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1 JOHDANTO 

Tämän tutkielman tarkoituksena on havainnollistaa voittoa tavoittelemattoman 

organisaation markkinointiviestintää ja sen keinoja. Tämä tutkielma keskittyy 

markkinointiviestintään ja sen määritelmään teoreettisella tasolla ja ottaa huomioon, 

miten tapausyhdistys Skydive Kemi ry:n kohdalla markkinointiviestintää toteutetaan. 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tunnetaan myös nonprofit- organisaatioina. 

Yleensä nämä organisaatiot ovat Suomessa joko rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä 

yhdistyksiä (Yhdistystieto 2013). Koska nämä organisaatiot eivät tavoittele 

taloudellista voittoa, vaikuttaa se myös markkinointiviestinnän toteuttamiseen. Tämän 

luvun tarkoituksena on johdattaa lukija aiheeseen perustelujen kautta, sen jälkeen 

määrittää tutkielman tavoite ja tutkimuskysymys. Tämän jälkeen seuraa tutkielman 

teoreettisen viitekehyksen määrittäminen ja empiirisen aineiston esittely. Viimeisenä 

kerrotaan tutkielman rakenne.  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Tässä tutkielmassa keskitytään Skydive Kemi ry:n markkinointiviestinnän keinoihin. 

Vaikka tutkielmassa keskitytään vain yhteen laskuvarjokerhoon, tutkielmaa voidaan 

yleistää myös muihin ry-pohjaisiin laskuvarjokerhoihin. Suomessa toimii tällä hetkellä 

13 ry-pohjaista laskuvarjokerhoa (Laskuvarjotoimikunta 2017). Tutkielmassa 

keskitytään erityisesti markkinointiviestinnän eri muotoihin ja siihen, miten case-

yhdistys käyttää niitä omassa toiminnassaan. 

Laskuvarjohyppääminen ei ole koskaan ollut valtavirtalaji, ja kerhojen toimintaa on 

pyöritetty lähinnä talkoovoimin ja hyppääjien oman aktiivisuuden kautta. Viime 

vuosina laskuvarjohyppääminen on kuitenkin saanut lisää näkyvyyttä eri medioissa, 

mikä on lisännyt tietoisuutta lajista. Juuri ajankohtaisuuden, uudenlaisen ja paremman 

näkyvyyden sekä yhdistyspohjaisin laskuvarjokerhoihin liittyvän tutkimusten 

vähyyden vuoksi haluan keskittyä tähän aiheeseen. Voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden markkinointiviestinnästä on tehty useita tutkimuksia, kuten 

esimerkiksi Kotlerin (1979), Shapiron (1973) ja Henleyn useat tutkimukset vuodelta 

2001. Lisäksi voittoa tavoittelemattomien urheiluseurojen taloudellisista haasteista 
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löytyy useita tutkimuksia, kuten esimerkiksi Wickerin ja Breuerin (2011) ja Cordery, 

Sim ja Baskervillen (2012) tutkimukset, mutta yhdistyspohjaisiin laskuvarjokerhoihin 

liittyvää kirjallisuutta ei ole. Tarvitaankin lisää tutkimuksia markkinointiviestinnän 

toteuttamisesta erityisesti yhdistyspohjaisten laskuvarjokerhojen toteuttamasta 

markkinointiviestinnästä. Tässä tutkielmassa käytetään teoriapohjana voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestintää ja sen keinoja, koska 

teoriaa voi soveltaa hyvin yhdistyspohjaisiin laskuvarjokerhoihin. Oma kiinnostukseni 

lajia kohtaan sekä markkinoinnin opiskelu lisäsivät kiinnostusta aiheen valintaan. 

Viime vuosina voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden määrä ja merkittävyys on 

noussut hurjasti, joten myös tämä näkökulma vaikutti aiheen valintaan.  

Kuten edellä mainittiin, laskuvarjokerhot ovat yleisesti yhdistysmuotoisia, eivätkä ne 

toimi ammattimaisesti tai yritysmäisesti. Tämän vuoksi monilla kerhoilla markkinointi 

on vielä lapsenkengissä ja eri medioiden tehokas käyttäminen ei ole tiedossa. Uudet 

asiakkaat ovat kerhoille välttämättömiä, jotta toimintaa voidaan harjoittaa 

kustannustehokkaasti kerhojen omien laskuvarjohyppääjien lisäksi. On siis tärkeää 

pyrkiä löytämään oikeat kanavat asiakkaiden huomion saavuttamiseksi.  

1.2 Tutkielman tavoitteet ja tutkimusaukko 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia markkinointiviestinnän keinoja voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot voivat käyttää omassa toiminnassaan. Tutkielmassa 

käytetään esimerkkinä tapausyhdistys Skydive Kemi ry:tä, johon kerrottuja teorioita 

peilataan. Kirjallisuudesta löytyy paljon erilaisia julkaisuja voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestinnästä, kuten Kotlerin ja 

Kellerin (2012) teos markkinoinnista ja markkinointiviestinnästä sekä Vuokon (2009) 

teos non-profit organisaatioiden markkinoinnista. Lisäksi Henleyn (2001) tutkimus 

antaa hyvän kuvan markkinointiviestinnän keinoista. Tavoitteena on saada selvyys, 

mitä markkinointiviestinnän keinoja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat 

käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Tavoitteena on myös saada 

selvyys, mitä markkinointiviestinnän keinoja tapausyhdistys Skydive Kemi ry käyttää 

omassa toiminnassaan ja mahdollisesti antaa kyseiselle yhdistykselle toimintaa 

tehostavia parannusehdotuksia.  
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Tutkielman tutkimusongelmat voidaan jakaa yhteen päätutkimuskysymykseen ja 

kahteen alatutkimuskysymykseen, jotka voidaan muotoilla seuraavasti: 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: ”Mitä markkinointiviestinnän keinoja voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot voivat käyttää omassa toiminnassaan?” 

Tutkimuksen alakysymykset ovat: ” Mitä markkinointiviestinnän keinoja voidaan 

pitää tärkeimpinä yhdistyspohjaisissa laskuvarjokerhoissa?” 

” Millaisia haasteita yhdistyspohjaisten laskuvarjokerhojen toiminnassa on?” 

Tutkimuskysymykset ovat tärkeitä, koska niiden avulla pystytään parantamaan voittoa 

tavoittelemattoman organisaation markkinointiviestinnän toimintaa ja tätä kautta 

saavuttamaan tehokkaampi uusasiakashankinta. Laskuvarjoyhdistysten toiminta 

Suomessa on suhteellisen pientä, jonka takia on tärkeä pystyä hyödyntämään 

markkinointiviestinnän keinoja mahdollisimman tehokkaasti ja kohdistaa ne oikeisiin 

kanaviin. Laskuvarjokerhotoiminnassa kustannuksia on paljon, jotka koostuvat muun 

muassa lentokoneen ylläpitämisestä, lentobensiinistä ja laskuvarjokalustosta. Onkin 

tärkeä pystyä löytämään eri keinoja uusien asiakkaiden hankkimiseksi, jotta toiminta 

voidaan turvata myös seuraaville vuosille. Tutkimuskysymykset ovat tärkeitä myös 

sen takia, että mahdolliset asiakkaat saavat tietoa lajista ja sen toiminnasta.  

1.3 Tutkimusmenetelmä ja empiirisen osio toteutus 

Tämän tutkielman teoreettinen osuus toteutetaan kirjallisuuskatsauksen muodossa 

käyttäen voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestintää ja sen 

keinoihin liittyvää teoriaa.  Kuten aiemmin on kerrottu johdannossa, kirjallisuudessa 

on paljon julkaisuja liittyen voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden 

markkinointiviestintään ja sen keinoihin, joten aineistoa on yleisesti saatavilla. 

Tapausyhdistys Skydive Kemi ry on voittoa tavoittelematon organisaatio, joten teoriaa 

voidaan soveltaa siihen. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden teoriaa on 

perusteltua käyttää, koska sen avulla saadaan muodostettua laaja teoriapohja voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestinnästä. 
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Tutkimus toteutetaan laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiivinen 

tutkimus auttaa helpottamaan tutkimuskohteen ymmärtämistä ja selittää sen 

käyttäytymisen ja päätösten syitä. Yleensä tutkimuksessa keskitytään pieniin 

tapausmääriin, mutta ne pyritään analysoimaan mahdollisimman ja tarkasti 

kokonaisvaltaisesti. Tapaukset, joita tutkitaan, valitaan harkinnanvaraisesti ja aineisto 

on tavallisesti tekstimuodossa. (Heikkilä 2014: 16 – 17.) Kun tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita erityisesti merkityksistä ja yksityiskohdista, laadullinen tutkimus 

soveltuu parhaiten käytettäväksi. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään 

syy-seuraussuhteita, joita on mahdoton tutkia kokeiden avulla. (Metsämuuronen 2003: 

171.) Laadullisten menetelmien käyttöä on kuvailtu pehmeäksi tutkimukseksi ja tämän 

tyylisen stereotypian eksistenssi asettaa laadulliselle tutkimukselle erityisiä 

vaatimuksia, kuten tutkimuksen luotettavuuden (Kihn & Ihantola 2008: 87). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei myöskään pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan 

tarkoituksena on antaa ymmärrys ja kuva jotain tiettyä toimintaa tai tapahtumaa kohtaa 

sekä myös antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998: 

61). 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) luokittelevat laadullisen tutkimuksen 

aineistonkeruumenetelmät neljään osaa, jotka ovat haastattelut, erilaiset kyselyt, 

havainnoinnit ja dokumenttien pohjalta perustuva tieto. Empiirisenä aineistona tässä 

tutkielmassa käytetään kyselytutkimuksesta saatua dataa, joka kerätään Skydive Kemi 

ry:n puheenjohtajalta sähköposti -ja puhelinhaastattelun muodossa. Haastattelun 

kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, jotta tuloksista tulisi mahdollisimman 

todenmukaisia. Haastattelun aihepiirit on etukäteen mietitty, mutta kysymysten tarkka 

muoto ja järjestys eivät ole määriteltyjä (Eskola & Suoranta 2000: 86). Aineisto on 

sisällöltään laadullista ja sitä analysoidaan laadullisesti. Sekundääristä dataa on kerätty 

yhdistyksen internet-sivuilta. 

Tutkimuksen empiirinen osio toteutetaan käyttämällä tapaustutkimusta ja 

puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tapaustutkimus on erityisen pätevä silloin, jos 

halutaan tutkia syvällisesti ja läheisesti tiettyä kohdetta, paneutua tosielämän 

tilanteisiin ja kuvailla yksityiskohtaisesti riippuvuuksia ja suhteita. Tapaus voi olla 

organisaatio, yhteisö, tapahtuma, ihmisryhmä, prosessi tai kampanja. (Daymon & 

Holloway 2002: 105– 107). Sayre (2001) jatkaa lisäämällä, että tapaustutkimus 
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voidaan toteuttaa käyttämällä viittä eri informaatiolähdettä, jotka ovat yritysrekisteri, 

kirjallisuus, kysely, haastattelut ja havainnointi. Tässä tutkielmassa aineisto kerätään 

teemahaastattelulla.   

1.4 Tutkielman rakenne 

Johdannon jälkeen tutkielmassa määritellään, mitä ovat voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot, miten ne toimivat ja mitkä ovat niiden erityispiirteet. Seuraavassa 

luvussa keskitytään markkinointiviestintään ja markkinointiin teorian tasolla. Luvussa 

avataan tarkemmin, mitä tehtäviä markkinointiviestinnällä on sekä, mitä 

markkinointiviestinnän keinoja on mahdollista käyttää voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden tapauksessa. Luvussa myös esitetään markkinointiviestinnän 

toteuttamisen haasteita. Neljännessä luvussa esitellään tapausyhdistys Skydive Kemi 

ry sekä sen toteuttamat markkinointiviestinnän keinot, jotka on saatu selville 

haastattelun avulla.  Lopuksi tutkielmassa avataan yhteenveto ja kerrotaan sekä 

teoreettiset että liikkeenjohdolliset johtopäätökset.   
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2 VOITTOA TAVOITTELAMATTOMAT ORGANISAATIOT 

Tässä luvussa määritellään voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, jonka jälkeen 

esitellään niiden ominaisuuksia, toiminnan tavoitteita, rahoitusmalleja ja 

erityispiirteitä. Huomiota kiinnitetään myös organisaation ydinosaamiseen. 

Viimeisessä kappaleessa avataan voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden 

haasteita toiminnalle. 

