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Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n, eli SMJK:n histo-
riaa ja nykytilaa, minkä perusteella pyritään löytämään uusia keinoja ja vaihtoehtoja yhdis-
tyksen markkinointiin ja erityisesti jäsenhankintaan. Kyseessä on siis Suomen jalkapallomaa-
joukkueen kannattajayhdistys, jonka jäsenmäärä on viime vuosina ollut hieman laskussa.  

Opinnäytetyön tietoperustana on käytetty erityisesti urheilumarkkinointiin sekä yhdistystoi-
mintaan liittyvää kirjallisuutta. Opinnäytetyön keskeisessä osassa on toimeksiantajasta tehty 
nykytila-analyysi.  

Kehittämisideoita on pyritty löytämään hyödyntämällä opinnäytetyössä käsiteltyä teoriaa ja 
nykytila-analyysiä sovittamalla ne SMJK:n strategian mukaiseen viitekehykseen. 

Kehittämisen apuna on käytetty perinteisiä kehittämismenetelmiä, kuten vertaisanalyysiä sa-
mankaltaisten yhdistysten kanssa sekä SWOT-analyysiä erottelemaan yhdistykseen liittyviä 
vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.  

Suurena haasteena SMJK:n kannalta on pidetty riippuvuutta jalkapallomaajoukkueen peliesi-
tyksistä. Viime vuosina peliesitykset ovat olleet heikkoja, ja jäsenmäärä on laskenut tasaisen 
varmasti. Jäsenmäärä tulisi saada vakaalle tasolle, ettei oltaisi niin riippuvaisia maajoukku-
een menestyksestä. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta tämä opinnäytetyö antaa työka-
luja, joilla yhdistys voi piristää seuraavien vuosien markkinointiaan sekä tapahtumasuunnitte-
luaan maajoukkueen menestyksestä riippumatta. 
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This thesis aims to find new ideas and solutions for recruiting new members as well as new 
marketing ideas for SMJK, the registered association of Finland’s national football team. At 
the heart of the thesis is the analysis of the present state and the history of SMJK. 

The knowledge base of the thesis consists of relevant literature to the subject such as sports 
marketing and non-profit marketing. 

Development ideas were discovered by utilizing the knowledge base of the thesis and fitting 
it to the framework of the organisation’s strategy. The ideas are kept as financially realistic 
as possible, keeping in mind that the resources of the organisation are limited and the opera-
tion is based on voluntary work by the members. 

Traditional development methods such as benchmarking and SWOT-analysis have been used 
to come up with new ideas for SMJK to use in their future projects. In addition, there are sev-
eral suitable football events handpicked for SMJK to take part in to raise their profile. 

The challenge for SMJK is that the most significant factors that impacts the growth of the or-
ganisation are the success of the national team on the football pitch and the stature of the 
opposition in the group stages. It is impossible for SMJK to have any influence on these fac-
tors, so they have to find ways to grow even if the team is losing every single match. This 
thesis provides some tools that SMJK can use to boost their marketing and event planning, re-
gardless what happens on the football pitch. 
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n (jäljempänä 

SMJK) historiaa ja nykytilaa, joiden avulla pyritään löytämään uusia keinoja ja vaihtoehtoja 

yhdistyksen markkinointiin ja erityisesti jäsenhankintaan. SMJK on voittoa tavoittelematon 

yhdistys joten markkinointia lähestytään pääasiassa nonprofit–näkökulmasta sekä urheilu-

markkinoinnin vinkkelistä. Ymmärtääkseen SMJK:n toimintaa paremmin on hyvä avata luki-

jalle myös jalkapallokannattajan mielenmaisemaa, hieman jalkapallon A-maajoukkueen histo-

riaa sekä esitellä samankaltaisia kannattajayhdistyksiä. Opinnäytetyön tekijällä on pitkä 

tausta jalkapallon parissa, joten tämä aihe mahdollistaa markkinoinnin ja jalkapallon yhdistä-

misen mielenkiintoisella tavalla.  

SMJK on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka toiminta-ajatus on edistää Suomen jalkapal-

lomaajoukkueiden kannatusta. Näistä joukkueista selkeästi suurin painoarvo on miesten A-

maajoukkueella, ”Huuhkajilla”, mutta maajoukkueisiin kuuluu myös naisten ”Helmarit” sekä 

nuorten maajoukkueet. SMJK:n toiminnan tavoitteena on koota Suomen jalkapallomaajoukku-

eista kiinnostuneet yhdeksi suureksi kannattajayhteisöksi tarjoten jäsenilleen otteluiden li-

säksi erinäisiä jäsenetuja, alennuksia ja yhteisiä tapahtumia. Tavoitteena on myös vahva kan-

nattajaedustus maajoukkueen vierasotteluissa, joissa SMJK on järjestänyt muun muassa yhtei-

siä kokoontumispaikkoja jäsenilleen.  

SMJK toimii tiiviisti yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa tarjotakseen jäsenilleen mahdolli-

simman hyvät puitteet maajoukkueiden seuraamiselle. Palloliitto varaa yhdistyksen käyttöön 

oman fanikatsomon miesten A-maajoukkueen kotiotteluihin. Yhdistykselle myydyistä lipuista 

Palloliitto myöntää erikseen sovittavan alennuksen. Naisten ja nuorten maaotteluissa alen-

nuksista sovitaan ottelukohtaisesti. Palloliitto myös avustaa yhdistystä käytännön järjeste-

lyissä. (Suomifanit, 2018) 

SMJK:ssa on ollut parhaimmillaan lähes 2500 jäsentä. Näistä 2010-luvun taitteen huippuvuo-

sista ollaan kuitenkin tultu reilusti alaspäin. Yleisen konsensuksen mukaan suurimmat syyt jä-

senmäärän laskussa ovat A-maajoukkueen heikko menestys, ”epäkiinnostavat” karsintavastus-

tajat ja Helsingin Olympiastadionin vuonna 2016 alkanut remontti, jonka takia maajoukkue on 

pelannut evakossa pääasiassa Tampereella ja Turussa. Näille asioille SMJK ei voi tehdä juuri 

mitään, joten on löydettävä keinoja saada maajoukkueen kannattajakulttuuri nousuun, vaikka 

menestys jatkuisikin heikkona.  

Opinnäytetyön aihe syntyi ja kehittyi SMJK:n yhteyshenkilön ja opinnäytetyöohjaajan kanssa 

käytyjen keskustelujen jälkeen. Yhteyshenkilö otti tekijän ideat positiivisesti vastaan ja antoi 

tekijälle varsin vapaat kädet, sillä tällaista markkinointiin sidottua opinnäytetyötä ei ole yh-

distykselle ennen tehty. Tekijällä oli aluksi ideana lähestyä SMJK:n jäseniä kyselylomakkeella, 
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mutta tästä luovuttiin, kun opinnäytetyön aihe ja tavoite kirkastuivat. Koska huomattava osa 

yhdistyksen jäsenistä koostuu helsinkiläisistä ja muista pääkaupunkiseutulaisista, tavoite ra-

jattiin lopulta SMJK:n jäsenhankintaan ensisijaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Tähän 

etsitään keinoja alan kirjallisuuden sekä yhdistyksen nykytila-analyysin tuottamisen avulla. 

Samankaltaisten yhdistysten toimintaan pureudutaan vertailuanalyysien avulla. 

Teoriaosuudessa tutustutaan aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, kuten Erkki Alajan Urheilu-

markkinoinnin käsikirjaan, Pirjo Vuokon Nonprofit-organisaatioiden markkinointiin sekä Kari 

Loimun Yhdistystoiminnan käsikirjaan.  

