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Kaikki TiPSiläiset voittavat! -korttikampanja 2021 

 

Tikkurilan Palloseura järjestää keväällä 2021 korttikampanjan, jonka tarkoituksena on kerätä rahaa 

toiminnan rahoittamiseen vaativana korona-aikana. Erilaisten kokoontumisrajoitusten ja sulkutilojen takia 

perinteinen kausikorttien myynti on haasteellista yksinkertaisesti, koska mahdolliset pelitkin pelataan 

toistaiseksi tyhjin katsomoin. 

Kortin haltijat saavat hyviä alennuksia tai muita etuja seuran yhteistyöyrityksiltä – kortti maksaa itsensä 

takaisin hyvin nopeasti, jonka jälkeen se alkaa tuottaa säästöä. Edut ovat kiinnostavia kaikille kuluttajille 

mukaan lukien ne, joita jalkapallokaan ei kiinnosta. 

Nuorison tervehenkisen harrastuksen tukeminen on aina kunnioitettava teko. Kannatusjäsenten motiivi ei 

ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista ja jäsenkortti kuuluu automaattisesti kaikille seuran aikuisjäsenille.  

Kampanja toteutetaan tämän suunnitelman mukaisesti. 

 

Tavoitteet 

Myydä 1.000 kpl seuran jäsen/kausikortteja ”myyntikanavittain” seuraavasti: 

▪ N1 edustusjoukkue, 200 kpl 

▪ M1 edustusjoukkue, 100 kpl 

▪ Pelaajat tai heidän vanhempansa joukkueenjohtajien johdolla ja sillä ajatuksella, että 

jokaisen pelaajan perhepiiri myy (tai ostaa) vähintään yhden kortin, 700 kpl  

Kampanjan euromääräinen tulotavoite on 35.000 €, kun 

▪ Seuran kannatusjäsenyys sis. jäsenkortti (etukortti), maksaa 30 € 

▪ Kausikortti (etukortti) maksaa 40 € 

Kortteja toimitetaan tai myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. 

  

Kampanja-aika 

1. maaliskuuta – 30.kesäkuuta 2021 



Kohderyhmä 

Pelaajat ja pelaajien perhepiiri, isovanhemmat, sukulaiset, kaverit, kummit, naapurit ja muut 

tutut 

Vantaan asukkaat yleensä 

Seuran muut sidosryhmät, kuten, yhteistyökumppanit, tavaran- ja palveluntoimittajat, 

valmentajat tms. 

 

Teema 

Kaikki TiPSiläiset voittavat! 

Pelaajat voittavat, jäsenet voittavat, seura voittaa, kortinhaltijat voittavat. 

Pelaajien/joukkueiden myyntipalkkioista lisätietoa alempana. 

Kortinhaltijat saavat alennuksia mm. Tammiston Gigantista, Tammiston Intersportista, Katin 

Kauneuskulmasta jne. Ajantasaiset tiedot löydät verkkosivulta vihreallasykkeella.fi. 

Esimerkiksi Gigantista myönnetään 10% alennus. Jos ostat 1.000 euron television, saat 100 € 

alennuksen tai vaikkapa Dysonin (500 €) ja Sonyn uudet vastamelukuulokkeet (350 €), hyödyt 

alennuksista 85 € - 400 euron vuosiostot maksavat kortin hinnan takaisin jo lisäostot ovat 

pelkkää tuottoa. 

Toisaalta, jos perheenne keskittää edes osan ulkoilu- ja urheiluvarustehankinnoistaan 

Tammiston Intersportiin, 10% alennus voi tuottaa todella mukavia säästöjä. Pelkästään 

arkisista vaate- ja kenkähankinnoista kertyy äkkiä iso summa ja jos on tarvetta hankkia 

urheiluvarusteita (golf, pyöräily, jääkiekko, laskettelu jne.), voi säästöä kertyä satoja euroja. 

Myyntipäällikkömme tekee ahkerasti työtä uusien yhteistyökumppaneiden hankkimiseksi. 

Toivomuslistalla on yrityksiä, jotka myyvät mm. polkupyöriä, puutarhatarvikkeita ja -koneita, 

erilaisia työkaluja, varaosia ja retkeilyvarusteita, renkaita, eläintarvikkeita sekä pesu- ja 

siivouspalveluja. 

 

Mistä voi ostaa? 

Kausikortti (etukortti) 

▪ Joukkueenjohtajat voivat kuitata kortteja sopivaksi katsomansa määrän 

Myyntipäälliköltä ja myydä niitä asiakkaille käteismaksulla. Joukkueenjohtaja maksaa 

kortit tai ne laskutetaan/veloitetaan joukkueelta heti kampanja-ajan päätyttyä tai kun 

joukkueenjohtaja kuittaa lisää kortteja. Asiakas saa kortin käteismaksua vastaan heti. 

▪ Verkkosivulta vihreallasykkeella.fi, josta linkki fanikauppaan. Asiakas maksaa kortin 

fanikaupan sallimilla maksutavoilla, kortti toimitetaan asiakkaalle fanikaupan 

toimitustavoilla. 