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden teoriaa käytetään tutkielmassa siitä 

syystä, että on perusteltua avata voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden 

tavoitteet, ominaisuudet ja erityispiirteet, jotta saadaan kuva niiden toimintatavoista, 

jonka jälkeen on mahdollista linkittää annetut teoriat tapausyhdistykseen toimintaan. 

Luvussa käytetty teoria organisaation ydinosaamisesta on tarpeellinen, jotta saadaan 

kuva, millaisista elementeistä muodostuu organisaation ainutlaatuinen tapa toimia ja, 

joka luo kilpailuetua kilpailijoihin nähden. Luvussa esitetyt toiminnan haasteet 

auttavat vastaamaan tutkimusongelmaan, jolloin niiden teoreettinen käsittely on 

tarpeellista. 

2.1 Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden määritelmä 

Lyhyesti määriteltynä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat organisaatioita, 

joiden ydintarkoitus ei ole rahallisen voiton tuottaminen omistajilleen (Vuokko 2009: 

9). Näiden organisaatioiden tehtävänä on yleisön tai kuluttajien tarpeiden täyttäminen 

aloilla, joilla hallinnolliset elimet tai yritykset eivät pysty näihin tavoitteisiin. Samaan 

aikaan kuitenkin voittoa tavoittelemattomat organisaatiot kilpailevat edellä 

mainittujen tahojen kanssa samoilla aloilla. (Dobrai 2010.)  Viime vuosina voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden määrä on noussut huomattavasti. Esimerkiksi 

vuonna 2004 Suomessa oli yli 121 000 aatteellista yhteisöä. Tämän lisäksi on olemassa 

mittaamaton ja tilastoimaton määrä erilaista vapaamuotoista kansalais-, vapaaehtois-, 

yhteis- ja talkootoimintaa. (Vuokko 2009: 15.) Tämän lisäksi voittoa 

tavoittelemattomista organisaatiosta on tullut monimuotoisempia ja ne vaikuttavat yhä 

enemmän markkinatalouksiin maailmanlaajuisesti. (Drucker 2008: 8, Dobrai 2010).  
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Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot harjoittavat lähes poikkeuksetta 

palvelutoimintaa sekä siihen liittyvää tuotantoa. Drucker (2008: 10) painottaa 

asiakasajattelun, markkinoinnin sekä näihin liittyvien pätevyyksien ja valmiuksien 

merkitystä. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat olemassa pitkälti siksi, että 

ne kykenevät tuottamaan usein julkista sektoria tai liiketoimintaa paremmin tavaroita 

ja palveluja, joiden tuottamiseen ei kilpailumielessä ole suurta halukkuutta tai joista 

on vaikea rahastaa markkinahintaa (Barret ym. 2005). Andreasenin ja Kotlerin (2008) 

mukaan voittoa tavoittelemattomat organisaatioilla olevan useita asiakasjoukkoja, ei-

taloudellisia tavoitteita ja fokuksen olevan palvelussa. Voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden johtaminen on haasteellista, koska yritykset ja muut toimijat tuovat 

painetta alalle halvemmilla hinnoilla, laadukkaammilla palveluilla ja monimuotoisilla 

strategioilla. Tämän johdosta voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden on 

keskityttävä aiempaa paremmin ammattimaisuuteen sekä laadukkaiden palveluiden 

tuottamiseen. (Dobrai 2010.) 

2.2 Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ominaisuudet 

Voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa painotetaan yleensä missiota voiton 

tuottamisen sijaan. Tärkeää on se, minkä vuoksi ja mitä kohderyhmää varten toimintaa 

harjoitetaan. Itse mission toteuttaminen vaatii panostuksia organisaatiossa monilta 

sidosryhmiltä. Henkilöstön työpanosten lisäksi tarvitaan esimerkiksi jäsenmaksuja ja 

asiakkaiden ostoja. (Vuokko 2009: 14.) Druckerin (2011) mukaan johtajan 

ensimmäinen tehtävä on mission määritteleminen. Sen jälkeen on mahdollista 

keskustella, mitkä missiot toimivat ja mitkä eivät. Mission toteutuminen vaatii siis 

käytäntöä ja toimintaa. Drucker (2011) jatkaa lisäämällä, että kolme tärkeintä seikkaa 

mission toteutumisessa ovat mahdollisuudet, kyvykkyys sekä sitoutuneisuus. Jos 

näihin seikkoihin ei kiinnitä huomiota, on hyvin todennäköistä, että missio 

toteuttaminen epäonnistuu. 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot toimivat monimuotoisessa 

toimintaympäristössä useiden sidosryhmien kesken, joihin kuuluvat rahoittajat, 

valtiolliset toimijat, vapaaehtoiset ja asiakkaat tai osallistujat (Balser & McClusky 

2005). Yhteiskunnassa on neljä sektoria. Ne ovat yksityinen, julkinen, kolmas ja neljäs 

sektori. Yksityiseen sektoriin kuuluvat yritykset, jotka tavoittelevat voittoa. Julkiseen 
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sektoriin kuuluvat valtiot, kunnat, kuntayhtymät ja esimerkiksi KELA. Näille on 

tyypillistä, että organisaatio koostuu vain palkatusta henkilöstöstä. Kolmanteen 

sektoriin kuuluvat erilaiset järjestöt ja yhdistykset, joiden organisaatio ja 

päätöksenteko voivat olla epämuodollisempia kuin kahdessa ensimmäisessä 

sektorissa. Yhdistysten suosiosta kertoo se, että vuonna 2013 yhdistysten lukumäärä 

oli jo noin 135 000 (Patentti– ja rekisterihallitus 2017).  Neljänteen sektoriin kuuluvat 

kotitaloudet, perheet ja ystäväpiirit eli ihmisten sosiaalisia tarpeita tyydyttävät 

yhteenliittymät. Tällä sektorilla on yksittäisen kansalaisen hyvinvoinnin kannalta 

erittäin tärkeä merkitys. (Vuokko 2009: 15.) Taulukossa 1 on havainnollistettu 

organisaatioiden luokittelu.  

Taulukko 1. Muodollisten organisaatioiden luokittelu (Vuokko 2009: 16). 

 

Voittoa tavoittelevat 

organisaatiot 

Voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot 

Yksityinen sektori 

Yritykset Järjestöt, yhdistykset (kolmas 

sektori) 

Julkinen sektori 

Kuntien ja valtion 

liikelaitokset 

Kunnat, valtion organisaatiot 

Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita voidaan luokitella myös tarkemmin sen 

mukaan, mihin elämänalueeseen niiden toiminta liittyy. Taulukossa 2 on ICNPO-

järjestelmän (International Classification of NonProfit Organizations) mukaisesti 

jaetut luokat, jotka on sovellettu Suomen oloihin. Taulukosta voi nähdä sen, että 

voittoa tavoittelemattomia organisaatioita toimii hyvin monella alalla.  
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Taulukko 2. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden luokat (Vuokko 2009: 16 - 17). 

Voittoa tavoittelemattoman organisaation  Esimerkkejä luokan sisällöstä 

luokka    

 

 

Kulttuuri– ja virkistystoiminta                           Urheilu– ja harrasteseurat 

Koulutus ja tutkimus  Peruskoulutus, korkeakoulut 

Terveys   Sairaalat, hoitolaitokset 

Sosiaalialan palvelut  Päivähoito, toimeentuloturva 

Ympäristö   Luonnon– ja ympäristönsuojelu   

Kehittäminen ja asuminen  Työllistäminen    

Politiikka ja juridiikka  Oikeuslaitos, kuluttajasuojelu 

Hyväntekeväisyys  Humanitääriset järjestöt 

Kansainvälinen toiminta  Opiskelija– ja kulttuurivaihto 

Uskonto   Seurakunnat, kirkko 

Työelämä   Työmarkkinajärjestöt 

2.3 Toiminnan tavoitteet 

Ensisijainen ero voittoa tavoittelemattomien ja voittoa tavoittelevien organisaatioiden 

välillä on se, että voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja niiden rahoittajat 

sijoittavat ihmisin ja hyvinvointiin. Voittoa tavoittelevat organisaatiot sijoittavat 

puolestaan saavuttaakseen taloudellista tuottoa. (Ryan 1999.) Toinen merkittävä ero 

voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ja yritysten sekä liikelaitosten välillä on 

voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toiminnan motiivi sekä mission 

saavuttaminen. Vaikka taloudellinen voitto ei ole pääasiallinen tarkoitus voittoa 

tavoittelemattomille organisaatioille, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei 

organisaatioilla olisi taloudellisia tavoitteita. Taloudellinen tavoite voi olla esimerkiksi 

kulujen tai alijäämän minimointi, kulujen kattaminen tai mahdollisesti jonkinlaisen 

rahallisen ylijäämän saavuttaminen. Jos voittoa pääsee syntymään, voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot käyttävät sen eri tavalla kuin yritykset. Tällöin 

ylijäämää ei jaeta omistajille kuten yrityksissä vaan rahat käytetään oman toimintaan 

ja sitä kautta paremmin itse mission toteuttamiseen. Voidaankin sanoa, että voittoa 

tavoittelemattomilla organisaatioilla on kaksi tavoitetta. Ne ovat mission 

toteuttaminen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. (Vuokko 2009: 1920.) 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot pyrkivät muiden organisaatioiden tavoin 

saamaan hyviä tuloksia. Keskeinen tavoite ei ole rahallinen voitto vaan se voi olla 

myös sosiaalista voittoa esimerkiksi yhdistyksen jäsenten paremmat mahdollisuudet 

lajin parissa. Molempien edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen ja 
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huomioonottaminen ovat tärkeitä toiminnan rahoittajien kannalta, vaikka ne 

olisivatkin organisaation omia jäseniä. (Vuokko 2009: 2021.) 

2.4 Rahoitusmallit 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät 

toimi rahan vuoksi, mutta ne tarvitsevat rahaa toimintaansa kattaakseen kulut. Vuokko 

(2009: 2124) jakaa päärahoitusmallit kolmeen eri ryhmään, ja ne esitellään 

seuraavissa kappaleissa.  

Yksityisten jäsenorganisaatioiden tehtävänä on ajaa jäsentensä etuja. Toimintaa 

rahoitetaan jäsenmaksuilla. Tämän lisäksi yhdistys voi saada tukea myös muilta 

lähteiltä, esimerkiksi kunnaltaan. Jäsenet tukevat omalla työpanoksellaan yhdistystä ja 

saavat sitä kautta myös itseään hyödyttäviä palveluja.  

Valistus– ja hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnan tarkoituksena on tuottaa muutakin 

kuin jäsenetuja, esimerkiksi valistusta. Tällaisen organisaation missio on valistaa, 

kouluttaa, edistää tiettyä toimintaa ja ajattelutapaa tai tukea tiettyä ryhmää. Järjestö ei 

saa kohderyhmältä rahaa tai muuta panosta vaan organisaatioiden toimintaa rahoittavat 

julkiset rahoittajat kuten Raha-automaattiyhdistys (RAY). Julkinen tuki perustuu 

siihen, että järjestö tekee yhteiskunnan tai ihmisten sosiaalisen vastuun kannalta 

tärkeää työtä. Rahoittajina voivat olla myös yksityiset kansalaiset ja yritykset.  

Julkisen sektorin voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden rahoitusmalli perustuu 

kunnalta ja valtiolta saataviin verotuloihin. Tämä malli poikkeaa kahdesta edellisestä 

siinä, että rahavirta ei perustu kansalaisten omaan motivaatioon ja vapaaehtoisuuteen 

vaan pakkoon maksaa veroja ja ylläpitää organisaatioita. Hyvinvointiyhteiskunnan 

tehtävä on pitää huolta niistä, jotka eivät itse tiettynä aikana siihen kykene, esimerkiksi 

työttömistä.  
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2.5  Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden erityispiirteet 

Ensimmäinen erityispiirre on ei-taloudellisten tavoitteiden laittaminen etusijalle. 

Yritystoiminta harvoin muodostuu tällaisten seikkojen äärelle, kun taas voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden kohdalla se on toiminnan perusajatus, 

esimerkiksi Pelastusarmeijan kohdalla. Tavoitteena on kaikista ihmisistä 

huolehtiminen. (Vuokko 2009: 25.) 

Toinen erottava tekijä yrityksistä on vaihdantasuhteen erilaisuus. Yritykset saavat 

asiakkailtaan tuotteista ja palveluista maksun, kun taas voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot saavat jäsenmaksun jäseniltään, joille palveluja pyritään tarjoamaan. 

