
   

 

J Pohja, I Hemminki, 3.12.2020 

 

TiPS, Myynti- ja markkinointisuunnitelma tilikaudelle 2020-21 

 

Myyntityö seuran toiminnan rahoittamiseen kaudelle 2021 on aloitettu palkkaamalla seuralle oma 
myyntipäällikkö syyskuussa 2020. Myynnissä ja markkinoinnissa keskitytään ylätasolla seuran 
kiinnostavuuden (imagon) kehittämiseen ja operatiivisella tasolla konkreettiseen myyntityöhön, jolla 
varmistetaan hallituksen päätösten ja seuralle asetettujen tavoitteiden mukaisen toiminnan riittävä rahoitus.  
 
Selvyyden vuoksi mainittakoon, että tässä myynti- ja markkinointisuunnitelmassa ei huomioida 
institutionaalisia tai julkishallinnon tukia, niitä vastaavia rahoituslähteitä, eikä niihin liittyvää 
varainhankintatyötä. 
 
Onnistuaksemme varainhankinnassa, jatkamme myynti- ja markkinointitoimintamme kehittämistä aiempaa 
tehokkaammaksi mm. vakioimalla tarjottavia tuotteita ja organisoidummaksi paremmalla dokumentoinnilla. 
Sen lisäksi, että myyntityöhön tarvitaan ammattitaitoiset resurssit, on ”tuotteen” eli tässä tapauksessa 
seuran sidosryhmillensä tarjoaman lisäarvon oltava mahdollisimman houkutteleva ja kilpailukykyinen muihin 
markkinoilla tarjolla oleviin vaihtoehtoihin verrattuna. Kilpailemme pääkaupunkiseudulla yli 250 
urheiluseuran kanssa samoista rahoittajista koronaviruksen rasittamilla markkinoilla. Jatkamme 
määrätietoisesti seuramme näkyvyyden ja imagon (brändin) rakentamista, jotta poikkeamme muista 
urheiluseuroista eduksemme. Haluamme olla mieleenpainuva, houkutteleva ja suorastaan haluttava 
vaihtoehto. Seuran imago rakentuu pitkäjänteisesti mm. hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja 
valmentajien toiminnasta ja sen laadusta, seuran jäsenistä ja heidän toiminnastaan sekä urheilullisesta 
menestyksestä yhdistettynä määrätietoiseen markkinointiin ja viestintään. Markkinoinnin ja viestinnän tulee 
olla loogista, päämäärätietoista, hallittua ja päätetyn linjan mukaista. 
 
Kaikkea toimintaamme ohjaa seuran visio: 
Tikkurilan Palloseura on kiinnostavin vantaalainen urheiluseura ja haluttu yhteistyökumppani, jonka 
jäsenet ovat ylpeitä kuuluessaan TiPS -yhteisöön 
 
Kaikilta seurassa ja sen nimissä toimivilta henkilöiltä edellytetään seuran visiota tukevaa toimintatapaa. 
Jokaisen toimijan tai hänen esimiehensä tulisi säännöllisesti esittää itselleen tai alaiselleen kysymys – ”Miten 
tekemiseni/tekemisesi tukee seuran visiota?” – ja pitää huolta, että oma toiminta on linjassa seuran 
tavoitteiden ja toiminnan kanssa. 
 
 

Tunnettuus 
 
Tikkurilan Palloseuran tunsi Sponsor Insight Finlandin vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan vähintään 
nimeltä 16 % koko Suomen aikuisväestöstä. Se tarkoittaa n. 730.000 aikuista. Naisjoukkueemme 
menestyksen ja koko Kansallisen Liigan saaman huomion ja TV-näkyvyyden myötä heidän 
medianäkyvyytensä kasvoi edellisestä vuodesta 183 % ja mediatavoittavuutensa peräti 352 % 246 miljoonaan 
henkilöön. Seuran mainosarvo lähes nelinkertaistui vuoden aikana. Tikkurilan Palloseurasta on uutisoitu ja 
kirjoitettu useita artikkeleita mm. YLE:llä, MTV3:ssa, Helsingin Sanomissa, Vantaan Sanomissa ja lukuisissa 
muissa paikallislehdissä. 
 
