GspEeA 20.5.2019. 
Korihait. 2019a. https://www.facebook.com/Korihait/?fref=ts 20.5.2019. 
Korihait. 2019b. https://www.instagram.com/uukorihait/ 20.5.2019. 
Korihait. 2019c. https://twitter.com/Korihait 20.5.2019. 
Korihait. 2019d. https://www.youtube.com/channel/UCPrJNfy8-HSo_-JjwUzl7EA 

20.5.2019. 
Kortesuo, K. 2018. Sano se someksi (1+2=3): sosiaalisen median laskuoppi. Hel-

sinki: Kauppakamari. 
Kouvot. 2019a. https://www.facebook.com/Kouvot/ 20.5.2019. 
Kouvot. 2019b. https://www.instagram.com/kouvot/  20.5.2019. 
Kouvot. 2019c. https://twitter.com/Kouvot 20.5.2019. 
Kouvot. 2019d. https://www.youtube.com/user/Kouvot1964 20.5.2019. 
KTP-Basket. 2019a. https://www.facebook.com/ktpbasket/ 20.5.2019. 
KTP-Basket. 2019b. https://www.instagram.com/ktpbasket/?hl=fi 20.5.2019. 
KTP-Basket. 2019c. https://twitter.com/ktp_basket?lang=fi 20.5.2019. 
KTP-Basket. 2019d. https://www.youtube.com/chan-

nel/UCPDIoWPz39IPM6hNcMCcD3Q 20.5.2019. 
Kuuluvainen, A. 2017. Moderni urheilumarkkinointi: Dataa, yhteiskuntavastuuta & 

kiehtovia tarinoita. https://www.slideshare.net/artokuuluvainen/moderni-
urheilumarkkinointi-30032017-sport-business-forum-oulu 7.5.2019. 

Liukko, L. 2019. Mediavastaava. Kataja Basket Club. Nauhoitettu haastattelu 
15.5.2019. 

Marketing91. 2018. What is sports marketing? Sports marketing discussed in de-
tail. https://www.marketing91.com/what-is-sports-marketing-sports-mar-
keting-discussed-in-detail/ 9.5.2019. 

Meretniemi, J. 2016. Mitä on brändin tarinallistaminen?. Tarina-akatemia. 
http://www.tarina-akatemia.fi/tarinan-voima-
blogi/2016/3/8/7a936pdv7ued38rjogxb9weokzilm9 14.5.2019. 

Mäkelä, T. 2019. Mediavastaava. BC Nokia Näädät Oy. Nauhoitettu haastattelu 
9.5.2019. 

Mäki, M-T. 2019. Opinnäytetyö Korisliiga-seurojen sosiaalisen median käytöstä. 
susanna.juutinen@edu.karelia.fi. 14.5.2019 

Nateassigment. 2019. 4 E`s of Sports Marketing. https://nateassign-
ment.weebly.com/4-es-of-sport-marketing.html# 8.5.2019. 

Pönkä, H. 2014. Sosiaalisen median käsikirja. Jyväskylä: Docendo Oy 
Salon Vilpas. 2019a. https://fi-fi.facebook.com/VilpasVikings/ 20.5.2019. 
Salon Vilpas. 2019b. https://www.instagram.com/salonvilpas/ 20.5.2019. 
Salon Vilpas. 2019c. https://twitter.com/vilpasvikings 20.5.2019. 
Salon Vilpas. 2019d. https://www.youtube.com/user/VilpasVikings 20.5.2019. 
Saarikoski, P, Suominen, J, Turtiainen, R & Östman S. 2013. Sosiaalisen median 

lyhyt historia. Tallinna: Gaudeamus.  
Selector 2014. Segmentointi markkinoinnissa. https://selector.bisnode.fi/segmen-

tointi-0 9.5.2019. 
Sendenali, M. 2016. Sosiaalisen median markkinoinnin riskit. Nobot.  

