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Seurasydän-video
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https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/Videot/Seurasydan+1,30.mp4


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.

15.8.2019 3

Sykkiikö sinulla Seurasydän?
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Kaikki voivat levittää yhteisöllisyyden voimaa

LiikkujatHuippu-urheilijat Talkoolaiset Kannustajat/fanit Lajiliitot YrityksetJuniorit



Seurasydän-kampanjan aikataulu syksyllä 2019 

15.8.2019 5

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu

1.9. 
Kampanja
käynnistyy

24.9. 
Seurapaitapäivä

16.1. 
Vuoden urheiluseura/
Urheilugaala

Kuukausittaiset palkitsemiset/nostot 

YLE-yhteistyö ->                                     ->                                             ->
Julkkisten Seurasydän  ”Mitä oma seurani minulle opetti yhteisöllisyydestä”

Media-
yhteistyö

Yritysyhteistyö ->                                ->                                      ->                                              ->      ->

->                                ->                                          ->                                    ->            -> 
Vapaaehtoisten kiittäminen 

Vuoden urheiluseura-
ehdokkaiden julkistus

5.12. Vuoden vapaa-
ehtoisen palkitseminen 

Olympiakomitea, lajiliitot, seurat



Seurapaita-päivä tiistaina 24.9.

Syyskuussa järjestetään maailman ensimmäinen 
seurapaitapäivä!

Haastamme kaikki laittamaan ti 24.9. oman 
seuransa paidan kouluun, töihin tms. ja  
somettamaan siitä tunnisteilla 
#Seurasydän,  #seurapaitapäivä ja #seurannimi

Tempaukselle saadaan myös medianäkyvyyttä
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#Seurasydän palkitsemiset ja nostot sekä 
vuoden urheiluseura 2019

Olympiakomitea ja lajiliitot nostavat esille yhteisöllisimmin sykkiviä seuroja, 
henkilöitä ja tarinoita

Vuoden urheiluseuran valinnan teemana on tänä vuonna Seurasydän-
yhteisöllisyys 

Lajiliittojen seurakehittäjät ja viestijät ehdottavat lajinsa seuraehdokkaan 25.10 mennessä 
Olympiakomitealle 

Raati nimeää vuoden urheiluseurafinalistit marraskuussa - yleisöäänestys?

Vuoden urheiluseura palkitaan Suomen Urheilugaalassa 16.1.2020



Materiaaleja lajiliittojen ja seurojen käyttöön

-> seurasydän.fi 
->  kaikki tiedotteet, materiaalit ja aineistot

ABC-opas urheiluseuroille  (kerrotaan mitä, miksi, miten) 

Tiedotteita
Muokatkaa vapaasti ja lisätkää mm. lajin ja seuran oma 
hashtag 

Kampanjavideot (1.30 ja 33 s.)

Kampanjan tunnus/kehys valokuviin  
voit liittää oman kuvan
somepostauspohja, Cover photo somekanaviin

Kampanjakuvat (sis. tunnuksen)

Juliste
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Seurasydän ABC-opas

15.8.2019 9

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/Seurasyd%C3%A4n+ABC-opas.pdf
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/Seurasyd%C3%A4n+ABC-opas.pdf


Seuran ja liiton viestintään …
1. Kampanjan aloitus:  #Seurasydän-kutsu/haaste

a) Valitkaa seuran oma Seurasydän-haastaja (esim. urheilija, seurajohtaja tai päävalmentaja), joka 
kutsuu seuraväen mukaan rakentamaan ilmiötä ja liputtamaan seuratoimintaa.
b) tai käyttäkää liiton tai Olympiakomitean haastajaa
Muistakaa kannustaa omaa seuraväkeä käyttämään #seurasydän #laji # seurannimi 

2. Seurapaitapäivä 24.9.
Kannustakaa kaikki seuratoimijat pelipaita tai verkkari päällä kouluun, töihin ja toreille 24.9.
Kannustakaa jakamaan kuvia somessa #seurasydän #seurapaitapäivä #seurannimi

3. Seurasydän framet ja -kuvat käyttöön seuran somekanaviin ja nettiin
Käyttäkää seuran tai lajikuvia!

4. Seurasydän fb ja instagram tilit sekä #seurasydän seurantaan

5. ”Palkitsemiset ” ja nostot
Nostakaa ahkerasti esille #Seurasydän-tarinoita seuran somekanavissa. Olympiakomitea ”peukuttaa” 
kaikkia!

->  Vuoden urheiluseuran valinta
Lajiliitot ehdottavat lajin seuraehdokkaan 25.10 mennessä Olympiakomitealle 
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Somekoulutukset

Kauhistuttaako ajatuskin Instagramista? Meneeko sormi suuhun, 
kun kuvan päälle pitäisi lisätä Seurasydän-kehys? Nyt on mahdollisuus rohkaista 
itsensä, ja osallistua somekoulutukseen Zoomin välityksellä kotikoneelta!

Koulutus on maksuton ja käytännönläheinen. Kokeilemme sometyökaluja 
yhdessä, ja aikaa on myös kysymyksille.

Somekoulutukset

Ke 14.8.2019 klo 18

Ma 19.8.2019 klo 18

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://www.lyyti.fi/reg/seurasydan-somekoulutus
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.olympiakomitea.fi%2F%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyI0MyIsImY3ZjAxNDg0Yjk2OGI3YWI1OGNkYzNmYTZiM2E2NWRhIiwiOTkxIiwiN2NmMjIxMmRiYzZjIixmYWxzZV0%26fbclid%3DIwAR0VjeyJbu07QD_eVWINSsMI1nhM9HZBg8Fct0akDfG5VybCmdY-PCjEvvA&h=AT0Q5CFbzscw-PYTfj2QiWVGsMpKMwKAWnJT4ahuiGzPS7d4-c0J6qjv73kXnrcOwsPI95Mi13_yPoLITKg0BeMWlwN2i40ezpYMN_ETQgP1YR5EG0MxPX9CQITlDdQ0VO0kVDUC5KmjBA33Igw
https://www.lyyti.fi/reg/seurasydan-somekoulutus?fbclid=IwAR3SH-8Ixzs0sc6MIuIVGSeMZ2Zf2kKQN7qEuaFIrJr3FT2yb3cs9FCOH78


Seurasydän.fi

Seurasydän-video (33 s.)
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurasydan/
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/Videot/Olympiakomitea_seurasydan_33s_1x1.mp4
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