Urheilumenestys valtakunnan huipulla siivittää markkinointia, mutta ei riskialttiin luonteensa takia voi olla 
perusta seuran pitkäjänteiselle profiloitumiselle. Haluamme omalta osaltamme pitää huolen siitä, että 



meidät tunnetaan koko seuran sääntöjen ja strategian mukaisesta toiminnasta ja seuran luonteesta. Sen 
takia julkaisimme vuonna 2019 Tikkurilan Palloseuralle yksilöllisen ja personoidun sloganin eli iskulauseen, 
josta seuramme tunnistetaan ja jonka tulee näkyä kaikessa viestinnässämme: 
 
TiPS – Jalkapalloa Vihreällä Sykkeellä, #VihreälläSykkeellä, www.vihreallasykkeella.fi 
 
Jalkapalloa; Tikkurilan Palloseura on jalkapalloseura, joka mahdollistaa kilpailemisen ja harrastamisen 
turvallisessa ympäristössä ja arvomaailmassa kaikille ikäluokille. 

Vihreällä; Vihreä on Tikkurilan Palloseuran perinteinen tunnusväri. Se kuvastaa terveyttä ja luontoa, joista 
huolehtiminen luo perustan hyvälle tulevaisuudelle. Väri piristää, ilahduttaa ja auttaa ongelmien 
ratkaisemisessa. Tikkurilan Palloseurassa me huolehdimme jäsentemme, erityisesti nuorten, terveellisistä 
elämäntavoista ja mahdollisuudesta iloa tuottavaan harrastukseen kilpailukykyisissä puitteissa. 

Sykkeellä; Syke liitetään sydämeen, joka on elämänvoiman, ajatusten, tunteiden ja järkeilyn koti. Syke liittyy 
luonnollisesti sekä jalkapalloilijoidemme harjoitteluun että kilpailemiseen ja sitä haluamme edistää myös 
katsomoissa ja kentän laidalla. Rakkaus innovatiiviseen jalkapalloon tuo peliimme sykettä. 

Tavoitteemme on, että seuran jokainen toimihenkilö, valmentaja, pelaaja, pelaajan perheenjäsen, seuran 
yhteistyökumppani sekä median edustaja tunnistaa seuran sloganin ja että kaikki seuran tunnistavat Suomen 
kansalaiset osaavat yhdistää sloganin Tikkurilan Palloseuraan. 
 
 

Ulkoinen viestintä 
 
Ulkoisen viestinnän päätavoite on tukea seuran varainhankintaa ja sen myötä vision toteutumista. 
 
Ulkoinen viestintä, erityisesti mediatiedottaminen on järjestelmällistä, monikanavaista toimintaa, joka 
edellyttää paneutumista, järjestelmällisyyttä, hyviä henkilökohtaisia suhteita tärkeimpiin toimijoihin sekä 
toimivia menettelytapoja myös nopeatempoiseen tiedottamiseen. Seuran rajalliset resurssit eivät ole 
mahdollistaneet ammattimaista tiedottamista, joten olemme turvautuneet perinteiseen verkkosivut & SoMe 
-linjaan. Tavoitteemme on kehittää ulkoista viestintäämme omien resurssiemme rajoissa 
ammattimaisempaan suuntaan huomioiden mm. 
 
▪ Mitä viestitään, kenelle ja milloin 
▪ Suhteiden luominen tärkeimpiin medioihin ja toimittajiin 
▪ Lehdistötiedotteet ja kuvamateriaalit 
▪ Tiedotustilaisuudet ja henkilöhaastattelut 
▪ Juttuvinkit 
▪ Puskaradio 
▪ Paikalliset printtimediat 
▪ Valtakunnalliset printtimediat – yleismediat ja erikoismediat 
▪ Sähköiset mediat (TV, radio, suoratoistokanavat, Internet) 
▪ Bloggaajat ja vloggaajat 
▪ Internet ja hakukonemarkkinointi 
▪ Tiedotteiden jakelupalvelut, kuten Cision (https://www.cision.fi/tiedotus/) 
▪ Tiedottamisen ulkoistaminen 
 
