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Kuka kumman Kuuluvainen?

• Kauppatieteiden tohtori (Turun kauppakorkeakoulu, Ecole de Management
Strasbourg).

• Kiinnostus urheiluun ja urheilujohtamiseen tullut ”sukurasitteena.”

• Kehittänyt yhden Suomen ensimmäisistä urheilujohtamisen yliopistokursseista ja
julkaissut kaksi kirjaa suomalaisesta urheilubisneksestä.

• Toiminut asiantuntijana valtaosalle Suomen johtavista medioista ja
konsultoinut/sparrannut lukuisia liittoja, seuroja, urheiluakatemioita ja yrityksiä
urheilumarkkinointiin ja sponsorointiin liittyen.

• Kehittää parhaillaan mm. urheilu- ja kulttuurisponsorointiin liittyviä konsepteja
bisnesmuotoilutoimisto Brandella.

• Urheiluteknologiayhtiö CoPlays Oy:n hallituksen jäsen ja osakas.

@kuuluvainen



Kuka ihmeen Anne Mäkinen?
• Kauppatieteiden maisteri ja entinen maajoukkuetason hiihtäjä

• Työskennellyt 15 vuotta erilaisissa myynnin, markkinoinnin ja
asiakaspalvelun tehtävissä ja 9 vuotta liiketoiminnan kehittäjänä

• Brandessa Business Coachina ja myyntijohtajana

• Neuvotellut itse kaikki yhteistyökumppaninsa koko hiihtouransa
ajan

• Lisäksi seuratoiminnassa Ski Jyväskylän hallituksessa ja
vastuualueena  mm. markkinointi, kumppanihankinta ja viestintä.

@makisenanne
@makisenanne
Anne Mäkinen
Anne Mäkinen



Taustaa
• Projekti on osa Kuopion alueen urheiluakatemian käynnissä olevaa

kehittämistyötä ja linkittyy Ketterä kaksoisura Kuopion alueella –hankkeeseen.

• Projektikokonaisuuteen sisältyi neljä sponsorointisparrausta

akatemiaurheilijoille.

• Noin 30 urheilijaa + 5 yritysedustajaa. Lajikirjo laidasta laitaan.

• Urheilijoita on ollut eri akatemiaoppilaitoksista: lukioista, ammattikoulusta,

ammattikorkeakoulusta ja yliopistolta.

• 1.10.2019 Sports Meets Business- seminaari Kuopiossa. Noin 100 osallistujaa

sisältäen matchmaking session yrityksille ja urheilijoille.



Mistä sparraukset tyypillisesti koostuivat?

Moderni sponsorointi ja henkilöbrändin

rakentaminen
ARTO KUULUVAINEN

• Modernin sponsorointiajattelun perusteet

• Millainen urheilija kiinnostaa?

• Mikä ihmeen henkilöbrändi?

• Mitä hyötyä urheilijalle voi olla henkilöbrändäyksestä?

• Millainen on nykyajan urheilutähti? Esimerkkinä Enni

Rukajärvi ja Makwan Amirkhani

• Some-kanavat: LinkedIn, Twitter, Facebook…

Tarinoita sponsorineuvotteluista ja –

yhteistyöstä
ANNE MÄKINEN

• Miten onnistui hankkimaan pitkäaikaisia sponsoreita?

• Millaisia vastineita lupasi sponsoreille?

• Mitä kautta sai kontakteja sponsoreihin?

• Mitä käytännön vinkkejä Annella on?

Mikä on tärkeää lähestyttäessä yrityksiä?

Urheilijakohtainen pikasparraus.



Esimerkkejä

sisällöstä



Sitä myy aina itseään. Enkä tarkoita, että kaikkien pitää

haluta olla koko ajan esillä niin kuin meikäläisen.

Puhutaan hypestä ja markkinoinnista. Ei kannata yrittää

kuulua mihinkään. Ole oma itsesi ja jos sinulla on muuta

annettavaa kuin se pelkkä laji, niin anna. Rohkeasti

kannattaa yrittää kaikkea. Ei tarvitse pelätä sitä, et ”mitä

jos joku ei pidä musta”. Ei aina tarvitse kuulua massaan.

Siinä vaiheessa, kun rupeaa vähän pärjäämään, niin voi

ajatella muutakin kuin sitä pelaamista.

Olli-Pekka ”Lelu” Ojansivu (Lentopallo)



Lumilautaleffoja ei tehdä enää niin paljoa.

Nyt kaikki menee nettiin. Mäkin olen

siirtynyt tekemään juttuja omaan

Instagramiin. Siellä mulla on omat

seuraajat (136 000 seuraajaa heinäkuussa

2018), jotka fiilistelee sitä juttua, mitä mä

teen.

Eero Ettala (lumilautailu)



Mikä on tavoitteesi?

• Mitä haluat saavuttaa?

• Miten haluat hyödyntää kanaviasi?

• Mihin vedät yksityisyyden rajan?

• Missä kanavissa sinun pitäisi olla?



Mitä jakaa somessa?

• Käytännössä vain mielikuvitus on rajana.

• Tyypillisiä teemoja ovat esimerkiksi treeni- ja

kisafiilikset, harjoittelu- ja ravintovinkit, harmittomat

”paljastukset”, nostalgiapätkät sekä videomateriaalit

kulissien takaa.

• Myös Q&A (Questions & Answers) -sessiot, joissa

urheilija vastailee somekanavissaan fanien

kysymyksiin, ovat kasvattaneet suosiotaan.

• Urheilijoiden päiväaikataulut ovat usein tarkkaan

ohjelmoitu ja some-päivityksistä voi helposti tulla

lisäpainetta. à Kisapäivät voi olla syytä rauhoittaa täysin,

tai ainakin kisoja edeltävin osin. Toki yksilöllisiä eroja

urheilijoiden välillä.

• Joku saattaa esimerkiksi suunnitella viikon postaukset

yhdellä kertaa ja ajastaa ne etukäteen.

• Jos somea tekee järjestelmällisesti, kannattaa sille myös

buukata kalenterista aikaa esimerkiksi viikkotasolla.



Laura Lepistö #UJT2017





Suomalaisten Matti Heikkiseen liittämät arvot

kevät, 2018: lähde: SponsorOptimizer-tutkimus, Bilendi Oy)
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Huomioita sparrauksista

Urheilijat tarvitsevat paljon

rohkaisua.

Täytyisi uskaltaa ottaa itse

yhteyttä yrityksiin.

vaikuttavampaa!

Käytännön esimerkit siitä,

miten myydään ja mitä

sisältöä sponsorointi-

yhteistyöhön voi sisällyttää

tuntuivat toimivan.

Ihmiset ovat erilaisia.

Valtavia eroja urheilijoiden

välillä.



Toimiko?

Annetaan urheilijoiden kertoa…





Kiitos.

Arto Kuuluvainen
040 538 7515

arto.kuuluvainen@brande.fi

LISÄTIETOJA:


