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 Lisätietoa: 
 

Ihmisten välistä kommunikointia 
 
Joukkueenjohtajan rooli jalkapallonuorten harrastuksen mahdollistajana on merkittävä. 

Joukkueenjohtajan työ on mitä suurimmassa määrin myyntityötä, tuote vaan on erilainen. Oletko joutunut 

perustelemaan pelaajien vanhemmille joukkueen budjettilukuja, kuten kuukausimaksuja tai varuste- ja 

turnausmaksuja? Miten rahoitetaan matkakustannukset vieraspeleihin ja turnauksiin, entä ulkomaan 

turnaukset?  Epäilemättä olet joutunut miettimään, miten saat kysyjän tyytyväiseksi tai vähintäänkin 

hyväksymään ehdotuksesi. Jos kysyjä on hyväksynyt perustelusi, olet onnistunut myyntityössäsi.  

Myyntityö on yksinkertaisesti sanottuna asiakkaan ja toimittajan etujen yhteensovittamista, reilua 
kommunikointia ihmisten välillä, tarpeiden tyydyttämistä vastiketta vastaan – ei mitään sen 
ihmeellisempää. 

Viime vuonna markkinoimme yli 450 korttia. Kiitokset kaikille kampanjaan osallistuneille! Opimme 
kokemuksista ja paransimme tämän kevään kampanjaan monia asioita. 

Auttamalla ystävääsi autat joukkuettasi! 

Kaikki TiPSiläiset voittavat -korttikampanjan tavoitteena on, että kaikki joukkueiden toimijat kertovat ja 

välittävät tietoa kortista mahdollisimman monelle ihmiselle, joka 

▪ Haluaa alennuksia yleisesti tunnetuista kaupoista eli säästää omia rahojaan 

▪ Haluaa seurata edustusjoukkueidemme kotipelit halvemmalla kuin kertalippuja ostamalla, ja/tai 

▪ Haluaa helpon tavan tukea nuorison liikunnallista harrastustoimintaa 

Tutulta ihmiseltä on helppo kysyä, onko hän kiinnostunut jostakin edellä mainituista asioista – jos on, 

sinulla on siihen helppo ratkaisu. Asioista voi kysyä esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

▪ Käytkö usein Gigantissa, Intersportissa tai Flamingo Spassa? Tiesitkö, että TiPSin jäsen/kausikortilla 

niistä saa hyvät alennukset? Jos ostoksesi TiPSin yhteistyökumppaneilta on yhteensä yli 300 € 

vuodessa, säästät rahaa TiPSin kortilla. Päivitettyä lisätietoa vihreallasykkeella.fi -verkkosivulla 

▪ Käytkö sinä katsomassa TiPSin edustusjoukkueiden pelejä? Montako kertaa käyt kauden aikana? 

Jos käyt muutaman kerran tai enemmän, sinun kannattaa hankkia TiPSin kortti – se tulee 

halvemmaksi kuin kertaliput, eikä tarvitse jonottaa portilla. 



▪ Teetkö koskaan hyväntekeväisyyttä? Kiinnostaako sinua tukea paikallista nuorisotyötä? TiPSin 

kannatusjäsenyys maksaa ainoastaan 30 €/vuosi. Rahalla tuetaan seuran toimintaa ja meidän 

omakin joukkue saisi siitä 10 € osuuden. 

▪ Onko sinulla perheenjäseniä tai ystäviä, jolle haluaisit ostaa kortin lahjaksi? 

Miten itse suhtautuisit, jos ystäväsi kertoisi sinulle hyödyllisestä mahdollisuudesta, josta et tiennyt mitään. 

Olisitko tyytyväinen, että hän kertoi ja kiittäisit vinkistä? …vai loukkaantuisitko hänen kertomastaan hyvästä 

vinkistä? Tuskin. Hyvät ystävät auttavat ja neuvovat toisiaan. 

Vastineeksi siitä, että kerroit ystävillesi kortista, josta on hänelle hyötyä ja hän sellaisen hankkii, 

joukkueellesi tilitetään 10 euroa per maksettu kortti. Muistakaa kertoa, että tilauslomakkeessa pitää 

mainita oman joukkueemme nimi tilitysten kohdistamista varten. 

