
Sykkiikö teillä  
#SEURASYDÄN?



Mikä Seurasydän?
Seurasydän liputtaa seuratoiminnan suurinta 
vahvuutta – yhteisöllisyyttä. Seurasydän ja yh
teisöllisyys ovat esillä niin sosiaalisessa medi
assa, YLE:n kanavilla kuin seurojen, lajiliittojen ja 
Olympiakomitean viestinnässä ja tapahtumissa koko 
syksyn aina Urheilugaalaan 16.1.2020 saakka.
 

Miksi kannattaa  
olla mukana?
Seurasydän on koko urheiluyhteisön yhteinen 
ponnistus, joka ei lennä ilman seurojen ja niiden 
parissa toimivien aktiivisuutta. Osallistumalla 
ja kannustamalla omaa seuraväkeänne mukaan 
nostatte esiin seuran toimintaa ja ihmisiä sekä 
kerrotte mitä kaikkea hyvää seurassanne teh
dään ja koetaan. Seurojen ja seuraväen postauksia 
nostetaan esille myös Seurasydämen, Olympia
komitean ja lajiliittojen kanavissa, joissa ne 
saavat arvokasta näkyvyyttä. Joka kuukausi pal
kitaan aktiivisia Seurasydänviestijöitä. Vuoden 
urheiluseuran valinnassa tammikuussa painot
tuu yhteisöllisyys.
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Kampanja 
käynnistyy
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Elokuu                          Syyskuu                          Lokakuu                          Marraskuu                           Joulukuu                          Tammikuu

Seurapaita-
päivä

Vapaaehtoisten 
kiittäminen

Vuoden vapaa
ehtoisen  

palkitseminen

Vuoden urheiluseura /
Urheilugaala

1.9. 24.9. 5.12. 16.1.

Palkitsemiset ja nostot joka kuukausi      Olympiakomitea, lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt, urheiluseurat

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

  Kuvia seuran leireistä, kisoista, talkoista 
tai muusta yhteisestä tekemisestä  
monipuolisesti someen    

  Kannustetaan lapsia ja nuoria postaa
maan #seurasydän tunnuksella iloista 
seurameininkiä

  Tägätään historiapostauksiin sen 
aikaisia urheilijoita

  Urheilijatarinoita videoiden muodossa

  Aktiivitalkoolaisen päiväkirja esimerkiksi 
videon muodossa

  Seurasydän seuran nettisivuille,  
lehteen ja julkaisuihin

  Seurasydäntubettaja

  Kilpailuja: joukkue joka tekee eniten 
#seurasydänjulkaisuja, koskettavimmat 
tarinat…

Tähtiseurojen 
ideoita

Seurasydän-kampanjan aikataulu



Innostakaa  
seuraväki mukaan
Mitä useampi seura ja toimija lähtee mukaan, 
sitä suuremaksi seuratoiminnan ääni kasvaa. 
Nostakaa Seurasydän esille kaikkialla: netti
sivuilla, uutiskirjeessä, sosiaalisen median ka
navissa, WhatsAppryhmissä, tilaisuuksissa… 
Kertokaa miten seuranne aikoo olla mukana 
ja kannustakaa mukaan kaikki jäsenet, fanit 
ja vapaaehtoiset jakamaan omia kuviaan ja  
vi deoitaan.
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Kaikki mukaan 
liputtamaan 

omaa seuraa!



Seurasydän  
näkyville kaikkialle
#seurasydän somessa
Kampanja leviää sosiaalisessa mediassa. 
Liittäkää siis #seurasydän teemaan so
piviin julkaisuihin seuran Facebookissa, 
Twitterissä ja Instagramissa ja kannusta
kaa kaikkia seuran toimijoita tekemään 
samoin omilla tileillään. Täytetään some  
yhteisöllisyydellä ja iloisella yhdessä 
tekemisen meiningillä!

