
  
Tiedoksi AKK:n ja SML:n kilpailijoille, tiimeille ja kilpailuiden järjestäjille 
 
AKK-Motorsport ry ja Suomen Moottoriliitto ry haluavat panostaa enemmän suomalaisen 
moottoriurheilun näkyvyyteen medioissa. Näkyvyyden parantamisen myötä teemme lajejamme ja 
kilpailijoitamme tunnetummaksi suuren yleisön silmissä, jonka myötä tarkoitus on saada mm. 
kilpailuihimme lisää katsojia ja lajeihimme uusia harrastajia. Näkyvyys on erittäin merkittävässä 
asemassa etenkin moottoriurheilussa, jossa sponsoreiden saaminen näyttelee niin suurta roolia, 
joten toivomme myös kuljettajien sponsoreiden hyötyvän lisänäkyvyydestä ja -arvostuksesta. 
 
Olemmekin perustaneet yhteisen yrityksen, jonka kautta tiedotustoiminta tullaan jatkossa 
järjestämään. Avaamme 4.2.2016 www.moottoriurheilu.tv -portaalin, joka sisältää: 
 
- Tulospalvelun kaikista AKK:n ja SML:n alaisista SM- ja Suomen Cup -kilpailuista  
- Ennakko-, aika-ajo- ja kilpailutiedotteet kaikista AKK:n ja SML:n alaisista SM- ja Suomen Cup -
kilpailuista (kilpailusta ja ajankohdasta riippuen joko yksittäisiä tai yhdistettyjä tiedotteita)  
- Kuvapankin vapaasti julkaistavista kuvista 
- Viikoittain medioille lähetettävän uutiskirjeen, jossa kerrotaan viikonlopun moottoriurheilutärpeistä 
- Henkilökuvia, haastatteluja ja blogikirjoituksia. 
Lisäksi sivustolla tullaan julkaisemaan suomalaiskuljettajien sekä muiden kuin SM- ja Suomen Cup 
-kilpailuiden omia tiedotteita ja videoita, mikäli ne täyttävät viestinnälliset kriteerit (alla ohje 
tiedotteen tekemiseksi). Portaali tulee sisältämään myös uutisfeedin, jonka kautta pääsee 
lukemaan muiden alan medioiden uutisia. Eli tämän yhden sivuston kautta kuluttajat ja median 
edustajat tulevat saamaan kaiken mahdollisen tiedon suomalaisesta moottoriurheilusta ilmaiseksi. 
 
JOTTA TULOS- JA TIEDOTUSTOIMINTAMME TULEE JATKOSSA TOIMIMAAN 
VAIVATTOMASTI, EDELLYTÄMME KILPAILUNJÄRJESTÄJIÄ TOIMITTAMAAN 
OSOITTEESEEN MEDIA@MOOTTORIURHEILU.TV VÄLITTÖMÄSTI AIKA-AJOJEN JA 
KILPAILUN PÄÄTYTTYÄ SEURAAVAA: 
 

- Kilpailun/aika-ajojen viralliset tulokset 1 tunnin sisällä tuomariston kokouksen päätyttyä 
- Vähintään 1 kuva voittajasta/podiumkuljettajista 
- Voittajan kommentti tai hänen puhelinnumeronsa  

 
Kilpailunjärjestäjä voi lisäksi toimittaa lisäkuvia ja -tietoa kilpailusta, kilpailunjohtajan kommentin 
jne. sekä keskiviikon ennakkotiedotteeseen että viikonlopun tiedotteisiin. Sivustolla tullaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioimaan alkavat kaudet ja tulevat kilpailut blogeissa ja 
henkilökuvissa, joten myös vinkit tähän liittyen ovat tervetulleita. 
 
Huomioittehan, että SM- ja Suomen Cup-kilpailuiden tiedotteissa keskitytään lyhyesti kertomaan 
kilpailuiden pääkulku menestyneimpien ajajien kärjellä. Näin ollen mikäli kilpailija tai tiimi haluaa 
saada omat saavutukset näkyville automaattisesti sivustolla, tulee tiedote ja kuva(t) toimittaa itse. 
 
Nettisivuja tukemaan avataan myös sosiaalisen median kanavat 
www.facebook.com/mootttoriurheilutv sekä Twitter-tili @mutvsuomi (#moottoriurheilutv). 
 
