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NOUSUSSA. Käsipallo on kasvattanut viime vuosina voimakkaasti niin harrastaja- kuin yleisömääriään. Parhaillaan käynnissä oleva MM-karsinta on houkutellut Vantaan Energia Aree-

nan jokaiseen kotiotteluun täyden katsomon. Ensimmäisessä ottelussa Suomi kohtasi Turkin ja voitti. “Pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme valtalajeja kohdistetumman,
kustannustehokkaamman näkyvyyden”, sanoo käsipalloliiton toiminnanjohtaja Tomi Puikkonen.

Sisäpalloilija

on hyvä saalis
Kori-, lento- ja käsipallolla on tarjota tuote, josta sponsoroija saa jotain irti. ”Mainonnalla tavoittaa ryhmän,
jonka sitoutumisen aste lajiinsa hipoo parhaimmillaan fanaattisuutta”, LähiTapiolan Harri Lauslahti sanoo.
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ENERGIAA. Koripallon maajoukkue on muun muassa Gerald Lee jr.:n (kuvassa oikealla) tähdittämänä ollut luomassa käsitettä palloi-

lubuumi. Samalla palloilulajeihin runsaasti sijoittanut Vantaan Energia on hypännyt näkyvyydessään askeleen ylemmäs. “Aloitimme
aikanaan koripallossa Pussihukkien sponsorina, nyt jatkoimme pitkällä sopimuksella koko palloilulajien kotiareenan nimiyhteistyökumppanina”, Vantaan Energian myyntijohtaja Ilkka Reko kertoo.

Y

leisö kannustaa villisti, kun läpitatuoidun ja
Neymar-tukalla varustetun Teemu Tammisen johdattama Suomen käsipallomaajoukkue pelaa viimeisiä sekunteja täydessä
Energia Areenassa Vantaalla.
MM-karsinnan ensimmäisessä ottelussa vastassa on etukäteen astetta kovempana pidetty Turkki. Mutta nyt on
tulossa voitto. Tilanteen herkullisuutta
korostaa turkkilaispelaajan koko yleisön silmien edessä karjuma tuskanhuuto, kun paikaltaan muljahtanutta sormea vedetään paikoilleen kentän laidalla.
Samaan aikaan loimaalainen Nilan
Bisons ottaa Helsingin jäähallin omakseen koripallon Euroopan-liigan otte- X

Koripalloliiton budjetista
neljännes yrityksiltä
Lentopallo ja koripallo kilpailevat Suomessa sisäpalloilulajeista
toiseksi isoimman tittelistä: molempien liittojen budjetti on reilu
neljä miljoonaa euroa.
Salibandyllä se on noin miljoonan isompi, käsipallolla miljoona.
Kokonaiskontaktimäärää voi arvioida junioreiden ja heidän valtavan perässä seuraavan, huoltajista ja lähisukulaisista koostuvan
laahuksensa koosta: salibandyllä lisenssipelaajia on 45 000, korija lentopallolla reilu 15 000 ja käsipallolla noin 4 000.
”Kyllä buumi on aivan todellisuutta, kun katsotaan lajin sisältäkin: meillä on harrastajamäärät kasvussa, samoin yleisömäärät”, Suomen Koripalloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Kenneth Lindholm sanoo.
”Samalla lailla se näkyy myös yrityskumppanuuksissa: ovien
avaaminen on muodostunut helpommaksi ja sopimusten arvo on

kasvanut tasaisesti koko ajan.”
Nykyisellään Koripalloliiton budjetista noin 25 prosenttia tulee
erilaisista yritysyhteistyösopimuksista.
”Mutta sitä pitää kasvattaa vielä ja ottaa siihen mallia muista
Pohjoismaista. Kumppanuuden pitää olla yrityksille konkreettinen
investointi”, Lindholm sanoo.
Suomen Käsipalloliiton toiminnanjohtaja Tomi Puikkonen kuitenkin toppuuttelee kiireisimpiä järjestöihmisiä.
”Jos buumia on sanana hehkutettu viime kesästä lähtien, ei
se heti näy budjeteissa – pitää olla jotain myytävääkin. Mutta
kyllä se sieltä tulee: esimerkiksi me olemme pystyneet tässä
taloustilanteessa kasvattamaan oleellisesti ensi vuoden koko
toimintabudjettia ja varsinkin yritysyhteistyösopimusten osuutta
siitä.” ■
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NÄKYVYYTTÄ. Lentopallon maajoukkue jatkoi koripallon kesällä aloittamaa hyvien arvoturnausten sarjaa syksyn EM-turnauksessa Tanskassa. Sijoille 6–8 yltänyt lentopallomaajoukkue

taipui vasta Italialle välierissä, mutta lisääntynyt televisiointi toi joukkueen pääyhteistyökumppanin Lähi-Tapiolan paitamainoksille runsaasti näkyvyyttä.