 

2 Nonprofit-organisaation markkinointi 

Nonprofit-organisaatio tarkoittaa organisaatiota, jonka ensisijainen tavoite ei ole tuottaa 

voittoa. Nonprofit-organisaatioissa painotetaankin enemmän missiota eli sitä, minkä takia ja 

kenelle toiminta on tarkoitettu. Yhteiskunnassa on neljä sektoria: yksityinen, julkinen, kolmas 

ja neljäs sektori. Yksityiseen kuuluvat voittoa tavoittelevat yritykset ja organisaatiot, julki-

seen sektoriin valtio, kunnat ja kuntayhtymät. Nonprofit-organisaatiot kuuluvat kolmanteen 

sektoriin, jossa ovat erilaiset voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja yhdistykset. (Vuokko 

2004, 14‒15.) 

Vapaaehtoistyö on nonprofit-organisaatioissa isossa roolissa, sillä usein koko toiminta perustuu 

jäsenten ilmaiseen työpanokseen. Tämä on tilanne myös kohdeorganisaatio SMJK:ssa. Kulunut 

sanonta ”Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara” pitää paikkansa myös nonprofit-organi-

saatioissa. On siis oleellista, että toimintaan saadaan rekrytoitua innostunutta ja sitoutunutta 

porukkaa. (Vuokko 2004, 29.) 

Jokaisella organisaatiolla on ainutlaatuiset ja omanlaiset piirteet. Nonprofit-organisaatioilla 

on voittoa tavoitteleviin organisaatioihin verrattuna erityisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat 

niiden markkinointiin (Vuokko 2004, 24‒25.): 

Usein nonprofit-organisaation toiminta on sellaista, mikä ei voi realistisesti olla kannattavaa. 

Esimerkiksi kuntien sosiaalitoimen palvelut eivät voi valita pelkästään kannattavia asiakkaita, 

koska kunnan tulee huolehtia kaikkien asukkaiden hyvinvoinnista. (Vuokko 2004, 24‒25.) 

Nonprofit-organisaatioiden vaihdantasuhde eroaa usein yrityksistä, jotka tarjoavat tuotteita 

ja palveluita asiakkailleen, jotka antavat vastineena maksun. Nonprofit-organisaatioista jäse-

norganisaatioiden, kuten SMJK:n, vaihdantasuhde muistuttaa kuitenkin eniten yritysten vaih-

dantasuhdetta jäsenmaksuineen ja palveluineen juuri omille jäsenilleen. (Vuokko 2004, 25.) 

Yleensä nonprofit-sektorilla on tapana tarjota ensisijaisesti ajattelutapoja, käyttäytymismuo-
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toja ja palveluja. Esimerkiksi SMJK:n ydintuote on ensisijaisesti aineeton ja vaatii onnistuak-

seen kohderyhmän omaa osallistumista. Tuote on myös kulutettavissa vain tiettyyn aikaan ku-

ten ottelupäivinä tai muissa yhdistyksen tapahtumissa. (Vuokko 2004, 27.) 

Kun kyseessä on voittoa tavoittelematon organisaatio, taloudellinen tulos ei ole arvioinnissa 

ensisijainen mittari. Tärkeintä on mission toteuttaminen, ottaen kuitenkin huomioon kustan-

nukset ja taloudellisen ohjauksen. Missiosta riippuen sen toteuttaminen vaatii taloudellisten 

resurssien lisäksi myös prosessien, henkilöstön ja asiakastyytyväisyyden kehittämistä. Arvioin-

nin kannalta on tärkeää asettaa tavoitteet ja määritellä ne tarpeeksi tarkasti. Organisaation 

tulisikin asettaa mission lisäksi vuosittaisia tai toimintakausittaisia tavoitteita.  

(Vuokko 2004, 28.) 

Vapaaehtoistyö on nonprofit-organisaatioissa isossa roolissa, sillä usein koko toiminta perustuu 

jäsenten ilmaiseen työpanokseen. Tämä on tilanne myös kohdeorganisaatio SMJK:ssa. Kulunut 

sanonta ”Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara” pitää paikkansa myös nonprofit-organi-

saatioissa. On siis oleellista, että toimintaan saadaan rekrytoitua innostunutta ja sitoutunutta 

porukkaa. (Vuokko 2004, 29.) 

 

3 Yhdistystoiminta 
 

Suomi on yhdistysten luvattu maa. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän yhdistysrekis-

terin mukaan Suomessa oli 104 478 yhdistystä maaliskuussa 2017. Määrä on sama kuin Jyväs-

kylän kaupungin asukasluku (Demokraatti 2017). Erilaisten harrasteyhdistysten määrä on li-

sääntynyt runsaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaiset fan-klubit, auto- ja veneker-

hot, saunaseurat, lemmikkieläinyhdistykset yms. ilmentävät ihmisten halua kuulua tiettyyn 

ryhmään ja toimia yhdessä ja rakentaa samalla omaa identiteettiään. Ilmiö kuuluu tyypilli-

sesti postmoderniin aikaan. (Kansalaisyhteiskunta 2018) 

3.1 Yhdistystoiminnan kehittäminen 

Kari Loimu on yhdistystoiminnan asiantuntija, joka on tehnyt runsaan kolmenkymmenen vuo-

den ajan kehittämistyötä erilaisten järjestöjen kanssa. Kari Loimun kirjan Yhdistystoiminnan 

käsikirja luvussa 27 – Yhdistystoiminnan kehittäminen - käydään läpi yhdistystoimintaan liitty-

viä sudenkuoppia käyttämällä kahdeksaa eri väittämää. Jokainen yhdistys on erilainen, mutta 

väittämissä esitettävät ovat melko varmasti joltain osin läsnä jokaisessa yhdistyksessä. 

 
Väite 1: Jäsenet ovat passiivisia. 
 

Yhdistystoiminnassa voi usein tuntua, että jäsenet ovat passiivisia, jos he eivät juuri osallistu 

yhdistyksen toimintaan tai vaikuta muutenkaan kiinnostuneita yhdistyksen tilasta. Vika ei ole 

kuitenkaan jäsenissä, vaan yhdistyksen kyvyttömyydessä tarjota heille kiinnostavaa toimintaa. 
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Jäsenet itsessään ovat vain ”normaaleja ihmisiä” rutiineineen ja aktiviteetteineen – yhdistyk-

sen tulee siis tarjota niin mielekästä toimintaa, että jäsenet ovat valmiita käyttämään ai-

kaansa juuri siihen. Yhdistyksen on siis otettava selvää, mitä jäsenet toivovat ja tarjottava 

heille sitä parhaansa mukaan. Loimun mukaan hyviä tapoja selvittää jäsenien toiveita ovat 

puhelinhaastattelujen suorittaminen ja palautteen kerääminen mahdollisimman usein eri ti-

laisuuksien yhteydessä. Puhelinhaastattelu on kirjallista kyselyä tehokkaampi, koska kirjalli-

sissa kyselyissä vastausprosentti jää usein hyvin pieneksi, eikä yhdistyksen luottamushenkilön 

ja jäsenen välille synny todellista vuorovaikutusta. Vain kymmenenkin jäsenen tavoittaminen 

puhelimitse on yleensä hedelmällisempää kuin kirjallisen kyselyn lähettäminen koko jäsenis-

tölle. (Loimu 2012, 401-403.) 

Väite 2: Nykyiset toimijat väsyvät, ja uusia aktiiveja on mahdoton saada. 

