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Isot nostot suurelle yleisölle 2019

Teema 1. 
Nuorelle siivet 

Teema 2
Unelmien 
liikuntapäivä 10.5.

Teema 3.
Seuratoiminnan 
viestintäkampanja

Teema 4. 
Tokion olympialeiri & 
olympia-alumnitapaaminen



Seuratoiminnan viestintäkampanja

Olympiakomitea, lajiliitot, aluejärjestöt ja urheiluseurat 
haluavat yhdessä ”liputtaa” urheiluseuratoimintaa!



Seuratoiminnan viestintäkampanjan aikataulutusta 2019

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä, Heinä Elo Syys Loka

Kampanjan työryhmän
workshopit ja konseptin
sparraus eri ryhmissä

Tähtiseurojen 
osallistaminen

Ennakkoviestintä
lajiliitoille ja seuroille

KAMPANJA 

Harrastusviikko yhdistää
(seurat & koulut) 26.8.-1.9.

14.2.2019 4



Työryhmä 

Timo Huttunen, Palloliitto

Maria Laakso ja Jaana Hyrkäs, Voimisteluliitto

Elina Anttonen, Salibandyliitto

Soili Hirvonen, Hiihtoliitto

Annika Grahn, Sulkapalloliitto

Henna Malmberg, Jääkiekkoliitto

Tommi Lindroos, HLU

Minttu Koivumäki, ESLU

Pekka Nikulainen, Antti Paananen, Eija Alaja, Ulla Nykänen, 
Suvi Voutilainen, Mikko Selin, Tuula Paataja
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Yhteistyökumppanina
mainostoimisto SEK
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• Suomalainen urheiluseuratoiminta on maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuinen

• Seuroissa on yli 1,1 miljoonaa liikkujaa, urheilijaa ja toimijaa

• Urheiluseura on yhteisö, jossa ihmiset viihtyvät, kasvavat, 
kehittyvät ja urheilevat - yhdessä

• Urheiluseurojen yhteisöllisyys on suuri voimavara suomalaiselle 
yhteiskunnalle ja suomalaisten hyvinvoinnille

Urheiluseurat yhteisöllisyyden rakentajina!
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Mitä olemme tekemässä?
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Olemme luomassa ilmiötä, 
jolla nostamme suomalaisen seuratoiminnan 
ainutlaatuista yhteisöllisyyttä, 
josta kannattaa olla ylpeä.



Miksi tämä tehdään?

Haluamme herättää seurat sekä yhteiskunnan näkemään 
seuratoiminnan yhteisöllisyyden tärkeyden niin yksilölle kuin 
laajemmin koko yhteiskunnalle.

Haluamme kasvattaa seuraihmisten ylpeyttä toiminnastaan ja kokevan 
että he tekevät arvokasta, merkityksellistä työtä.

Parhaimmillaan innostamme uusia ihmisiä mukaan seuratoimintaan.
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Seurat ovat Suomen suurin 
kansalaisjärjestö, jonka 

yhteinen ääni on vielä kovin hiljainen.
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MITEN SAAMME TUON ÄÄNEN KANTAMAAN?
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KONSEPTI

SEURAT

SEURAJÄSENEN LÄHI-/SOMEPIIRI

MEDIAT

SUURI YLEISÖ

Seurat ja seuratoimijat mukaan!

Ilmiön leviämisen ytimessä on seurojen osallistaminen. Innostetaan siis seuroja 
ja niiden jäseniä hyödyntämään yhteisöllisyyden kautta kehittyneitä sosiaalisia 
taitoja ja jakamaan omalla esimerkillä tätä myös eteenpäin.



Esimerkki ilmiön synnyttämisestä



Sinivalkoinen some rakensi osallisuutta

Keskustelu juhlavuodesta oli jatkuvaa, vilkasta, jopa intohimoista. #suomi100 oli somen 
suosituimpia tunnisteita Suomessa vuonna 2017. Itsenäisyyspäivänä #finland100 trendasi 
myös Iso-Britanniassa.



KONSEPTI

14.2.2019 15



Tarvitsemme jotain uutta, 
tuoretta kerrottavaa.

Jotain mitä seura-arjessa ei välttämättä tule aina 
ajatelleeksi, mutta mikä herättelee ja antaa uutta 

perspektiiviä tekemiseen.