Organisaation pitää markkinoida itseään rahoittajien ja palvelujen käyttäjien suuntaan 

koska, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot saavat tulonsa yleensä osittain tai 

kokonaan muilta kohderyhmiltä, kuin niiltä, jotka käyttävät organisaatioiden tarjoamia 

palveluita. Esimerkkinä paikallinen urheiluseura toivoo kunnalta ja paikallisilta 

yrityksiltä tukea omalle toiminnalleen. Samalla seura toivoo saavansa uusia harrastajia 

toimintaansa. Koska resursseja on rajallisesti, niiden kohdistaminen organisaation 

mission kannalta on tärkeää. (Vuokko 2009: 25.) Dyer ym. (2002) korostavat 

erityisesti varojen keräämisen tärkeyttä organisaation toiminnassa. Ulkoiset suhteet 

ovat aina olleet tärkeitä voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, koska ne ovat 

ulkoisten sidosryhmien resurssien varassa. Näitä resursseja ovat rahoittaminen, 

vapaaehtoiset, jäsenet ja organisaation jäsenet. (Balset & McClusky 2005.)  

Joidenkin voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden palveluiden kysyntä ylittää 

selvästi tarjonnan. Kunta ei pysty tarjoamaan kotiapupalvelua tai ruoka-apua ei pystytä 

antamaan kaikille sitä tarvitseville. Tavanomaiset markkinoinnin syyt, kuten kysynnän 

synnyttäminen tai lisääminen, eivät ole näissä ongelmana. (Vuokko 2009:26.) 

Yleensä voittoa tavoittelematon sektori tarjoaa ajattelutapoja, esimerkiksi valistuksen 

tai koulutuksen muodossa. Yrityksissä toiminnan ja saavutusten arviointiperusteina 

käytetään asiakkaiden tai omistajien tyytyväisyyttä. Voittoa tavoittelemattomissa 

organisaatioissa voiton tuottaminen ei ole ensisijainen päämäärä, vaan tärkeintä on 

mission toteuttaminen. Näissä organisaatoissa tarvitaan usein henkilöstön ja 

asiakastyytyväisyyden kehittämistä. (Vuokko 2009: 26 – 27.) Henkilöstön 
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valitseminen on organisaation kenties ainoa seikka, johon se itse voi vaikuttaa. 

Henkilöstö määrittää, kuinka tehokkaasti organisaatio toimii eikä yksikään 

organisaatio ole parempi kuin sen oma henkilöstö. (Drucker 2011: 111.) 

Vuokko (2009) mukaan voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toimintaa 

voidaan arvioida monesta näkökulmasta, kuten jäsenten, rahoittajien tai 

yhteistyökumppaneiden kannalta. Balser ja McClusky (2005) jatkavat lisäämällä, että 

voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toiminta tulee olla vastuullista, jotta ne 

voivat palvella yhteisöä hyvin, koska yllä mainitut tahot tarkastelevat organisaatioiden 

toimintaa. Näihin organisaatioihin kohdistuu myös julkista valvontaa, jos organisaatio 

toimii pelkästään rahoittajien tuella. Olennainen kysymys kuitenkin arvioinnissa on, 

tuleeko asetetut tavoitteet saavutetuiksi. Toiminnan arviointi ilman tavoitteiden 

asettamista on turhaa. (Vuokko 2009: 27 – 28.) 

Mission ja asiakaskunnan toiveiden ja tavoitteiden välillä saattaa ilmetä ristiriitoja ja 

jännitteitä. Tämän takia tavoitteet tulee laittaa tärkeysjärjestykseen, mutta niiden tulee 

aina perustua organisaation missioon. Usein käy kuitenkin niin, että toimintaa 

rajoittavat lopulta enemmän perinteet ja jämähtäneet toimintatavat. (Vuokko 2009: 27 

– 28.) 

Viimeinen Vuokon (2009) listaama erityispiirre voittoa tavoittelemattomissa 

organisaatioissa on vapaaehtoistyön suuri merkitys. Dyer ym. (2002) jatkavat 

lisäämällä, että vapaaehtoiset saattavat auttaa organisaatiota tekemällä mediajulkaisuja 

tai promoamalla organisaatiota tapahtumissa.  Pienten paikallisten urheilu- tai 

harrasteseurojen toiminta on usein täysin riippuvaista vapaaehtoistyöstä. Asian voi 

nähdä niin, että vapaaehtoistyön antaja antaa lahjoituksen omalla panoksellaan rahan 

sijasta seuralle. Henkilöstö onkin yrityksen tärkein voimavara ja johdon tulee keksiä 

keinot, joilla henkilöstöstä saadaan enemmän irti. (Vuokko 2009: 28 – 29, Drucker 

2011: 111.) Vapaaehtoisten saaminen mukaan omaan toimintaan sekä siihen 

sitouttaminen saattaa olla kuitenkin haasteellista, joka käy ilmi Dyer, Buell, Harrison 

& Weberin vuonna 2002 tekemästä tutkimuksesta.  
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2.6 Organisaation ydinosaaminen 

Hussain, Russel ja Haddad (2014) määrittelevät ydinosaaminen olevan yhteisen 

oppimisprosessin tulosta, joka vaikuttaa sekä sisäiseen että ulkoiseen 

liiketoimintastrategiaan, tuotteiden logistiikkaan sekä henkilökohtaiseen 

kyvykkyyteen. Ydinosaamisen avulla organisaatio voi reagoida toimintaympäristön 

muutoksiin ja seurata tiettyä tuote- tai markkinapolitiikkaa. Ydinosaaminen 

muodostuu organisaation erityisestä tavasta muodostaa liiketoimintaosaaminen sekä 

henkilöstön taidoista, jotka yhdessä muodostavat organisaation ainutlaatuisen 

luonteen. Ydinosaaminen kertoo sen, miten erityislaatuinen organisaation 

ammattitaito on. Ammattitaito muodostuu resurssien, motivaation, henkilöstön 

panostusten, teknologisesta ja ammattitaitoisesta osaamisesta sekä ideoiden jakamisen 

ja johtamisen synergioista.  Ydinosaaminen on erittäin tärkeää organisaation kannalta, 

koska kilpailijoiden on vaikea kopioida osaamista, koska ne liittyvät vain tiettyyn 

organisaatioon. Keskittymällä organisaation ydinosaamiseen saavutetaan toimiva 

kokonaisuus, joka luo kilpailuetua muihin toimijoihin. Bergenhenegouwen, Horn ja 

Mooijman (1996:30) havainnollistavat ydinosaamista seuraavalla kuviolla.  
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Kuvio 1. Organisaation ydinosaaminen (Bergenhenegouwen ym. 1996: 30). 

2.7 Haasteet toiminnalle 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot toimivat samoilla aloilla kuin hallinnolliset 

toimijat ja yritykset, joten niiden on pystyttävä vastaamaan kilpailuun, muiden tahojen 

tuottamiin palveluihin sekä kustannuskilpailuun. Onkin tärkeää, että voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot keskittyvät aiempaa paremmin ammattimaiseen 

toimintaan ja kehittävät laadukkaampia palveluita. Toimintaympäristö muuttuu koko 

ajan ja paineita tulee niin valtion, muiden valtioiden, kotimaisten vaikutteiden sekä 

elämäntyylien vaihtumisen takia. Monet voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat 

reagoineet muutoksiin ottamalla markkinointiviestinnän lähtökohdakseen, mutta ei ole 

vielä riittävästi tutkimustietoa siitä, että ne ovat tehneet sen vapaaehtoisesti. (Brady, 

Brace-Govan, Brennan & Conduit, 2011.)  

Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä pakottavat voittoa tavoittelemattomat 

organisaatiot toimittamaan palvelut kuluttajille tehokkaammin ja tekemään niistä 

mielenkiintoisempia. Tähän päästään toiminnan tehostamisella ja tekemällä 

Henkilökohtainen kyvykkyys Organisaation strategia Toimintaympäristön 

kilpailu/markkinarakenne 

Ydinosaaminen 

Tuotanto Osto/myynti Tuotekehitys Markkinointi 

Ydintuote/palvelu 
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organisaatioista yrityksenomaisen, kannattavan toimijan. Nämä toimet vaikuttavat 

siihen, että voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden huomio kiinnittyy yhä 

enemmän operaatioiden tärkeyden huomioimiseen ja että strateginen johtaminen 

perustuu ympäriltä saatavaan tietoon. On tärkeä huomata myös, että suhteet 

sidosryhmiin ovat merkittäviä toiminnassa. (Dobrai, 2010.) Balser ja McClusky 

(2005) jatkavat lisäämällä, että sidosryhmät arvioivat voittoa tavoittelemattomia 

organisaatioita, kuinka hyvin ne vastaavat sidosryhmien odotuksiin. Toiminnan 

tehokkuuden arviointi perustuu organisaatioiden kykyyn reagoida sidosryhmien 

kanssa. Reagoiminen sidosryhmien vaateisiin saattaa kuitenkin olla vaikeaa, koska 

usein nämä viestit ovat erilaisia ja jopa ristiriidassa keskenään. Sidosryhmät saattavat 

vaatia organisaatiolta jotain, mitä niillä ei välttämättä edes ole. Voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot voivat käyttää apunaan sidosryhmien johtamista 

resurssien mukaan. Sidosryhmät tuleekin tunnistaa ja niille tulee lähettää niiden 

tarpeiden mukaista kommunikaatiota, joka myös vaikuttaa organisaation PR-suhteisiin 

(Dyer ym. 2002). 

Toiminnan laadukkuus on aiempaa tärkeämpää, koska muut sidosryhmät kuten 

rahoittajat kiinnittävät enemmän huomiota toiminnan mittaamiseen päätöksenteon 

tueksi. Voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla on iso rooli yhteiskunnissa 

maailmalla. Pienentyneet lahjoitukset ja budjetit pakottavat organisaatiot toimimaan 

kustannustehokkaammin ja ajattelemaan omaa toimintaansa enemmän markkinoinnin 

ja johtamisen kannalta, jotta ne voivat tarjota palveluita ammattimaisemmin. Voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot tarvitsevat myös yleisön tuen toimiakseen laillisesti, 

tehokkaammin sekä saadakseen taloudellista ja ei-taloudellista tukea. (Bryce 2007.) 

Toisaalta voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toimintaa tarvitaan, koska 

hallinnot ja yritykset eivät välttämättä pysty palvelemaan kaikkia yhteisön osia. 

(Dobrai 2010.) Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tekevät yhä enemmän 

yhteistyötä toisten organisaatioiden kanssa, on ulkoisten suhteiden hoitaminen myös 

erittäin tärkeää toiminnan kannalta (Balser & McClusky 2005). 

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden haasteena on uudistua ja innovoida 

samalla lailla kuin yritysten ja hallinnollisten elinten. Yhteinen tekijä näille kaikille on 

se, että muutosta ei tulisi nähdä uhkana vaan mahdollisuutena. Uudistuksia ja 

innovointia voi lähteä hakemaan esimerkiksi oman organisaation sisältä ja löytää 
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henkilöitä jatkokoulutettavaksi. Väestö muuttuu ja ikääntyy jatkuvasti, jolloin uutta 

osaamista voi hakea esimerkiksi nuoremmista väestön osista. Kehittämistä voi tehdä 

myös omissa asenteissa muutoksen suhteen ja uusien mahdollisuuksien näkemiseen. 

(Drucker 2011.) 

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tarvitsevat lisäksi yhä enemmän johtamista 

omaan toimintaansa, koska niiltä puuttuu niin sanottu punainen lanka. Johtamista 

tarvitaan myös mission toteuttamiseen ja suuntana onkin viime vuosina ollut 

johtamisen yleistyminen. (Drucker 2011:10.) Hussain ym. (2014) jatkavat 

huomioimalla, että voittoa tavoittelemattomat organisaatiot uudelleenjärjestävät 

johtamistaan huomattavan tehokkaasti, jotta ne voivat paremmin kohdata 

toimintaympäristön haasteet ja erityisesti hoitaa suhteitaan sidosryhmiin. Myös näiden 

organisaatioiden on pystyttävä luomaan lisäarvoa asiakkailleen. Geer, Maher ja Cole 

(2008) korostavat myös johtajuuden roolia voittoa tavoittelemattomissa 

organisaatioissa. He lisäävät myös, että organisaation henkilöstöllä voi olla 

johtajuutta, mutta toimitusjohtajalla tai puheenjohtajalla tulisi olla selkeä agenda 

organisaation toimivuuteen sekä toimimaan luotettavasti sidosryhmien silmissä. 