Usein yhdistyksillä on tapana valita hallitukseen rutiininomaisesti uudestaan hallituksen van-

hat jäsenet. Usein syynä on pitkälti se, että kiinnostusta luottamustehtävään ei muun jäsenis-

tön puolelta juuri ole – ja näin nykyiset toimijat valitaan aina uudestaan ja uudestaan. Tämä 

ei aina ole huono asia, mutta välillä olisi myös hyvä saada luottamustehtäviin uutta verta ja 

uusia näkökulmia. Uusia ehdokkaita saattaakin löytyä edellisessä kohdassa esitettyjen tapojen 

avulla, haastatteluilla ja palautteen keräämisellä. Muita keinoja jäsenien houkuttelemiseen 

luottamustehtäviin ovat avoin keskustelu hallituksen käsittelemistä asioista ja mielipiteiden 

kysyminen ennen tärkeiden asioiden käsittelyä. Myös ihmisten kysyminen henkilökohtaisesti 

yhdistyksen tilaisuuksiin on hyvä keino aktivoida jäseniä. Yksi tapa on myös aktivoida jäseniä 

heidän osaamisalueidensa mukaan, esimerkiksi palkanlaskun asiantuntijaa voi pyytää kerto-

maan siihen liittyvistä velvollisuuksista. (Loimu 2012, 403-404.) 

Väite 3: Jos joku uusi saadaan hallitukseen, jättää hän paikkansa seuraavassa vuosikokouk-

sessa. 

Tämäkin väite on Loimun mukaan yleinen tapaus yhdistystoiminnassa. Uuden luottamushenki-

lön lopettaminen johtuu usein siitä, että hallituksen toiminta ei ole tuntunut hyvältä. Tulokas 

päätyy usein ilman perehdytystä valmiiseen ryhmään ja joutuu ilman muiden tukea taistella 

paikkansa muiden rinnalla. Jos tulokas ei saa luottamusta eikä häntä arvosteta, ei ole mikään 

ihme jos hän ei halua jatkaa tehtävissään. Tulokas onkin siis perehdytettävä tehtäviinsä kun-

nolla, ja annettava hänelle aidosti vastuuta. Jos hallituksen runko on ollut jo pitkään kasassa, 

on uudet ihmiset otettava aidosti porukkaan mukaan. (Loimu 2012, 405-406.) 

Väite 4: Kokoukset ovat tylsiä, eikä niissä tehdä todellisia päätöksiä. 

Yhdistysten kokoukset voivat pahimmillaan olla todella tylsiä ja muodollisia, tämä toki riippuu 

yhdistyksestä ja sen hallituksesta. Mikäli tilanne on tämä, voidaan kokouksia pyrkiä elävöittä-
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mään monellakin eri tavalla. Esimerkiksi jonkun luovan ongelmanratkaisutekniikan käyttämi-

nen kokouksessa voi tuoda uutta potkua verrattuna ”tavanomaiseen” kokoukseen. Myös pien-

ryhmiin jakaantuminen kokouksissa voi aktivoida ihmisiä paremmin. (Loimu 2012, 406.) 

Väite 5: Hallituksessa kukaan ei tee mitään – kaikki kaatuu puheenjohtajan niskoille 

Yhdistystoiminta on vapaaehtoista, mikä tarkoittaa että edes luottamushenkilöitä – saati sit-

ten muita jäseniä - ei voida mitenkään velvoittaa yhdistyksen yhteisten asioiden hoitamiseen. 

Pahin skenaario onkin, että hallituksessa kellään ei ole kykyä tai halua osallistua yhdistyksen 

toimintaan. Puheenjohtaja voi kuitenkin lisätä hallituksen kiinnostusta yhdistyksen asioihin. 

Hallituksen sisäinen keskustelu yhdistyksen tehtävistä ja tavoitteista on hyvin tärkeää, jotta 

kaikki pysyvät tilanteen tasalla. Puheenjohtajan on myös tärkeä näyttää esimerkkiä ja kantaa 

itse vastuuta. Myös hallituksessa vallitsevasta yhteishengestä on pidettävä niin hyvää huolta 

kuin suinkin, esimerkiksi vaihtelemalla hallituksen käyttämiä työskentelytapoja ja luomalla 

erilaisia tilaisuuksia hallituksen jäsenille. Lisäksi lupauksista kiinni pitäminen on ensiarvoisen 

tärkeää, jotta usko yhdistyksen toimintaan säilyy. (Loimu 2012, 408-409) 

Väite 6: Päätöksiä kyllä tehdään, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu 

Loimun mukaan tämäkin väite pitää usein paikkansa. Päätöksiä saadaan kyllä tehtyä, mutta 

niiden toimeenpano tuottaa suuria ongelmia. Tämä johtuu siitä, ettei toimeenpanoa ole suun-

niteltu riittävän tarkasti, jolloin jää epäselväksi miten päätökset tulee toteuttaa. Tämä voi-

daan pyrkiä korjaamaan niin, että hallitus päättää myös tekemiensä päätösten toimeenpa-

nosta. Kun itse päätös on tehty, tulee päättää kuka vastaa sen toimeenpanosta, määrittää ai-

kataulu ja toimeenpanon seuranta. Suuremmissa projekteissa vastuuta tulee jakaa tasaisesti 

monelle ihmiselle, eikä niin että vain muutama tekee kaiken työn. Valitettavasti moni hanke 

on kuitenkin kaatunut, ja tulee kaatumaan siihen, ettei tarvittavia tekijöitä ei vain saada pro-

jektiin mukaan. (Loimu 2012, 410.) 

Väite 7: Tässä olisi niin paljon tekemistä, että emme tiedä, mistä aloittaa 

Tällaisessa tilanteessa kehitystyö on hyvä aloittaa joko etulinjan toiminnan tehostamisesta tai 

hallituksen kehittämisestä. Etulinja on se taso, jolla jäsen yhdistyksen jäsen kohdataan. Jäse-

net kuuluvat yhdistykseen saadakseen palveluja yhdistykseltä. Näin ollen yhdistyksen tulee 

kehittää jäsenpalveluita ja tukea etulinjassa toimivia ihmisiä mahdollisimman hyvin. Tukea 

voidaan osoittaa muutoinkin kuin taloudellisesti. Pelkästään aidon arvostuksen osoittamisella 

ja järjestöbyrokratiasta vapauttamisella päästään jo pitkälle. Hallituksen työtä voidaan kehit-

tää ja tehostaa muun muassa keskustelemalla perusteellisesti siihen kuuluvista asioista, opet-

telemalla käyttämään uusia työskentelytapoja ja delegoimalla hallitukselta pois kaikki mah-

dollinen ja keskittyä käsittelemään vain niitä asioita, mitä ei voi ratkaista mikään muu toi-

mielin kuin hallitus. (Loimu 2012, 410-412.) 
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Väite 8: Järjestö ei kerta kaikkiaan kykene muuttumaan 

Järjestön toiminnan todellinen muuttaminen on usein erittäin vaikeaa, etenkin jos useampi 

edellä mainituista väitteistä pitää paikkansa. Järjestöjen saama palaute on hyvin vähäistä ja 

hidasta. Suuretkaan muutokset harvoin näkyvät jäsenmäärän kehittymisessä suuntaan tai toi-

seen, mikä johtaa helposti pettymykseen ja jopa kyynisyyteen, kun suuri työmäärä ei tunnu 

näkyvän missään. Muutos parempaan on kuitenkin mahdollinen. Edellä kuvattujen keinojen 

lisäksi jonkun yhdistyksen johdosta, kuten puheenjohtajan, tulee ottaa asia omakseen ja ryh-

tyä edistämään sitä tosissaan. Yhdistyksen johdossa pitää saavuttaa riittävä yhteisymmärrys 

tavoitteista, pelisäännöistä ja aikatauluista. Asian etenemisestä ja ongelmista tulee tiedottaa 

runsaasti ja avoimesti. Muutoksen toteutukseen ja suunnitteluun on hyvä saada mukaan mah-

dollisimman paljon ihmisiä, sekä hallituksesta, että jäsenistön piiristä. Olennaisinta on kui-

tenkin se, että joku ottaa asiassa vastuun. Hallitus ei voi olla passiivinen sen takia, ettei aloit-

teita ole tullut kentältä, eikä puheenjohtaja voi selitellä passiivisuuttaan sillä, ettei muu hal-

litus ole tehnyt aloitteita. Yhdistyksen johdolla on aina vastuu kehittämisestä. (Loimu 2012, 

412-413) 

4 Urheilumarkkinointi 

Urheilumarkkinointiin pätee samat lainalaisuudet ja perustehtävät kuin voittoa tavoittelevien 

yritysten markkinointiinkin. Sen tehtävänä on luoda haluttavia tuotteita asiakkaille ja tuoda 

ne kohderyhmien tietoisuuteen. Urheilu ei ole nykypäivänä enää pelkästään urheilua, vaan 

kaupallistumisen myötä siitä on tullut viihdettä. Urheilumarkkinoijan näkökulmasta urheiluta-

pahtumalta vaaditaan paljon samoja elementtejä kuin viihdetapahtumalta. Ei viihdettäkään 

tehdä yksin viihteen vuoksi, vaan siinä on mukana iso osa kaupallisuutta. Kaikesta huolimatta 

suurin osa suomalaisesta urheilutoiminasta kuuluu pieniin, ei-kaupallisiin seuroihin, joiden ta-

voite ei ole tuottaa voittoa, vaan toteuttamaan ja tyydyttämään urheilukuluttajien tarpeet. 

