STUL ohjeistus 01/2018
Kilpailujen tulostiedottaminen

Kotimaiset arvokilpailut:
Liitossa GP-, SM- ja IKM-tulostiedotuksen hoitaa viestintäkoordinaattori. Tiedotteet laaditaan seurojen
ilmoittaman yhteyshenkilön tarjoaman materiaalin pohjalta ja mukaan liitetään kilpailupaikalla urheilijoilta
kysytyt kommentit.
-

Seuran yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot tulee ilmoittaa tammikuun 2018 aikana
sähköpostitse osoitteeseen tiedotus[at]tanssiurheilu.fi

→ Yhteyshenkilö toimii linkkinä kilpailuja järjestävän seuran ja Tanssiurheiluliiton välillä. Tämän tehtävänä
on toimittaa tarvittavat materiaalit tiedotteiden valmisteluun sovitusti.
→ Yhteysehenkilöstä ilmoitettava: Nimi, seura, tehtävä seurassa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tulostiedotteet
-

Liiton viestintäkoordinaattori toimittaa lehdistötiedotteen/uutisjutun kilpailuista ja sen tuloksista
tapahtuman jälkeen yhdessä seuran yhteyshenkilön kanssa kootun materiaalin pohjalta.
→ Ennen kilpailuja viestintäkoordinaattori ottaa yhteyttä kisatiedotusvalmiuden varmistamiseksi.
Samalla saa tarvittaessa tukea ja apuja tiedotukseen ja kommenttien keräämiseen liittyen!
→ Kilpailujärjestäjän yhteyshenkilö huolehtii tarvittavat tiedot kilpailusta, viralliset
kilpailutulokset sekä linkin kilpailun tuloksiin, kuvat sekä urheilijakommentit liiton
viestintäkoordinaattorille osoitteeseen tiedotus[at]tanssiurheilu.fi kilpailupäivänä
→ Tiedote/uutinen lähetetään eteenpäin lehdistölle ja se julkaistaan myös Suomen
Tanssiurheiluliiton Internet-sivuilla sekä sosiaaliseen median kanavissa samana päivänä.

Urheilijakommentit?
Tiedotteeseen liitetään valitsemienne urheilijoiden kommentit kilpailuista.
Urheilijoille esitetään ainakin kolme alla olevaa kysymystä. Vastaukset voidaan lähettää kirjallisena tai
äänitteenä sähköpostitse tai esimerkiksi WhatsApp-viestillä.
1. Miten kisapäivä on sujunut?
2. Millainen tunnelma kilpailupaikalla on ollut tai miten luonnehtisit kisajärjestelyitä?
3. Mitä seuraavaksi? Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia tai mitä seuraavaksi on tähtäimessä?
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Ennakkotiedotteet:
-

Kilpailujärjestäjän yhteyshenkilö sopii liiton viestintäkoordinaattorin kanssa mahdollisen
etukäteisjutun tekemisestä hyvissä ajoin ennen kilpailua. Ennakkotiedote julkaistaan medialle
tapahtumaviikolla
→ Halutessanne kilpailuistanne ennakkotiedotteen, yhteyshenkilön tulee olla yhteydessä
viestintäkoordinaattoriin kolmea viikkoa ennen tapahtumapäivää ja sovittava ilmoituksen sisällöstä
→ Sähköpostitse ilmoitetaan kilpailun tiedot; tapahtumapäivä ja -paikka, lippuhinnat sekä
juttuun liitettävä kuva tai kisajuliste ja verkkosivu, josta löytyy kilpailun aikataulu

Seuran yhteyshenkilön muistilista:
-

Ilmoittaudu tammikuun aikana
Mikäli kilpailuista halutaan ennakkotiedote, ota yhteyttä viestintäkoordinaattoriin (3vk ennen
kisoja)
Viestintäkoordinaattori ottaa yhteyttä kisaviikolla ja sovitaan kilapilutiedotteen sisältöasioista.
Mahdollisuus vinkkeihin ja apuihin oman roolin suhteen!
Huolehdi viralliset kilpailutulokset sekä kuvat ja haastattelut kilpailupaikalta liiton
viestintäkoordinaattorille osoitteeseen tiedotus[at]tanssiurheilu.fi kisapäivänä

Liiton viestintäkoordinaattorilta voit kysyä neuvoa tiedotukseen ja viestintään!
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