Haasteen toiminnalle muodostaa myös se, että useasti yhdistyksen toimijat eivät saa 

vaivannäöstään rahallista korvausta. Iso syy auttamiseen ja talkootyöhön tulee sen 

kautta, että jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja, että he näkevät suoraan 

oman panoksensa toiminnassa. (Drucker, 2011:12.) Van Slyke ja Johnson (2006) 

korostava lisäksi sitä, että luodakseen riittävästi resursseja, on näiden organisaatioiden 

kyettävä toimimaan tehokkaasti. Organisatorinen suorituskyky on yhteydessä suoraan 

mission toteuttamiseen. Lisäksi johtajuus vaikuttaa organisatoriseen suorituskykyyn.  

Haasteen muodostaa myös se, että organisaatiossa tulisi olla transformationaalista 

johtajuutta, joka vaikuttaa positiivisesti luotettavuuteen organisaatiossa. 

Organisaatioissa tulisi lisäksi olla sitoutuneisuutta toiminnan standardeihin, jotta 

toiminta perustuu luotettavuuteen sekä organisaation jäsenten, että sidosryhmien 

näkökulmasta. (Geer, Maher & Cole 2008.) Balser ja McClusky (2005) lisäävät myös, 

että luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka yhdenmukaisesti ja temaattisesti organisaatiot 

ovat tekemisissä sidosryhmien kanssa. Yhdenmukaisuus parantaa voittoa 
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tavoittelemattoman organisaation ennustettavuutta vähentää sidosryhmien 

epävarmuutta organisaatiota kohtaan. 
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3 MARKKINOINTIVIESTINTÄ VOITTOA TAVOITTELEMATTOMISSA 

ORGANISAATIOISSA 

Tässä luvussa määritellään ensin lyhyesti markkinoinnin määritelmä, josta päästään 

markkinointiviestinnän tehtävän avaamiseen. Luvussa jaotellaan 

markkinointiviestinnän keinot kuuteen eri kategoriaan. Lopuksi vielä kerrotaan 

markkinointiviestinnän toteuttamisen haasteet sekä määritellään tutkielman 

teoreettinen viitekehys.  

Markkinointiviestinnän ja sen keinojen teorian määrittely on oleellista tämän 

tutkielman kannalta, jotta voidaan saada luotettavasti vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. Tutkielman keskeinen tehtävä on määritellä 

markkinointiviestintä, sen keinot ja haasteet, jotta niitä voidaan peilata 

tapausyhdistyksen toimintaan. 

3.1 Mitä on markkinointi? 

Markkinoinnilla pyritään yksinkertaisimmillaan vaikuttamaan. Sillä pyritään 

tekemään organisaatio ja sen tarjoamat tuotteet tai palvelut tunnetuiksi. Lisäksi sillä 

pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, luomaan kiinnostusta vähentämään 

tuotteen tai palvelun käytöstä koettua uhrausta eli sillä pyritään saamaan aikaan 

muutoksia. Markkinointi on toiminto, jonka tarkoituksena on luoda ja lisätä tuotteiden 

tai palvelujen kysyntää ja niihin positiivisesti vaikuttavia seikkoja. Markkinoinnin 

avulla halutaan ylläpitää ja lisätä palveluiden ja tuotteiden kysyntää. (Vuokko 2009: 

29, 39, 5051; Kotler 1973, 42.) Andreasen ja Kotler (2008: 62) täydentävät 

markkinoinnin voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa olevan käyttäytymiseen 

vaikuttamista. He jakavat markkinoinnin kahteen eri osa-alueeseen tässä kontekstissa. 

Ensimmäinen on, filosofinen ajattelutapa, jonka voi ymmärtää olevan keskiössä 

organisaation toiminnoissa. Toinen tapa on rakenteellisempi eli kuinka markkinointi 

pitäisi järjestää organisaatiossa ja kuinka sitä pitäisi toteuttaa. On aiheellista myös 

miettiä, onko markkinointi elintärkeää menestymisen kannalta vai onko se vain 

marginaalista.  
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3.2 Markkinointiviestinnän tehtävä voittoa tavoittelemattomissa 

organisaatioissa 

Markkinointiviestintä on viestintää, jonka tarkoitus on muodostaa yrityksen ja sen 

sidosryhmien välille vuorovaikutusta. Markkinointiviestinnän ja markkinoinnin avulla 

pyritään tietoisesti vaikuttamaan, esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen brändiin. 

(Kotler & Keller 2012: 498, Vuokko 2009: 39.) Markkinointiviestinnän avulla 

tiedotetaan yrityksestä, hinnoista, tuotteista ja saatavuudesta valittuja 

markkinointiviestinnän kanavia käyttämällä. Markkinointiviestintä onkin yrityksen tai 

organisaation näkyvin kilpailumuoto. Markkinointiviestinnän tarkoituksena on luoda 

mielenkiintoa sekä myönteisiä asenteita ja herättää ostohaluja asiakkaassa. 

Samanaikaisesti pyrkimyksenä on huomion herättäminen ja kilpailijoista 

erottautuminen. (Bergström & Leppänen 2005: 150.) Tehokkaan viestinnän 

takaamiseksi on pystyttävä valitsemaan oikeat viestinnän kanavat, jotta viestintä 

saadaan kohdistettua halutulla tavalla tietyille kohderyhmille (Danaher & Rossiter 

2011). 

Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestintää on pidetty 

enemmänkin huomion ja tietoisuuden kasvattamisena tai varojen keräämisen 

parantamisena. Markkinointiviestintää ei ole pidetty ohjaavana toimintana tai 

strategisena suunnittelun työkaluna. Viime vuosina tehdyt useat tutkimukset kuitenkin 

osoittavat, että termit kuten markkinointiorientaatio, asiakasfokus sekä 

markkinointikonsepti liittyvät myös lähemmin voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden toimintaan. (Brady, Brace-Govan, Brennan & Conduit 2011.) 

3.3 Markkinointiviestinnän keinot 

Markkinointiviestinnän keinoja on useita ja eri lähteet jaottelevat keinot eri tavoin. 

Henley (2001) jakaa markkinointiviestinnän neljään osaan, jotka ovat mainonta, 

suora/interaktiivinen markkinointi, tiedotus- ja suhdetoiminta sekä henkilökohtainen 

myyntityö. Vuokko (2009) jakaa markkinointiviestinnän keinot kuuteen luokkaan, 

jotka ovat henkilökohtainen myyntityö, suhdetoiminta, mediajulkisuus, mainonta, 

menekinedistäminen ja sponsorointi. Tähän tutkielmaan valittiin juuri Vuokon (2009) 

jaottelu, koska se sopii hyvin voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden 
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markkinointiviestintään. Jaotteluun päädyttiin siksi, koska sitä käytetään voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestintään liittyvässä 

kirjallisuudessa ja täten on lähempänä haastatellun yhdistyksen toimintaa. Seuraavissa 

luvuissa käydään nämä kuusi keinoa tarkemmin läpi. 

3.3.1 Henkilökohtainen myyntityö 

Henkilökohtaisella myyntityöllä tarkoitetaan henkilökohtaista vuorovaikutusta ja 

vaikutuskanavaa käyttävää viestintäprosessia, jonka tavoitteena on välittää 

tilannekohtaisia ja kustomoituja sanomia samanaikaisesti yhdelle tai muutamalle 

vastaanottajalle. (Vuokko 2003: 169). Yleensä tätä keinoa voidaan käyttää kasvotusten 

kohtaamisissa tai puhelimitse. Henkilökohtainen myyntityö vaatii paljon resursseja, 

joita ei kannata käyttää, jos ei ole todella valmis räätälöimään viestintää. 

Markkinointiviestintä on täten tehokkaampaa, kun viestijä käyttää kanavia, joita 

viestin vastaanottajaa arvostaa (Danaher & Rossiter 2011). 

Myyjältä vaaditaan sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia että erilaisia tietoja ja taitoja 

markkinoitavasta organisaatiosta ja sen toiminnasta. Kun myyjiä valitaan voittoa 

tavoittelemattomiin organisaatioihin, tulisikin kiinnittää huomiota 

rekrytointiprosessiin sekä, miten henkilöstöä koulutetaan ja motivoidaan. Jos 

organisaatio toimii tehottomasti, heijastuu se myös myyntityöhön. (Vuokko 2009: 

172.) 

Erityisen tärkeää henkilökohtainen myyntityö on silloin, kun kyse on kohderyhmän 

kannalta merkittävästä päätöksestä, toiminnan tai palvelun räätälöinnistä tai kun ollaan 

myymässä uutta ja monimutkaista asiaa. On otettava huomioon, että jokaisen 

kohderyhmän tarpeet ovat yksilöllisiä, jolloin myyjällä on suuri rooli. Yksi 

tärkeimmistä myyntityöhön liittyvistä seikoista on toiminnan ja viestinnän kestävyys 

eettisesti. Eettisyyteen vaikuttaa moraali sekä, millainen myyntityön eettinen arvostus 

näkyy organisaatiossa ja, miten koko myyntihenkilöstö voidaan siihen sitouttaa. 

(Vuokko 2009: 173.) 
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3.3.2 Suhdetoiminta 

Suhdetoiminnalla pyritään saavuttamaan ja säilyttämään organisaatioille tärkeiden 

sidosryhmien tuki ja ymmärrys. Suhdetoiminta voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen 

suhdetoimintaan. Sisäinen toiminta viittaa omaan henkilöstöön, kun taas ulkoinen 

liittyy asiakkaisiin, rahoittajiin ja viranomaisiin. Sisäinen suhdetoiminnan tarkoitus on 

avoin tiedottaminen henkilöstölle ja ulkoinen toiminta keskittyy luottamuksen 

rakentamiseen organisaatiota kohtaan. Dyerin ym. (2002) mukaan tarvitaan enemmän 

kohdennettuja viestejä suhdetoiminnassa.  

Samat tavoitteet koskevat myös voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. 

Tavoitteena on goodwillin saaminen, jota saadaan sidosryhmiltä olemalla 

luottamuksena arvoinen, tiedottamalla asioista ja olemalla kiinnostunut sidosryhmistä. 

Suhdetoiminta liitetään usein mediajulkisuuteen. (Vuokko 2009: 173 – 174.) 

3.3.3 Mediajulkisuus 

Mediajulkisuus tarkoittaa organisaation tietoista pyrkimystä saada medioissa 

”maksutonta” aikaa ja näkyvyyttä positiivisille uutisille ja jutuille, jotka koskevat 

organisaatiota. Kaiken lähtökohtana on organisaation oma aktiivisuus 

tiedotusvälineitä kohtaan, jotta voidaan puhua markkinointiviestinnästä. Aina 

näkyvyys ei kuitenkaan ole ”maksutonta”, koska mediatiedottaminen ja 

mediasuhteiden hoito vaativat panostuksia ja resursseja organisaatiolta. Uskottavuus 

on julkisuudesta saatava positiivisin ja houkuttelevin ominaisuus, jolloin esimerkiksi 

artikkeli organisaatiosta lehdessä heikentää kohderyhmän negatiivisa asenteita. 

(Vuokko 2009: 174.) 

Vuokon (2009) mukaan ongelmalliseksi mediajulkisuudesta tekee se, että mikään 

organisaatio ei voi jatkuvasti olla positiivisen uutisoinnin lähde. Negatiivisuutta 

julkisuutta pitää myös osata käsitellä. Toinen haaste mediajulkisuuden käyttämiselle 

on se, että organisaatio ei voi itse kontrolloida, mitä ja miten organisaatiosta viestitään 

ja mihin sävyyn näitä kerrotaan. Organisaatio ei voi myöskään olla varma, missä 

medioissa organisaatiosta viestitään ja ovatko ne organisaation itsensä haluamia 
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väyliä. Haasteelliseksi viestinnästä tekee myös ajoitus, jonka tulee olla oikea-aikainen 

organisaation kannalta. (Vuokko 2003: 291.) 

Media lopulta päättää, saako organisaatio asialleen julkisuutta. Huomio voi olla 

positiivista sekä negatiivista, joita molempia tulee pystyä käsittelemään. 

Mediajulkisuuden käyttö vaatii median intressien tuntemista, oikeanlaisten 

lehdistötiedotteiden tekemistä ja niiden lähettämistä sopivin ajanjaksoin sekä 

mediasuhteiden hoitamista, koska mediasuhteet ovat yksi tärkeimmistä sidosryhmistä 

organisaatiolle. (Vuokko 2009: 174 – 175.) 

