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Hyvinkään Palloseura – Yhteistyömateriaali 2022

Hyvinkään Palloseura –
”Hyvinkään kiinnostavin & arvostetuin liikuttaja”



Globaali 
futisperhe

FIFA

UEFA

Suomen 
Palloliitto

HyPS

1 200 
liikkujaa





UEFA GROW & UEFA SROI 

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, 
joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. UEFA 
GROW toimii aktiivisesti eri alojen asiantuntijoiden kanssa, tarjoten 
jäsenliitoilleen tukipalveluita osallistumisen, lajin merkittävyyden, 
markkinoinnin ja viestinnän sekä kaupallisuuden kehittämiseksi. 

UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun 
pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. UEFA SROI -mallinnus 
antaa työkalun valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun 
tiedon avulla.



UEFA SROI -mallinnuksen toteutus
SELVITYS TOTEUTETTU 28 UEFA:N JÄSENMAASSA VUODEN 2020 LOPPUUN MENNESSÄ

PAIKALLISET ASIANTUNTIJAT JA ASIANTUNTIJAPANEELI

▪ Asiantuntijapaneeli ja paikalliset asiantuntijat ohjasivat tutkimusmenetelmiä ja

tilastollisten menetelmien kehittämistä, arvioivat työn edistymistä ja ohjasivat mallin

räätälöintiä jokaisessa tutkimusmaassa

▪ Asiantuntijapaneeli vahvisti tehdyt analyysit, varmensi käytetyt tiedot ja

tutkimusmenetelmät

▪ Mallinnuksessa kuultiin asiantuntijoita kansallisista keskushallinnoista, lajiliitoista, 

alueellisista lajiorganisaatioista, maanosaliitoista, jalkapalloseuroista ja yliopistoista

▪ Mukana huippuasiantuntijoita, joilla on erityisosaamista ruohonjuuritason urheilusta, 

huippu-urheilusta, seuratoiminnasta, kilpailutoiminnasta, valmennuksesta, olosuhteiden

kehittämisestä, viestinnästä sekä mediasta, politiikasta ja kaupallisista toiminnoista

TIEDOT JA TUTKIMUS

▪ Yli 100 akateemisesta tutkimuksesta kirjallisuuskatsaukset, joita käytettiin

selvityksen yli 150 mittarin laadinnassa

▪ Mallinnuksessa käytetty EU:n ja WHO:n tutkimustietoa ja tietokantoja

▪ Suomalaisina tietolähteinä mm. KIHU, THL, VLN, Likes ja Tilastokeskus



6,44 
M€

Hyvinkään Palloseuran 
yhteiskunnalle vuosittain 
tuottama kokonaisarvo
Investoidun euron arvo n. 7,5 euroa hyötynä yhteiskunnalle.

Sosiaaliset hyödyt

1,0
M€

Terveydelliset hyödyt

2,6
M€

Taloudelliset hyödyt

2,8
M€



Sosiaaliset säästöt
sosiaalikuluissa ja -
etuuksissa
0,96 M€

PROJEKTIT JA OHJELMAT KOULUTUSTULOKSET

€140K €307K
▪ Perustuen

valmentajakoulutus-, 
juniorityön-, 
kouluyhteistyön ja
erityisryhmien ohjelmien
arvoon.

▪ Arvio jalkapallon 
vaikutuksesta 
koulutustulosten 
kehittymiseen perustuu 
OECD:n laskelmiin ja sen 
vaikutuksiin BKT:hen