Näin  
#seurasydän 

 voi näkyä

  Videot ja kuvat harjoituksista ja turnauksista
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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

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

  Seuran jäsenten postausten jako ja palkitseminen

  Erilaiset haastekisat jäsenille

  Koostevideo seuran jäsenten tekemistä kuvista ja videoista

#seurasydän #seurannimi #laji
Kaikissa postauksissa kannattaa käyttää  
hashtagia: #seurasydän #seurannimi  
ja #laji. Nostakaa myös seuran some 
kanavissa esille seuran jäsenten teke
miä #seurasydänpostauksia. 



Hyödyntäkää  
#seurasydän- 
materiaaleja
Kampanjan verkkosivuilta seurasydän.fi 
löytyy materiaaleja, joita voi hyödyntää 
kampanjan aikana. Voitte esimerkiksi 
tehdä seuran Facebooksivulle #seura
sydänaiheisen profiilikuvan ja kansi
kuvan. Tarjolla on sekä oman kuvan 
päälle laitettavia kehyksiä että valmiita 
kuvia. Sivuilta on myös ladattavissa 
julisteita, joita kannattaa hyödyntää 
tapahtumissa.  

Facebookin kansikuva

Profiilikuva Facebookiin 
tai Instagramiin
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PHOTOSHOPISSA: 

1.  Lataa psdmuotoinen mallikuva (Instagram,  
Facebookprofiilikuva, Facebookin kansikuva)

2.  Korvaa mallikuva omalla kuvallasi (esim.  
Tiedosto > sijoita sisällytetty > valitse kuva)  
ja skaalaa oma kuvasi oikean kokoiseksi

3. Tallenna kuva jpg tai pngmuodossa

4.  Lataa kuva sosiaaliseen mediaan

Näin laitat  
#seurasydän 

kehyksen omaan 
kuvaasi  

POWERPOINTILLA:

1.   Lataa pptmuotoinen kuva  
(Instagram, Facebookprofiilikuva, 
Facebookin kansikuva)

2.  Lisää kuva ja asemoi se oikean 
kokoiseksi (tarkemmat ohjeet  
löydät ppttiedostosta)

3.  Järjestä kuva logon taakse

4.  Tallenna ppt kuvana



Seurasydämen Facebook ja Instagram 
tileillä jaetaan ahkerasti parhaita #seura
sydänpostauksia seuroilta ympäri maan. 
Ottakaa tilit seurantaan, niin näette mitä 
kaikkea urheiluyhteisö tekee, ketkä palki
taan ja millä tavoin olette mukana teke
mässä Seura sydämestä syksyn suurimman 
urheiluilmiön!  Kannustakaa kaikki seuran 
jäsenet seuraamaan Seurasydäntilejä,  
jotta näette miten ilmiö kasvaa.  
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Haastakaa  
kaikki mukaan!

fb.me/seurasydan

@seurasydan

Ottakaa Seura-
sydämen sometilit  
seurantaan



Seurapaitapäivä 
24.9.
Yksi kampanjan kohokohdista on 
tiistaina 24.9. vietettävä Seurapaita
päivä, jolloin kaikkia suomalaisia ke
hotetaan pukemaan töihin, kouluun 
ja menoihin oman seuran pelipaita, 
verkkarit tai fanipaita – tai muuten 
sonnustautumaan seuran väreihin.

#seurapaitapäivä #seurasydän 
#seurannimi #laji
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  Haastakaa nykyiset ja entiset  
jäsenet mukaan

  Kertokaa seurapaitapäivästä 
ennakkoon tapahtumissa, uutis
kirjeessä, nettisivuilla, sosiaalisessa 
mediassa ja harjoituksissa. 

  Jakakaa 24.9. kuvia tunnisteilla 
#seurapaitapäivä ja #seurasydän

Näin voitte olla 
mukana Seura
paitapäivässä



seurasydän.fi

fb.me/seurasydan @seurasydan

   kampanjan infot       materiaalit       tiedotteet       kilpailut     palkitsemiset