(Alaja 2000, 20, 27.) 

Tässä osiossa avataan Erkki Alajan kehittämää ARPA-toimintamallia, joka sisältää urheilu-

markkinointiin kuuluvat peruspiirteet. Alaja on urheilumarkkinoinnin uranuurtaja, joka toimii 

nykyään urheiluvaikuttajana ja tietokirjailijana. ARPA-malli on sovellettavissa erilaisten orga-

nisaatioiden tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin. Malli julkaistiin ensimmäistä kertaa Alajan Ar-

papeliä? –kirjassa. Toimintamallin perustana on asiakaslähtöinen ajattelu sekä markkinoinnin 

viisi kilpailukeinoa – tuote, hinta, saatavuus, sponsoriyhteistyö ja markkinointiviestintä. ARPA-

mallin nimi tulee sanoista aistiminen, räätälöinti, pilarointi ja ansaitseminen (Alaja 2000, 

50.). Vaikka markkinointiviestintään on kirjan julkaisun jälkeen tullut monia uusia tekniikoita, 

voidaan ARPA-mallia silti soveltaa nykypäivän urheilumarkkinoinnissa, kunhan ottaa huomioon 

nykyiset trendit. 



 13 
 

 

 

4.1 Aistiminen 

Aistimisen tavoitteena on: 

 kerätä kaikki mahdollinen markkinatieto 

 saada tuotteesta realistinen kuva 

 muodostaa käsitys asiakkaiden tarpeista 

 ottaa huomioon vallitseva mielipideilmasto 

 ennakoida tulevaisuutta 

 analysoida tiedot ja tehdä tarvittavat johtopäätökset 

 asettaa markkinointitavoitteet 

 kohdistaa tuote oikeaan kohderyhmään 

(Alaja 2000, 52.) 

Ensimmäinen vaihe markkinointia suunniteltaessa on aistiminen. Aistimisessa on hyvä aloittaa 

perustietojen eli ”kovan faktan” keruusta. Tietoa tulee kerätä muun muassa myynnin kannat-

tavuudesta, asiakkaista, aiemmista kampanjoista ja projekteista, vallitsevasta kilpailutilan-

teesta sekä saatavilla olevasta markkinatiedosta. Tiedonkeruu auttaa selventämään kuvaa 

siitä, mitä ovat asiakkaiden tarpeet ja millaista tuotetta he kaipaavat. Tietoa kerättäessä on 

tärkeä tarkistaa, että tieto on luotettavaa ja paikkansa pitävää. Tällaisen perustietojen ke-

ruun tarkoituksena on selvittää kaikki lähtökohtatekijät, mitkä vaikuttavat markkinointiin. 

(Alaja 2000, 58.) 

Aistimiseen kuuluu myös vallitsevan mielipideilmaston selvittäminen. Mitä suuremman joukon 

saa arvioimaan ja pohtimaan tuotteen menestystekijöitä, sitä parempi. Monipuoliset taustat 
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ja näkemykset voivat tuoda uusia ulottuvuuksia markkinointiin. Myös kohderyhmältä kannat-

taa kysyä mikä toimii, ja mikä ei. Omaa organisaatiota tarkastellessa on tärkeää säilyttää 

kriittisyys ja objektiivisuus vaikka se saattaakin olla hankalaa. Muuten on vaarana valua ”on-

han näin ennenkin tehty” –tyyppiseen ajatteluun, mikä ei pitkässä juoksussa yleensä toimi. 

Onkin viisasta käyttää apuna eri alojen asiantuntijoita ja kuunnella mielipidejohtajien ääntä. 

Tietojen keruun jälkeen on aika tehdä SWOT- analyysi, eli analysoida ja jalostaa saadut tiedot 

vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien muotoon – ja tehdä tarvittavat johto-

päätökset. (Alaja 2000, 59.) 

SWOT-analyysin jälkeen voidaan markkinoinnille asettaa tavoitteet. Tavoiteasetteluun kuuluu 

selkeiden, mitattavien ja realististen tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden tuloksia on vai-

kea arvioida jos niitä ei ole asetettu mitattavaan muotoon. Markkinoinnilla voi olla monia eri-

tasoisia tavoitteita kuten lyhyen tähtäimen tavoite tai pitkän tähtäimen tavoite, myynnillinen 

tavoite tai imagotavoite. Tavoitteiden asettamiseen vaaditaan myös oikean kohderyhmän löy-

täminen. (Alaja 2000, 52.) 

4.2 Räätälöinti 

Räätälöinnin tavoitteena on: 

 rakentaa asiakkaiden tarpeita vastaava tuote 

 hinnoitella tuote järkevästi 

 tehdä tuotteen ostaminen helpoksi 

 turvata tuotteelle kilpailuetuja 

 aikaansaada kannattavaa sponsorointiyhteistyötä 

 pukea markkinointisuunnitelmat budjetin muotoon 

(Alaja 2000, 53.) 

Räätälöinnin tarkoituksena on rakentaa sellainen tuote, joka vastaa kohderyhmän tarpeita ja 

toiveita. Pelkästään hyvä tuote ei sellaisenaan riitä. Tuotteelle on saatava kilpailuetu verrat-

tuna muihin vastaaviin tuotteisiin. Kilpailuetua voidaan hankkia esimerkiksi yksilöllisellä tuot-

teella, joka on räätälöity asiakkaan tarpeita ajatellen. Hinnoittelu puolestaan muodostaa 

tuotteen arvon asiakkaan silmissä. Hinta on tärkeä kilpailukeino, joka vaikuttaa kannattavuu-

teen ja asemointiin. Hinnoittelu tulee tehdä järkiperäisesti, mutta luovalla otteella. Tuotteen 

ostaminen tulee tehdä mahdollisimman helpoksi. Saatavuuden järjestämisellä varmistetaan, 

että asiakas saa tuotteen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, sopivan suuruisina erinä.  

(Alaja 2000, 53.) 

Sponsoriyhteistyöllä voidaan saada tuotteelle ja sen markkinoinnille erilaisia kilpailuetuja. 

Tämä ei aina ole pakollinen osa räätälöintiä, mutta usein se kuitenkin on välttämätöntä nyky-

ajan urheilumarkkinoinnissa. Urheilusponsoroinnin määritelmä on esitetty Alajan kirjassa seu-
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raavasti: ”Urheilusponsorointi on yrityksen keino viestiä tavoitellulle kohderyhmälle lainaa-

malla urheilukohteen myönteistä mielikuvaa. Urheilukohteelle sponsoriyhteistyö on sen kilpai-

lukykyä parantava kilpailukeino. Urheilusponsoroinnin kohde voi olla urheilija, urheilutapah-

tuma, urheilujärjestö, urheilun TV-ohjelma tai muu vastaava. Urheilusponsorointi on osa yri-

tyksen markkinoinnin viestintäkeinoja ja sitä on mahdoton erottaa yrityksen markkinointivies-

tinnän kokonaisuudesta. Urheilusponsoroinnin tulee olla sekä sponsoroivan yrityksen että ur-

heilukohteen etujen mukaista.” (Alaja 2000, 105.) 