Jotain mistä jokainen seuratoimija 
voi olla ylpeä.
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#SEURASYDÄN



Seurasydän on rakkautta omaa seuraa kohtaan. Sillä seurojen 
yhteisöllisyys syntyy siitä, kun asiat tehdään seurasydämellä. Ja toisiin 

ihmisiin suhtaudutaan seurasydämellä.

.

#SEURASYDÄN



ESIMERKKEJÄ



Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa
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Jarno Luonnossaliikkuja
Today at 19:45

Kroppa ja mieli tuulettui taas Sunnuntairasteilla!
Kiitti seurasta Juha ja kiitos rasteista Keuruun 
Kisailijat! #SeuraSydän #KeuruunKisailijat 
#sunnuntairastit

Teemu Tosifani
Today at 19:45

Kotona tai vieraissa, joka ilta lauletaan! Ei 
rakkaampaa, ei kauniimpaa, löydy joukkuetta päältä 
tämän maan! #HPK #SeuraSydän #OranssitAway

Aikuiset

Iivo Niskanen
Today at 19:45

Vuodet vierii, mutta #SeuraSydän sykkii edelleen.
Puijon hiihtoseurassa opin paljon urheilusta, 
elämästä ja sain elämääni nipun tosi tärkeitä 
ihmisiä! Ilman teitä en seisoisi täällä tänään!

Tiina Turnausmutsi
Today at 19:45

Mokkapalat valmiina ja maan paras talkoojengi 
valmiina palvelukseen, ManseUinnit 2019 voi alkaa!
#SeuraSydän #VesihelmenUimaseura #VeUs
#uintimutsit #turnausmutsit

Leena Liittolainen
Today at 19:45

#SeuraSydän on vahva myös Suomen Karateliiton 
toimistolla, meillä on töissä ihmisiä yli 10 eri 
seurasta.

Joel Juniori
Today at 19:45

Tonilta tulee kentällä parhaat syötöt ja ehdottomasti 
parhaat pukukoppiläpät! Jatka samaan malliin bro!
#SeuraSydän #Gnistan #OgelinOma

Nuoret Huippu-urheilijat Liitot Fanit Talkoolaiset
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Jarno Luonnossaliikkuja
Today at 19:45

Kroppa ja mieli tuulettui taas Sunnuntairasteilla!
Kiitti seurasta Juha ja kiitos rasteista Keuruun Kisailijat! 
#SeuraSydän #KeuruunKisailijat #sunnuntairastit

#seurasydän

Liikkuja:
• Kroppa ja mieli tuulettui taas 

Sunnuntairasteilla! Kiitti 
seurasta Juha ja kiitos 
rasteista Keuruun Kisailijat!
#SeuraSydän
#KeuruunKisailijat
#sunnuntairastit

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa
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Iivo Niskanen
Today at 19:45

Vuodet vierii, mutta #SeuraSydän sykkii edelleen.
Puijon hiihtoseurassa opin paljon urheilusta, elämästä 
ja sain elämääni nipun tosi tärkeitä ihmisiä! Ilman teitä 
en seisoisi täällä tänään!

#seurasydän

Huippu-urheilija:
• Vuodet vierii, mutta

#SeuraSydän sykkii edelleen. 
Puijon hiihtoseurassa opin 
paljon urheilusta, elämästä ja 
sain elämääni nipun tosi 
tärkeitä ihmisiä! Ilman teitä 
en seisoisi täällä tänään!

Iivo Niskanen
Today at 19:45

Vuodet vierii, mutta #SeuraSydän sykkii edelleen.
Puijon hiihtoseurassa opin paljon urheilusta, elämästä 
ja sain elämääni nipun tosi tärkeitä ihmisiä! Ilman teitä 
en seisoisi täällä tänään!

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa
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#seurasydän

Juniori: kaveruus
• Tonilta tulee kentällä parhaat 

syötöt ja ehdottomasti 
parhaat läpät! Jatka samaan 
malliin bro! #SeuraSydän
#EastCityGiants #sajl

Joel Juniori
Today at 19:45

Tonilta tulee kentällä parhaat syötöt ja ehdottomasti 
parhaat pukukoppiläpät! Jatka samaan malliin bro!
#SeuraSydän #Gnistan #OgelinOma

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa
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#seurasydän

Talkoolainen :
• Mokkapalat valmiina ja maan 

paras talkoojengi valmiina 
palvelukseen, 
Tykkimäkiturnaus voi alkaa!
#SeuraSydän
#Sudet #FCPeltirumpu
#Futismutsit #turnausmutsit