Naisten edustusjoukkueen julkisuuden ohella ja/tai sitä hyödyntäen on tärkeä saada näkyvyyttä myös 
junioritoiminnallemme. Seuran viestintäryhmä valmistelee junioritoiminnasta kuukausittain uutta valmista 
sisältöä – uutisia, juttuaiheita, artikkeleita, haastatteluja – joka tarjoillaan aiheen kiinnostavuudesta riippuen 
3-5 toimittajalle paikallisiin tai valtakunnallisiin medioihin, tai molempiin. Aihe nostetaan kuukauden 
teemaksi myös seuran omissa viestintäkanavissa. 
 
Viestintäryhmä päivittää seuran Viestintäsuunnitelman tarvittavilta osin. 

 

https://www.cision.fi/tiedotus/


 
Myyntityön peruslinjauksia 
 
Seurallamme on moniin muihin urheiluseuroihin verrattuna poikkeuksellisen hyvät ”työkalut” 
menestykselliseen myyntityöhön. Seuralla on palkattu täysiaikainen myyntipäällikkö, noin 1.000 pelaajan 
lähipiiristä muodostuu n. 4-5.000 henkilön ”sisäinen” kohderyhmä, käytössämme on ostettu n. 700 
vantaalaisen yrityspäättäjän yhteystiedot sisältävä tietokanta, yhteisöön kuuluvien kotitalouksien hankinta-
aiekartoitus vuodelta 2019 on edelleen käyttökelpoinen, mittava medianäkyvyys, pystymme tarjoamaan 
lukuisia vaihtoehtoja kaupalliseen markkinointiin, seurallamme on useita johtotähtiä, kuten tunnetun 
päävalmentajan vetämä menestyvä naisjoukkue, junioriakatemia, Smartfootball ja paljon muuta. 
 
Myyntityön peruslinjaukset kiteytettynä: 
▪ Myyntipäällikön resurssit keskitetään myyntitoimintaan, tuotanto ja ostotoiminta kuuluvat muulle 

henkilökunnalle ja/tai hallinnolle 
▪ Ensisijainen fokus on yrityskumppanuuksissa; varmistetaan nykyisten yrityskumppanien tyytyväisyys ja 

sopimusten jatkuminen sekä etsitään aktiivisesti uusia yritysyhteistyökumppaneita 
▪ Yritysyhteistyössä vältetään vaihtokauppaa. Toisin sanoen myydyistä tuotteista ja palveluista laskutetaan 

ostajaa ja jos tehdään vastaostoja, ne tehdään erillisenä transaktiona. 
▪ Seuran kausikortteja tarjotaan mahdollisimman laajasti sekä suoraan että jakelukumppanien ja 

joukkueenjohtajien välityksellä jalkapallosta kiinnostuneille yrityksille ja yksityishenkilöille 
▪ Tapahtumamyynnissä käytetään resursseja ainoastaan tuotteisiin, joissa korkea tuottosuhde (kate) ja 

mahdollisimman pieni kustannusriski 
▪ Ottelutapahtumiin ja turnauksiin tarjotaan kolmansille osapuolille ensisijaisesti puitteita ja 

mahdollisuuksia myydä omia tuotteitaan rasittamatta Tikkurilan Palloseuran resursseja tarpeettomasti 
▪ Myynti laskutetaan ostajalta viivytyksettä 
▪ Työssä noudatetaan seuran yleisiä sääntöjä ja määräyksiä 
 
Myynnin operatiivisesta suorittamisesta hallituksen antamien linjausten ja tavoitteiden mukaisesti vastaa 
seuran kokoaikaiseen työsuhteeseen palkkaama myyntipäällikkö. 
 
Aktia-kenttähankkeesta tehdään erillinen myyntisuunnitelma riippuen seuran kokouksissa tehtävistä 
hankepäätöksistä ja rahoitusmallista.  
 