VAPAAEHTOISTYÖ

€514K
▪ Perustuu EU:n tekemään 

arviointiin urheilun 
vapaaehtoistyön arvosta



Terveyssäästöt
terveydenhuollossa

2,63 M€

27 918€

TYYPIN 2 DIABETESSYDÄN- JA 
VERISUONISAIRAUDET

MIELENTERVEYS VAHINKOKULUTKOETTU 
HYVINVOINTI

157 296€ 51 486€ 2,03 M€ -17 683€

VÄHINTÄÄN 7 ESTETTYÄ 
TAPAUSTA

VÄHINTÄÄN 24 ESTETTYÄ 
TAPAUSTA

VÄHINTÄÄN 12 ESTETTYÄ 
TAPAUSTA

Akateemisessa 
tutkimuksessa on 
tarkasteltu 67 eri 
urheilulajia ja määritelty 
arvo perustuu ihmisten 
valmiuteen maksaa 
liikunnan avulla 
saavutetusta 
vastaavasta lisäyksestä 
hyvin-vointiinsa muiden 
hoito- ja 
terapiamuotojen avulla.

Arvio vammojen
hoitokustannuksista
perustuu Hollannissa
tehtyyn urheiluvamma-
tutkimukseen, josta
selvitetyn tiedon ja
suomalaisten vahinko-
tilastojen perusteella
on laskettu jalkapallo-
vammojen kustannukset

88 716€

DEMENTIA

VÄHINTÄÄN 4 ESTETTYÄ 
TAPAUSTA

292 740€

PROJEKTIT JA 
OHJELMAT

Perustuen terveys- sekä
tyttö- ja naisjalkapallon
ohjelmien arvoon.



Talous
Suorat vaikutukset Suomen taloudelle

2,85 M€

0,22 M€ 2,63 M€ 58 kpl
HARRASTAJIEN MAKSUT TYÖPAIKATOLOSUHTEIDEN ARVO

▪ Perustuen rakennusalan GVA-osuuteen
(=bruttoarvonlisäys) Suomessa ja kenttien
rakentamisen ja vuokratuottojen vaikutukselle
taloudelle.

▪ Jalkapalloharrastukseen liittyvä kulutus 
harrastajilta (sis. välineet, osallistumis- ja 
toimintamaksut, matkakulut, ruuat ja 
juomat jne.)

▪ 58 jalkapallotoimintaan sidoksissa 
olevaa työpaikkaa. 



7,5€

Investoidun yhden euron arvo



Hyvinkään Palloseura

• Hyvinkään suurin lasten ja nuorten liikuttaja 
• Noin 1 000 jäsentä
• Noin 1 200 uniikkia liikkujaa
• Yli 150 vapaaehtoista säännöllisessä toiminnassa

• Liikkujia 2-65 –vuotiaita
• Yli 2 000 aikuisen hyvinkääläinen viestintäverkosto

• Missio: 
Ehkäisemme lasten sekä nuorten liikkumattomuutta ja 
syrjäytymistä

• Visio: 
Hyvinkään kiinnostavin ja arvostetuin liikuttaja

• Arvot: 
Suvaitsevaisuus, Vastuullisuus, Avoimuus – Hypsiläisyys

• Strategian päivitys 2021 – Yhdessä jäsenistön ja kumppaneiden 
kanssa



Kausi 2020-2021

• Pelaajamäärä kasvanut edellisvuodesta jopa 20%
• Ikäkausipelaajat 480 → 560 pelaajaa

• Tyttöpelaajat 121 → 166 pelaajaa
• Euroliiga 381 → 553 harrastajaa

• Juniorijoukkueita valtakunnallisissa sarjoissa ennätysmäärä keväällä 2022
• Tytöt B Ykkönen
• Pojat B Ykkönen
• Pojat 2008 Ykkönen

• Junioriturnauksissa kasvua edellisvuodesta
• Elokuun poikaturnaus 162 joukkuetta → 186 joukkuetta
• Elokuun tyttöturnaus 58 joukkuetta → 102 joukkuetta

• Yhdeksän hyvää 2021 -vastuullisuuskampanja
• Toteutuneet hyvät teot, kaikki loppuvuoden teot sovittu

• Harrastamisen tukirahasto
• Tukee jäsenistöä harrastusmaksuissa
• Jaettua tukea vuonna 2021 yli 3 500 euroa ja yli 40 harrastajalle

https://www.hyps.fi/seura/122088/yhdeksan-hyvaa-2021


Yhteistyömahdollisuudet 
2022
Pelaajakehityksen ja kilpailutoiminnan kehittäminen