4.3 Pilarointi 

Pilaroinnin tavoitteet: 
 

 sitouttaa oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit 

 tiedottaa organisaatiosta, tuotteesta, hinnasta ja saatavuudesta 

 erottautua kilpailijoista ja herättää huomiota 

 luoda mielenkiintoa ja myönteisiä asenteita 

 herättää asiakkaassa ostohalua ja aktivoida asiakasta 

 aikaansaada myyntiä 

 vahvistaa ostopäätöstä ja ylläpitää ostouskollisuutta 

(Alaja 2000, 54.) 

Pilaroinnin ”pääpilarina” voidaan pitää sitouttamista, eli käytännössä tiedottamista, myynti-

työtä ja suhdetoimintaa. Sisäisen sitouttamisen keinoja ovat sisäinen tiedotus, koulutus, kan-

nusteet ja yhteishengen luonti. Sisäinen tiedotustoiminta auttaa henkilöstöä tuntemaan orga-

nisaation liikeidean ja tavoitteet. Tiedotuksella voidaan lisätä avoimuutta ja tasa-arvoistaa 

organisaation ilmapiiriä. Koulutuksen avulla varmistetaan henkilöstön riittävä osaaminen. 

Koulutuksen on hyvä ulottua kaikkiin henkilöstöryhmiin, eikä pelkästään ylemmälle johdolle. 

Erilaiset kannusteet ovat hyvä tapa nostaa henkilöstön halukkuutta ja innokkuutta toteuttaa 

organisaation liikeideaa. Myös yhteishenki on tärkeä osa toimivaa organisaatiota. Hyvä yhteis-

henki luo yhteenkuuluvuutta ja uskoa organisaation menestykseen. Henkeä voidaan luoda esi-

merkiksi yhteistilaisuuksilla ja juhlilla, tai yhteisillä asuilla, symboleilla ja muilla pienilläkin 

yhteenkuuluvuutta lisäävillä asioilla.  

(Alaja 2000, 171-172.) 

 

Kun on saatu oma porukka sitoutettua, voidaan lähteä ulkoisille markkinoille. Viestintä on 

elintärkeä osa organisaation toimintaa. Laadukkaan viestinnän arvo ymmärretään usein vasta 

silloin kun se epäonnistuu, eli tieto ei mene toivotulla tavalla perille. Viestintätapahtumassa 

oleellista on se mitä halutaan sanoa, eli sanoma. Sanoma pitää esittää pelkistetysti ja hel-

posti muistettavasti, samalla sisältäen jotain uutta, erilaista ja muutosta tai kehitystä ilmai-

sevaa. Sanoman leviämiseksi tarvitaan oikea kanava tai väline. Välineen valinta vaikuttaa sii-
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hen, miten tehokkaasti viestintä toimii, hyvässä tai pahassa. Tiedottaminen voi oikein ajoitet-

tuna tukea muuta markkinointiviestintää merkittävästi.  

(Alaja 2000, 179.) 

4.4 Ansaitseminen 
 
Ansaitsemisen tavoitteet: 
 

 mitata saavutetut tulokset 

 analysoida tulokset tavoitteisiin verrattuna 

 laatia markkinointiraportti avainihmisille 

 kiittää mukana olleita ihmisiä ja tahoja  

(Alaja 2000, 55.) 

ARPA-mallissa aistimisen, räätälöinnin ja pilaroinnin jälkeen on vuorossa ansaitsemisvaihe. 

Siinä on aika mitata tuloksia. Tarkasteluun menevät sekä tulot että kulut. Tärkeintä on mitata 

niitä tuloksia, joita on asetettu tavoitteiksi. Mittaamalla saadaan arvokasta tietoa vaikkapa 

tuotteen tai tapahtuman onnistumisesta, medianäkyvyydestä, aiheutuneista kuluista ja niin 

edelleen. Tuloksia voidaan mitata monella eri tavalla ja mittauskeino vaihteleekin usein sen 

mukaan mitä mitataan. Kun halutaan esimerkiksi selvittää kokemuksia tai asenteita tietystä 

tuotteesta tai palvelusta, asiakaspalautteet on hyvä työkalu. Tuloksia voi kerätä tilanteesta 

riippuen numeerisessa tai laadullisessa muodossa. 

(Alaja 2000, 252.) 

Tuloksien keräämisen jälkeen on analysoinnin vuoro. Nyt on aika vertailla tuloksia asetettui-

hin tavoitteisiin. Suuriin poikkeamiin tulee kiinnittää erityisesti huomiota, ja etsiä niihin jär-

keviä syitä. Poikkeamat voivat olla joko negatiivisia tai positiivisia. Analyysi tulee raportoida 

kirjallisesti ja pyrittävä siihen, että raportti on mahdollisimman selkeä, objektiivinen ja kriit-

tinen. Raportti jaetaan omalle henkilöstölle ja muille, jotka ovat olleet projektissa mukana. 

Raportin laatimiseen kannattaa paneutua kunnolla ja käyttää siihen tarvittavasti aikaa ja re-

sursseja. ”Hyvin laadittu raportti kokoaa kaiken olennaisen” (Alaja 2000, 254.). Hyvä raportti 

antaa myös aina tukevan pohjan seuraavia projekteja varten. Kun projekti on saatu vietyä 

alusta loppuun, on aika kiittää mukana olleita. Pienikin kiitos jää eleenä ihmisen mieleen ja 

parhaimmillaan jättää lähtemättömän vaikutuksen. Tämä voi helpottaa esimerkiksi saman yh-

teistyökumppanin sitouttamista myös seuraavaan projektiin. (Alaja 2000, 253-255.) 

5 Suomen jalkapallon A-maajoukkue 

Kaikkien aikojen ensimmäinen Suomen miesten jalkapallomaaottelu pelattiin 22.11.1911 

Eläintarhan kentällä Helsingissä. Vastassa oli Ruotsi, joka voitti pelin maalein 2‒5 (Arponen, 

Kanerva, Heinonen, Tamminen & Tikander 2003, s. 266). Heti seuraavana vuonna 1912 Suo-
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men maajoukkue pelasi Tukholman olympialaisissa. Turnaukseen saivat siihen aikaan osallis-

tua kaikki halukkaat, ja mukana oli kaikkiaan 11 maata. Ensimmäisessä olympiaturnauksessa 

Suomi pääsi aina pronssipeliin saakka häviten sen kuitenkin Hollannille (Arponen ym. 2003, s. 

257‒258.). Neljäs sija olympialaisissa vuonna 1912 on jäänyt miesten A-maajoukkueen par-

haaksi sijoitukseksi arvoturnauksissa. Tämän jälkeen Suomi on osallistunut olympialaisiin mm. 

Berliinissä vuonna 1936, Helsingin kotikisoissa 1952 ja Moskovassa vuonna 1980, mutta ei ole 

vielä koskaan päässyt pelaamaan EM- tai MM-lopputurnaukseen. (Arponen ym. 2003, s. 276, 

284, 297.) 

Lähimpänä paikka lopputurnaukseen on ollut vuonna 1997, kun Suomi oli kiinni MM-karsinto-

jen jatkopaikassa pelatessaan Unkaria vastaan Helsingin olympiastadionilla 11.10.1997. Suomi 

johti peliä 1-0 ja voitolla olisi päässyt jatkokarsintaan, mutta Unkari tasoitti pelin jatkoajalla 

ja meni piste-erolla jatkoon. Kirpaisevaa tappiota pidetään yhtenä Suomen jalkapalloilun tus-

kallisimpina hetkinä. Joukkueen kapteeni Jari Litmanen muisteli Veikkaaja-lehdessä kesällä 

2001 näin: ”Voin sanoa, että se on ollut yksi koko urani tuskallisimpia pelejä. Ainoa, mikä 

pyöri mielessä monia viikkoja oli: Miten tämä voi olla mahdollista, kun se ei voi olla mahdol-

lista.” (Kanerva ym. 2003, 305.) 

