
Tähtiseurakahvit

Elokuu 2020



Seurasydän
syyskuu 2020

Kampanjasuunnitelma
Seurakehittäjät 18.8.2020



Yhdessä määrittelemämme tavoitteet
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Yleistavoitteet

-Seuratoiminnan arvostus
nousee

-Mielikuva seuratoiminnasta  
nykyaikaisena ja modernina  
toimijanakehittyy

Seuratavoitteet

-Seuroillelisäätoimijoitaja  
liikkujia

- Seuratoimijat kokevat
tekevänsä arvokastatyötäja  
saavatvirtaatyöhönsä

Kampanjatavoitteet

- Seurat kokevat tämän
omakseenjaosallistuvat
ilmiönrakentamiseen.

-Kampanja kerää
huomiota



Seurasydän-kampanjan status
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Vuosi 2019 (kampanjan aloitusvuosi)
• Kanavat avattu
• Tietoisuutta herätetty
• #seurasydän ja Seurapaitapäivä lanseerattu onnistuneesti
• Seurat innostettu mukaan

Vuosi 2020
• Kevään tapahtumiin reagoitu #Seurapaitapäiväkotona 31.3.2020
• Seurasydämen taustalla olevan ajatuksen syventäminen
• Seurat ovat avoinna kaikille -> lisää jäseniä
• Poikkeuksellinen vuosi vaikuttanut suuresti myös seuroihin



Seurasydän syksyn 2020 konsepti:

Liity seuraan!
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KOHDERYHMÄT JA PÄÄVIESTIT
OK & Lajiliitot:

”Haastavan tauon jälkeen yhteisöllisyyden seurasydänsykkii
suomalaisissa urheiluseuroissa entistä vahvempana.  
Poikkeuksellisten aikojen jälkeen tarvitsemme yhteisöjä kipeämmin
kuin koskaan. Suomessa urheiluseuroja on tällä hetkellä yli 9000 –
valinnanvaraa siis riittää! Liity hyvään seuraan – juuri sellaisena
kuin olet!”

Tähtiseurat & seurat:

”Tauon jälkeen yhteisöllisyyden seurasydän sykkii entistä
kovemmin. Liity meidän seuraan – juuri sellaisena kuin olet!”

Seuraväki + yksilöt:

”Tauon jälkeen meidän seurasydän sykkii entistä kovemmin. Liity
meidän seuraan – juuri sellaisena kuin olet!”

Suuri yleisö

Urheiluseurat +
seuraväki
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Tähtiseurat

Lajiliitot

Olympiakomitea



Toimenpiteet ja materiaalit
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Lajiliitot + aluejärjestöt Seurat Yritykset Yksilöt Media
Kampanjan
perusmateriaalit:
• SS-frame
• Valmiit somekuvat viesteillä
• Kuvat
• SS-kampanjavideo 

(30 + 15 sek)
• Seurapaitapäivävideo 

(1 kpl)
• Juliste

Kampanjan
perusmateriaalit:
• SS-frame
• Valmiit somekuvat viesteillä
• Kuvat
• SS-kampanjavideo 

(30 ja 15 sek))
• Seurapaitapäivävideo 

(1 kpl)
• Juliste

Kampanjan
perusmateriaalit:
• SS-frame
• Valmiit somekuvat viesteillä
• Kuvat
• SS-kampanjavideo 

(30 ja 15 sek)
• Seurapaitapäivävideo (1 kpl)

• SS-frame
• Valmiit somekuvat 

viesteillä
• SS-kampanjavideo 

(30 + 15 sek)
• Seurapaitapäivävideo 

(1 kpl)

SS-kampanjavideo 
(30 ja 15 sek)

Stories-templatet Stories-templatet Stories-templatet

Tiedotepohjat Tiedotepohjat Tiedote (sis.
seurapaitapäivän

Tiedote (sis.
Seurapaitapäivän)

Olympiaurheilijoiden seuratarinat 
(videot)

Olympiaurheilijoiden seuratarinat 
(videot)

Olympiaurheilijoiden 
seuratarinat(videot)

Haastevideot 
(lajiliitoille)

Haastevideot
(seuraväelle)
• Vaikuttajat, julkkikset

Haastevideot
(pj -> yrityksille)

Haastevideot
(toimittajille)



Esimerkit somemateriaaleista
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Somekuvat eri viesteillä

Mitä?
Kuvapohjalla olevia erilaisia viestejä somekäyttöön
(esimerkiksi yleinen Seurasydän/Liity seuraan –viesti, 
kutsu harrastusviikolle, seurapaitapäivän kutsu ym.)

Kenelle?
Voidaan julkaista seurojen ja lajiliittojen omilla sometileillä. 
Myös seuran jäsenet voivat halutessaan jakaa viestiä
eteenpäin omilla henkilökohtaisilla sometileillään.
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Miksi?
Helppo ja visuaalinen matalan kynnyksen keino jakaa
kampanjan viestejä eteenpäin omille verkostoilleen.



