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Tähtiseura-ohjelman 
viestintäkampanja





Tähtiseurojen viestintäkampanja

• Tähtiseura-ohjelma sai nimen ja ilmeen vuonna 2018 ja 
ensimmäiset vuodet ohjelmaa on markkinoitu 
seurayhteisölle

• Viime vuonna rakensimme Tähtiseuroille markkinointi-
aineistot, jotta seurat voivat viestiä ja hyötyä tunnustuksesta
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/

• Tulevana syksynä teemme yhdessä lajiliittojen ja seurojen 
kanssa suuren yleisön viestintäkampanjan

• Haastamme kaikki Tähtiseurat mukaan rakentamaan 
Tähtiseurojen tunnettuutta

#TÄHTISEURA



Minkä aiheen äärellä olemme?
Mistä haluamme viesti?



Tähtiseura-ohjelma

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen 
laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: 

seuratoimintaa.

Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen 
nyt ja tulevaisuudessa. Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat 

tunnistaa Tähtimerkistä.

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa 
toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan 

ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan 
toimintaympäristöön.

Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia 
tavoitteitaan ja kehittyä.
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Tavoitteet ja mittarit?



Tähtimerkin tunnettuus 

• Tähtiseuramerkin tunnettuus n. 22 % (Sponsor Insight v. 2021)
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Tähtiseura-tunnettuus
Q: Oletko nähnyt/tunnistatko tämän logon/symbolin? 

Q4 2021N Väestö 18+
2021 Q1 1453

Q2 1533
Q3 1553
Q4 1562



Tähtiseura- tunnettuus kohderyhmissä
Q: Oletko aikaisemmin kuullut seuraavista…?

Q4 2021N Väestö 18+
2021 Q1 1453

Q2 1533
Q3 1553
Q4 1562



Tähtiseura– imago
Q: Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen 
urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.
Mitkä seuraavista sopivat mielestäsi kuvaamaan Tähtiseurojen toimintaa?

Toiminnan hyvin tuntevat

N Väestö 18+
2021 Q1 1453

Q2 1533
Q3 1553
Q4 1562



Ketä haluamme puhutella?



Viestinnän kohderyhmät

”Suuri yleisö ”;
Seuratoiminnassa 
mukana olevat?

Nykyiset ja uudet 
seurat

Olympiakomitea,
lajiliitot ja 

aluejärjestöt

Vaikuttajat: 
nykyisten ja uusien 
laatuseurojen johto, 
seurakehittäjät, 
valmentajat, jäsenet

Tarkennetaan:
Seuraväki,
tunnetut urheilijat, 
valmentajat, 
toimittajat, 
yhteistyökumppanit 



Mitä meillä on jo nyt?



Viestintä- ja markkinointiaineistoja 
-> Tähtimerkki digitaalinen ja 

jättimerkki
-> Tiedotteet

-> Someviestit

-> Somekuvat

-> Tähtiseura-ohjelman
markkinointivideo



Valmistelemme markkinoinnin aineistoja  
-> käyttöön elokuussa 2022 - ->
• Digimainokset (katu-, bussipysäkki- ja kauppakeskusmainontaan)

• Somemainokset (fb, insta, instastory, twitter)

• Mediayhteistyötä?

• Tiedottamista paikallisille ja maakunnallisille medioille

• Seuroille aineistot
nettisivulle? jäsenviestintään? markkinointiin?

• Haastekampanja Tähtiseuroille: ”1. erän voittaja” palkitaan Tähtiseurapäivillä lokakuussa

• Jne.



Tähtiseura-markkinoinnin
aikajana



Markkinoinnin alustavia ajallisia kiintopisteitä 

tammi maalis huhtihelmi touko

Elo

Ss

kesä

Markkinointi
materiaalit

heinä syys lokaelo marras joulu2022

2023

heinä syys lokaelo marras joulu

ULKOMAINONTA

ULKOMAINONTA

SOMEMAINONTA

SOMEMAINONTA

SOMEMAINONTA

MEDIAYHTEISTYÖ



Suunnittelun aikataulu

Ti 17.5. Ennakkoinfo seurakehittäjille

To 19.7. Seura- ja jäsentoimintayksikön ohjausryhmä (hallituksen jäsenet)

Ti 24.5. Tähtiseurojen markkinointi: työpaja

Ma 30.5. Ennakkoinfo Tähtiseuroille

Palautteet hallituksen seuratoiminnan ohjausryhmältä 

To 16.6. Tähtiseurojen markkinointi: työpaja 2

Ti 21.6. Seurakehittäjien palautteet

Ti 21.6. -> aineistot tuotantoon 

Ma 1.8.2022 Aineistot valmiina toimitettavaksi JCDeauX, Tähtiseuroille, lajiliitoille ja alueille

-> kampanja alkaa 



Suomalainen urheilu loistaa 
Tähtiseurassa.
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Seura- järjestöjohtamisen 
osaamisen kehittäminen



ARVOPOHJA
Minkä äärellä olemme?



Liikunta ja 
urheilu

johtamisohjelma

x

JOHTAJANA KEHITTYMINEN – IHMISENÄ KASVAMINEN
IHMISENÄ KASVAMISEN TAVOITTEET (29.3.2022)

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet


Rajattomasti liikuntaa: 
Kuntayhteistyö-malli LiikUssa



Perheliikunta osaksi 
seuratoimintaa –

Liikkujan polku -verkoston Perheliikunnan 
teemaryhmä esittäytyy 



PERHELIIKUNTA OSANA 
SEURATOIMINTAA
Seurakehittäjien aamukahvit 17.5.2022



PERHELIIKUNTA 
Mitä itse asiassa edistämmekään?

• Pienten lasten, koululaisten, teinien, työikäisten ja 
ikäihmisten liikunnallista elämäntapaa

• Matalan kynnyksen liikuntaa
• Perheiden hyvinvointia
• Eri ikäluokkien ja sukupolvien välistä kohtaamista
• Yhteisöllisyyttä



PERHELIIKUNTA 
SEURATOIMINNASSA
• Pienet lapset

• Ryhmässä toimimisen opettelu yhdessä läheisen aikuisen kanssa
• Liikunnan perustaitojen opettelu, aikuinen avustaa, tukee, kannustaa ja tekee 

mukana esimerkkiä näyttäen

• Kouluikäiset lapset ja nuoret
• Opetellaan lajitaitoja yhdessä
• Uuden harrastuksen aloittaminen yhdessä vanhemman kanssa
• Seura voi antaa ”kotitehtäviä” vanhemman kanssa tehtäväksi

• Vanhemmat ja huoltajat 
• Matalan kynnyksen liikunta 
• Vanhemmat sisälle lajiin  helpompi tulla mukaan seuran muuhunkin toimintaan 

(lisäresurssi)
• Ei tarvitse erikseen järjestää aikaa omalle liikunnalle



Perheliikunnan teemaryhmän
esittely
Susanne Blomqvist & Jette Timgren, teemaryhmän kuljettajat



1. Perheliikunnan
arvostuksen lisääminen

• Tutkimustulosten levittäminen ja niiden hyödyntäminen
viestinnässä

• Tutustumme verkoston perheliikuntaan liittyvään
toimintaan mahdollisimman laaja-alaisesti



2. Perheliikunnan 
näkyvyyden lisääminen

Somekampanja
7. – 13.11.2022

Viestimme perheliikunnasta verkoston jäsenten 
kanavissa ja verkostoissa



3. Perheliikunnan harrastamisen määrän ja 
mahdollisuuksien lisääminen

Vaikutamme alueisiin, kuntiin, järjestöihin ja seuroihin, 
jotta perheliikunnan mahdollisuudet lisääntyisivät ja 
monipuolistuisivat



Tätä
toivomme
teiltä: 

 Perheliikunnan ilosanoman levittäminen
 Auttaa seuroja kehittymään ja kehittämään

perheliikuntamahdollisuuksia ja -olosuhteita
 Uudet näkökulmat perheliikuntaan ja niiden

jakaminen:
 Yhdessä tekeminen on mahdollisuus myös teinin kanssa
Miten voin aloittaa uuden harrastuksen kun yksin

meneminen jännittää vielä 7 – vuotiaana?
 Perheliikunta on myös aikuisen liikuntaa

Tervetuloa mukaan Perheliikunnan teemaryhmään!





Lisää aktiivisuutta koko 
elämänkulussa
• Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-ohjelmien avulla edistetään 
liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä.

• Ohjelmille yhteistä on toimenpiteiden valtakunnallinen koordinaatio.

• Viestintä ja verkostot, jotka tukevat paikallisten toimijoiden työtä, ovat tärkeässä roolissa ohjelmien 
toteutuksessa.

• Ohjelmien rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.



1. Suomen Latu koordinoi elokuussa 2020 käynnistynyttä Liikkuva perhe –ohjelmaa.

2. Päätavoitteena on lisätä perheen ja sen lähipiiriin fyysisesti aktiivista yhdessäoloa ja 
hyvinvointia.

3. Ohjelman päätoimenpiteenä on vaikuttaa perheliikuntaa edistäviin toimijoihin (julkinen, 
yksityinen ja kolmas sektori).