Tiina Turnausmutsi
Today at 19:45

Mokkapalat valmiina ja maan paras talkoojengi 
valmiina palvelukseen, ManseUinnit 2019 voi alkaa!
#SeuraSydän #VesihelmenUimaseura #VeUs
#uintimutsit #turnausmutsit

TaruTurnausmutsi
Today at 19:45

Mokkapalat valmiina ja maan paras talkoojengi 
valmiina palvelukseen, Tykkimäkiturnaus 2019 voi 
alkaa! #SeuraSydän #Sudet #FCPeltirumpu
#futismutsit #turnausmutsit

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa



25

Teemu Tosifani
Today at 19:45

Kotona tai vieraissa, joka ilta lauletaan! Ei 
rakkaampaa, ei kauniimpaa, löydy joukkuetta päältä 
tämän maan! #HPK #SeuraSydän #OranssitAway

#seurasydän

Kannustaja/fani:
• Kotona tai vieraissa, joka ilta 

lauletaan! Ei rakkaampaa, ei 
kauniimpaa, löydy joukkuetta 
päältä tämän maan! #HPK 
#SeuraSydän #OranssitAway

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa
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#seurasydän

Lajiliitto:
• #SeuraSydän on vahva myös 

Suomen 
Taitoluisteluliiton/Karateliiton 
toimistolla, meillä on töissä 
ihmisiä yli 10 eri seurasta.

LauriLiittolainen
Today at 19:45

#SeuraSydän on vahva myös Suomen 
Taitoluisteluliiton toimistolla, meillä on töissä ihmisiä 
yli 10 eri seurasta.

Leena Liittolainen
Today at 19:45

#SeuraSydän on vahva myös Suomen Karateliiton 
toimistolla, meillä on töissä ihmisiä yli 10 eri seurasta.

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa
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#seurasydän

Yritys:
• #SeuraSydän on vahva myös 

Wärtsilän toimistolla, meillä 
on töissä ihmisiä yli 100 eri 
seurasta.

Alko 
Today at 19:45

#SeuraSydän on vahva myös Suonenjoen Alkolla, 
meillä on töissä ihmisiä yli 10 eri seurasta.

OP Helsinki
Today at 19:45

#SeuraSydän on vahva myös OPn päälonttorilla, meillä 
on töissä ihmisiä yli 100 eri seurasta.



TOIMENPITEET
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Viestintäkanavat

1,1 miljoonan ihmisen viestintä

Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen 
verkkosivut, somekanavat (uutisointi, mainonta jne.) ja tapahtumat

Tähtiseurojen ja muiden urheiluseurojen verkkosivut, somekanavat
ja tapahtumat

Olympiakomitean mainonta (tietoiskut tv/radio, printti jne.) 

Media- ja yrityskumppaneiden kanavat



Viestintäpaketti seuroille ja lajiliitoille

Kerrotaan mitä, miksi, miten

Tarjotaan valmista sekä tee-se-itse-materiaalia seurojen käyttöön 
(tunnus, juliste, banneri, ”some-frame” jne.)

Tarjotaan esimerkki-ideoita siitä, mitä seura voi tehdä esim. tiloissaan 
ja some-kanavissaan

Selkeät, inspiroivat ohjeet siitä, mitä jokainen seuratoimija voi yksilönä 
tehdä
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Vaikuttajat mukaan

Seurataustaiset julkisuuden henkilöt
voisivat edistää yhteisöllisyyden
henkeä kertomalla omissa some-
kanavissaan, millaisia seura
yhteisöllisyyskokemuksia heillä on ja 
millaisia tärkeitä elämänoppeja he 
ovat aikoinaan seurasta saaneet. 

Eli millaista seurasydäntä he oppivat
osoittamaan.
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YLE yhteistyö

YLE:n ohjelmasarjassa voisi
seurataustaiset julkkikset palata
vanhan seuransa tiloihin tapaamaan
vanhoja tuttujaan sekä muistelemaan
millaisia oppeja he yhteisön jäseninä
aikoinaan saivat, millaisia ihmisiä he 
siellä kohtasivat ja mitä kaikkea he 
urheilun ohessa oppivat.

Millaista seurasydäntä he “kantavat
mukanaan”.



Sykkiikö sinulla seurasydän? 

14.2.2019 33



1. Mitä valmista sekä ”tee-se-itse” 
viestintämateriaalia ja apua järjestöt ja seurat 
tarvitsevat?

2. Mitä konkreettisia toimenpiteitä sinä voit 
tehdä kampanjassa?
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