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Hyvinkään Palloseura –
”Hyvinkään arvostetuin liikuttaja”



Jalkapallo

• Suomen suurin urheilulaji ja organisoitu liikuttaja
• Yli 370 000 harrastajaa
• Yli 136 000 lisenssipelaajaa
• 85 000 vapaaehtoista
• 890 jäsenseuraa

• Jalkapallon arvo yhteiskunnalle 1,25 mrd. euroa (UEFA SROI)
• Säästöt terveydenhuollossa 349 milj. euroa
• Säästöt sosiaalimenoissa 456 milj. euroa
• Suorat taloudelliset vaikutukset 447 milj. euroa
→ Jalkapallon arvo Hyvinkäälle 6-10 milj. euroa
→ Investoidun euron arvo 12-20 euroa

• Jalkapallo kehittää erityisesti lasten itsetuntoa sekä sosiaalisia 
taitoja

• Jalkapallo ehkäisee nuorten syrjäytymistä ja antaa eväät 
terveelliseen elämään



Hyvinkään Palloseura

• Hyvinkään suurin lasten ja nuorten liikuttaja 
• N. 1 300 uniikkia liikkujaa

• Ikäkausijoukkueet
& harrastetoiminnot 759 

• Euroliiga 509
• Yli 150 vapaaehtoista säännöllisessä toiminnassa

• Liikkujia 3-65 –vuotiaita
• Lasten harrastetoiminnot
• Euroliiga
• Ikäkausitoiminta
• Edustusurheilu
• Lapsi-aikuinen jalkapalloleikkikoulu
• Aikuisten harrasteryhmät

• Suvaitsevaisuus, Vastuullisuus, Avoimuus → Hypsiläisyys
• Visio 2023: ”Hyvinkään arvostetuin liikuttaja”

• Kumppanuuksia räätälöitävissä



Euroliiga

• Matalan kynnyksen harrastamista lapsille (4-11 vuotiaat)
• Harrastaminen mahdollista omien kavereiden kanssa 

(joukkueet koulualueittain)
• Kevyen sitoutumisen toiminta (2 tapahtumaa/vko, touko-

syyskuu)
• Euroliiga tunnetaan, tunnistetaan ja huomataan
• Kesän tapahtumissa yli 10 000 ihmistä
• Ikimuistoinen ensikosketus jalkapalloon, monella ylipäätänsä 

harrastustoimintaan

• Kumppanuudet alk. 1 000€

• Pääyhteistyökumppanit:



Junioriturnaukset

• Seuralla hyvä maine ja kokemus turnausjärjestäjänä
• Hyvinkää tarjoaa erinomaiset puitteet kesäkauden turnauksille

Turnaukset 2021:
• Intersport Hyvinkää Kevätturnaus 22.-23.5.2021

• 2012-2014 –syntyneet pojat & tytöt
• Tavoitteena yli 800 pelaajaa

• Tuovat mukanaan n. 2,5 aikuista/pelaaja

• Eloturnaus 31.7.-1.8.
• 2008-2011 –syntyneet pojat
• Tavoitteena yli 1 000 pelaajaa

• Tuovat mukanaan n. 1,5 aikuista/pelaaja

• Tyttöjen turnaus 14.-15.8.2021
• 2008-2014 –syntyneet tytöt
• Tavoitteena yli 700 pelaajaa

• Tuovat mukanaan n. 1,5 aikuista/pelaaja

• Kumppanuuden täysin räätälöitävissä



Tyttöurheilu

• Seura mukana Palloliiton kehityshankkeessa 2020-21
• Tyttöjen pelaajamäärä lisääminen

• Seurassa tällä hetkellä 109 tyttö-/naispelaajaa, tavoitteena:
• 2021 lopussa 150 tyttö-/naispelaajaa
• Kasvattaa tyttöpelaajien määrää Euroliigassa ja harrastetoiminnoissa
• Ehkäistä drop-outia nuorisovaiheessa ja tarjota vaihtoehtoja jalkapallossa