Liikkuva perhe -ohjelma ja sen 
tavoitteet



• Tavoitteena on, että ohjelmaan osallistuva toimijakenttä:
• Tunnistaa perheliikunnan mahdollisuudet ja tarjoaa, lisää tai kehittää (yhtä 

tai useampaa seuraavista)
• perheelle suunnattua ohjattua liikuntaa
• perheelle suunnattua omaehtoista liikuntaa
• viestii perheliikunnasta

Lisätietoja Liikkuva perhe –ohjelmasta: 

Johanna Pekkanen, johanna.pekkanen@suomenlatu.fi

Liikkuva perhe -ohjelma ja sen 
tavoitteet

mailto:johanna.pekkanen@suomenlatu.fi


Suomisport ajankohtaiset



Suomisport ajankohtaista
• Uusia seuroja mukana palvelussa (huhti-touko): 16

• Suomisport-sovelluksen lataukset ovat tuplaantuneet alkuvuonna:
• Kannattaa ladata puhelimeen niin omatkin tapahtumailmoittautumiset näkyvät 

mobiilisti mukana!

• Kevään viimeiset Suomisport-webinaarit seuroille ja liitoille: 
• Palvelun esittely: 24.5. ja 7.6.
• Hallinnon: 8.6.
• Toiminnan:  8.6.

• ILMOITTAUDU TÄSTÄ

https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=&searchTerm=Suomisport%20webinaari&sportIds&tagIds
https://apps.apple.com/tt/app/suomisport-mobiili/id1485717830?ign-mpt=uo%3D2
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.suomisport


• Procountor-integraatio on loppusuoralla –
infoamme kun käytettävissä liitoille ja seuroille!

• Aikataulu valmistumiselle kesäkuun loppu 2022.

• Käyttöliittymän uudistus Suomisport-Netvisor
seuraa perässä – loppuvuosi 2022.

Taloushallinnon integraatiot

Suomisport ajankohtaista
Uusia maksutapoja Svealta
• Paljon uutta tulossa maksuihin ja 

taloudenhallintaan liittyen!
• Svean uudet maksutavat kesäkuussa 2022 

liikkujille:
• Lasku
• Erämaksu

• Yrityslasku (myöhemmin syksyllä) – apua mm. 
lisenssien nippuostoissa.

• Mahdollistavat yhä monipuolisemmat maksutavat 
liikkujalle / seurakäyttäjälle / liittokäyttäjälle

• Laskulla 5e laskutuslisä asiakkaalle, joka tilitetään 
palvelun myyjälle, laskutuslisä kattaa Svean 
maksutavan kustannusta. Svea hinnasto.

• Erämaksu on edullinen maksutapa – ei laskutuslisää.
• Kauppias = Seura / Liitto saa rahat heti –

perintä Svealla.

https://tuki.suomisport.fi/wp-content/uploads/2022/04/Svea-Payments_hintaliite_Suomisport_2022.pdf


Muut ajankohtaiset 



Muuttuva työ

•Muuttuva työ – yrittäjyys ja kevytyrittäjyys
•Maanantai 23.5 klo 13.00-14.30 kevytyrittäjyyden ABC
• Ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/634c80e6-e053-4d1e-b717-f1e72e920427

• Työntekemisen tavat muuttuvat. Kevytyrittäjyyden ABC koulutus on tarkoitettu liittojen, aluejärjestöjen ja seurojen 
hallinnon henkilöille.

https://www.suomisport.fi/events/634c80e6-e053-4d1e-b717-f1e72e920427


Seurailta etänä ma 30.5. klo 17.30-19.30

• Kevään aluekierroksen päätteeksi Olympiakomitea järjestää yhden Seurailta-tilaisuuden etänä 
Zoomissa.

• Kaikille seuratoimijoille, kaikilta alueilta. Ohjelmasisältö on sama kuin on ollut livetapahtumissa (ilman 
alueen ajankohtaisia)

• Tähtiseura-ohjelma
• Vastuullinen seuratoiminta
• Suomisport

• Ilmoittautuminen tästä: https://www.suomisport.fi/events/ec5d723e-b4a3-482d-bea0-8f432f745e02

• Somessa jaettava uutisjuttu julkaistaan pian. 

https://www.suomisport.fi/events/ec5d723e-b4a3-482d-bea0-8f432f745e02


OKM:n seuratukikatsaus 2022 ja katse tulevaan
• OKM  järjestää Sari Virran toimesta keskustelutilaisuuden 13.6.2022 aiheena seuratuki

• Tilaisuuksia järjestetään kaksi erilaista eli voit osallistua joko etänä tai livenä.