http://nobot.fi/sosiaalisen-median-markkinnoinnin-riskit/ 10.5.2019 

https://fi-fi.facebook.com/KobratLapua/
https://www.instagram.com/kobratlapua/
https://twitter.com/KobratLapua
https://www.youtube.com/channel/UCWC41Xnp_Z06kG399GspEeA%2020.5.2019
https://www.youtube.com/channel/UCWC41Xnp_Z06kG399GspEeA%2020.5.2019
https://www.facebook.com/Korihait/?fref=ts
https://www.instagram.com/uukorihait/
https://twitter.com/Korihait
https://www.youtube.com/channel/UCPrJNfy8-HSo_-JjwUzl7EA
https://www.facebook.com/Kouvot/
https://www.instagram.com/kouvot/
https://twitter.com/Kouvot
https://www.youtube.com/user/Kouvot1964
https://www.facebook.com/ktpbasket/
https://www.instagram.com/ktpbasket/?hl=fi
https://twitter.com/ktp_basket?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UCPDIoWPz39IPM6hNcMCcD3Q
https://www.youtube.com/channel/UCPDIoWPz39IPM6hNcMCcD3Q
https://www.slideshare.net/artokuuluvainen/moderni-urheilumarkkinointi-30032017-sport-business-forum-oulu%207.5.2019
https://www.slideshare.net/artokuuluvainen/moderni-urheilumarkkinointi-30032017-sport-business-forum-oulu%207.5.2019
https://www.marketing91.com/what-is-sports-marketing-sports-marketing-discussed-in-detail/
https://www.marketing91.com/what-is-sports-marketing-sports-marketing-discussed-in-detail/
http://www.tarina-akatemia.fi/tarinan-voima-blogi/2016/3/8/7a936pdv7ued38rjogxb9weokzilm9
http://www.tarina-akatemia.fi/tarinan-voima-blogi/2016/3/8/7a936pdv7ued38rjogxb9weokzilm9
mailto:susanna.juutinen@edu.karelia.fi
https://nateassignment.weebly.com/4-es-of-sport-marketing.html
https://nateassignment.weebly.com/4-es-of-sport-marketing.html
https://fi-fi.facebook.com/VilpasVikings/
https://www.instagram.com/salonvilpas/
https://twitter.com/vilpasvikings
https://www.youtube.com/user/VilpasVikings
https://selector.bisnode.fi/segmentointi-0
https://selector.bisnode.fi/segmentointi-0
http://nobot.fi/sosiaalisen-median-markkinnoinnin-riskit/


37 
 

Simplycast. 2014. How To Guide: Facebook Marketing For Sports Teams. 
https://www.lifewire.com/what-is-social-media-explaining-the-big-trend-
3486616 12.5.2019. 

Siniaalto, M. 2014. Sosiaalisen median menestysreseptit. Helsinki: Kauppakamari.  
Smith, K. 2019. 123 amazing social media facts and statistics. Brandwatch. 
             https://www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-

facts/.  7.5.2019. 
Statista. 2019. Social media usage in Finland – statistics and facts 
             https://www.statista.com/statistics/384465/social-network-penetration-in-

finland/. 24.3.2019. 
Suomikoris. 2018. Tässä ovat Korisliigajoukkueiden budjetit kauteen-kärjen ja poh-

jan erot merkittävät. https://www.suomikoris.com/2018/10/05/tassa-
ovat-korisliigajoukkueiden-budjetit-kauteen-karjen-ja-pohjan-erot-mer-
kittavat/. 27.5.2019.  

Suopuro, M. 2017. Jääkiekon ylivalta ei taitu – tässä ovat Suomen tunnetuimmat 
urheilubrändit. Kauppalehti. https://www.kauppalehti.fi/uutiset/jaakiekon-
ylivalta-ei-taitu-tassa-ovat-suomen-tunnetuimmat-urheilubran-
dit/bb78bed2-7998-3a96-a9bb-48d284912acc 12.5.2019. 

Tampereen Pyrintö. 2019a. https://www.facebook.com/tampereenpyrintobasket-
ball 20.5.2019. 

Tampereen Pyrintö. 2019b. https://www.instagram.com/trepyrinto/ 20.5.2019. 
Tampereen Pyrintö. 2019c. https://twitter.com/TrePyrinto 20.5.2019. 
Tampereen Pyrintö. 2019d. https://www.youtube.com/user/TREPYRINTO 

20.5.2019. 
Tilastokeskus. 2018a. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2018 Lii-

tetaulukko 9. Internetin käyttö ja käytön useus 2018, %-osuus väes-
töstä. https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-
04_tau_009_fi.html 

Tilastokeskus. 2018b. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus Tietotek-
niikan käyttö yrityksissä 2018. 
http://www.stat.fi/til/icte/2018/icte_2018_2018-11-30_kat_002_fi.html 
16.5.2019 

Tilastokeskus. 2018c. Taulukko 20 Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutki-
mus 2018. https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-
04_tau_020_fi.html  7.5.2019.   

