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*** 2009 ***

HJK - Töölön Stadion

- HJK:lle vähän voittoja kentällä ja 
seurassa 2000-luvulla
- 10 vuoden putki huonoja 
taloudellisia tuloksia

-> Urheiluseurat ja toimiala 
paikalleen jämähtäneitä

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=hjk+seniorit&source=images&cd=&cad=rja&docid=wv5BW4f3kmqXOM&tbnid=qlgNHH56de6t0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjuttuklubi.forzahjk.net%2Findex.php%3Ftopic%3D3229.0&ei=-gCUUdyLBYSu4QTF1YHQDw&bvm=bv.46471029,d.bGE&psig=AFQjCNFpH2dwnIDGqE6S2_jZqOMxUDtTJg&ust=1368740426437585


MISSÄ ME OLLAAN JA OONKS MÄKIN SIELLÄ?
- MATTI NYKÄNEN

http://www.facebook.com/photo.php?pid=545430&id=523853962


Menneisyyden kahleista irtautuminen



HJK STRATEGIA

Kansainvälisen tason 
pelaajia

Suomen kiinnostavin 
yhteisö kuulua

Menestystä yhteis-
työkumppaneille

Paras markkinointi-
alusta kumppaneille

Taloudelliset 
tukijalat toiminnalle

Kansainvälisen tason 
pelaajakehitys

Laaja 
kannattajapohjaParhaat olosuhteet

Laadukas 
valmennus ja 
taustat

Laadukas pelaaja-
putki ja yksilö-
valmennus

Systemaattinen 
scouttaus ja 
pelaajakauppa

Halli ja kentät
Suomen suurin 
kausikortti- ja 
jäsenmäärä

B-to-C-markk. / 
vuorovaikutus 
fanien kanssa

Halutuin brändi, 
tuotteet ja 
palvelut

Laadukas 
kumppanien hoito

Media-arvon 
hyödyntäminen

HSM

Helsinki cup

Kansainvälinen 
toiminta

Missio

Tavoitteet

Mahdollistajat

Visio

Organisaatio ja prosessit ovat kaiken toiminnan tukijalka
• Parhaiden saatavien henkilöiden rekrytointi ja kehittäminen
• Avoin, kehitys- ja tulosorientoitunut kulttuuri
• Vahvat prosessit tekevät organisaatiosta riippumattoman ja kehittyvän
• Aktiivinen vaikuttaminen kaikissa tärkeissä instansseissa

Resursseja seuran 
rakentamiseen

Pohjoismainen 
huippuseura

Toimiva stadion

Erinomaisesti 
hoidettu ottelu-
tapahtuma

Stadion business 
casena



TIEDOTTAMINEN VAI VIESTINTÄ?
MITÄ ON YHTEISÖLLISYYS?



ILMIÖ VS KULTTUURI? 



UUDET MAHDOLLISUUDET?



HJK

• 22 kertaa Suomen mestari ja historian 
ainoa suomalaisjoukkue Mestarien 
Liigassa

• 2 000 omaa junioria perheineen

HJK on Suomen menestynein 
jalkapallojoukkue



Olosuhde-
toiminta

Iltapäivä-
kerhot

HJK

Hyvinvointi-
palvelut

• 29 kertaa Suomen mestari ja historian 
ainoa suomalaisjoukkue Mestarien Liigassa 
ja Eurooppa Liigassa

• 3 100 omaa junioria perheineen

• Pääkaupunkiseudun toiseksi suurin 
iltapäiväkerho

• Hyvinvointipalveluiden tarjoaja

• Kansainvälinen toiminta

• UEFA grassroot seura 2018

HJK on paljon enemmän kuin 
Suomen menestynein 

jalkapallojoukkue

Hesa Cup
Stadi Cup

KV-toiminta



KIITOS!


	HJK – seuratoiminnan 2.0�
	Dia numero 2
	Missä me ollaan ja oonks mäkin siellä?�												- Matti Nykänen
	Dia numero 4
	Hjk Strategia
	TIEDOTTAMINEN VAI VIESTINTÄ?�MITÄ ON YHTEISÖLLISYYS?
	ILMIÖ VS KULTTUURI? 
	Uudet mahdollisuudet?
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Dia numero 11