• Etätilaisuus on 13.6. klo 8.30-10.00    
• Livetilaisuus on 13.6. klo 10.00-11.30 Sporttitalon Sinisessä aulassa.

• OKM:n Sari Virralta tulee asiasta erillinen kutsu, mutta tässä jo ilmoittautumislinkki

• Ilmoittaudu tilaisuuteen ennakkoon https://www.suomisport.fi/events/e7db0910-b061-4779-8e47-
c802ef4f3c50

• Mikäli olet uusi seuratuen lausuja järjestössäsi, niin lähetä yhteystietosi Sari Virralle, niin saat häneltä 
asiaan liittyvää postia. Sarin sähköposti sari.virta@gov.fi

https://www.suomisport.fi/events/e7db0910-b061-4779-8e47-c802ef4f3c50
mailto:sari.virta@gov.fi


SAVE THE DATE: Syksyn seurakehittäjien tapaaminen 
7.-9.9.2022
• Lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjille

• Risteily Helsinki-Tukholma-Helsinki  (Viking Gabriella)

• Aloitus ke 7.9. klo 11.30 laivan ollessa vielä maissa, paluu Helsinkiin pe 9.9. klo 10.10.

• Luvassa:
• Mielenkiintoinen ohjelma
• Vierailukohde Tukholmassa
• Mukavaa yhdessäoloa! 

• Ohjelma ja ilmoittautuminen tulossa kesäkuussa!



Tähtiseura-ohjelman tukiklinikat seuroille
• Muista vinkata seuroillesi Olympiakomitean molemmista tukiklinikoista

• Tähtiseura-ohjelman yleisesittely
• Suomisport Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö

• 19.5. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen 

• 8.6. klo 15-16 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely 

• 15.6. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen 

• Ilmoittautumiset: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-
tukiklinikat/

• Mukaan ovat tervetulleita uudet Tähtiseura-ohjelmasta kiinnostuneet seurat, uudelleen auditointiin tulevat 
Tähtiseurat tai esim. Tähtiseurojen uudet/vaihtuneet yhteyshenkilöt.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/


Harrastamisen Suomen malli ja harrastusviikko

• Harrastamisen Suomen mallin avustukset on nyt julkaistu. Lisätietoja.

• Harrastusviikko lähenee
• Varmista, että oman liittosi linkki toimii harrastusviikko.fi sivuilla.

• Mikäli haluat oman lajisi mukaan listalle lähetä sivujesi linkki toukokuun aikana 
Mimmalle (marianna.tarhala@olympiakomitea.fi)

• Keräämme harrastusviikon haasteita jälleen www.harrastusviikko.fi -sivuille. 
Ilmoita oma haasteesi ajoissa mukaan.

• Ohjeista seuroja osallistumaan harrastusviikkoon (kouluvierailut, avoimien ovien 
päivät jne)

https://www.olympiakomitea.fi/2022/05/16/harrastamisen-suomen-malli-tarjoaa-harrastuksia-400-000-lapselle-ensi-vuonna/
https://harrastusviikko.fi/liikunta-ja-urheilu/
mailto:marianna.tarhala@olympiakomitea.fi
http://www.harrastusviikko.fi/


Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet seurakehittäjille
2022 SYKSY

• 23.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)
• xx.8.  Auditointikoulutus (z)

• 7.-9.9. Seurakehittäjien tapaaminen (risteily hki-stock-hki)

• 8.-9.10.2021 Tähtiseurapäivät

• 11.10. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 25.10. klo 9-11.30 Aikuisliikunnan työpaja (z)
• xx.11  Auditointikoulutus (z)

• 15.11. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 13.12. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit löytyvät 
verkoston nettisivuilta>>>

z= osallistuminen Zoomilla mahdollista.
Seuratoiminnan aamukahvit jatkossa noin 1,5 h 

klo 9-10.30

2022 KEVÄT

• Maalis-toukokuu seuraillat alueilla (seuroille)

• 17.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 20.5. klo 9-12 Huippu-urheiluseuratoiminnan 
verkostotapaaminen 

• 23.5. klo 13-14.30 Kevytyrittäjyyden ABC (z)

• 21.6. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

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


Kiitos!

Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>
FB-ryhmä: Tähtiseket

Microsoft Teams –ryhmät 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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