Kortteja voi hankkia sähköisesti verkkosivulta www.vihreallasykkeella.fi tai käteisellä joukkueen toimijoilta 

(joukkueenjohtaja koordinoi). Käteisvaihtoehdosta on kerrottu tarkemmin kampanjan Teams-tietoiskuissa, 

lisätietoa saa seuran myyntipäälliköltä. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Miten viestit joukkueelle? 

Sinulla on kanavat käsissäsi, viestithän heille jatkuvasti muutenkin. WhatsApp, sähköposti, myClub, 

vanhempainillat, puhelinpalaverit jne. 

Joukkoviestintä lienee helpoin tapa aloittaa. Sinulla on epäilemättä paras osaaminen joukkueesi 

viestintätavasta ja minkälainen viesti vastaanottajat parhaiten tavoittaa. Jos olet kiireinen, voit käyttää alla 

olevaa tekstiä viestissäsi. Vaihda joukkueen nimi ja allekirjoituksesi. 

* * * * * 

Hei, 

Tiesitkö, että TiPSin jäsen/kausikortilla saa 10-20 % alennuksia Gigantista, Intersportista, Flamingo Spasta, 

Katin Kauneuskulmasta ja monilta muilta seuran yhteistyökumppaneilta? Seuran myyntipäällikkö etsii 

parhaillaan lisää etuja. Kortti kuuluu kaikille seuran 18 v täyttäneille jäsenille. 

Jos perheessänne ei ole vielä seuran kannatusjäsentä, käykää ilmoittautumassa vihreallasykkeella.fi -

verkkosivulla. Siellä on päivitettyä tietoa myös alennuksista. Kannatusjäsenyys maksaa vain 30 €, josta 

meidän joukkueemme saa 10 €. 

Kerro tai välitä tietoa myös sukulaisille, kummeille, ystäville ja muille tutuille, että heillä on mahdollisuus 

hankkia TiPSin kortti, joka oikeuttaa alennuksiin ja ilmaiseen sisäänpääsyyn edareiden kotipeleihin. 

Kannatusjäsenyys on lisäksi arvokasta hyväntekeväisyyttä paikallisen nuorisokasvatustyön hyväksi. 

Välittämistämme jäsen/kausikorteista tilitetään joukkueen tilille 10 €/kpl – helppo tapa kerätä rahaa 

vaikkapa bussikuljetuksiin. Muistakaa mainita, että tilauslomakkeessa pitää mainita oman joukkueemme 

nimi ”TiPS XXXXX” 

http://www.vihreallasykkeella.fi/


Seuran puolesta käynnistettiin myös kilpailu someaktiiveille. Vappuun mennessä eniten peukutuksia ja 

jakoja saanut korttikampanjaa tukeva postaus tai video palkitaan 50 € lahjakortilla. Palkinto jaetaan 

neljässä eri kategoriassa; Fecabook, Instagram, Twitter ja YouTube. Lisätietoa saa allekirjoittaneelta. 
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* * * * * 

Miten viestitte joukkueen ulkopuolelle? 

Jokainen viestii itselleen ominaisella tavalla. Yleisiä, helppoja ja maksuttomia viestintätapoja ovat: 

▪ Henkilökohtaiset tapaamiset lähipiirin, ystävien ja harrastuskaverien kanssa 

▪ Puhelinkeskustelut ja Teamsit työkaverien kanssa 

▪ Erilaiset WhatsApp-ryhmät 

▪ Sähköposti 

▪ Sosiaalinen media; Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube sekä monet uudemmat tai fokusoidummat 

kanavat, kuten LinkedIn, TikTok, Twich, SnapChat, Telegram, Signal, iMessage, ok Messenger, WeChat 

jne. 

▪ Joukkueen omat verkkosivut 

▪ Jutustelu vieraan kanssa ravintolassa, kadulla, kauppajonossa, erilaisissa tilaisuuksissa jne. 

Somepostausten ja muun viestinnän tueksi olemme tehneet valmiiksi kolme erilaista kuvaa, joita voitte 

vapaasti käyttää (ladattavissa jpg-tiedostoina seurawikissä). Kannustamme käyttämään mielikuvitusta ja 

tekemään omia grafiikoita hyvässä hengessä ja pilke silmäkulmassa. Näistä voitte tehdä vaikka pienen kisan 

joukkueenne keskuudessa. Iloa elämään! 

   
 

Alla malliksi muutamia iskulauseita, joista voitte modifioida omianne tai tehdä kokonaan uusia. Iskulauseita 

voi keksiä vaikka perhepiirissä, kun vietätte yhteistä aikaa ja pakoilette koronaa. 

Etuja? Minulle? 
www.vihreallasykkeella.fi 

Pallo on potkaistu. Tule mukaan! 
www.vihreallasykkeella.fi 

Älä myöhästy, toiset ovat jo menneet! 
www.vihreallasykkeella.fi 

Etsitkö pikavoittoja? 
www.vihreallasykkeella.fi 

Kun annat, saat enemmän! 
www.vihreallasykkeella.fi 

Olemme haaveilleet sinusta. Treffataanko? 
www.vihreallasykkeella.fi 

Pienellä teolla parempi mieli. 
www.vihreallasykkeella.fi 

Säästöä, seuraa ja elämyksiä – sinulle! 
www.vihreallasykkeella.fi 
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SoMe-kilpailu 

Tiedon jakaminen ja muistuttaminen ovat kampanjan menestyksen peruspilareita. Kaikki mukaan! 

Palkitsemme julkaisut, joilla on eniten tykkäyksiä/peukutuksia, jakoja ja katsojia huhtikuun loppuun 

mennessä. 

Pisteiden lasku per julkaisu: 

▪ Facebook, Instagram, Twitter: peukutus = 1 piste, jako/uudelleentwiittaus = 5 pistettä 

▪ YouTube; katselukerta = 1 piste, peukutus = 3 pistettä 

Palkinto jaetaan per somekanava eli jaossa on yhteensä neljä palkintoa. 

Palkinto on seuran yritysyhteistyökumppanin 50 € arvoinen lahjakortti voittajan valitsemaan yritykseen. 

Jos julkaisu ei jossakin edellä mainitussa kanavassa saavuta vähintään 50 pistettä, palkintoa ei jaeta. 

Lähetä kuvaruutukopio parhaasta postauksestasi 30.4.2021 klo 24.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen 

jyri.pohja@tips.fi. Palkintojenjaossa huomioidaan ainoastaan määräaikaan raportoidut julkaisut. 

HUOM! Kilpailussa tulee noudattaa hyvää viestintätapaa, voimassa olevia lakeja, kuten tekijänoikeuslaki, 

sekä somekanavien yhteisösääntöjä. 

Facebook; https://www.facebook.com/communitystandards/ 

Instagram; https://help.instagram.com/477434105621119/ 

Twitter; https://help.twitter.com/fi/rules-and-policies/twitter-rules 

YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_fi/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ 

 

Lisätietoa: 

Tilauslomakkeet ja edut verkkosivulla: vihreallasykkeella.fi 

Päivitettyä tietoa kampanjasta seuran sisäisille toimijoille ylläpidetään seurawikissä: 

tikkurilanpalloseura.fi/seurawiki/ 

Korttien käteismyyntiin, korttilogistiikkaan, päivittäiseen myyntityöhön, joukkueiden hyvityksiin ja etuihin 

liittyviin kysymyksiin vastaa Myyntipäällikkö Ilkka Hemminki, puh. 040 196 2490 tai ilkka.hemminki@tips.fi  

Viestintään liittyviin kysymyksiin saa apua hallituksen viestintäryhmältä (Raila Sulasalmi, Kiira Luokkala ja 

Robert Sjölund) joko henkilökohtaisesti tai lähettämällä sähköpostia viestintä@tips.fi 

Markkinointiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä hallituksen markkinointiyhteyshenkilön, Jyri Pohja, 

puoleen, jyri.pohja@tips.fi  
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