lussa, jossa joukkue kohtaa turkkilaisen
jättiläisseura Besiktasin liki 6 500 ihmisen edessä.
Sattuma, joka toi suomalaisjoukkueille samalle illalle huippuotteluun
vastustajan Turkista, ylitti uutiskynnyksen kaikissa uutismedioissa, niin
sähköisissä kuin painetuissakin. Samalla nostettiin esiin jälleen viime aikoina usein esiintynyt sana: palloilubuumi.
Mutta kuinka siirtää kiinnostus
konkretiaksi, eli hyödyntää julkisuutta
taloudellisesti?
LähiTapiola luoverkostoja

Myös jalkapallomaajoukkue kerää säännöllisesti Olympiastadionin verran yleisöä, mutta kotimaan kentille sen vetovoima ei kanna. Kaikki lajiasiantuntijat näkevät asian samoin, pitää päästä
arvokisoihin.
Samasta ajatusmallista kumpuaa sisäpalloilulajien koko ajan kasvava suosio: herättäjinä ovat toimineet niin lentopallon kuin koripallonkin maajoukkueiden kansainväliset menestystarinat.
Perinteisillä maailman valtalajeilla kori-, lento- ja käsipallolla on tarjota
tuote, josta sponsoroija saa jotain irti.
”Olemme kokeneet, että sisäpelit
ovat viestinnällisesti mielenkiintoisia
lajeja. Keskittymällä kunnolla yhteen
lajiin saavutetaan aivan eri kokoluokkaa oleva näkyvyys kuin jos laittaisimme saman summan mainokseen jonkin
isomman ja kalliimman lajin joukkueen pelipaitaan osaksi kymmenien muiden yritysten muodostamaa tilkkutäkkiä”, LähiTapiolan hallituksen jäsen ja
yhtiöryhmän johtaja Harri Lauslahti kertoo.

Vakuutusmyyjänä LähiTapiola on
tyypillinen urheilun tukija.
Yhteistyö on kuitenkin laajentunut Lentopalloliiton kanssa normaalia
vakuutusmaksujen alennusprosenttien
ruuvaamista syvemmäksi. LähiTapiolalla on pääyhteistyökumppanuustason sopimus neljäksi vuodeksi ja sen
Mestaruusliigan kanssa kolmeksi vuodeksi. Tämä vaatii jo rahan liikuttamista.
”On selvää, että se on meille iso panostus, jo suoraan näkyvyydestä maksamisen kautta, mutta myös erilaisten
oheistapahtumien ja esittelytilaisuuksien järjestämisen myötä”, Lauslahti sanoo.

”Mutta se, kuinka
logonäkyvyys
muuttuu
konkreettisiksi
myynneiksi, onkin
jo vaikeampaa
todentaa.”
LähiTapiola on mukana myös koripallossa ja koripalloseura Tapiolan Honka on luonnollisesti mukana isolla siivulla urheiluyhteistyökakussa. Lauslahti ei tiedä tarkasti, kuinka paljon
konserni käyttää sponsorointiin vuodessa.
Myös Korisliigan suurimpiin kuuluvalla budjetilla pelaava Joensuun Kataja
on LähiTapiolan kumppani. Erikoinen
yhteistyökuvio takaa, että sen kotihalli

muuttuu LähiTapiola Areenaksi silloin,
kun Kataja käyttää sitä itse – muulloin
halli on edelleen Joensuu Areena.
”Katsomossa vierailee paljon yritysten edustajia ja se antaa oivan mahdollisuuden yritysmaailmassa verkostoitumiseen”, kertoo LähiTapiola Idän yritysliiketoimintajohtaja Risto Nissinen.
Vantaan Energia
hakee uskottavuutta

