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Seuratoiminnan viestintäkampanja

Olympiakomitea, lajiliitot, aluejärjestöt ja urheiluseurat 
haluavat yhdessä ”liputtaa” urheiluseuratoimintaa!
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• Suomalainen urheiluseuratoiminta on maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuinen

• Seuroissa on yli 1,2 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!



Yhdessä määrittelemämme tavoitteet

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.

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 seuroja ja niiden jäseniä viestimään omasta seurasta, 
seurahengestä, porukasta ja niiden yhteisöllisyydestä



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
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Seurasydän on rakkautta omaa seuraa kohtaan. 
Se kertoo siitä, mitä kaikkea hyvää seuran ihmiset 
ympärilleen luovat. Seurat eivät toimisi ilman ihmisiä, 
jotka ovat mukana täydellä sydämellään.
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Sykkiikö sinulla SeuraSydän?
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Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa

LiikkujatHuippu-urheilijat Talkoolaiset Kannustajat/fanit Lajiliitot YrityksetJuniorit
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#seurasydän

Juniori: kaveruus
• Ellalta tulee kentällä parhaat 

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

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa
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#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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#seurasydän

Huippu-urheilija:
• Vuodet vierii, mutta

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

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa



16

#seurasydän

Talkoolainen :
• Mokkapalat valmiina ja maan 

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

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa
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#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 Palloliiton 
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.

Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa



Sykkiikö sinulla SeuraSydän? 
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TOIMENPITEITÄ
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Laajat viestintäkanavat

10 000 urheiluseuran ja 1,2 miljoonan seurajäsenen viestintä

Tähtiseurojen ja muiden urheiluseurojen verkkosivut, somekanavat, 
tapahtumat …..

Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen 
verkkosivut, somekanavat, tapahtumat….

Media- ja yrityskumppaneiden kanavat



”Materiaalipaketti” seuroille

Näin toimit ABC-opas (kerrotaan mitä, miksi, miten)

Materiaalipaketissa julistepohja (”lisää vain oma kuva halutessasi”), Cover Photo 
somekanaviin (”kanavan ilme” kampanjan ajaksi), valmiita somepostauksia
kuvineen (”voit myös vaihtaa oman kuvan”) jne.

Valmis video, joka kertoo kampanjan idean ja kertoo seuratoiminnan vaikutuksista 
ja yhteisöllisyydestä 

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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SomepostauspohjaJulistepohja

Cover photo somekanaviin 

Materiaalipaketti seurojen käyttöön 
(voit vaihtaa materiaaliin oman kuvan)



Videohaaste

Levitetään ilmiötä videoiden avulla

Tehdään yhteisöllisyyttä viestivä video malliksi 
ja innostetaan seuroja tekemään omansa

Tarjotaan kampanjan ilmeen mukaiset alku- ja 
loppuplanssit sekä kenties jopa musiikin, joita 
seurat voivat videossaan hyödyntää

Haastetaan mukaan tähtiseurat, jotka voivat 
omalla esimerkillään innostaa koko 
suomalaisen seurakentän mukaan tuottamaan 
videosisältöjä
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Kampanjan aloitus: Seurahaaste ja vuoden urheiluseura

Seurahaaste: Kenellä on Suomen ”suurin” SeuraSydän? 

Olympiakomitea ja lajiliitot valitsevat joka kuukausi yhteisöllisimmän SeuraSydämen. 
Kuukauden voittajan valinnassa painotetaan yhteisöllisyyden näkyväksi tekemistä ja 
innovatiivisuutta

Kuukauden SeuraSydän saa näkyvyyttä Olympiakomitean ja lajiliittojen sosiaalisen 
median kanavissa 

Vuoden urheiluseura valinnan teemana on tänä vuonna yhteisöllisyys (#Seurasydän).
Lajiliitot valitsevat ehdokkaat #Seurasydän yhteisöllisyytensä esiin nostaneista seuroista.
Raati valitsee 3 finalistia.

Vuoden urheiluseura palkitaan tammikuussa Suomen Urheilugaalassa (Seurasydän, 
yhteisöllisyys) 

Mediaviestintää + some + video
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Seurapaita-päivä

Marraskuussa järjestetään maailman 
ensimmäinen seurapaitapäivä!

Haastamme kaikki laittamaan xx.11. oman 
seuransa paidan töihin ja somettamaan siitä 
tunnisteilla #SeuraSydän ja #seurapaitapäivä

Tempaukselle saadaan myös medianäkyvyyttä

Some +  mahdollinen mediayhteistyö 
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Kampanjan elementit & aikataulu 2019 -2020
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Syyskuu 2019 Tammikuu 2020 

Urheilugaala: 
Vuoden 
urheiluseura 
(yhteisöllisyys)

Kampanjan startti 1.9.
Seurahaaste käynnistyy

YLE-yhteistyö ->

Kuukauden 
SeuraSydän/ joka kk

Julkkisten SeuraSydän ”Mitä oma seurani 
minulle opetti yhteisöllisyydestä”

Seurapaita-päivä

Elokuu 

Media

Yritykset

Mainonta

Urheilugaala/ Yle

Kampanjan aloitus 1.9.
Vaihtoehtoja: some-, radio-, printti-, 
ulkomainoskamppis
seurahaaste, videot ym.

Radioyhteistyö?

Tähtiseurapäivät
SeuraSydän
(yhteisöllisyys)

#SeuraSydän ->

Seurapaita-päivä

Mainontaa

Radioyhteistyö?

Kampanjan 
elementit

→ →
→ →



Mitä voimme tehdä yhdessä ?
#SeuraSydän
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