3.3.4 Mainonta 

Mainonta on joukkoviestintää, jonka avulla lähetetään eri viestintäkanavia pitkin 

suurelle kohdejoukolle samanaikaisesti samanlainen viesti. Mainonnan alustoja voivat 

olla televisio, aikakauslehdet, sanomalehdet, mainostaulut tai julkinen liikenne tai 

radio (Henley 2001). Monille organisaatioille huomattavan suuri osuus 

mainonnanedistämisbudjetista kohdistuu juuri mainontaan, mutta sitä pienennetään 

jatkuvasti, jotta mainonta voisi kilpailla esimerkiksi suoramarkkinoinnin tai 

sponsoroinnin kanssa (Dalton & Croft 2003: 105). Mainonta on persoonatonta, koska 

se välittyy eri medioiden kautta. Mainonta voidaan jakaa kahteen luokkaa, jotka ovat 

mediamainonta ja suoramainonta. Mediamainontaa on esimerkiksi painettu media 

lehtimainonnan keinoin tai sähköinen mainonta television tai radion kautta. 

Suoramainonta voidaan lajitella suorapostituksiin ja osoitteettomiin mainoksiin ja 

sähköiseen suoramainontaan. (Vuokko 2009: 176.) 

Mainonnassa on kaksi päätösaluetta, jotka ovat mainossanomapäätös (mitä ja miten 

sanotaan) sekä mediapäätös (missä ja miten sanotaan). Mainossanomapäätöksissä 

mietitään, millaisia argumentteja käytetään, mitä asioita painotetaan erityisesti ja mitä 

organisaatiosta luvataan. Tärkeää on osata valita oikea kohderyhmä ja viestiä hyöty 

kohderyhmälle. Toinen keskeinen asia on miettiä, millaisia tehokeinoja voidaan 

käyttää. Näiden tarkoitus on pysäyttää, lisätä huomioarvoa ja vakuuttaa, mutta ne eivät 

saa olla ristiriidassa organisaation omien periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. (Vuokko 

2009: 177.) 
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Mediapäätökset liittyvät siihen, mitä medioita käytetään. Tärkeintä on löytää sellaiset 

kanavat, jotka saavuttavat kohderyhmät. Huomionarvoista on myös miettiä eri 

medioiden kvalitatiivisia ominaisuuksia eli, millainen kyky niillä on välittää sanomaa, 

miten kohderyhmä käyttää eri medioita sekä millainen imago medioilla on. (Vuokko 

2009: 177.) 

Sosiaalisen median (Facebook, Twitter, Instagram ja blogit) käyttö markkinoinnin 

välineenä on lisääntynyt huomattavasti ja se on tullut jäädäkseen. Sosiaalisen median 

käyttö luo mahdollisuuksia organisaatioille, mutta myös haasteita kuten turvallisuus. 

Tämän keinon käyttämisen strategisena seikkana pitäisi olla brändin vahvistaminen ja 

saada uskollisimmat asiakkaat puhumaan juuri omasta organisaatiosta. Strategian 

taustalla pitää olla myös selkeät tavoitteet ennen suunnitelman toteuttamista. 

Sosiaalisen median käyttö mahdollistaa kustannustehokkuuden mainonnassa, 

uskottavuuden rakentamisen sekä lisää uusien yhteyksien hankkimisen. Haasteen 

organisaatioille muodostavat turvallisuusseikat internetissä sekä se, että yritys ei voi 

itse vaikuttaa, mitä siitä puhutaan sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median käyttö ei 

ole selviö, vaan on löydettävä ne keinot, jotka vaikuttavat positiivisesti mainonnan 

lisääntymiseen ja markkinoinnin tehostamiseen. (Hensel & Deis 2010.) Clapperton 

(2010) kuitenkin muistuttaa, että sosiaalista mediaa ei tule ottaa itsestään selvyytenä.  

3.3.5 Menekinedistäminen 

Menekinedistäminen on jonkin konkreettisen edun tai yllykkeen tarjoamista, jonka 

tarkoituksena on lisätä alkuperäisen tuotteen myyntiä. Etu tai yllyke voi olla 

kylkiäinen, lisävaruste ja bonuspakkaus, jotka alentavat kynnystä ostaa tuote tai liittyä 

organisaation jäseneksi (Vuokko 2003: 265). Kuluttajalle saatu hyöty on konkreettinen 

etu, mutta organisaatiolle menekinedistämisestä on hyötyä rajatulla aikavälillä, tai 

muuten jatkuvan edun saaminen muuttuu organisaation tuote- tai hintapäätökseksi. 

Ongelmallista organisaation kannalta on se, että edusta voi tulla ainoa päätöksenteon 

laukaiseva asia, jolloin ostaminen voi olla pelkästään kertaluontoista. (Vuokko 2009: 

179 – 180.) 

Menekinedistäminen on mainontaa tehokkaampaa, jos halutaan saavuttaa parempi 

markkinatilanne lyhyellä aikavälillä, koska kuluttajat vastaavat paremmin 
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menekinedistämisen tarjoamiin suoriin ja aineellisiin hyötyihin. Mainonta on myös 

menettämässä yleisesti tehoaan mediasoitinten nopean lisääntymisen vuoksi, koska 

mainoksilta on vaikea välttyä eri alustoille tulevien mainosten takia. (Dubey 2014.) 

3.3.6 Sponsorointi 

Sponsorointi on jonkun yksilön, tilaisuuden, ryhmän tai muun toiminnan imagon 

vuokraamista ja käyttämistä määriteltyihin markkinointiin liittyviin tarkoituksiin. 

Sponsoroinnin lähtökohtana tulisi olla ajatus siitä, että sponsoroijaan muodostetaan 

strateginen kumppanuus, jotta suhdetta voidaan turvata ja ylläpitää (Doherty & Murray 

(2007). Yleensä tätä markkinointiviestinnän keinoa ei liitetä voittoa 

tavoittelemattomiin organisaatioihin, koska esteeksi muodostuvat niukat resurssit ja 

voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat yleensä sponsoritukea saava osapuoli. 

Periaatteessa nämä organisaatiot voivat olla sponsoroinnissa mukana, ja on tärkeää 

pystyä löytämään sellainen kohde, joka vastaa voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden omien sidosryhmien arvomaailmaa ja kiinnostuksen kohdetta. 

Sponsorointi ei ole kuitenkaan hyväntekeväisyyttä, koska sponsoroija odottaa 

saavansa vastinetta panostukselleen. (Vuokko 2009: 180 – 181.) 

Sponsorointi voi olla erittäin tehokasta suhdetoiminnan parantamisessa, sponsorin 

oman näkyvyyden lisäämisessä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien 

luomisessa. Sponsoroinnin kohteena olevalle organisaatiolle on tärkeää rakentaa 

omasta brändistään mahdollisimman vahva, jotta se voisi lisätä houkuttelevuutta 

mahdollisten sponsoroijien silmissä. (Renard & Sitz 2011). Doherty ja Murray (2007) 

jatkavat lisäämällä, että organisaation on tunnistettava sponsoroitavat kohteet, jotka 

olisivat sopivia sponsoroinnin kohteita. Tarpeen on myös miettiä, sopiiko sponsori 

lajin imagoon ja kohdeyleisöön. Sponsorointi on yksi tehokkaimmista 

markkinointiviestinnän keinoista, ja kohdennettuna sekä ajateltuna oikein se voi olla 

erittäin kustannustehokasta verrattuna mainontaan. Sponsorointi on kehittynyt yhdeksi 

tehokkaimmista ja suosituimmista markkinointiviestinnän keinoista. (Dalton & Croft 

2003: 115 – 116.) 
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3.4 Markkinointiviestinnän haasteet 

Markkinointiviestintä vaikuttaa brändi-imagoon. Jotta markkinointiviestintä toimisi ja 

olisi tehokasta, organisaatioiden on ensin yhdenmukaistettava sisäinen viestintä. 

Kaiken viestinnän, sisäisen ja ulkoisen, tulisi kulkea saman henkilön läpi, jotta 

varmistetaan viestien pysyminen yhdenmukaisena kaikissa eri markkinointiviestinnän 

keinoissa (Dalton & Croft 2003: 127, Henley 2001a.) Viestintäkanavan valinnan tulisi 

vastata organisaation omia tavoitteita viestinnän suhteen. Kuluttajat ovat 

massaviestinnän kohteina, joten on erittäin tärkeää, että organisaation viestit tulevat 

oikealla tavalla julki ja että kuluttajat ymmärtävät organisaation viestin ja itse 

organisaatiota. (Henley 2001a.) 

Yritykset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot käyttävät sosiaalista mediaa yhä 

enenevässä määrin yhtenä markkinointiviestinnän keinona. Valtava datan määrä, jota 

saadaan kuluttajista, luo myös haasteita toiminnalle. Sivustojen ja käyttäjien 

turvallisuus, suurien rahasummien käyttäminen kuluttajien vakuuttamiseen siitä, että 

heidän tietoja ei käytetä väärin sekä huijaukset ja häirintä tuovat oman lukunsa 

toiminnan haasteellisuuteen. Yritykset ja organisaatiot eivät voi myöskään vaikuttaa 

siihen, mitä heistä puhutaan sosiaalisessa mediassa. (Hensel & Deis 2010.) 

Viestin saaminen läpi kustannustehokkaasti oikeissa kanavissa on erittäin tärkeää 

voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestinnän onnistumisen 

kannalta. Markkinointiviestinnän tulisikin pohjautua johonkin valittuun 

suunnitelmaan ja strategiaan. Jotta voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden 

markkinointiviestintä onnistuisi, tulisi määrittää niiden suhde yleisöön, miten ne 

vastaavat yleisön viesteihin, viestien kontrollointi, strategian toteuttaminen 

käytännössä sekä realistisen budjetin miettiminen. Voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden viestintä ja palveluiden myyminen saattavat olla jopa vaikeampaa 

kuin yritysten vastaavien, joten vahvan markkinointiviestinnän käyttö on keskiössä.  

Onkin erittäin tärkeää, että markkinointiviestintä perustuu ennalta valittuun 

suunnitelmaan missä tahansa organisaatiossa. (Henley 2001b.) 
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3.5 Teoreettinen viitekehys 

Tutkielman teoreettista viitekehystä voidaan havainnollistaa kuviolla 2. 

Tutkimuskysymysten kannalta on oleellista ensin määrittää, millaisia ovat voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot ja millaisia ovat niiden erityispiirteet. Tutkielman 

empiirisessä osiossa käytetään tapausyhdistystä, joka on voittoa tavoittelematon 

yhdistyspohjainen organisaatio. Toisena oleellisena seikkana on määrittää, mitä on 

markkinointiviestintä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden näkökulmasta sekä 

myös määrittää oleellisimmat markkinointiviestinnän keinot. Käytettyjen teorioiden 

pohjalta on mahdollista linkittää ne tapausyhdistyksen toimintaan ja saavuttaa 

yleistettävyys muidenkin yhdistyspohjaisten laskuvarjokerhojen 

markkinointiviestintään. 

 

Kuvio 2. Teoreettinen viitekehys. 

  

Voittoa 
tavoittelemattomat 

organisaatiot

Markkinointiviestintä ja 
sen keinot

Yhdistyspohjaiset 
laskuvarjokerhot
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4 CASE-YHDISTYKSEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

4.1 Tapausyhdistyksen esittely 

Tutkielman tapausyhdistys on vuonna 1988 perustettu Skydive Kemi ry, jonka 

toiminnan tarkoituksena on tuottaa kolmen tyyppisiä palveluja: 

laskuvarjohyppykursseja, tandemhyppykursseja ja näytöshyppyjä. Yhdistys on 

kerhopohjainen organisaatio ja toimii aktiivisesti Kemi-Tornion lentokentällä. 

Yhdistyksen kalustoon kuuluu oppilasvarjokalustoa, tandemhyppykalustoa sekä oma 

lentokone, josta kaikki laskuvarjohyppääminen tapahtuu. Omia jäseniä Skydive Kemi 

ry:llä on 40 ja tandemhyppyasiakkaista tulee vuosittain noin 40-50 jäsentä. 

Rahoituksen toimintaansa yhdistys saa järjestämällä laskuvarjo- ja 

tandemhyppykursseja uusille asiakkaille sekä lupakirjahyppääjiltä kerättävistä 

hyppylippumaksuista.  

4.2 Tutkimusaineiston keruu 

Tutkimuksen case-yhdistyksen haastattelu tapahtui sekä puhelimen että sähköpostin 

välityksellä haastattelemalla Skydive Kemi ry:n puheenjohtaja Petri Ollikaista, jolle 

lähetettiin avoin kyselylomake koskien yhdistyksen markkinointiviestintää (Liite 1). 