 

Kaupalliset markkinointiviestit 
 
Seuralla on useita erilaisia kohde- ja sidosryhmiä, joiden mielenkiinto ja motiivit poikkeavat toisistaan. 
Toisaalta, seura haluaa tarjota eri ryhmille erilaisia asioita. Sen takia heitä puhutellaan kohderyhminä yhden 
massan sijasta – ”kaikkea kaikille” -viesti ei toimi tarkoituksenmukaisella tavalla. Myynnissä ja 
markkinoinnissa keskitymme tärkeimpiin kohderyhmiimme, jotka ovat pelaajat perheineen, jalkapallon 
katsojat eli potentiaaliset fanit sekä yritykset ja organisaatiot yhteistyökumppaneina toiminnan rahoittajina. 
 
Tunnistetut kohderyhmät ja esimerkkejä mahdollisista kohderyhmäviesteistä: 
 
Pelaajat:  Viesti vaihtelee ikäluokan, tarjottavan toiminnan ja palvelujen sekä 

mahdollisten kampanjoiden mukaan 
Yhteiskuntavaikuttajat:  ”Harrastustoimintaa ja hyvinvointia kaikille ikäluokille” 
Tasa-arvovaikuttajat:  ”Urheilullisten tyttöjen esikuva” (naisten edustusjoukkue) 
Muut kaupalliset yritykset:  ”Tulokset ratkaisevat” (kiinnostavin vantaalainen urheiluseura vuonna 2022) 
Kansalaiset:   ”Jalkapalloa vihreällä sykkeellä – jäsenille enemmän” 
 
 

  



Myyntityötä tukeva sähköinen viestintä 
 
Perinteisen henkilökohtaisen myyntityön (puhelinmarkkinointi, asiakastapaamiset jne.) tueksi tarvitaan 
sisällöltään tavoitehakuista ja loogista sähköistä markkinointia rahoittajien mielenkiinnon herättämiseksi. 
Kaupallisessa viestinnässä korostetaan seuran menestystä, imagoa, positiivisia tulevaisuudennäkymiä sekä 
seuran yrityksille yhteistyön puitteissa tuottamaa lisäarvoa. 
 

Kaupallisessa sähköisessä viestinnässä käytetään myClubin ja muiden perustyökalujen lisäksi erityisesti 
seuraavia kanavia: 
  
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/tikkurilan-palloseura-ry/ 

Yrityksiä kiinnostavaa aineistoa, jolla vahvistetaan seuran haluttua imagoa, 
uutisia yhteistyökumppanuuksista, ylemmän tason nimitysuutisia, postauksia 
medianäkyvyydestä, postauksia uusista TiPSLog-julkaisuista jne. 

  
Yrityksille (verkkosivulla tikkurilanpalloseura.fi) 
 

TiPSLog Ideoita ja ajatuksia blogien ja vlogien muodossa nykyisille ja tuleville 
yhteistyöyrityksille. Yritysten tuottamaa asiapitoista sisältöä – uutisia ja 
muuta mielenkiintoista informaatiota 

TiPSNet Yritysverkosto. Sivulla yhteistyökumppanien logot ja linkit yritysesittelyihin. 
TiPSpons Tietoa yrityksille suunnatuista palveluista ja sponsoripaketeista sekä 

verkkotilauslomake 
TiPSTalk Positiivisia mielipiteitä Tikkurilan Palloseurasta. Miksi TiPS on niin hyvä? Miksi 

pelaan TiPSissä? Miksi toimin TiPSissä? Miksi TiPS on hyvä 
yhteistyökumppani? jne. Mielipiteet ja kommentit julkaistaan nimellä, 15-20 
sekunnin mittaisena videoklippinä tai tekstimuodossa. Ainoastaan positiiviset 
mielipiteet julkaistaan. Tämän aktivoimisessa tarvitaan kaikkien seuran 
toimijoiden ja erityisesti viestintäryhmän aktiivisuutta. 
Seura pidättää oikeuden tarjotun aineiston julkaisemiseen tai julkaisematta 
jättämiseen. 

  
www.vihreallasykkeella.fi Pelkästään jäsen- ja faniviestintää varten perustettu verkkosivusto 
 ▪ Jäsenetujen esittely ja jäsenhakemuslomake 

 
Muita mahdollisia aiheita tai linkkejä: 
▪ Pääsylippu- ja fanituotemyynti 
▪ Kilpailut ja arvonnat 
▪ Linkit joukkueiden omille some-sivuille, esim. Facebook 
▪ Tapahtumakalenteri, myös junioriturnaukset yms. 
▪ Valmentajien ja pelaajien haastatteluita 
▪ Kummipelaajat, pelaajaesittelyt 
▪ jne. 
 