Vantaan Energia on yksi suurimmista palloilulajien tukijoista. Se käyttää
vuodessa sponsorointiin satoja tuhansia euroja.
Suomen modernein sisäpalloiluhalli
Vantaalla on nimetty Energia Areenaksi juuri Vantaan Energian kanssa solmitun yhteistyösopimuksen vuoksi.
Erityisen vahva side Vantaan Energialla on koripalloon, jossa se on ollut
mukana Suomen Koripalloliiton pääyhteistyökumppanina jo vuodesta 2009
– nykyinen sopimus ulottuu vuoteen
2015.
”Mittaaminen on tietysti aika vaikeaa, mutta jotain suuntaviivaa saadaan Sponsor Insightin tuottamista medianäkyvyysluvuista. Mutta se, kuinka
logonäkyvyys muuttuu konkreettisiksi
myynneiksi, onkin jo vaikeampaa todentaa. Olemme kuitenkin olleet tyytyväisiä, emmekä muussa tapauksessa
olisi jatkaneetkaan sopimusta”, Vantaan
Energian myyntijohtaja Ilkka Reko
sanoo.
Reko kertoo, että maajoukkuetason logonäkyvyydellä haetaan nimenomaan vahvistusta uskottavuuteen.
Vantaan Energian sähkönmyynnistä tulee 75 prosenttia muualta kuin kotikaupungista.
”Haluamme osoittaa, että olemme

vakaa valtakunnallinen toimija.”
Urheilusponsoroinnin motiivit ovat
moninaiset: joillekin se on vastaus
työntekijöistä käytävään kilpailuun,
joillekin suoraa myynninedistämistä.
Vantaan Energialle se on sekä että.
”Olemme mukana monessa muussakin urheilulajissa, lähinnä paikallisella tasolla. Liki kaikki vantaalaiset
urheiluseurat, jotka suhtautuvat tekemiseensä kunnianhimoisesti, kiinnostavat meitä. Haluamme olla Vantaalle
hyvä yrityskansalainen, mutta myös
rakentaa vantaalaisiin pienistäkin yhteyksistä muodostuvan laajan, lähelle
arkea tulevan kontaktipinnan, että he
kokisivat meidät omaksi yhtiökseen”,
Reko sanoo.
Sisäpalloilija on sitoutunut

Sisäpalloilulajit eivät Suomessa pysty
tarjoamaan samalla lailla näkyvyyttä ja
lisähyötyä mainostajille kuin vaikkapa
jääkiekko tai jalkapallo, joissa seurat antavat esimerkiksi aitiopalveluiden kautta mainostajille uusia työkaluja lisäarvon tuottamiseen.
LähiTapiolan Harri Lauslahden mielestä muitakin tapoja on.
”Järjestämme runsaasti erilaisia ottelutapahtumiin sidottuja tuote-esittelytilaisuuksia, olemme aktiivisesti mukana eri joukkueiden ympärille rakennetuissa yritysringeissä ja hyödynnämme markkinoinnissa liiton kautta
sitä valtavaa kontaktimäärää, jonka
lajin parissa viihtyvät harrastajat muodostavat.”
Käsipallossa harrastajat ovat erityisen voimakkaasti sitoutuneita lajiinsa:
tyypillisesti juniorin vanhemmat ovat
pelanneet käsipalloa, usein jopa isovanhemmatkin. Onkin sanonta, että kerran
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Mitä maksaa?
M&M kokosi suuntaa-antavan
hinnaston sisäpalloilulajeihin:

10 000–20 000 euroa
Keskikokoinen yritysyhteistyösopimus
sisäpalloilulajin pääsarjajoukkueen
kanssa.

30 000–50 000 euroa
Pääyhteistyösopimus käsipallon
liigajoukkueen kanssa, merkittävä
kumppanuus muiden palloilulajien
joukkueiden kanssa.

50 000–60 000 euroa
Valtakunnallinen, kaikki joukkueet
kattava merkittävä yhteistyösopimus
Käsipalloliiton kanssa.

60 000–90 000 euroa
Pääyhteistyökumppanuus koripallon,
lentopallon tai salibandyn ison liigajoukkueen kanssa ja valtakunnallinen,
keskikokoinen yhteistyösopimus
liittojen kanssa.