▪ Suoraan fanikaupasta 

Jäsenkortti (etukortti) 

▪ Verkkosivulta vihreallasykkeella.fi, josta pääsee suoraan myClubiin täyttämään 

jäsenhakemuslomakkeen (klikkaa ”Ilmoittaudu tästä” painiketta sivun oikeassa 

https://www.tikkurilanpalloseura.fi/vihrealla-sykkeella/
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yläkulmassa). Hyväksytylle jäsenelle lähetetään lasku ja kun maksusuoritus on 

vastaanotettu seuran tilille, jäsenelle lähetetään jäsenkortti. 

Huom! Älä luovuta korttia rekisteröitymisen perusteella. Jäsenkortti toimitetaan 

hyväksytyille jäsenille seuran toimistolta. 

 

Viestintä 

Kampanja julkaistaan jäsenille ja joukkueenjohtajille myClub-tiedotteella, jossa kerrotaan 

kampanjan tärkeimmät tiedot. 

Joukkueenjohtajia tiedotetaan lisäksi seuran muissa mahdollisissa kanavissa, kuten 

WhatsApp-ryhmät, sähköpostiryhmät, suorat yhteydenotot jne. Joukkueenjohtajat välittävät 

tietoa oman joukkueensa piirissä – juniorien vanhemmille tai aikuispelaajille suoraan. 

Seuran kaikkiin sosiaalisen median kanaviin laitetaan markkinointiviesti ja kaikille 

joukkueenjohtajille, jäsenille ja muille sidosryhmille suositellaan markkinointiviestien 

edelleen jakamista ja peukuttamista.  

vihreallasykkeella.fi -verkkosivulla on ”ostolinkit” yhteistyökumppanien tarjouksia 

päivitetään sivulla aktiivisesti. 

Seurawiki toimii ensisijaisesti toimihenkilöiden sekä edustusjoukkueiden pelaajien 

tietokanavana, jossa ylläpidetään ohjeistuksia. Myyntipäällikkö julkaisee siellä viikoittaisen 

myyntitilaston joukkueittain perjantaisin. Se osoittaa kunniaa menestyneimmille 

myyntiryhmille ja kirittää muita parempiin tuloksiin. 

 

Myyntipalkkiot 

Kortin tai kannatusjäsenyyden myyneelle joukkueelle tilitetään 10 € per 

kortti/kannatusjäsenyys. 

Kortin ostaja tai uusi jäsen voi halutessaan nimetä tilauslomakkeen kentässä ”Tilauksen 

kommentit” tai jäsenhakemuslomakkeessa omassa kentässään joukkueen, jolle haluaa 

ohjata 10 € per kortti/kannatusjäsenyys.  

Oman joukkueensa keskuudessa myyntiä koordinoinut joukkueenjohtaja tai muu joukkueen 

nimeämä henkilö ilmoittaa joukkueensa, jolle hyvitykset ohjataan, suoraan Myyntipäällikölle 

kortteja lunastaessaan. Tässä vaiheessa korteista ei peritä maksua. 

Joukkueenjohtaja tilittää joukkueensa myymistä korteista saadut tulot Myyntipäällikölle 

jokaisen kalenterikuukauden lopussa. Joukkueen hyvitykset tilitetään suoraan joukkueen 

tilille aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. 

Fanikaupasta ja kannatusjäsenmaksuista kertyneistä tuloista joukkueiden hyvitykset 

tilitetään joukkueiden tileille yhtenä suorituksena heinäkuun 2021 aikana. 

 

 

https://www.tikkurilanpalloseura.fi/vihrealla-sykkeella/
https://www.tikkurilanpalloseura.fi/seurawiki/


Myynnin tuki 

Viikoilla 9 ja 10 järjestetään kampanjan esittelytilaisuuksia Teamsin välityksellä. Päivämäärät 

ja kellonajat tiedotetaan erikseen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille seura-aktiiveille. 

Myyjät voivat esittää kampanjaan liittyviä kysymyksiä Myyntipäällikölle tai kampanjan muille 

vastuuhenkilöille WhatsApp- ja sähköpostiviesteillä, joihin vastataan viipymättä, kuitenkin 

korkeintaan 8 toimistotyötunnin kuluessa. 

Myyntipäällikkö järjestää edustusjoukkueiden pelaajille mahdollisuuksien rajoissa 

myyntipisteitä yhteistyökumppanien tiloissa yhteistyössä joukkueenjohtajien kanssa. 

 

Vastuuhenkilöt ja yhteystiedot 

Kampanjan operatiivisesta toteuttamisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta vastaa 

toiminnanjohtaja Tapio Rostedt seuran hallituksen tuella. 

Viestinnästä vastaa hallituksen viestintäryhmä; Robert Sjölund, Raila Sulasalmi, Kiira Luokkala 

Myynnistä vastaavat Myyntipäällikkö Ilkka Hemminki ja hallituksen edustajana Jyri Pohja 

Vastuuhenkilöiden yhteystiedot: https://www.tikkurilanpalloseura.fi/yhteystiedot/  
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