Seurasydän-ystäväkirja / Tää on mun/meidän seura 

Seuran nimi
Ryhmämme
Kuvailisin meitä kolmella sanalla
Parasta meidän seurassa
Haastan mukaan

10

Instagram Stories -template seuroille, joukkueille & 
harrastajille



Instagram Stories -templatet harrastajille
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Mitä?
Instagramin Stories -osioon tarkoitetut, Seurasydän-
kampanjan väreillä ja logolla brändätyt valmiit
pohjat, joissa omaan harrastukseen ja seuraan
liittyviä kysymyksiä.

Kenelle?
Tarkoitettu eri lajien harrastajille julkaistavaksi omilla
henkilökohtaisilla tileillään. Tämäntyyppisiin
omekyselyihin liittyy usein se, että kyselyn täyttänyt
henkilö haastaa mukaan muutaman kaverinsa, jolloin
kysely leviää helposti laajalle verkostolle.

Miksi?
Matalan kynnyksen tapa osallistua kampanjaan,  
erityisesti nuorten suosima formaatti.



Vaiheistus, elo-syyskuu 2020

Harrastusviikko 7.-13.9.
(kaikkien harrastusjärjestöjen
yhteinen)

Seurapaita-
päivä 29.9.(14.8.- 6.9.) (7.-13.9.)

Haastavien aikojen jälkeen yhteisöllisyyden
seurasydän sykkii suomalaisissa urheiluseuroissa
entistä vahvempana. Liity hyvään seuraan – juuri
sellaisena kuin olet!

(14.-20.9.) (21.-27.9.)

Poikkeusaika ei ole nujertanut seurarakkautta,  eikä
seurasydäntä! Seurapaitapäivä tulee ti 29.9.

Pääviesti: Tule tutustumaan ja liity seuraan!

Liity seuraan -kutsu

Pääviesti: Seurapaitapäivä tulee taas!

VIIKOT 34 - 36 

SUEKn tutkimuksen 
julkistus 8.9.

Seurapaitapäivän
ennakkohehkutus 
omissa kanavissa 
käynnistyy

Nostot viikolla: 
seura x, lajiliitto y, 
yritys z ”olemme 
mukana 
seurapaitapäivässä!
”



Seurasydän materiaalit (seurasydän.fi)

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/


Muut ajankohtaiset
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Liittojen ja aluejärjestöjen edut Tähtiseuroille -
kartoitus

Kokoamme listan liittojen/alueiden mahdollisista eduista omille 
Tähtiseuroilleen
Kirjaa oman organisaatiosi edut Teamsistä löytyvään listaan 15.9. 
mennessä

Listaan tästä> (tai Olympiakomitean Teams > Tähtiseuratoiminta (seurakehittäjät)-tila > 
Yleinen-kanava > Tiedostot)

Jos et pääse Teamsiin, pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

Tavoitteena myöhemmin viestiä eduista seuroille mm. Olympiakomitea.fi kautta.

18.8.2020 15

https://teams.microsoft.com/l/file/a758eb2d-f3d1-474a-b259-01ff297296b8?tenantId=45e3f472-6eec-415f-ba1b-48692ceec283&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fsportti.sharepoint.com%2Fsites%2FAuditoinnit%2FJaetut%20asiakirjat%2FGeneral%2FLajien%20ja%20aluej%C3%A4rjest%C3%B6jen%20edut%20T%C3%A4htiseuroille.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fsportti.sharepoint.com%2Fsites%2FAuditoinnit&serviceName=teams&threadId=19:7c917cb26e0b498ba20189d3c8cd381b@thread.skype&messageId=-1&groupId=49196776-0b9b-4f70-8b5a-fb576626aa3a
mailto:suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi


Seurakehittäjien syksyn  tapaaminen & Sekeakatemia
seminaari 3,  8.-9.9.2020, Kisakallio

Ilmoittautuminen ja ohjelma:
https://www.lyyti.in/Seurakehittajien_syksyn_tapaaminen_9899
Ilmoittaudu mahdollisimman pian, viim pe 21.8.
Mahdollisuus osallistua yhteiseen bussikuljetukseen. (tarjoamme maskit)

Kisakallioon on pyritty luomaan turvalliset olosuhteet, seuraamme epidemiatilannetta

Osallistuminen etänä Zoomilla on myös mahdollista. (ilmoittautuminen zoomiin tästä>)

18.8.2020 16

https://www.lyyti.in/Seurakehittajien_syksyn_tapaaminen_9899
https://www.lyyti.in/Seurakehittajat_8992020_ZOOM_OSALLISTUMINEN_0838


Seuratoiminnan aluekierros syksyllä
14.9. – 9.11.2020 eri puolella Suomea 16 tilaisuutta

Tarkempi aikataulu täältä: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/aluekierros/

Vastaava tilaisuus järjestetään livekierroksen jälkeen etänä ja tarpeen vaatiessa tilaisuudet voidaan siirtää kokonaan

etäyhteyksille.  