Kyselylomakkeen kysymykset muotoiltiin siten, että ne auttavat saamaan vastauksen 

tutkimuksen tutkimusongelmiin. Mahdollisia tarkennuksia varten lähetettiin 

tarkentavia kysymyksiä. Sähköposti- ja puhelinkeskustelu sijoittuvat aikavälille 27.3.-

3.4.2017. 

4.3 Analysointimenetelmät 

Tutkimuksen aineisto analysoidaan kvalitatiivisesti. Laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimus ymmärretään yleensä ei-numeraaliseksi eli sitä käytetään ainoastaan 

aineiston muodon kuvaamiseen. (Eskola & Suoranta 1998: 13 – 14). Laadullisen 

aineiston analyysin tarkoituksena on pyrkiä selkeyttämään aineistoa ja aikaansaada 

sitä kautta uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Laadullisessa analyysissa löytyy useita eri 

analysointitapoja ja niitä kehitetään jatkuvasti, jonka seurauksena myös uusia 

menetelmiä syntyy. (Eskola & Suoranta 1998: 138, 161.)  
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Tutkimuksen menetelmäksi valittiin tapaustutkimus, koska tapaustutkimus on 

erityisen pätevä silloin, jos halutaan tutkia syvällisesti ja läheisesti tiettyä kohdetta, 

paneutua tosielämän tilanteisiin ja kuvailla yksityiskohtaisesti riippuvuuksia ja 

suhteita. Tapaus voi olla organisaatio, yhteisö, tapahtuma, ihmisryhmä, prosessi tai 

kampanja. (Daymon & Holloway 2002: 105– 107). Tutkimukseen sopii 

tapaustutkimus hyvin, koska tapausyhdistys on organisaatio, jonka toimintaa ja 

markkinointiviestintää halutaan tutkia erityisen tarkasti.  

Empiirisenä aineistona tässä tutkielmassa käytetään kyselytutkimuksesta saatua dataa, 

joka on kerätty Skydive Kemi ry:n puheenjohtajalta sähköposti -ja puhelinhaastattelun 

muodossa. Haastattelun kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, jotta tuloksista tulisi 

mahdollisimman todenmukaisia. Haastattelun aihepiirit on etukäteen mietitty, mutta 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys eivät ole määriteltyjä (Eskola & Suoranta 2000: 

86). Aineisto on sisällöltään laadullista ja sitä analysoidaan laadullisesti. Sekundääristä 

dataa on kerätty yhdistyksen internet-sivuilta. 

4.4 Markkinointiviestinnän toteuttaminen organisaatiossa yleisesti 

Aineiston perusteella käy ilmi, että markkinointiviestintää organisaatiossa toteutetaan 

useiden jäsenten toimesta. Toiset jäsenet osallistuvat markkinointiviestinnän 

toteuttamiseen enemmän kuin toiset. Markkinointiviestinnän toteuttamisen 

tärkeimpänä päämääränä on pidetty sen mahdollisimman tehokasta toteuttamista 

mahdollisimman vähäisellä budjetilla johtuen organisaation tiukoista resursseista. 

Markkinointiviestinnän suunnitelmallisuus perustuukin ensisijaisesti 

kustannustehokkuuden perusteella eikä niinkään kohdeyleisön tai saavutettavuuden 

perusteella. Markkinointiviestinnän kohteen organisaatio on määrittänyt kuluttajien 

iän perusteella, mikä onkin olennaisin segmentoiva tekijä näin marginaalisessa lajissa. 

Esimerkiksi sukupuolen tai muun demograafisen tekijän mukaan tehtävä 

markkinointiviestintä ei olisi kovinkaan kustannustehokasta. Yhdistys on pyrkinyt 

lisäksi olemaan läsnä 1-3 kertaa kaudessa lähialueen isommissa tapahtumissa, jossa 

lajista pääsee kertomaan enemmän mahdollisille asiakkaille. Tapahtumasta yhtenä 

esimerkkinä on RajaSpotted -tapahtuma, jossa lähialueen urheiluseurat esittelevät 

toimintaa. Yhdistys uskoo myös, että olemalla luotettava ja turvallinen 

palveluntarjoaja omalla alallaan, luo se positiivista kuvaa yhdistyksestä muille 
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sidosryhmille. Yhdistys kokee myös suusta suuhun puheen olevan tärkeä yhdistyksen 

kannalta.  

4.5 Käytössä olevat markkinointiviestinnän keinot  

Seuraavissa kappaleissa keskitytään tarkemmin jo teoriaosuudessakin määritettyihin 

markkinointiviestinnän keinoihin Skydive Kemi ry:n tapauksessa. Osion jälkeen 

keskitytään mahdollisiin markkinointiviestinnän toteuttamisen haasteisiin. 

4.5.1 Henkilökohtainen myyntityö 

Henkilökohtainen myyntityö on keskittynyt lähinnä tapahtumiin, jossa yhdistys on 

ollut mukana. Tärkeimpänä on koettu lajista puhuminen kiinnostuneille esimerkiksi 

näytöshyppyjen lomassa. Näytöshypyt ovat toteutettavia laskuvarjohyppyjä 

esimerkiksi jalkapallo-otteluihin tai muihin yleisötapahtumiin. Tämä on linjassa 

aikaisemman tutkimuksen kanssa, joka on todennut, että henkilökohtainen myyntityö 

on erityisen tärkeää silloin kun kohderyhmä on melko pieni (Vuokko 2009). Yhdistys 

on toteuttanut tätä keinoa lähinnä kasvotusten.  

4.5.2 Suhdetoiminta 

Yhdistys ei koe suhdetoiminnan olevan kovin suuressa roolissa omassa toiminnassaan. 

Tärkein ulkoinen suhdetoimintaan liittyvä yhteistyö on ollut paikallisen lentokerhon 

kanssa vuosittain toteutettavat avointen ovien päivät yleisölle. Esimerkiksi 

asiakkaisiin tai rahoittajiin ei ole kiinteitä suhdetoiminnan muotoja. Omia jäseniä 

tiedotetaan vain lähinnä sähköpostin avulla. 

4.5.3 Mediajulkisuus 

Yhdistys kokee, että mediajulkisuus on erittäin isossa roolissa markkinointiviestinnän 

toteuttamisessa. Parasta mainosta haastatellun mukaan laskuvarjohyppäämisessä ovat 

näytöshypyt, joiden avulla saavutetaan suuri kohdeyleisö. Haastateltu toteaa, että 

monelle jää ajatus hautumaan laskuvarjohyppäämisen kokeilemisesta, kun on ensin 

nähnyt käytännössä hienoja suorituksia jo kokeneilta laskuvarjohyppääjiltä. Monet 
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tulevat kokeilemaan itse lajia myöhemmin ja heistä saattaa tulla aktiivisia harrastajia 

kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. 

Mitkä ovat hyväksi havaitsemia keinoja saada lisää näkyvyyttä yhdistykselle? 

”Näytöshypyt ovat parasta mainosta tässä lajissa. Monelle jää ajatus hautumaan 

nähdessään hyppääjiä laskeutumassa esim. jalkapallo-otteluun.” (Ollikainen 2017). 

Yleensä näytöshyppyjen toteuttaminen ei vaadi organisaatiolta muuta kuin 

laskuvarjohyppääjien viemistä lentokoneella haluttuun uloshyppypaikkaan. Yleensä 

näytöshypyt ovat suhteellisen lähellä kerhon toimipistettä, jolloin polttoaineen kulutus 

ei tuo merkittävää lisää normaaliin toimintaan nähden. Yhdistyksen oma henkilöstö 

pitää huolen näytöshyppypaikalla tuulensuunnan merkkaamisesta, jolloin 

ulkopuolisille tahoille meneviä maksuja ei tule. Näytöshypyt saavuttavat kerralla 

suuren yleisömäärän ja mahdolliset uudet asiakkaat näkevät lajin käytännössä. Muihin 

harrastelajeihin verrattuna laskuvarjohyppäämistä pääsee suhteellisen harvoin 

näkemään, joten näytöshypyt ovat ensiarvoisen tärkeitä markkinointiviestinnän 

toteuttamisessa. Näytöshyppyjä voidaan toteuttaa paikallisesti tai laajemmalla 

alueella. Skydive Kemi ry on tehnyt näytöshyppyjä Kemin, Tornion ja Rovaniemen 

alueella erilaisiin tapahtumiin tai maamerkeille.  

4.5.4 Mainonta 

Yhdistys on toteuttanut mainontaa markkinointiviestinnän keinona eri tavoin. 

Lentolehtisiä yhdistys on käyttänyt vuosikymmeniä ja myös sanomalehdissä on 

käytetty mainontaa. Paikallisen Pohjolan Sanomien kanssa yhdistyksellä on ollut 

yhteistyötä. Paikallislehden toiminnan loppuminen kuitenkin pakottaa yhdistyksen 

miettimään uudelleen mahdollista yhteistyötä jonkun muun tahon kanssa. Lisäksi 

painetun median käyttäminen luo kustannuksia yhdistykselle. Tv- tai radiomainontaa 

yhdistys ei ole käyttänyt. Yhdistyksellä on toimivat internet-sivut. 

Sosiaalista mediaa yhdistys on käyttänyt viime vuosina lisääntyvässä määrin ja viime 

vuosina siihen on panostettu yhä enemmän. Sosiaalista mediaa käytetään sen takia, 

koska kohdeyleisö viihtyy sosiaalisen median eri alustoilla ja kohdeyleisö on helposti 
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tavoitettavissa. Vaikka kohdeyleisö saavutetaankin helposti, ongelmaksi muodostuu 

mahdollisten asiakkaiden fyysinen saapuminen kerhotiloihin ja mahdolliselle 

laskuvarjohyppykurssille. Sosiaalista mediaa on käytetty myös sen takia, että se luo 

vain vähän kustannuksia yhdistykselle. 

Uutena keinona yhdistys on kokeillut Facebookin maksullista markkinointikampanjaa, 

jonka tulokset näkyvät vasta, kun ensimmäinen laskuvarjohyppäämisen alkeiskurssi 

alkaa 3.4.2017, jolloin nähdään, kuinka monta uutta alkeiskurssilaista on saapunut 

edellisvuosiin verrattuna. Sosiaalisen median rooli onkin yhdistykselle erittäin suuri, 

joka käy ilmi seuraavasta kysymyksestä ja vastauksesta. 

Kuinka suuri sosiaalisella medialla on markkinointiviestinnässä? 

”Enenevissä määrin tähän suuntaan menossa. Helppous luoda markkinointikampanja 

miellyttää. Facebookin maksullinen mainonta on juuri kokeilussa.” (Ollikainen 2017). 

Sosiaalisen median käytön helppous, asiakkaiden saavutettavuus ja 

kustannustehokkuus ovat yhdistyksen mieleen. Yhdistyksellä on rajalliset resurssit, 

joten sosiaalisen median käyttö lieventää jo entuudestaan tiukkoja kustannuspaineita.  

4.5.5 Menekinedistäminen 

Yhdistyksellä on vain vähän kokemusta tämän keinon käyttämisestä. Kerran yhdistys 

on kokeillut ilmaisten ämpäreiden jakamista, mutta tätä ei koettu menestyksekkääksi. 

Haasteen muodostaakin sopivien oheistuotteiden tarjoamisen esimerkiksi 

alkeiskurssilaisille. Toisaalta edun tai yllykkeen tarjoaminen ei välttämättä tuo 

enempää mahdollisia asiakkaita lajin pariin jo sen erityisen luonteen takia. Asiakkaat 

ovat useasti hyvin jännittyneitä ennen ensimmäistä laskuvarjohyppyä, joka tuo lisää 

haasteita tämän markkinointiviestinnän keinon toteuttamiseen. 

4.5.6 Sponsorointi 

Yhdistyksellä on hyvin vähän kokemusta tämän keinon käyttämisestä, koska 

yhdistyksellä on rajalliset rahalliset resurssit. Yhdistys on itse toiminut sponsoroijana 
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laittamalla lentokoneen siipien alle muutaman yrityksen nimet, mutta mainostuloja 

yhdistys ei siitä ole saanut, vaan hyöty on tullut halvempina painomateriaaleina. 

Haasteen muodostaakin kysymys, mitä tarjottavaa yhdistyksellä olisi mahdolliselle 

sponsoroitavalle yritykselle tai muulle taholle, joille yhdistys voi heijastaa omia 

toiminnan tavoitteita. 