Maajoukkueen Huuhkajat-nimi juontaa vuoden 2007 EM-karsintaotteluun Belgiaa vastaan, jol-

loin huuhkaja-pöllö lenteli Helsingin olympiastadionilla pitkään pelin aikana. Pöllö häiritsi pe-

laamista moneen otteeseen niin, että tuomarin piti välillä keskeyttää ottelu jopa kymmeneksi 

minuutiksi. Pian ottelun jälkeen Suomen miesten A-maajoukkuetta alettiin kutsua Huuhkajat-

nimellä. (Ilta-Sanomat 2017) 

Huuhkajien heikko menestys arvokisojen karsinnoissa on ollut omiaan vaikuttamaan SMJK:n 

jäsenmäärään. Maajoukkueesta puuttuvat Jari Litmasen, Sami Hyypiän ja Mikael Forsselin kal-

taiset maailmalla menestyneet tähdet, joiden otteissa oli huomattavasti enemmän särmää 

kuin nykyisellä joukkueella. Viimeisimpänä murheenkryyninä voidaan pitää Suomen tämän 

vuosikymmenen suurimman tähtipelaajan Roman Eremenkon vuoden 2016 kokaiinikäryä, josta 

hän kärsii pelikieltoa vuoden 2018 lokakuuhun saakka. Tällaiset tapahtumat yhdistettynä heik-

koihin tuloksiin ovat vieneet Suomen maajoukkueelta niitä viimeisiä uskottavuuden rippeitä, 

mikä on näkynyt myös katsomossa tyhjinä paikkoina. Uusi vuosi on kuitenkin aina uusi mahdol-

lisuus, ja mikäli maajoukkue saa seuraaviin karsintoihin hyvän alun, tulee yleinenkin kiinnos-

tus varmasti taas kasvamaan. 

5.1 Kannattajakulttuuri Suomessa ja maailmalla 

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Sillä lasketaan olevan noin 3,5 miljardia seuraa-

jaa. Monille kannattajille se on vielä paljon enemmän kuin urheilua, sillä jalkapallon sanotaan 
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olevan monissa maissa uskontoon verrattava ilmiö. Esimerkiksi Brittein saarilla jalkapallokult-

tuuri on erittäin vahvassa asemassa. Usein suosikkijoukkue määräytyy jo asuinalueen perus-

teella ja joukkueiden kannattaminen kulkee sukupolvelta toiselle. (Heinonen 2014.) 

Suomessakin seurataan paljon brittiläistä jalkapalloa, ja brittifutis on vuosikymmenien aikana 

saavuttanut Suomessa vahvan aseman verrattuna muiden maiden sarjoihin. Siihen on osaltaan 

vaikuttanut Ylen kanavilla 1970‒1990-luvuilla joka lauantai näytetty Englannin valioliigan peli 

ja toisaalta Veikkauksen Vakioveikkauksen pelaaminen. Kotimaiset jalkapallosarjat eivät ole 

Suomessa kuitenkaan koskaan saavuttanut Englannin, Italian tai Espanjan – tai edes Ruotsin - 

kaltaista suosiota, vaikka jalkapallo on täälläkin eniten harrastettu urheilulaji. Suomessa on-

kin edelleen enemmän englantilaisten jalkapalloseurojen kuin kotimaisten liigaseurojen kan-

nattajia. (Heinonen 2014.) 

2000-luvulla myös kotimaisen jalkapallosarjan kannattajakulttuuri on kasvanut huomattavasti, 

ja varsinkin paikallispeleissä päästään jo kansainvälisten pelien tasolle tunnelmassa – hyvässä 

ja pahassa. Myös maajoukkueiden kannattaminen on kasvanut (Heinonen 2014.). Suomessa on 

tyypillistä niin sanottu kaksoiskannattaminen eli kannatetaan kotimaassa oman kotipaikan 

joukkuetta tai maajoukkuetta, mutta se tärkein kannatettava joukkue on jokin maailman hui-

pulla pelaava joukkue. (Heinonen 2014.) 

Jalkapallon Post-faniksi kutsutaan niin sanottua uuden ajan kannattajaa, joka seuraa jalkapal-

loa tv:n ja median kautta, mutta luonnollinen yhteys joukkueeseen puuttuu. Ultra-kannat-

taja-nimitys puolestaan viittaa Italiasta 70-luvulta lähteneisiin poliittisiin kannattajiin. Ultra-

kannattajat ovat äärimmäisiä kannattajia ja valmiita tekemään, mitä tahansa seuran eteen. 

He luovat katsomoon hyvän tunnelman rekvisiittoineen: banderollit, tifot yms. (Heinonen 

2014.) 

Kannattajakulttuurissa menestyksen metsästämistä pidetään halveksuttavana. Se liittyy pit-

kälti siihen, että varsinkin joukkuetta kauemmin kannattaneet fanit katsovat nenänvartta pit-

kin, jos kentälle saapuu henkilö, joka alkaa kannattaa joukkuetta vasta silloin, kun menestyy. 

Kannattamisessa ei siis ole kyse siitä, että voitetaan koko ajan pokaaleja, koska suurin osa 

joukkueista ei niitä pokaaleja voita. Jalkapallon kannattamiseen kuuluu kannattaminen 

myötä- ja vastamäessä. (Heinonen 2014.) 

Sanotaan, että suomalaiset eivät ole urheiluhullua kansaa, vaan menestyshullua kansaa. Suo-

men maajoukkueen kannattaminen onkin viime vuosina (jopa vuosikymmeninä) vaatinut eri-

tyistä sitkeyttä ja uskollisuutta, sillä menestys on ollut vähäistä. Juhlan aiheita ei ole ollut 

muutamia yksittäisiä hienoja voittoja (tai tasapelejä) lukuun ottamatta. Jokainen EM- ja MM-

karsinta on kerta toisensa perään päättynyt suureen pettymykseen. Se on koetellut kannatta-

jien uskollisuutta ja verottanut totta kai myös Suomen maajoukkueen kannattajien määrää.  
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5.1.1 Fanituotteet 

Jalkapallon fanituotteita on tänä päivänä tarjolla runsain mitoin. Tuotekategorian lisääntymi-

sessä näkyy jalkapallossa tapahtunut kaupallistuminen. Kun vertaa 1980-luvun englantilaisen 

jalkapallon rekvisiittaa, niin se oli pääsääntöisesti kaulaliina, joka sekin saattoi olla äidin tai 

mummon ompelema. (Heinonen 2014). Tänä päivänä jokaisella kansainvälisen tason joukku-

eella on stadionin yhteydessä myymälä, josta saa ostaa fanituotteita kahvimukista vauvan-

vaatteisiin. Lisäksi joukkueilla on omat verkkokaupat, joten rekvisiittaa on tarjolla globaalisti. 

Myös Suomen maajoukkueen kannattajilla on oma verkkokauppa, josta fanituotteita saa os-

taa.  

5.1.2 Huliganismi 

Jalkapallon kannattamisen yhteydessä puhutaan usein huliganismista. Jalkapallohuliganismia 

on aikanaan jopa sanottu Englannin taudiksi. Huliganismin luonne on kuitenkin selkeästi muut-

tunut viime aikoina. Stadionit ovat nykyään yleisesti turvallisia ja valvottuja paikkoja ja sinne 

pääsyä valvotaan. Huliganismi on siirtynyt pois stadioneilta alueille, joissa tietyt ryhmät, jota 

haluavat tapella tai haastaa riitaa, kokoontuvat. Huliganismia ei pidä kuitenkaan sekoittaa in-

nokkaaseen kannattamiseen, jos se ei uhkaa kenenkään turvallisuutta. (Heinonen 2014.)  

