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Uudet viestintäaineistot



Tähtiseura-ohjelman markkinointi 2021->
maalis-touko kesä elo-syys loka marras-joulu

Aineistojen valmistelu
ja tuotannot

Aineistot lajiliitoille Aineistot
lajiliitoille

+ esittely 15.6.

Aineistot
seuroille

Aineistot
seuroille

Tähtiseura-ohjelman 
markkinointi

1.8.-> -> - >

Tähtiseura-päivät ja 
palkitsemiset

Tähtiseura-päivät 2.-
3.10.2021



Yhteiset viestintä- ja markkinointiaineistot

• Markkinointivideo (n. 2 minuuttia ja lyhyt tiiseri video 15 sek) 
- >Uudet, potentiaaliset seurat

• Tähtiseura-ohjelman esittelydiat

• Tähtiseura somekuvat

• TS kuvat, viestipohjat ja TS-frame liitettäväksi erilaiseen viestintään

• Tiedotteet/ Tervetuloa mukaan Tähtiseura-ohjelman kehittämispolulle

• Markkinointitiedote, jota voi vapaasti muokata

• Mediatiedote seuroille ( ”Meidän seura on Tähtiseura”)

• Jäsentiedote seuroille

Huom. Aineistot ruotsiksi elokuun alussa



Tähtiseura-ohjelman video

• Filmin tavoitteena on herättää kiinnostus 
Tähtiseura-ohjelmaa kohtaan

• Filmi esittelee Tähtiseuraohjelman sen hyödyt ja 
mahdollisuudet: Mikä on tähtiseura? Mitä hyötyä siitä 
on? Miten pääsee mukaan?

• Tuotettu yhteistyössä SEK:n kanssa

• Kiitos upeille esiintyjille!

• LINKKI VIDEOON TULOSSA



Tähtiseura-ohjelman esittelydiat
• Esittelydioja on yhteensä 29
• Esittelydioista voit rakentaa omaan 

tilaisuuteesi sopivan esittelysetin 
(diat PowerPoint –muodossa)

• Diat sisältävät muistiinpanot, johon 
olemme kirjanneet taustoitusta ja 
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

• Seurakehittäjille: 
PowerPoint diat Seurakehittäjien 
”Tähtiseuratoiminta”-teams

• Seuroille :
PDF julkisesta Tähtiseurat -kansiosta

Tukiklinikka esittelydiojen ja somepohjien käytöstä 16.8.

https://sportti.sharepoint.com/sites/Auditoinnit/Jaetut%20asiakirjat/General/T%C3%A4htiseura-ohjelman%20viestint%C3%A4aineistot
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/T%C3%A4htiseurat/


Tähtiseura-ohjelman someviestintä
• Tähtiseura-ohjelman viestinnän ja markkinoinnin tueksi on tehty valmiita 

somekuvia ja viestipohjia, joita jokainen voi hyödyntää ja muokata viestinnässä

• Lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt ja Olympiakomitea
-> Innostetaan seuroja kehittämisen polulle

Haluaako seurasi olla kehittyvä, inspiroiva ja edelläkävijä? Tule mukaan ja tutustu maksuttomaan ja 
kaikille avoimeen laatuohjelmaan tähtiseurat.fi. Kannustamme seuroja kehittämisenpolulle. 
Tervetuloa tähtiseuraan! #Tähtiseura

• Tähtiseurat
-> Viestitään jäsenille ja paikkakuntalaisille

Tähtiseuroissa toimitaan vastuullisesti, laadukkaasti sekä jäseniä kuunnellen ja kannustaen. 
XXX/Meidän seura on lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseura. #Tähtiseura



• Tähtiseura-ohjelma on maksuton ja kaikille avoin urheiluseurojen 
kehitysohjelma. Tähtimerkki on lupaus toiminnan laadusta. 
Mukana on jo yli 800 seuraa. Lähde seurasi kanssa kehittämisen 
polulle! Ota ensimmäiset askeleet ja tutustu tähtiseurat.fi-sivuun. 
#Tähtiseura

• Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saanut seura on 
yhteisöllinen, kehittämisenhaluinen, jäsenlähtöinen ja inspiroiva 
edelläkävijä. Lähde mukaan kehittämisen polulle! #Tähtiseura

• 800 seuraa. 45 eri lajia. Onko sinun seurasi valmis liikkumaan 
tähtiseurassa? #Tähtiseura

• Voimistelussa jo XX seuraa on saavuttanut Tähtimerkin. Lähde 
seurasi kanssa kehittämisen polulle. #Tähtiseura

Tähtiseura-somekuvat



Yhdistä ja käytä vapaasti

• Kuvat neliöinä, vaakakuvina ja IG storyyn sopivina.