Ohjelma

Tähtiseuraohjelma - mahdollisuuksia seuroille 

Suomisport seurapalvelu
Alueiden puheenvuoro mm. Koronan aiheuttama tilanne seurojen syksyn 
toimintaan

Kaikki seurat tervetulleita!

Varattu tilavat kokoustilat ja maskit jaossa halukkaille!
18.8.2020 17

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/aluekierros/


Tähtiseurojen auditointi syksyllä 2020

Voidaan järjestää livenä tai etänä.

Etänä:  Kannattaa jakaa kahteen iltaan 2 + 2 tuntia.

Livenä:  Varaa iso tila ja huomioi THL ohjeet (turvavälit, käsidesit…)

Hybridimalli: Esim. yksi ilta etänä ja livenä toinen ilta.

Jakakaa kokemuksia aktiivisesti toisillenne Teamsissä
(Tähtiseuratoiminta) tai facessa tai maskin takaa käytävillä!

18.8.2020 18



Suomisport seurapalvelun webinaareja 
ja koulutuksia

Seuroille tarjolla digitietoiskuja ja Suomisportin yleisesittely-
webinaareja

Aikataulut löytyvät tämän linkin takaa Suomisportin 
tapahtumahausta> (hakusanalla ”olympiakomitea”)

Myös lisää teemakohtaisia koulutuksia tulossa!

Seurakehittäjille tarjolla teemakohtaisia koulutuksia, joista 
ensimmäinen pidetään 8.9. seurakehittäjien tapaamisen yhteydessä

Aikataulut ja teemat löytyvät seurakehittäjäverkoston nettisivuilta>

18.8.2020 19

https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=2020-08-07T09%3A18%3A05.836Z&organizers=&purpose=EDUCATION&searchTerm=olympiakomitea&sportIds&tagIds
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Syksyn Tähtiseura-tukiklinikat seuroille (Zoom)

To 27.8. klo 17-18

Ke 16.9. klo 15-16

To 15.10. klo 17-18

To 19.11. klo 15-16

Ma 14.12. klo 17-18

Vinkkaa omille seuroillesi!
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-
laatuohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/

18.8.2020 20

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/


Tilaisuuksien vuosikello
(yhteenveto)

18.8.2020 21



Vuosikello 2020 - syksy

18.8.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) 

27.8.2020 klo 14-16 Auditointikoulutus (z)

8.-9.9.2020 Alueiden ja lajien seurakehittäjien tapaaminen & Sekeakatemia: SEMINAARI 3: 
Muutosvoimien tunnistaminen ja niiden mahdollisuudet (z)

14.9. Suomisport seurapalvelu-koulutus: Seurapalvelun esittely (kokonaisuus) (z)

14.9.-9.11. Seurojen alueatilaisuudet 16 tilaisuutta eri puolella Suomea

17.9.2020 klo 16-18 Auditointikoulutus (z)

18.9. / 21.9. Suomisport seurapalvelu koulutus: Jäsenyys jäsenluettelo (z)

25.9. /28.9. Suomisport seurapalvelu-koulutus: Ryhmien ja tapahtumien hallinta (z)

29.9.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) HUOM! MUUTTUNUT PVM

1.10.2020 klo 13-14 Sekeakatemia: Digitaaliset osaamismerkit – Sparraustilaisuus (vapaaehtoinen)

2.10. /5.10. Suomisport seurapalvelu-koulutus: Seuran taloushallinto & Suomisport (z)

18.8.2020 22

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Vuosikello 2020 – syksy 

6.10. klo 9.30-16 ja 22.10. klo 12-16: Sekeakatemia WS5: (Vertais)sovittelukoulutus 

20.10.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

28.10.2020 klo 13-15 Sekeakatemia: Digitaaliset osaamismerkit – Vertaisoppimisklinikka 
(vapaaehtoinen)

JA/TAI 3.11.2020 klo 9-11 Sekeakatemia: Digitaaliset osaamismerkit – Vertaisoppimisklinikka 
(vapaaehtoinen)

12.11. klo 12-15 TAI 17.11. klo 13-16 Sekeakatemia WS4: Tähtiseurojen kehittämisprosessi

17.11.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

3.-4.12.2020 Sekeakatemia: OPPIMISPÄIVÄ (z) osana Huippujohtamisen päiviä

15.12.2020 Seuratoiminnan aamukahvit (z) /joululounas

18.8.2020 23

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>

FB-ryhmä: Tähtiseket 
Microsoft Teams pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

18.8.2020 24

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks
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