Näiden kanavien sisällön linjauksista ja ohjeistuksesta päättää seuran hallitus. 
 
 

Myynnin jakauma kategorioittain (arvio) 
 
Seura ei ole perinteisesti budjetoinut tai kategorioinut myyntitavoitteita järjestelmällisesti. Erilaisten 
keskustelujen ja pohdintojen perusteella voidaan tälle tilikaudelle arvioida myynnin jakauma seuraavaksi. 
 
Kolme tärkeintä tulolähdettämme: 

https://www.linkedin.com/company/tikkurilan-palloseura-ry/


1. Yritysyhteistyösopimukset 
2. Kausikortit, yrityskortit ja uudet kannatusjäsenet 
3. Fanituotteet ja tapahtumat (turnaukset ja ottelut, buffetit, jäsentilaisuudet, yritystilaisuudet, virkistys- ja 

tykypäivät, futismatkat, futissynttärit, seurapäivät jne.) 
 
 

 
 
Yritysyhteistyösopimukset on jaettu kolmeen ryhmään: Perussyke kumppanipaketit ovat sisällöltään 
vakioituja ja sisältävät mm. logo- ja SoMe-näkyvyyttä, yrityskausikortteja sekä kutsuja seuran tilaisuuksiin. 
Treenisyke on laajennettu versio Perussykkeestä ja voi sisältää jonkun verran asiakaskohtaista räätälöintiä. 
Kilpasyke-sopimukset tehdään aina asiakaskohtaisesti. 
 
Huom! Mainitut euromäärät ovat suuntaa antavia työlukuja. Tavoitteet on kirjattu tarkemmin seuran 
budjettiin. 
 
 

Suunniteltuja aktiviteetteja 
 
Alle on listattu yleisluonteisesti jo sovittuja sekä suunnitteluvaiheessa olevia myynti- ja 
markkinointiaktiviteetteja. Suunnitelmat tarkentuvat kauden aikana, listaa täydennetään uusilla ideoilla ja 
toisaalta jotain voi peruuntua. Erityisesti Covid-19 pandemia voi aiheuttaa oleellisia muutoksia tapahtumien 
toteuttamiseen. 
 
▪ Huolehtia nykyisten yhteistyökumppanien tyytyväisyydestä ja varmistaa yhteistyön jatkuvuus 
▪ Etsiä uusia yritysyhteistyökumppaneita 

- Pitkäjänteinen yhteistyö 
- Jäsenetutarjoukset vihreallasykkeella.fi -sivustolle 
- Tapahtuma- ja kampanjakohtaiset yhteistyökumppanuudet 

▪ Kausikorttien aktiivinen myynti 
- Kaikki TiPSiläiset voittavat! kampanja kevät 2021 

▪ Vihreällä sykkeellä turvallisuuskampanja – ensisijaisesti lapsille 
▪ Yritystapahtumat 

- Verkostoitumistapahtuma, maaliskuu 
- Yritysgolf, syksy 2021 

▪ Turnauksia 
- Tikkurila BearIT Cup, huhtikuu 

- Old Story Cup aikuispelaajille, toukokuu 

- Tikkurila ”Sponsori” Cup, syksy 2021 



 
▪ Muuta 

- Rakettimyynti 28.-31. joulukuuta 2020, K-Market Yliveto 

- Kotiottelut (SuperSaturdayt yms.), myyntitila- ja buffetmyyntiä – seura valitsee omat 

buffetvuorot ja tarjoaa vapaaksi jäävät joukkueille 

- Mainostilan myynti peliasuihin  

- Leirit, 2-4 kpl 

 
Helsingissä 3. joulukuuta 2020 
 
 
 
Jyri Pohja 
Tikkurilan Palloseura ry 
Hallituksen varajäsen, Markkinointi 