• Pelaajakehityksen ja valmentajakoulutus
• Uusi valmennuslinja ja ikäkausitoiminnan rakenne mahdollistaa 

pelaajakehityksen tehokkaammin
• Osaavat valmentajat mahdollistavat tarvittavat valmiudet pelaajan kehitykselle

• Tyttöjen ja naisten harrastustoiminnan kehitystyö
• Liikkumattomuus etenkin tyttöjen ja nuorten naisten ongelma (WHO 2019)
• Tavoitteena min. 180 nais- ja tyttöpelaajaa kauden 2021-22 lopussa

• Edustusurheilu
• Hyvinkääläisellä yhteistyöllä kohti tulevaisuuden menestystä
• Tavoite sekä naisissa (Kolmonen), että miehissä (Nelonen) sarjanousu

• Kummijoukkue
• Kohdennettu tuki juniorijoukkueellemme joukkueen toiminnan kustannuksiin
• Vähintään 50% markkinointivastikkeesta joukkueelle

Räätälöimme juuri teidän yrityksellenne sopivan paketin!



Yhteistyömahdollisuudet 
2022
Tapahtumat & kampanjat

• HyPS 75 vuotta 2022
• Mainoskampanja & toritapahtuma huhtikuussa
• Teemakampanjat kumppaneiden kanssa (vastuullisuus, tarjoukset, 

lanseeraukset tmv.)

• Junioriturnaukset
• Yli 3 000 junioripelaajaa + kannustusjoukot

• Euroliiga
• Yli 500 lasta (5-12-vuotiasta) liikkumassa viikoittain toukokuusta syyskuulle ja 

yli 100 lasta (5-7-vuotiasta) marraskuulta maaliskuulle

• Talkoostartti 10.9.2022
• Kävely- ja juoksutapahtuma + työyhteisön kilometrikilpailu
• Noin 200 osallistujaa tapahtumassa, yli 2 000 osallistujaa työyhteisöjen 

kilometrikilpailussa

Räätälöimme juuri teidän yrityksellenne sopivan paketin!



Yhteistyömahdollisuudet 
2022
Olosuhteet, vastuullisuus & muut

• Olosuhteet
• Haaveena jalkapallohalli
• Akuuttina ulkotekonurmen lämmittäminen

• Yhteiskuntavastuu
• Harrastamisen tukirahasto tukee harrastamisen kustannuksissa, kun perheellä 

taloudellisesti tiukkaa
• Seura aktiivinen hyväntekijä – yhteiskunnallinen arvo 6,44 euroa vuodessa

• Työpaikkaliikunta
• Seura lanseeraamassa uusi työpaikkaliikunnan toimintoja
• Firmaliiga, Talkoostartin kilometrikisa, tyky-tapahtumat
• Näkyvyys + vaikuttavuus + palvelut

• Näkyvyyselementit
• Kentänlaitamainokset, some-yhteistyö, peliasut, Hypsiläinen-vuosijulkaisu
• Kumulatiivinen tavoittavuus jopa 500 000 kontaktia vuodessa

Räätälöimme juuri teidän yrityksellenne sopivan paketin!



Kumppanuustasot

VOIMA.
• Yritys tunnistetaan Euroliigan yhteistyökumppaniksi ja yhdistetään 

Hyvinkään Palloseuraan
• Yhteistyö perustuu näkyvyyteen 

TAHTO.
• Yritys tunnistetaan Hyvinkään Palloseuran ja Euroliigan 

yhteistyökumppaniksi
• Yhteistyö perustuu näkyvyyteen, toiminnalliseen yhteistyöhön ja 

yhteisviestintään

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



Lisätiedot

Janne Bruun
Toiminnanjohtaja

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

mailto:janne.bruun@hyps.fi

