
Seurojen arvostettu rooli paikallisyhteisössä
UEFA SROI -mallinnus Joensuun seudun seurayhteisössä

ja viestintä Liperin kunnassa, Jutta Kurki, Ylämyllyn Yllätys



UEFA SROI -mallinnus keväällä 2021

- Joensuun seudun seurat, Jippo, FC Hertta, LehPa ja Ylämyllyn Yllätys 

mallinsivat SROI:n yhtä aikaa ja julkaisivat myös yhteiset tulokset.

- Seurojen yhteiskunnalle vuosittain tuottama kokonaisarvo oli 

11,33 miljoonaa euroa!

- Yhteinen tiedotustilaisuus toi hienosti näkyvyyttä eri lehdissä ja muissa 

medioissa.

- Seurat viestivät kotipaikkakuntiensa virkamiehille ja päättäjille tuloksista 

osin yhdessä Palloliiton kanssa.
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SROI vahvisti brändiä

- Tuotamme terveydellisiä hyötyjä, työllistämme ja koulutamme ihmisiä, 

pelaajien kuluttamat eurot tuottavat hyvää taloudelle.

- Yllätyksessä huhkii viikoittain yli 100 vapaaehtoista, tämän työn arvo on

vuosittain 385 000 euroa.

- Vahvisti mielikuvaa aktiivisesta ja luotettavasta toimijasta.

- Toi konkreettisesti esille, miten suuri ja vaikuttava seura olemme.

- Antoi faktoja työmme ja keskustelujen tueksi.

- Yllätti!



Samaan aikaan lehdissä, somessa, 
ilmoitustauluilla, koululaisten lapuissa… 

- Jalkapallokoulun ja kaveritreenien mainostamista
- OKM:n seuratuki -uutiset, junioripäällikön rekry
- Aikuisten kuntoryhmien ja perhefutiksen mainostamista
- SROI-lauseita viestinnässä yrityksille
- Puheenjohtajan esittelyjuttu, tekijöitä esille, talkoista tarinaa
- Laatujärjestelmän taso 1 suoritettu -uutinen
- Kevätkokous, uutinen koronavuoden 2020 numeroista (esim. 1976 harjoitusta)
- Koululaisten tet:stä ja nuorten kesätöistä uutinen
- Futisleireistä mainoksia
- Pelaajamäärän kasvusta ja uusien joukkueiden perustamisesta uutisia, “400 rikki”
- Menestystarinoita urheilusta

-> kerrannaisvaikutus, lumipalloilmiö -> kasvua passimäärässä +40 % kesän aikana





Samanaikainen viestintä

- Laittoi vettä myllyyn, lisäsi kiinnostusta.

- Kertoi, mitä seura konkreettisesti tekee ja tarjoaa eri-ikäisille harrastajille, 

kilpaurheilijoille, kuntoilijoille.

- Vastasi kysymykseen, miten minä pääsen mukaan.

- Kutsui mukaan osaksi tarinaa.





Mitä sitten?

- Jatkamme SROI-lukujen keräämistä, jotta voimme vertailla entistä 

paremmin vuosia keskenään.

- Lukujen avulla tutustutamme uusia virkamiehiä työhömme ja aloitamme 

niiden avulla keskustelua olosuhteiden parantamisesta.

- Odotamme kutsua täyttää vuoden 2021 luvut SROI:hin.

Kiitos!

Jutta Kurki, Ylämyllyn Yllätys