Trackmaven. 2019. Market Segmentation. https://trackmaven.com/marketing-dic-
tionary/market-segmentation/ 12.5.2019. 

Ura Basket. 2019a. https://www.facebook.com/urabasket/ 20.5.2019. 
Ura Basket. 2019b. https://www.instagram.com/urabasket/?hl=fi 20.5.2019. 
Ura Basket. 2019c. https://twitter.com/UraBasket 20.5.2019. 
Ura Basket. 2019d. https://www.youtube.com/channel/UCz25AdCG-

PEo6WXbusS_BEw 20.5.2019. 
Wikipedia 2019a. Sosiaalinen media. https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_me-

dia#Sosiaalinen_media_yrityksiss%C3%A4 15.5.2019 
Wikipedia.2019b. Facebook https://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook 11.4.2019. 
Wikipedia. 2019c. Instagram https://fi.wikipedia.org/wiki/Instagram 11.4.2019. 
Wikipedia. 2019d. YouTube https://fi.wikipedia.org/wiki/YouTube 24.3.2019.  
Wikipedia. 2019e. Petteri Koponen  https://fi.wikipedia.org/wiki/Petteri_Koponen 
15.5.2019. 
Wikipedia. 2019f. Lauri Markkanen https://fi.wikipedia.org/wiki/Lauri_Markkanen 
15.5.2019. 

https://www.lifewire.com/what-is-social-media-explaining-the-big-trend-3486616
https://www.lifewire.com/what-is-social-media-explaining-the-big-trend-3486616
https://www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-facts/
https://www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-facts/
https://www.statista.com/statistics/384465/social-network-penetration-in-finland/
https://www.statista.com/statistics/384465/social-network-penetration-in-finland/
https://www.suomikoris.com/2018/10/05/tassa-ovat-korisliigajoukkueiden-budjetit-kauteen-karjen-ja-pohjan-erot-merkittavat/
https://www.suomikoris.com/2018/10/05/tassa-ovat-korisliigajoukkueiden-budjetit-kauteen-karjen-ja-pohjan-erot-merkittavat/
https://www.suomikoris.com/2018/10/05/tassa-ovat-korisliigajoukkueiden-budjetit-kauteen-karjen-ja-pohjan-erot-merkittavat/
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/jaakiekon-ylivalta-ei-taitu-tassa-ovat-suomen-tunnetuimmat-urheilubrandit/bb78bed2-7998-3a96-a9bb-48d284912acc
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/jaakiekon-ylivalta-ei-taitu-tassa-ovat-suomen-tunnetuimmat-urheilubrandit/bb78bed2-7998-3a96-a9bb-48d284912acc
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/jaakiekon-ylivalta-ei-taitu-tassa-ovat-suomen-tunnetuimmat-urheilubrandit/bb78bed2-7998-3a96-a9bb-48d284912acc
https://www.facebook.com/tampereenpyrintobasketball
https://www.facebook.com/tampereenpyrintobasketball
https://www.instagram.com/trepyrinto/
https://twitter.com/TrePyrinto
https://www.youtube.com/user/TREPYRINTO
https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_009_fi.html
https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_009_fi.html
http://www.stat.fi/til/icte/2018/icte_2018_2018-11-30_kat_002_fi.html
https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_020_fi.html
https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tau_020_fi.html
https://trackmaven.com/marketing-dictionary/market-segmentation/
https://trackmaven.com/marketing-dictionary/market-segmentation/
https://www.facebook.com/urabasket/
https://www.instagram.com/urabasket/?hl=fi
https://twitter.com/UraBasket
https://www.youtube.com/channel/UCz25AdCG-PEo6WXbusS_BEw
https://www.youtube.com/channel/UCz25AdCG-PEo6WXbusS_BEw
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media#Sosiaalinen_media_yrityksiss%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media#Sosiaalinen_media_yrityksiss%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fi.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://fi.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://fi.wikipedia.org/wiki/Petteri_Koponen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lauri_Markkanen


38 
 

Wikipedia 2019g. Korisliiga https://fi.wikipedia.org/wiki/Korisliiga 12.5.2019. 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Korisliiga