• Taustaa: 
• Liikkumattomuus etenkin tyttöjen ongelma (WHO 2019)
• Jalkapallo naisurheiluna vahvassa nosteessa
• Jalkapallolla on eri lajeista kaikkein merkittävin vaikutus nuorten tyttöjen 

itsetuntoon sekä itseluottamuksen kokemukseen (UEFA 2019)

• Kumppanuudet täysin räätälöitävissä

• Tukemassa:



Yhdeksän hyvää 2021

• Seura tekee yhdeksän yhteiskuntavastuullista kampanjatekoa vuoden 2021 
aikana
• Ympäristöteko, vähävaraisten tukeminen, syrjäytymisen 

ehkäiseminen, vanhusten huolto…

• Sisältö mietitään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
• Kampanjan sisältö tukee ennen kaikkea yrityksen arvoja & tavoitteita
• Viestintäsuunnitelma huomion maksimoimiseksi laaditaan yhdessä
• Tapahtuma, some-kampanja, seuran sisäinen kampanja tmv – toteutus 

suunnitellaan yhdessä
• Mielellämme suunnittelemme esityksen yritykselle kampanjan 

sisällöstä

• Seuralla toimiva vapaaehtoisorganisaatio hyvien tekojen tueksi
• Apupalvelu
• Vapaaehtoisrekisteri

• Kumppanuudet myyn yhteistyön yhteydessä



Muut kaupallistettavat 
HyPS-toiminnot
• Julkaisut (sisältyvät kumppanuuksiin)

• Hypsiläinen
• Ilmaisjakelulehti, ilmestyy kerran vuodessa
• Jakelu n. 15 000 kpl

• HyPS-perhekalenteri
• Ikäkausijoukkueet myyvät marras-joulukuussa
• Jakelu n. 500 kpl

• Kotikenttä VillaPark (voidaan sisällyttää kumppanuuksiin)
• Yli 150 000 käyntiä vuodessa

• Edustusurheilu
• Naisten joukkue Kakkosessa kaudella 2021
• Miesten joukkue Nelosessa kaudella 2021

• Tavoite: Joukkueet nousuun omalla juniorituotannolla
• Naisissa Kakkosen paikka vakiintuu
• Miehissä nousu Kolmoseen 2023 mennessä
→ Vaatii jatkuvaa investointia juniorivalmennukseen
→ Vaatii olosuhteiden kehittymistä talviharjoitteluun



HyPS kumppanina

• Yritys tunnistetaan lasten ja nuorten liikunnan tukijaksi

• Yritys mahdollistaa laadukasta, ohjattua harrastustoimintaa sekä 
haluaa ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä

• Hyvinkään Palloseuran jäsenet ja toiminnan sidosryhmät tuntevat 
yrityksen brändin ja palvelut

• Yritys näkyy Hyvinkään Palloseuran tapahtumissa ja viestinnässä 
seuran jäsenistön lisäksi myös ulkoisille kohderyhmille

• HyPS on luotettava, arvojensa mukainen kumppani



Kumppanuustasot

VOIMA.
• Yritys tunnistetaan Euroliigan yhteistyökumppaniksi ja yhdistetään Hyvinkään 

Palloseuraan
• Yhteistyö perustuu näkyvyyteen 
• Hinnoittelu: alk. 500€

TAHTO.
• Yritys tunnistetaan Hyvinkään Palloseuran yhteistyökumppaniksi
• Yhteistyö perustuu näkyvyyteen ja yhteisviestintään
• Hinnoittelu: 0-3 000€ (perustuu toiminnallisuuteen) 

SYDÄN.
• Yritys tunnistetaan Hyvinkään Palloseuran ja Euroliigan pääyhteistyökumppaniksi
• Yhteistyö perustuu näkyvyyteen sekä viestinnälliseen ja toiminnalliseen yhteistyöhön
• Yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja suunnitellaan pitkäjänteisesti, huomioiden 

molempien tahojen tavoitteet ja arvot
• Hinnoittelu: alk. 3 000€



Lisätiedot

Räätälöimme teille täysin yritystänne parhaiten palvelevan 
kokonaisuuden. 

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja

Puh: 040 485 5622
Sähköposti: janne.bruun@hyps.fi

mailto:janne.bruun@hyps.fi