4.6 Markkinointiviestinnän toteuttamisen ja toiminnan haasteet  

Haastatellun mukaan erityisen haastavaa markkinointiviestinnän toteuttamisesta tekee 

kohderyhmän ikähaarukan laajuus, joka on 15-99 ikävuotta. Yhtä keinoa käyttämällä 

on vaikea saavuttaa maksimaalista hyötyä. Lajin marginaalinen luonne tuo myös 

mukaan omat haasteensa. Haasteen markkinointiviestinnän toteuttamiseen 

muodostavat yhdistyksen rajalliset resurssit niin henkilöstön kuin rahallisten 

resurssien suhteen. Yhdistyksen on vaikea toteuttaa kalliita tv- tai radiomainoksia, 

joilla saataisiin lisänäkyvyyttä yhdistykselle. Yhdistys on käyttänyt printtimediaa 

lentolehtisten ja sanomalehtimainonnan muodossa, mutta tarkkaa dataa niiden 

tuloksista ei ole saatu. Lentolehtisten jakaminen sopii yhdistykselle hyvin, koska 

niiden kustannus ei ole merkittävä ja niillä saavutetaan kohtuullinen osuus 

kohderyhmästä.  Empiriasta saadut havainnot vastaavat hyvin teoriassa esitettyjä 

näkemyksiä resurssien niukkuudesta.  

Yhdistyksellä ei ole vaikeuksia tunnistaa kohderyhmäänsä iän perusteella. Toisaalta 

kuitenkin oikean ja kustannustehokkaan kanavan valinnassa saattaa ilmetä haasteita, 

kuten teoriaosuudessa asiaa avattiin. Lajin luonne tekee hankalaksi sen, että 

kohdennettua markkinointiviestintää on hankala toteuttaa eri demografisten tekijöiden 

pohjalta.  

Haasteen muodostaa myös markkinointiviestinnän strategisen ajattelun pienempi 

merkitys. Markkinointiviestinnän toteuttamista ajaa ensisijaisesti kustannustehokkuus 

eikä niinkään se, millaisia viestejä yhdistyksestä lähetetään missäkin kanavissa. 

Teoriaosuuden perusteella markkinointiviestintä on organisaation näkyvin 

kilpailumuoto, jonka tulisi perustua suunnitelmaan tai strategiaan. Haasteen 

muodostaa myös se, että markkinointiviestintää hoitaa useampi henkilö yhtä aikaa, 

jolloin viestien yhdenmukaisuus ei välttämättä säily samanlaisena. 
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Yhdistys toimii kerhopohjaisen organisaationa, jossa jäsenten vapaaehtoisuudella on 

erittäin merkittävä rooli. Teoriaosuudessakin avatut haasteet vapaaehtoisten 

sitouttamisella organisaation koskevat hyvin paljon myös Skydive Kemi ry:tä. Jäsenet, 

jotka yleensä ovat vapaaehtoisia, eivät saa panostuksestaan rahallista korvausta, vaan 

näkevät lähinnä oman panostuksen yhdistyksen toimintaan. Ilman aktiivisia jäseniä, 

toiminnan pyörittäminen on haasteellista ja tehtävien kasaantuminen muutamien 

henkilöiden harteille saattaa aiheuttaa myös stressiä.  Perinteisesti laskuvarjokerhot 

ovat toimineet talkoovoimin, mutta jäsenten määrän vaihtelu vaikuttaa tehtävien 

jakaantumiseen eri tavoin.  

Laskuvarjohyppäämisen marginaalinen luonne vaikeuttaa sopivan 

markkinointiviestinnän rakentamista. Yhdistys on saanut mukavasti uusia 

alkeiskurssilaisia joka vuosi, mutta suuremmallekin määrälle olisi tarvetta. Toiminta 

on ollut kannattavaa viime vuosina. Vaikka voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden ensisijainen tavoite ei ole voiton tekeminen, on tärkeää kuitenkin 

saavuttaa toiminnan jatkuvuus seuraaviksi vuosiksi. Näin ollen uusien 

alkeiskurssilaisten saaminen on erittäin tärkeää. Yhdistys on kokeillut tänä vuonna 

Facebookin maksullista markkinointikampanjaa, jonka tulokset saadaan myöhemmin 

keväällä. Onnistuessaan tämä keino voisi vakiinnuttaa paikkansa yhdistyksen 

markkinointiviestinnässä. 

Haastavaa on myös löytää oikeanlaiset yhteistyökumppanit, jotka voivat mahdollisesti 

tukea markkinointiviestinnän toteuttamista tai saamaan uusia asiakkaita. Skydive 

Kemi ry on Suomen pohjoisin laskuvarjokerho ja sillä on mahdollisuus saada 

asiakkaita koko Lapin alueelta ja mahdollisesti myös Ruotsin puolelta. Vaikka 

yhdistyksellä on monopoliasema toiminta-alueellaan, haasteena on löytää sopivat 

keinot asiakasmäärien kasvattamiseen käyttämällä markkinointiviestinnän eri keinoja 

kustannustehokkaasti, yhdenmukaisesti ja suunnitelmallisesti.  
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tarkoitus oli tutkia ja selvittää voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden markkinointiviestintää ja sen eri keinoja. Empiirisen 

tapaustutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, millaisia markkinointiviestinnän 

esitetyistä keinoista on käytössä case-yhdistys Skydive Kemi ry:n toiminnassa ja mitkä 

keinot se koki parhaimmaksi oman toiminnan näkökulmasta. Tutkielmassa haluttiin 

myös selvittää markkinointiviestinnän haasteet toiminnassa. Tutkimusaukon avulla 

muodostettiin yksi päätutkimuskysymys ja kaksi alakysymystä Empiirinen osio 

muodostui haastattelemalla case-yhdistyksen puheenjohtajaa, jotta 

tutkimuskysymyksiin koskien yhdistyksen toteuttamaa markkinointiviestintää saatiin 

vastaukset. Empiiristä aineistoa kerättiin myös yhdistyksen internet-sivuilta. 

Tutkielmassa pyrittiin saamaan vastaus tutkimusongelmaan, joka on: ”Mitä 

markkinointiviestinnän keinoja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat käyttää 

omassa toiminnassaan?” Haastattelun ja teoriaosuuden pohjalta tutkimusongelmaan 

saatiin hyvä kuva siitä, millaisia markkinointiviestinnän keinoja yhdistyksissä voidaan 

käyttää.  

Tapausyhdistys käytti vaihtelevasti teoriaosuudessa esiteltyjä keinoja johtuen lähinnä 

resurssien niukkuudesta. Yhdistys oli keskittänyt markkinointiviestinnän 

toteuttamisen henkilökohtaisen myyntityön, mediajulkisuuden ja mainonnan 

keinoihin. Henkilökohtaista myyntityötä tapahtuu pääosin tapahtumissa, joihin 

tehdään näytöshyppyjä tai jossa lajia ollaan yleisesti esittelemässä. Myyntityö tässä 

tapauksessa on lähinnä lajista kertomista ja esitteiden jakamista. Mediajulkisuus liittyy 

myös näytöshyppäämisen kautta saatavaan näkyvyyteen. Näytöshyppääminen 

saavuttaa yhdellä kerralla jopa tuhansia ihmisiä, ja ihmiset pääsevät lähelle lajia, jota 

muutoin harvoin näkee. Skydive Kemi ry onkin tehnyt lukuisia näytöshyppyjä Kemin, 

Tornion ja Rovaniemen alueella. Mainontaa yhdistys on toteuttanut sekä 

printtimediana että sähköisenä mediana. Erilaisia lentolehtiset ovat olleet käytössä 

vuosikymmenien ajan ja sanomalehtimainontaa on tehty jonkin verran. Nykyisen 

yhteistyökumppanin toiminnan loppuminen muodostaa yhdistykselle uusien 

potentiaalisten kumppaneiden etsimisen vaikeuden.  
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Suhdetoimintaa, menekinedistäminen ja sponsorointi ei ole ollut osana yhdistyksen 

markkinointiviestintää, ei ainakaan merkittävässä määrin. Suhdetoimintaa on lähinnä 

ollut muiden ilmailun harrastajien kesken. Omaa henkilöstöä informoidaan 

sähköpostilla, WhatsApp-viestein tai yhdistyksen omalla Facebook-sivulla. 

Menekinedistämistä yhdistys ei ole kokenut omakseen. Sponsorointia yhdistys ei ole 

tehnyt lainkaan siitä näkökulmasta, että yhdistys olisi maksanut sponsoroinnista 

ulkopuoliselle taholle. Markkinointiviestinnän toteuttamista ei juurikaan suunnitella 

etukäteen kuin kustannustehokkuuden nimissä. Eri kanavien tehokkuutta ei ole 

mitattu, vaan tarkoitus on ollut olla näkyvillä eri kanavissa resurssien mukaan. Lisäksi 

markkinointiviestinnän toteuttaminen on useamman henkilön vastuulla. 

Markkinointiviestinnän keinojen välittämät viestit eivät ole erikseen kohdennettuja 

kohderyhmän eri ominaisuuksien mukaan, vaan markkinointiviestintä on keskittynyt 

pääosin segmenttiin, joka on 15-99-vuotiaat henkilöt. Tässä tapauksessa ei olisikaan 

järkevää muotoilla erilaisia viestejä eri kohderyhmien ominaisuuksien mukaan. 

Teoriaosuudessa määritettyjen markkinointiviestinnän keinojen lisäksi yhdistys uskoo 

turvallisen ja vastuullisen toiminnan herättävän mielenkiintoa ja positiivista suusta 

suuhun markkinointia. Laskuvarjohyppäämisen marginaalisen luonteen vuoksi onkin 

erittäin tärkeää, että yhdistyksestä liikkuu positiivinen kuva, jolloin asiakkaat 

uskaltavat tulla kokeilemaan lajia. Suusta suuhun markkinointi vaikuttaa myös 

yhdistyksen ja lajin tunnettuuteen, koska kovinkaan monella ei välttämättä ole edes 

tietoa lajin harrastamismahdollisuudesta Kemissä.  

Päätutkimusongelman lisäksi muodostettiin alakysymys, joka on: ”Mitä 

markkinointiviestinnän keinoja voidaan pitää tärkeimpinä yhdistyspohjaisissa 

laskuvarjokerhoissa?” Haastattelun perusteella voidaan tulkita, että mediajulkisuus ja 

mainonta ovat tärkeimpiä keinoja toteuttaa markkinointiviestintää yhdistyksessä. 

Vastauksista kävi ilmi, että näytöshyppääminen on erittäin tärkeä mediajulkisuuden 

muoto yhdistykselle. Näytöshyppyjen toteuttaminen ei vaadi suuria ponnisteluja 

normaalin laskuvarjohyppytoiminnan ohella, joten suurempia kustannuksia ei pääse 

välttämättä syntymään. Näytöshyppäämisellä saavutetaan suuri katsojajoukko, josta 

mahdollisesti saadaan lajin pariin uusia henkilöitä. Toinen keskeinen seikka 

yhdistyksen toteuttamassa markkinointiviestinnässä on mainonta ja erityisesti 

mainonta sosiaalisessa mediassa. Yhdistys kokee, että se saavuttaa 
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kustannustehokkaasti ja nopeasti mahdolliset uudet asiakkaat Facebookin kautta. Tänä 

vuonna yhdistys on kokeillut Facebookin maksullista markkinointikampanjaa, jonka 

tulokset näkyvät vasta myöhemmin keväällä. Facebookin merkitys on kasvanut 

yhdistyksen toiminnassa viime vuosina enemmän ja todennäköisesti se tulee 

jatkamaan samassa roolissa. Muutenkin on nähtävissä, että erilaiset yhteisöpalvelut 

tulevat olemaan vielä merkittävämmässä roolissa tulevaisuudessa.  

Tutkimuksen toinen alakysymys on: Millaisia haasteita yhdistyspohjaisten 

laskuvarjokerhojen toiminnassa on?” Empiirisestä aineistosta saatujen vastausten 

perusteella voidaan tulkita, että haasteen yhdistyksen toiminnalle muodostavat 

rajalliset resurssit, markkinointiviestinnän suunnitelmallisuuden puute sekä suhteiden 

vähyys muihin sidosryhmiin, kuten ulkoisiin sidosryhmiin. Saadut vastaukset ovat 

linjassa teorian kanssa.  

