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Tähtiseura-ohjelma

Uudistuneella Olympiakomitealla, lajiliitoilla ja aluejärjestöillä on 
ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää Suomen 
urheiluseuratoimijat lajista riippumatta. 
Oman kohderyhmänsä laatutekijät täyttävä urheiluseura saa 
Tähtimerkin ja toimii osana maanlaajuista tähtikuviota –
jatkuvan kehittämisen verkostoa, jossa seurat saavat tukea 
omaan toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään.



Tunnus kuvastaa laatuseuraohjelman tavoitteita:



Tunnuskategoriat kohderyhmittäin



Tunnusyhdistelmät seuroille, joilla on enemmän 
kuin yksi Tähtimerkki 



Tähtikuvio – virallinen tähtimerkki



SOVELLUSESIMERKKEJÄ



Jättitunnus



Roll-up



Sovellusesimerkki: 
verkkosivut



Sovellusesimerkki: 
verkkosivut



TÄHTISEURA-
OHJELMAN 

VIESTINTÄÄ 2018



Viestinnän tavoitteet

• Tähtiseura-ohjelman tunnetuksi 

• Viestinnässä korostetaan jatkuvaa kehittymistä, 

niin seura- kuin tähtimerkki-ohjelman tasolla

• Viestinnällä aktivoidaan ja osallistetaan toimijat

• Kattavampi, positiivisempi ja monipuolisempi näkyvyys



Viestinnän kehät

Media, yritykset ja muu 
yhteiskunta

Nykyiset ja uudet 
seurat

Olympiakomitea,
lajiliitot ja 

aluejärjestöt

Vaikuttajat: nykyisten ja 
uusien laatuseurojen 
johto, seurakehittäjät, 
valmentajat, jäsenet

Vaikuttajat: 
tunnetut urheilijat, 
valmentajat, 
toimittajat, 
yhteistyökumppanit 

Toimihenkilöt ja 
luottamusjohto



Kevät: OK, lajiliitot, alueet;
toimihenkilöt ja luottamusjohto

Huhti-toukokuu: Tähtimerkin 
luovutusseremonioita 
seuroissa

Elo/syyskuu: Laajemmat 
markkinointi- ja viestintätoimet, 
mediatyö

Maaliskuu: Viestintää ja 
markkinointia ”vanhoille” 
laatuseuroille 

Seuratoimijoiden 
’tähtiseminaari’ 6.-7.10.

Viestinnän aikataulua 2018



Viestintäkanavia ja -keinoja

Ulkoinen viestintä:
• olympiakomitea.fi/tähtiseurat
• Lajiliittojen ja alueiden mediat
• Tiedotteet
• Tapahtumat mm. Tähtimerkin 

luovutustilaisuudet seuroissa; 
seuratoiminnan seminaari 10/2018

• Sosiaalinen media
• Mediayhteistyökumppanit

Sisäinen viestintä:
• Sisäiset tapahtumat (aamukahvit, 

verkostopäivät 2/2018;  8/2018; 
tj-infot ym.)

• ”Tähtiviestit” 1 krt/kk 
• Webinaarit 
• Tähtimerkkiseurojen yhteinen 

”seminaari” 6.-7.10.   jne.



YHTEISIÄ VIESTINTÄVÄLINEITÄ 



SEURAT LAJILIITOT AIKATAULU

OLYMPIAKOMITEA.FI/TÄHTISEURAT

• esittelysivusto
• ilmoittautuminen mukaan jne.

X X maaliskuu

• Uutiskirje Tähtiseuroille X X huhtikuu 

TUNNUS

• nettisivuille banneri/logo liitoille
( päätunnus ja erilliset 3 teemaa)

X maaliskuu

• jättitunnus ja nettitunnus seuroille
luovutuksen yhteydessä

X huhtikuu-toukokuu 

TIEDOTTEET X X maaliskuu 

ESITTELYAINEISTOT JA SOMISTEET

• Tähtiseurat diasarja (ppt) X maaliskuu

• Esitteet X maaliskuu

SOMISTEET 

• Jättitunnukset, roll-upit tilattavissa maaliskuu



SEURAT LAJILIITOT AIKATAULU

FACEBOOK -RYHMÄT

• lajiliitoille ja aluejärjestöille X OK

• Tähtiseuroille X Huhtikuu

VIDEOT

• urheilijat X X elokuu

• valmentajat X X elokuu

• jne.

UUTISKIRJEET

• Tähtiseurauutiset X X huhtikuu 

WEBINAARIT X X

JNE.
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