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GRIFK 
JALKAPALLOYHTEISÖ

• Toimintamme perustuu lasten ja 
nuorten tarpeista lähtevästä 
monipuolisesta harraste- ja 
kilpatoiminnasta.

• Seurassamme on 750 jäsentä ja yli 
110 vapaaehtoistoimijaa.

SEURAN ARVOT
Tasa-arvoisuus

Tavoitteellisuus

Positiivisuus

TOIMINNAN 
VAIKUTTAVUUS 

ARVOLÄHTÖINEN 
TOIMINTA



YHTEISKUNNALLINEN 
VAIKUTTAVUUS

• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: 

Social Return On Investment  5,55 m

€/vuosi (UEFA SROI 2021, laskettu 

v.2019 luvuilla, kasvanut 2022 

mennessä merkittävästi)

• Hyvinvoinnin ja  liikunnan 

lisääminen, pohja elämänmittaiselle 

liikunnalliselle elämäntavalle

• Jalkapallo yhdistää, luo yhteyksiä ja 

tuottaa lisäarvoa koko ympäröivälle 

yhteiskunnalle

TOIMINNAN 
VAIKUTTAVUUS 



YLIPAINEHALLI JA 
KUMPPANUUDET 
• Hallissa noin 150 000 käyntiä 

vuodessa

• Seuran joukkueet pelaavat vuosittain 

noin 300 Palloliiton alaista sarjapeliä 

kotikentällä. Lisäksi joukkueiden 

harjoitus- ja ystävyysottelut.

• Hallin tapahtumien kautta tavoitamme 

nykyiset ja potentiaaliset sidosryhmät 

sekä jalkapallolle että yrityksellesi. 

• Halli on valmistunut vuonna 2018

• Hallissa on täysikokoinen jalkapallokenttä, iso 

lämmittelyalue sekä kuntonurkkaus

• Halli toteutettiin seuran omarahoitteisena 

hankkeena yhteistyössä kaupungin kanssa

• Hallia käyttää säännöllisesti seuran kaikki joukkueet 

useamman kerran viikossa



MAINOSLAKANAT HALLISSA
Näyttävät monivärimainoslakanat hallin seinällä 

tavoittaa vuosittain yli 150 000 kävijää.

• Päälakanat 10x5m

• Iso lakana 5x2m 

• Pieni lakana 2,5x2m

NÄKYVYYS HALLISSA



Meille tärkeitä viestinnässä ja kumppanuuksissa 

ovat arvot, missio, paikallisuus, tarina, 

yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja merkityksellisyys 

jäsenistölle.

Näkyvyyttä tarjoamme nettisivuillamme, 
jäsenkirjeissä, vuosijulkaisussa ja 
some-kanavissamme sekä ylipainehallissa. 

@grifkfotboll GrIFK Fotboll rf grifkfotboll.fi

Seuraajia  

1160

Tavoittavuus 

2000 / vk

Seuraajia 

 620

Tavoittavuus 

1000 / vk

Tavoittavuus 

4000/ vk

YHTEISTYÖ-
MAHDOLLISUUKSIA 

TARINALLA VAIKUTTAVUUTTA



OTTELUTAPAHTUMAT
• Miesten edustusjoukkueemme pelaa 

miesten Kakkosta ja omaa pitkät 
perinteet Kauniaisten sydämessä.

• Otteluisännyys, 
tapahtumamarkkinointi, paikallisten 
tavoittavuus, urheilukulttuuri.

Ole mukana luomassa viihdyttävä ja 
yhteisöllinen ottelutapahtuma!



KUMPPANINA SEURAN 
TOIMINNOISSA
Seura järjestää toimintaa kaiken ikäisille ympäri 
vuoden. 

Tavoita potentiaaliset asiakkaasi ja ole mukana 
mahdollistamassa esimerkiksi Perhefutiskursseja, 
futiskoulua tai kesän leirejä!

NIMISPONSOROINTI



KUMPPANINA 
TAPAHTUMISSA
Seura järjestää itse tapahtumia ja osallistuu 
lähialueen tapahtumiin aktiivisesti. 

Kauden aikana mm. 
● Seuran oma vappurieha hallissa
● Kauniaisten keskustan tapahtumat, kuten 

joulunavaus, Grani-päivä
● GrIFK Seurapäivät ja Super Game Dayt 

keskuskentälläTAPAHTUMASPONSOROINTI



Kiitos kun olet mukana tukemassa 
toimintaamme! 

Johanna Tiinus
toiminnanjohtaja, GrIFK Fotboll rf 
johanna@grifkfotboll.fi

GrIFK jalkapallohalli, FA Solutions Arena
Vanha Turuntie 42 
02700 Kauniainen

#GRANIFUTAA #GRIFK #GRIFKFOTBOLL