• Voidaan yhdistää mustia ja valkoisia kuvia keskenään huomion herättämiseksi

”Tähtiseuroissa toimitaan vastuullisesti, laadukkaasti sekä jäseniä kuunnellen ja 
kannustaen. XXX/Meidän seura on lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseura. #Tähtiseura”



Tähtiseura-kehys

• Lisäksi käytössä on Tähtiseura-kehys, jonka voi 
laittaa oman kuvan päälle. 



Somekuvien valmiita tekstejä
• Tähtiseura-ohjelma on maksuton ja kaikille avoin urheiluseurojen 

laatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus toiminnan laadusta. 
Mukana on jo yli 800 seuraa. Lähde seurasi kanssa kehittämisen 
polulle! Ota ensimmäiset askeleet ja tutustu tähtiseurat.fi-
sivuun. #Tähtiseura

• Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saanut seura on 
yhteisöllinen, kehittämisenhaluinen, jäsenlähtöinen ja inspiroiva 
edelläkävijä. Lähde mukaan kehittämisen polulle! #Tähtiseura

• 800 seuraa. 45 eri lajia. Onko sinun seurasi valmis liikkumaan 
tähtiseurassa? #Tähtiseura

• Voimistelussa jo xx seuraa on saavuttanut Tähtimerkin. Lähde 
seurasi kanssa kehittämisen polulle. #Tähtiseura

• Voimisteluliitto on ollut mukana rakentamassa urheiluyhteisön 
Tähtiseura-ohjelmaa… #Tähtiseura

• Haluaako seurasi olla kehittyvä, inspiroiva ja edelläkävijä? Tule 
mukaan ja tutustu maksuttomaan ja kaikille avoimeen 
laatuohjelmaan tähtiseurat.fi. Kannustamme seuroja 
kehittämisenpolulle. Tervetuloa tähtiseuraan! #Tähtiseura

• Tähtiseuroissa toimitaan vastuullisesti, laadukkaasti sekä jäseniä 
kuunnellen ja kannustaen. XXX/Meidän seura on lasten ja 
nuorten liikunnan Tähtiseura. #Tähtiseura

• Meidän seurassa liikutaan vastuullisesti, laadukkaasti, 
kannustaen ja jäseniämme kuunnellen. #Tähtiseura

• Lajiliitto ja Olympiakomitea ovat myöntäneet meille Tähtimerkin 
xxx-alueelle! Upeaa, meillä liikutaan tähtiseurassa! #Tähtiseura



Tiedotteet

• Mediatiedote, jota voi vapaasti muokata lajiliiton tai alueen omilla viesteillä 

• Tervetuloa mukaan Tähtiseura-ohjelman kehittämispolulle

• Mediatiedotteen pohja seuroille 

”Meidän seura on Tähtiseura /kuulumme joukkoon”

• Jäsentiedotteen pohja seuroille



Mistä kaikki aineistot löytyvät ….

• Koko aineistopaketti lähetetään viestijöille ja seurakehittäjille tämän viikon aikana

• Tähtiseurat.fi
• Olympiakomitean / seuratoiminta/johtaminen ja kehittäminen (Tähtiseura-ohjelma)

• Kuvat.fi 
• https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/

-> Kansio TÄHTISEURAT (kaikki aineistot: tiedotteet, somekuvat, jne.)

• Lisäksi seurakehittäjille
-> Seurakehittäjien ”Tähtiseuratoiminta”-teams

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/
https://sportti.sharepoint.com/sites/Auditoinnit/Jaetut%20asiakirjat/General/T%C3%A4htiseura-ohjelman%20viestint%C3%A4aineistot


Esittelydiojen ja somepohjien 
käytön tukiklinikka 

seurakehittäjille 16.8.

Kiitos!



Muut ajankohtaiset 



Save the date: Seurakehittäjien syksyn tapaaminen

• Ajankohta: 1.-2.9.2021

• Paikka: Eerikkilän Urheiluopisto & Zoom

• Kutsu ja alustava ohjelma tulossa vielä kesäkuussa!



Tähtiseurapäivät
• Tähtiseurapäivien ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan 15.6.

• Yleisohjelma, ilmoittautuminen ja muu tapahtumainfo: 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-
laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurapaivat/

• Mukana 21 lajia omilla lajipalavereillaan!

• Olympiakomitea lähettää kutsun seuroille viikolla 24. Lajiliitto huolehtii oman ohjelmansa 
suunnittelusta ja viestinnästä seuroilleen oman aikataulunsa mukaisesti.

• Ilmoittautuminen päättyy 19.9. (early bird-hinnat seuroille umpeutuvat 31.8.)

• Seurakehittäjille tarjoamme tapahtuman osallistumismaksun erikoishintaan, kuin myös 
lajiliittojen toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille (molemmat päivät 80€, la 60€, su 20€).

• Edellytyksenä on, että mukana on seuroja omasta lajista / aluejärjestöstä

• Tapahtumalle asetetaan toistaiseksi maksimiosallistujamäärä, koska varaudumme syksyn mahdollisiin 
rajoituksiin ja turvaväleihin. Nostamme kapasiteettia, jos/kun lisätietoja rajoitusten purkamisesta 
saadaan.

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


Tähtiseurapäivät rinnakkaisseminaareissa seurojen 
ideatori
• Sunnuntaina rinnakkaiseminaarissa 3.10.2021 klo 9-12 on yksi osio on Seurojen ideatori

• Tähän toivotaan vinkkejä hyvistä  seurojen ideoista / toimintatavoista / tuotteista yms., jota seurat voisivat esitellä.

• Eli seura esittää yhden asian / toiminnon seurasta ei koko seuran esittelyä esim. 

• Esitys tapahtuu pecha kucha – menetelmällä 20 slidea 20 sek/slide.  Me teemme seuralle valmiin pohjan, johon 
seura syöttää omat tiedot.

• Lähetä vinkkejä seuroista, joilla voisi olla joku hyvä aihe esittelyyn.  Laita vinkki eija.alaja@olympiakomitea.fi

mailto:eija.alaja@olympiakomitea.fi


Seurojen Tähtiseura-tukiklinikat (Zoom)

• Vinkkaa eteenpäin omissa kanavissasi:
• https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-

tukiklinikat/

• Kevään klinikat:
• 17.6.2021 klo 15-16> (Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö ja auditointiin valmistautuminen)

• Tukiklinikat syksyllä: 
• UUSI: 1. Tähtiseura-ohjelman yleisesittely (kerran kuussa, kesto 1h) 
• 2. Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö ja auditointiin valmistautuminen (kerran kuussa, kesto 1 h)

• Yleisesittely on suunnattu erityisesti uusille, Tähtiseura-ohjelmasta kiinnostuneille seuroille. Verkkopalvelun 
tukiklinikka uusille sekä uudelleen auditointiin tuleville.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/
https://www.suomisport.fi/events/51bf8bc5-30fb-4b65-85db-8ffb7489bfc9


Päivitys Tähtiseura-verkkopalveluun:
edellisten auditointien arkisto (tulossa vk 24)

Seura löytää verkkopalvelussa tehdyt edelliset 
auditoinnit täältä (Seuran kehityspolku-sivu):

Auditoija löytää seuran edellisen auditoinnin ja mm. 
Tavoitetaulun täältä (Uusi ”Seurat”-sivu):



Vuosikello
verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet

• 16.8. klo 13-14 Tähtiseura-ohjelman viestintäaineistojen tukiklinikka seurakehittäjille (z)

• 24.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 26.8. Auditointikoulutus (z)

• 1.-2.9. Seurakehittäjien syksyn tapaaminen (z)

• 13.9. klo 13-15 OKM:n seuratuki-info

• 2.-3.10 Tähtiseurapäivät, Helsinki

• 19.10 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 4.11 Auditointikoulutus (z)

• 16.11 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 14.12 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit 
löytyvät verkoston nettisivuilta>>>

z= osallistuminen Zoomilla mahdollista.

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


Kiitos!

Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>

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

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