6 Suomen maajoukkueen kannattajat - SMJK 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry (jäljempänä SMJK) on 

vuonna 2002 perustettu kannattajajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää Suomen jalkapal-

lomaajoukkueiden kannattamista. Miesten A-maajoukkueen lisäksi SMJK tukee toiminnallaan 

myös naisten ja nuorten maajoukkueita. SMJK:n jäsenmäärä on parhaimmillaan ollut lähes 

2500, mutta viime vuosina jäsenmäärä on laskenut huomattavasti. (SMJK:n strategia 2017.) 

SMJK on Suomen mittakaavassa pitkän historiansa ja hyvän maineensa avulla saavuttanut va-

kiintuneen aseman kotimaisessa urheilukulttuurissa. SMJK:lta pyydetään lausuntoja ja sitä 

kuunnellaan erinäisissä maajoukkuetoimintaan liittyvissä asioissa. Myös medianäkyvyys on ol-

lut vahvaa maajoukkueeseen ja jalkapallokulttuuriin liittyvien asioiden yhteydessä. Tämän 

aseman SMJK on saavuttanut olemalla asiallisesti toimiva, keskusteleva ja väkivallaton kan-

nattajajärjestö. (SMJK:n strategia 2017.) 

Seuraava analyysi perustuu SMJK:n toimittamaan strategiamietintöön vuodelta 2017. Tämä 

mietintö oli ensimmäinen kerta kun yhdistyksen strategiaa ja tavoitteita lähdettiin kirjaa-

maan ylös ja tarkastelemaan pintaa syvemmältä. Tämä on ehdottomasti positiivinen askel, 

sillä yhdistyksen johdossa on hyvin tärkeä saavuttaa riittävä yhteisymmärrys tavoitteista, peli-

säännöistä ja aikatauluista (Loimu 2012, 412.). Tällainen analyysi antaa myös mahdollisille 

uusille jäsenille paljon tärkeää tietoa missä mennään,  
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6.1 Toimintaympäristö ja haasteet  

Suomalainen jalkapallokulttuuri on kehittynyt yhden sukupolven aikana. SMJK on koko toimin-

tansa ajan ollut yksi maamme suurimmista kannattajaryhmittymistä, kaikki urheilulajit huo-

mioon ottaen, ja se onkin jalkapallokulttuurin muutoksessa ollut kehityksen eturintamassa. 

Kilpailu jäsenistä on kuitenkin viime vuosina koventunut. Seurajoukkueiden ympärille on ke-

hittynyt entistä isompia ja merkittävämpiä ryhmittymiä. Nuorista jalkapallointoilijasta entistä 

suurempi osa keskittyy nimenomaan oman seuransa tukemiseen maajoukkueen jäädessä taka-

alalle. Myös muiden lajien suosio on luonut omia kannattajayhdistyksiä, kuten lentopallon Fin-

FanTeam ja koripallon Susijengifanit. (SMJK:n strategia 2017.) 

SMJK:n toimintaan vaikuttavat olennaisesti maajoukkueen menestys sekä karsintalohkot. Mer-

kittävät otteluvoitot ovat jääneet viime vuosina saavuttamatta. Myös yhdistyksen pitkäaikais-

ten jäsenten keskuudessa koetaan turhauttavaksi seurata joukkuetta, jonka menestys ja peli-

esitykset jäävät odotettua vaisummaksi. Yhdistyksen toimintaan vaikuttaa kiistatta myös pe-

rinteisen kotikentän, Olympiastadionin, remontti. Nyt kun otteluita pelataan pääosin Tampe-

reella ja Turussa, on osa pääkaupunkiseudulla asuvista kannattajista jättänyt maaottelut ko-

konaan väliin ja samalla myös into maksaa jäsenmaksu on laskenut. (SMJK:n strategia 2017) 

6.2 Ydintoiminta  

SMJK:n ydintoimintaa ovat ottelulippujen välittäminen koti- ja vieraspeleihin, ottelupäivän 

ohjelman, marssien ja kokoontumisten järjestäminen sekä fanituotteiden myynti. Viestintäka-

navina toimivat Huikee Setti! –lehti, sähköpostisuora sekä sosiaalisen median kanavat. Edellä 

mainitussa Alajan ARPA-mallissa ’räätälöinnin’ tavoitteena on rakentaa asiakkaan tarpeita 

vastaava tuote, hinnoitella se oikein ja tehdä tuotteen ostaminen helpoksi (Alaja 2000, 53.). 

SMJK:n merkittävin tuote on Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen koti- ja vierasottelut. 

Niitä on suhteellisen harvoin, vajaa kymmenen peliä vuodessa, joten jäsenten innostusta on 

ylläpidettävä myös muilla keinoilla. Siihen kuuluvat muun muassa Huikee setti! -lehti ja erilai-

set kokoontumiset ennen ottelua. Jäsenhankintakampanjan aikana voidaan tarjota erilaisia 

kampanjaetuja junioriseuroille ja perheille. (SMJK:n strategia 2017) 

6.2.1 Lippujen välittäminen ja kuljetukset 

SMJK:lla on jokaisessa pelissä erillinen fanikatsomo, jonne yhdistyksen jäsenet saavat yksinoi-

keudella hankkia kohtuuhintaisen lipun. SMJK:n kautta tilatun lipun avulla ostaja tietää pää-

sevänsä ”omiensa joukkoon”, fanikatsomoon, missä ei tarvitse pelätä, että vieressä istuva 

katsoo pahasti jos sattuu innostumaan ottelutapahtumasta. Lipunmyynti pyritään järjestä-

mään mahdollisimman vaivattomasti jäsenen näkökulmasta. Stadionilla SMJK huolehtii, että 

katsomojärjestelyt, kuten jonottaminen stadionille, wc-palvelut, juoma- ja välipalamyynti 

ovat kunnossa, ja palvelevat jäsenistön tarpeita. Näistä järjestelyistä huolehditaan Suomen 

Palloliiton avustuksella (SMJK:n strategia 2017). Palloliitto toimii yhteyshenkilönä ja apuna 
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monessakin yhdistyksen toimintaan liittyvässä asiassa, ja vaikka Palloliiton toimintaa onkin fa-

nien suunnalta avoimesti kritisoitu, on myös selvää, ettei SMJK voisi nykyisellään toimia ilman 

Palloliiton tukea.  

6.2.2 Kokoontumiset 

Vuonna 2017 A-maajoukkueella oli kotikentällään vain kolme karsintaottelua ja yksi ystävyys-

ottelu. Yhdistys pyrkii järjestämään säännöllisten kokoontumisien, kuten vuosikokouksien ja 

pikkujoulujen lisäksi tilaisuuksia, joihin mahdollisuuksien mukaan hankitaan pelaajia, valmen-

tajia tai taustavaikuttajia esittäytymään ja vastaamaan jäsenten kysymyksiin. Saadakseen pe-

laajia mukaan tapahtumiin yhdistyksen on pidettävä hyvät yhteydet maajoukkueeseen ja sen 

taustavoimiin. Vieraspelien yhteydessä voidaan myös järjestää kokoontumisia kotimaahan jää-

ville jäsenille, mikäli sellaiseen on riittävästi kiinnostusta. Myös kannustushuutojen ja muun 

koreografian ideoinnin yhteydessä voidaan kokoontua tarpeen mukaan. Käytännössä jäsenis-

tön aktiivisuus yhteisiin kokoontumisiin on kuitenkin ollut ottelutapahtumien ulkopuolella 

melko pientä, minkä takia kokoontumisiin ei olekaan panostettu merkittäviä resursseja. 

(SMJK:n strategia 2017.) 