100 000–200 000 euroa
Koripallon, lentopallon tai salibandyn
liittojen kanssa merkittävä,
maajoukkuetasoinen yhteistyökumppanuus.
BONUSKANAVA. Televisionäkyvyys tulee palloilulajeissa liki bonuksena, sillä tavoite on yleensä suorissa kontakteissa. Näin näkee muun
sisäpalloilun ohella myös lentopalloon runsaasti sijoittaneen LähiTapiolan Harri Lauslahti, joka on ollut sijoituksiinsa tyytyväinen. “Esimerkiksi jääkiekossa erottuvuus jää yksittäiselle, kohtuullisella summalla mukana olevalle mainostajalle yleensä heikoksi.”

käsipalloilija, aina käsipalloilija.
”Se juuri on sisäpalloilulajeissa mielenkiintoista: mainonnalla tavoittaa
ryhmän, jonka sitoutumisen aste lajiinsa hipoo parhaimmillaan fanaattisuutta. Sellaista ei koe välttämättä ’yleiskiin-

nostavissa’ lajeissa, kuten jalkapallossa
tai jääkiekossa, jossa mainonta muuttuu helposti tapetiksi”, Lauslahti kertoo.
Sisäpalloilu on saamassa uuden
buustin televisiosta, kun YLE tarttui
buumiin kiinni ja aloitti koko talvikau-

den käsittävän laajamittaisen kori-, lento- ja käsipallon televisioinnin. Yhteensä lähetyksiä tuli jo ennen vuodenvaihdetta 12.
”Tätä ei ollut vielä ennen kauden alkua tiedossa. Jos olisin tiennyt YLE:n

suunnitelmista, olisin ostanut Käsipalloliigan nimen Turvakolmiolle”, Suomen Käsipalloliiton pääyhteistyökumppanin Turvakolmion toimitusjohtaja Timo Lehtinen sanoo. ■
MARKUS ÅNÄS
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Käsipallolla osuu
ruotsinkielisiin

HOTTIS. Käsipallon maajoukkueen keulakuvana riuhtova Riihimäen Cocksin umpitatuoitu
kuumapää Teemu Tamminen (kuvassa) saa Turvakolmion Timo Lehtisen innostumaan.
“Vaikka euromäärien tarkka laskeminen onkin vaikeaa, on selvää, että olemme saaneet
sijoitetuksemme käsipalloon moninkertaisesti takaisin.”

Käsipallon pääyhteistyökumppanina on Suomen johtaviin turvatekniikka-alan yrityksiin kuuluva Turvakolmio.
Tuusulalainen yritys näkyy kaikissa maajoukkueiden otteluissa sekä naisten ja miesten liigapeleissä niin paidoissa kuin laita- ja äänimainoksissakin.
Turvakolmio on lisäksi kehitellyt lajiliiton kanssa nettitelevision, jota voi jopa pitää
koko maailmankin mittakaavassa edistyksellisenä.
Turvakolmio lähettää internetsivuillaan maksutta käsipallo-otteluita suorana striimauksena. Se, että ottelut kattavat junioreiden pelejä c-junioreiden sarjasta asti, on kuitenkin aivan poikkeuksellista. Millään muulla lajilla ei ole tarjota vastaavaa palvelua.
”Palloilulajeissa rutistaan aina siitä, että ei ole medianäkyvyyttä yhtä paljon kuin
monilla muilla lajeilla –nykypäivän some-maailmassa sen median voi tehdä itse. Meillä
oli turvavideoiden kautta olemassa tietotaito striimauksesta, joten paketti oli teknisesti
helppo toteuttaa”, sanoo Turvakolmion toimitusjohtaja Timo Lehtinen.
Viimeisen kolmen kauden aikana käsipallon lisenssipelaajien määrä on kasvanut
yli 30 prosenttia. Kasvua on perinteisillä pelipaikkakunnilla ruotsinkielisellä rannikolla,
pääkaupunkiseudulla, Riihimäellä ja Hyvinkäällä. Uusiakin paikkakuntiakin on tullut mukaan.
Lajin vahva ruotsinkielisyys viehättää pääsponsoria.
”Vastikkeetonta rahaa ei ole olemassa – siksi laskin tarkasti sijoittamamme rahat ja
sen, mitä niillä saamme. Haluttiin tai ei, käsipallo on rannikon ruotsinkielisten laji ja sitä
seuraavat ihmiset ovat väestödemografisesti keskimääräistä koulutetumpia, vastuunalaisemmassa asemassa työskenteleviä ja parempituloisia. Näin he ovat myös todennäköisesti keskimääräistä enemmän sellaisessa asemassa, jossa tehdään päätöksiä muun
muassa yritysten turvallisuusjärjestelmien hankkimisesta”, Lehtinen sanoo.
”Olen laskenut, että olemme saaneet sijoituksemme moninkertaisesti takaisin.”
Turvakolmio käyttää käsipallon tukemiseen ”muutamia kymmeniä tuhansia euroja”
vuodessa. ■