Papasolomoun, Thrassou, Vrontis ja Sabovan (2014) sekä McDonaldin ja Harrisonin 

(2002) tutkimuksissa suhdetoiminnan tärkeydestä markkinointiviestinnän 

toteuttamisessa case-seurat käyttävät suhdetoimintaa melko vähän. Merkittävämpi 

panostaminen suhdetoimintaan voisi esitetyn teorian perusteella tehostaa yhdistyksen 

markkinointiviestintää. Erityisesti ulkoiseen suhdetoimintaan voisi panostaa 

enemmän, koska se sopii yhteistyökumppaneiden kanssa kommunikointiin ja 

positiivisen kuvan antamiseen. Myös tapausyhdistys voisi parantaa omaa ulkoista 

suhdetoimintaa muihin sidosryhmiin saatujen tutkimustulosten pohjalta.  

Empiirisen aineiston pohjalta voidaan tulkita, että markkinointiviestinnän 

toteuttamista rajoittaa niukat resurssit. Toiminnasta jää juuri riittävä määrä varoja, 

jotta toimintaa voidaan pyörittää tehokkaasti, jolloin ylimääräiseen ei yhdistyksellä ei 

ole varaa. Lisäksi henkilöstön vähyys vaikuttaa olennaisesti markkinointiviestinnän 

käyttämiseen ja muun toiminnan pyörittämiseen. Lisäksi yhdistys on keskittynyt niihin 

keinoihin, joista se on saanut hyviä tuloksia aiemmin.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymykseen ja alakysymyksiin saatiin vastattua alussa 

esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Tutkimuksen keskeiset tulokset voidaankin 

tiivistää seuraavilla tavoilla: 1. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat käyttää 

toiminnassaan useita markkinointiviestinnän keinoja. 2. Yhdistyksen tärkeimmät 
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markkinointiviestinnän keinot ovat mediajulkisuus ja mainonta, jotka pitävät sisällään 

näytöshypyt ja sosiaalisen median käyttämisen. 3. Isoimmat haasteet toiminnassa 

koituvat niukkojen resurssien takia.  

Sosiaalisen median käyttäminen on yhdistykselle tehokasta, koska sillä saavutetaan 

kohdeyleisö nopeasti ja kustannustehokkaasti. Markkinointiviestintään onkin 

panostuettu niillä keinoilla, jotka on koettu hyödyllisimmiksi yhdistyksen toiminnan 

kannalta. Sosiaalinen media on noussut suureen suosioon ja se on käytössä ihmisillä 

joka päivä, joka mahdollistaa suuren yleisön saavuttamisen. Skydive Kemi ry:n 

kokeilema Facebookin maksullinen markkinointikampanja on osoitus siitä, että 

yhdistys on halukas kokeilemaan uusia keinoja asiakkaiden hankkimiseksi tiukan 

budjetin sisällä.  

5.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Henley (2001) on jakanut markkinointiviestinnän keinot tutkimuksessaan neljään 

osaan, jotka ovat mainonta, suora/interaktiivinen markkinointi, tiedotus- ja 

suhdetoiminta sekä henkilökohtainen myyntityö. Vuokko (2009) jakaa puolestaan 

markkinointiviestinnän keinot kuuteen luokkaan, jotka ovat henkilökohtainen 

myyntityö, suhdetoiminta, mediajulkisuus, mainonta, menekinedistäminen ja 

sponsorointi, jotka pääosin tukee Henleyn tekemää jaottelua.  

Henleyn (2001b) tekemä tutkimus osoitti, että viestin saaminen läpi 

kustannustehokkaasti oikeissa kanavissa on erittäin tärkeää voittoa 

tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestinnän onnistumisen kannalta. 

Markkinointiviestinnän tulisikin pohjautua johonkin valittuun suunnitelmaan ja 

strategiaan. On mielenkiintoista huomata, miten aikaisemmat tutkimukset ovat 

havainneet markkinointiviestinnän tärkeyden, mutta käytännön tasolla sitä toteutetaan 

yllättävän vähän. Tuloksista kävi ilmi myös, että voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden viestintä ja palveluiden myyminen saattavat olla jopa vaikeampaa 

kuin yritysten vastaavien, joten vahvan markkinointiviestinnän käyttö on keskiössä. 

Henley korostaakin, että markkinointiviestinnän tulisi perustua ennalta valittuun 

suunnitelmaan missä tahansa organisaatiossa. Tapausyhdistyksen kohdalla tässä 
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asiassa on ristiriita, koska markkinointiviestinnän toteutus ei pohjaudu 

suunnitelmallisuuteen 

Bergströmin ja Leppäsen (2005) mukaan markkinointiviestinnän keskeisin tehtävä on 

luoda mielenkiintoa sekä myönteisiä asenteita ja herättää ostohaluja asiakkaassa. 

Samaa päätelmää tukee Brady, Brace-Govan, Brennan & Conduitin (2011) havainnot 

siitä, että voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden markkinointiviestintää on 

pidetty huomion ja tietoisuuden kasvattamisena tai varojen keräämisen parantamisena. 

Heidän mukaansa, markkinointiviestintää ei ole pidetty ohjaavana toimintana tai 

strategisena suunnittelun työkaluna. Viime vuotiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, 

että termit kuten markkinointiorientaatio, asiakasfokus sekä markkinointikonsepti 

liittyvät myös lähemmin voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden toimintaan. 

Danaher ja Rossiter (2011) korostavat tutkimuksessaan, että tehokkaan viestinnän 

takaamiseksi yhdistysten on pystyttävä valitsemaan oikeat viestinnän kanavat, jotta 

viestintä saadaan kohdistettua halutulla tavalla tietyille kohderyhmille. Empiirisen 

tutkimuksen tulosten perusteella myös tapausyhdistys on pyrkinyt valitsemaan 

sopivimmat markkinointiviestinnän kanavat omassa viestinnässään. 

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden toiminnassa on havaittavissa haasteita. Brady, Brace-Govan, 

Brennan & Conduitin (2011) kertovat artikkelissaan, että monet voittoa 

tavoittelemattomat organisaatiot ovat reagoineet toimintaympäristön muutoksiin 

ottamalla markkinointiviestinnän lähtökohdakseen, mutta ei ole vielä riittävästi 

tutkimustietoa siitä, että ne ovat tehneet sen vapaaehtoisesti. 

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Eniten kehitettävää yhdistyspohjaisilla laskuvarjokerhoilla on markkinointiviestinnän 

suunnitelmallisuuden ja keskeisyyden parantamisessa omassa toiminnassaan. Lisäksi 

parannettavaa on suhteiden muodostamisessa ja hoitamisessa ulkoisiin sidosryhmiin. 

Tällä hetkellä markkinointiviestinnän toteuttamisen vastuu jakaantuu monelle 

ihmisille, joten voisi olla tehokkaampaa, jos yksi tai kaki ihmistä olisi vastuussa 

samanlaisen ilmeen ja viestin lähettämisestä. Toisaalta niukat resurssit pakottava 
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yhdistyksen toimimaan joustavasti ja jäseniä mukaan ottaen. Yksittäisistä 

markkinointiviestinnän keinoista yhdistyksellä on kehitettävää ulkoisen 

suhdetoiminnan parantamisessa muihin sidosryhmiin. Esimerkiksi tapausyhdistys 

voisi tehdä yhteistyötä erilaisten paikallisten yritysten kanssa, jotka voisivat mainostaa 

tätä ainutlaatuista mahdollisuutta harrastaa laskuvarjohyppäämistä Kemissä ja 

vastapalveluksena näille yhdistys voisi mainostaa yhteistyökumppanin palveluita. 

Myös esimerkiksi Kemin alueen matkailu voisi tehostaa tämän palvelun 

markkinoimista omissa kanavissaan.  

Kemin alueella toimii paljon yrityksiä, joille laskuvarjohyppäämistä ja yhdistyksen 

palveluita voisi mainostaa hyvänä tyky-päivän aktiviteettina, jolloin mahdollisia 

asiakkaita saataisiin kerralla enemmän paikalle. Lisäksi yhdistys voisi näyttäytyä 

Kemin alueen kouluilla ja mainostaa omaa toimintaansa siellä, koska monesti lajia 

kokeilevat ovat nuorempia ikäryhmiä. Nämä panostukset vaativat lähinnä joustavuutta 

ja tekijöitä yhdistykseltä, ja haasteena onkin tähän asti ollut vapaaehtoisen puute 

toiminnan parantamisessa. 

Markkinointiviestinnän keinojen tehostaminen ei tapahdu lyhyellä aikavälillä, vaan 

työtä on tehtävä pitkäjänteisesti jopa vuosien ajan. Laskuvarjohyppääminen lajina on 

monelle jo niin jännittävä ajatus, että työn tulokset eivät varmastikaan näy seuraavilla 

kausilla heti. On muistettava, että esimerkiksi sosiaalista mediaa ei tule ottaa 

itsestäänselvyytenä, vaan sen käytön on oltava osa isompaa suunnitelmaa ja sen käytön 

tulisi pohjautua ennalta-asetettuihin tavoitteisiin. Tulevaisuudessa erilaiset 

tietotekniset sovellukset ja palvelut tulevat kilpailemaan perinteisten 

markkinointiviestinnän keinojen rinnalla, joten teoriaosuudessakin mainitun 

palveluiden kehittymisen on oltava keskiössä myös jatkossa. On vaikea ennustaa, 

missä määrin erilaiset markkinointiviestinnän keinot muuttuvat, mutta on tärkeää 

pysyä kehityksessä mukana.  

Saatuja tutkimuksen tuloksia voidaan pitää luotettavina. Esitetyt teoriat pohjautuvat 

monipuolisesti alan kirjallisuuteen ja ne ovat suhteellisen tuoreita. Haastattelusta 

saadut tulokset ovat myös luotettavia, koska niistä saatiin monipuolinen kuva 

yhdistyksen markkinointiviestinnästä. Empiirisen ja teoriaosuuden välillä ei ole 

ristiriitoja.  
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Tutkielman alussa mainittiin tutkielman yleistettävyydestä koskien samantyylisiä 

voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, jotka toimivat samalla alalla. Tutkielman 

tuloksia voidaan yleistää muihin laskuvarjohyppäämistä tuottaviin ry-pohjaisiin 

yhdistyksiin, koska toimintaa säätelee samanlaiset ohjeet ja niukat resurssit. 

Tutkielman rajaus koskeekin vain tällä alalla toimivia yhdistyksiä, koska esimerkiksi 

julkiset voittoa tavoittelemattomat organisaatiot poikkeavat toimintatavoissaan 

yhdistyspohjaisista laskuvarjohyppyseuroista. Vielä paremman yleistettävyyden saisi 

haastattelemalla muiden ry-pohjaisten yhdistysten markkinointiviestinnästä vastaavia 

henkilöitä.  

Tutkielmasta on mahdollista saada laajempi jatkotutkimuskohde haastattelemalla 

Suomessa toimivia voittoa tavoittelemattomia laskuvarjohyppyseuroja ja heidän 

tapaansa toteuttaa markkinointiviestintää. Tutkielman laajuutta voisi parantaa ottaa 

myös mukaan muita ilmailun alalajeja, kuten lentoseuroja ja varjoliidinseuroja. 

Toiminnan luonne on näilläkin samantyylinen ja toimintaa säätelee erilaiset 

ilmailumääräykset, joten jatkomahdollisuuksia tutkimukselle löytyy useita. Eräs 

mahdollisuus olisi myös tutkia, vaikuttaako kaupallinen luonne 

markkinointiviestinnän toteuttamisessa mitenkään yhdistyspohjaisten seurojen 

vastaavista. 
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                     Liite 1 

Teemahaastattelurunko 

1. Mikä on roolisi seuran toiminnassa? 

2. Kuka toteuttaa markkinointiviestintää yhdistyksessä? 

2. Millaista on seuran markkinointiviestintä? 

3. Suunnitellaanko markkinointiviestinnän toteuttamista?  

4. Kuinka paljon yhdistyksen resursseja kuluu markkinointiviestinnän toteuttamiseen? 

5. Mitä seuraavista keinoista yhdistys käyttää markkinointiviestinnässään?  

- henkilökohtainen myyntityö 

- suhdetoiminta 

-mediajulkisuus 

-mainonta 

- menekinedistäminen 

- sponsorointi 

6. Kuinka suuri rooli sosiaalisella medialla on markkinointiviestinnässä? 

7. Onko näiden keinojen lisäksi olemassa muita markkinointiviestinnän keinoja? 

8. Kuinka usein seura markkinoi itsestään ja mikä on ollut tehokkain väline? 

9. Millaisia haasteita markkinointiviestinnän toteutus aiheuttaa ja onko niihin etsitty 

ratkaisuja? 

 