Toivomme, että saamme tällä yhteistyöllä kanssanne suomalaisen moottoriurheilun, teidän työnne 
ja saavutuksenne lopulta sille tasolle, jonka se ansaitsee! 



Moottoriurheiluterveisin 
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LEHDISTÖTIEDOTTEEN PERUSTEET 
 
Ajankohtaisuus ja ajoitus ovat tärkeitä: 
 
Uutisillasi on tärkeä merkitys Suomen mediakentässä sekä Moottoriurheilu.tv:ssä ja on 
ratkaisevan tärkeää, että media sekä Moottoriurheilu.tv saa tätä tietoa mahdollisimman pian, jotta 
tieto saadaan mukautettua eri alustoille sekä jaettavaksi eteenpäin. Moottoriurheilu.tv sekä muut 
mediat ovat riippuvaisia nopeasta ja ammattimaisesta lähestymistavasta. 
 
Asianmukainen toteutus on pakollinen:  
 
Lehdistötiedotteiden tulee kattaa kaikki toimituksellinen informaatio sekä oikeat linkit. Mikäli teet 
omaa tiedotusta, se tulisi tehdä kaikista kisoistasi / tapahtumista / uutisoinnin arvoisista 
muutoksista / uudistuksista / projekteista.  
 
OTSIKKO: 
- Pitää mahtua yhdelle riville ja kiinnittää huomio (pitäisi olla lyhyt, keskittyen avainsanoihin). 
- Omaperäinen, mutta ei saa poiketa tekstin sisällöstä. 
- Tapahtuman nimi voi olla mukana, mutta ei pakollinen (tapahtuman nimi voi tulla esille vasta 
johdantokappaleessa). 
 
JOHDANTOKAPPALEESSA: 
- Keskeinen viesti on muotoiltu, esim. tapahtuman /kilpailun/kilpailijan/tiimin pääviesti tai 
ainutlaatuisuus, tulos, yleisömäärä / kilpailijamäärä jne. 
- Ensimmäisessä lauseessa tulee kertoa jokin uusi ajatus, joka täydentää tai kertoo lisää, mutta ei 
ole toistoa otsikosta (yksi tai kaksi hyvin muotoiltua lausetta, ei enempää). 
- Ihannetapauksessa jo pelkästään alkukappale kertoo koko totuuden lehdistötiedotteen 
sisällöstä. 
- Tapahtuman / kilpailun nimi tulee mainita tässä (jos ei ole jo integroitu otsikkoon). 
- Omaperäisyys on aina hyvä, mutta ei saa poiketa tekstin sisällöstä. 
 
ARTIKKELI: 
- Ihanteellinen pituus max. yksi A4-sivu (vastaa noin 500 sanaa). 
- Aloita teksti yhteenvedolla tärkeimmistä tosiseikoista: Kuka teki, mitä, missä, miksi ja milloin? 
Näihin kysymyksiin on vastattava tekstissä, mitä aiemmin, sitä parempi. Mukana on myös hyvä 
olla kommentti/kommentteja kilpailijalta/kilpailijoilta.  
- Tekstin sävyn on hyvä olla positiivinen (riippuen tietenkin asiayhteydestä), mutta se ei saa 
menettää uskottavuutta olemalla liian ylistävä. Käytä superlatiiveja säästeliäästi! 
- Liitä loppuun kaikki olennaiset tiedot kuten aika ja paikka, tapahtuman / kilpailun nimi, tulokset 
(esim. top 10 tulokset), linkki kotisivulle, yhteystiedot. 
 
VALOKUVAT: 
- Lehdistötiedotteessa tulee olla mukana vähintään yksi kuva – paras äksönkuva. Jos kuvia on 
enemmän saatavilla, lähetä myös lähikuva kuljettajasta sekä kuva palkintojenjaosta. Käytä 
asiaankuuluvaa muotoa: .jpg, , max. koko noin 1 MB per kuva.  
- Varmista, että seuraavat asiat sisältyvät kuvatietoihin: Tapahtuman nimi, urheilijan nimi, 
päivämäärä, sijainti, kuvaaja.  
 
LOPPUTARKISTUS: 
- Ovatko kaikki nimet, päivämäärät ja tosiasiat tekstissä tarkistettu? Onko kieliasu tarkistettu? 
Onko yksi tai kaksi kommenttia mukana? Onko lukijalle annettu kaikki keskeiset 
tosiasiat johdantokappaleessa 