6.2.3 Viestintä 

SMJK:n jäsenlehti Huikee Setti! on vähintään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti ja 

merkittävä osa yhdistyksen toimintaa. Lehden saaminen valmiiksi vaatii yhdistyksen mittakaa-

vassa suuret resurssit ja työmäärän, mutta se on nähty jäsenistön keskuudessa vaivan ar-

voiseksi. Lisäksi noin kerran kuukaudessa julkaistaan sähköpostitse lähetettäviä jäsentiedot-

teita. Sosiaalisen median rooli tiedotuskanavana on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Fa-

cebookin lisäksi käytössä on myös Twitter ja Instagram, joissa julkaistaan säännöllisesti - eri-

tyisesti otteluiden lähestyessä ja ottelupäivinä.  

Tärkeä osa näkyvyyttä ja viestintää ovat luonnollisesti yhdistyksen kotisivut ja verkkokauppa 

osoitteessa www.suomifanit.com. Yksi olennainen tiedotuskanava on myös futisforum2-kes-

kustelupalsta, jota seuraa merkittävä osa jäsenistöstä ja jossa yhdistyksen tiedotteet julkais-

taan tuoreeltaan. (SMJK:n strategia 2017.) 

6.2.4 Fanituotteet 

Fanituotteiden osalta EM- ja MM-karsintojen kiertuepaidoilla ja kaulahuiveilla on pitkät perin-

teet. Kautta aikojen huivit ovat olleet ylivoimaisesti suosituin tuote. Tuotevalikoimaa on vuo-

sien saatossa monipuolistettu ja tuotteiden laatuun on panostettu. Uusina tuotteina ovat esi-

merkiksi 15-vuotisjuhlahuivi, pipo ja hanskat. Tuotevalikoima halutaan pitää tarkoituksenmu-

kaisena, kannattajia palvelevana ja hintataso kohtuullisena. (SMJK:n strategia 2017) 

http://www.suomifanit.com/


 22 
 

 

6.3 Ottelutapahtumat 

6.3.1 Miesten A-maajoukkueen kotiottelut 

A-maajoukkueen kotiottelut ovat SMJK:n näkyvintä toimintaa. Jokaisessa ottelussa SMJK:lle 

on varattu oma katsomonalue, niin sanottu ”Pohjoiskaarre”. Se on otteluissa näkyvin ja kuulu-

vin katsomo. Näkyvyyttä tuovat useissa peleissä levitetyt tifot eli näyttävät lakanat, jotka le-

vitetään laajan katsomonosan ylle hetki ennen pelin alkua. Tifot ovat herättäneet huomiota 

ja jääneet ihmisten mieleen. Tifot vaativat runsaasti työvoimaa ja myös paikan, jossa niitä 

tehdä. Näyttäviä over-tifoja onkin tämän vuoksi lähinnä Helsingin kotiotteluissa.  

Kannustuslaulut ovat myös iso osa pelitapahtumaa. Niillä on pitkä historia jalkapallossa, Eg-

lannissa kannattajat ovat viihdyttäneet katsomossa jo yli sadan vuoden ajan. Myös SMJK:n 

“Kuka voittaa”-huudosta ja “Oi Suomi on”-biisistä on tullut jo legendoja, joita kopioidaan 

myös muihin lajeihin (www.city.fi/blogit/tuomari/milla+jengilla+on+futiksen+paras+kanna-

tuslaulu/129447). Kotiottelupäivään kuuluu myös kannattajien marssi stadionille. Esimerkiksi 

marssit Helsingissä ja Tampereella ovat lähteneet aivan kaupungin ytimestä ja keränneet vä-

keä. SMJK on myös järjestänyt kokoontumisbaarin, minne on ottelutapahtumien yhteydessä 

kerääntynyt runsaasti väkeä. (SMJK:n strategia 2017.) 

SMJK on pelannut monta kertaa omalla joukkueella leikkimielisen ystävyysottelun vastustaja-

joukkueen kannattajia vastaan joko ottelupäivänä tai ottelua edeltävänä päivänä. Nämä ovat 

positiivisia tapahtumia ja yhteistyö eri maiden vastustajien kanssa on sujunut hyvin. Pelaajia 

on ollut eri ikäluokista ja tunnelma säilynyt kautta linjan hyvänä. (SMJK:n strategia 2017) 

6.3.2 Vierasottelut 

SMJK:n rooli vierasotteluiden suhteen on huolehtia katsomo- ja lippujärjestelyistä sekä selvit-

tää kokoontumisbaari ja sopia mahdollisesta fanimaaottelusta ennen peliä. Joissain kaupun-

geissa on myös järjestetty marsseja kohti stadioneja. Tifot vierasotteluissa ovat jääneet vaa-

timattomiksi ja näissä on huomioitava myös kuljetuksista johtuvat ongelmat. Yksittäiset jäse-

net tuovat otteluihin omia Suomen lippujaan ja muuta rekvisiittaa, mikä lisää näkyvyyttä. 

(SMJK:n strategia 2017.) 

6.4 SMJK:n yhteistyökumppanit 

SMJK:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat miesten jalkapallomaajoukkue ja Suomen Pal-

loliitto. Varsinaisia sponsoreita yhdistys ei ole toistaiseksi nähnyt tarpeelliseksi. 

6.4.1 Suhde maajoukkueeseen 

Sanotaan, että kannattaja on maajoukkueen yhdestoista pelaaja, ja usein joukkueen kapteeni 

muistaa tämän myös mainita haastatteluissa. Parhaimmillaan fanien kannatus siivittää jouk-

kueen hurmokselliseen peliin ja joukkue todella tuntee saavansa ”lisäbuustia” kannatuksesta. 

http://www.city.fi/blogit/tuomari/milla+jengilla+on+futiksen+paras+kannatuslaulu/129447
http://www.city.fi/blogit/tuomari/milla+jengilla+on+futiksen+paras+kannatuslaulu/129447
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SMJK:n suhde maajoukkueeseen voi silti olla myös ongelmallinen. Olennainen kysymys on se, 

onko SMJK kriittinen toimija vai tappionkin hetkellä aina maajoukkueen tukena? Maajoukku-

eelle voidaan osoittaa vahvaa tukea, mutta ongelmatilanteissa saa esittää myös kritiikkiä. 

SMJK voi myös nostaa esiin maajoukkuejalkapalloon liittyviä epäkohtia huolellisesti perustel-

tuina ja valmisteltuina. Ottelutilanteissa on kuinkin toivottavaa osoittaa tukea ja olla kannus-

tava voima. Aina se ei ole helppoa ja otteluissa jäsenten turhautuminen on voinut purkautua 

yksittäisten jäsenten toimesta. (SMJK:n strategia 2017.) 

6.4.2 Suhde Suomen Palloliittoon 

Suomen Palloliitto on suomalaisen jalkapalloilun korkein kattojärjestö. Se vastaa kaikesta toi-

minnasta harrastejalkapalloilusta juniorisarjoihin, ikämiehiin ja maajoukkueisiin. 

Suomen Palloliitto on SMJK:lle tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa tehdään yhteistyötä 

etenkin ottelutapahtumiin liittyvissä käytännön järjestelyissä, kuten liput, katsomojärjestelyt 

ja muut ottelupäivän tapahtumat. Liiton kanssa koordinoidaan myös vieraspelien lippujen 

hankintaa. Palloliitto tukee yhdistyksen toimintaa lisäksi avustamalla Huikee Setti! –lehden 

postituksissa. SMJK nähdään myös Palloliitossa yhteistyökumppanina, jolle on ollut aikaa ja 

esitetty palaute on otettu vastaan. (SMJK:n strategia 2017.) 

6.4.3 Yritykset ja yhteisöt 

SMJK:lla ei ole varsinaisia yritysyhteistyökumppaneita tai sponsoreita. Käytännössä ainoa yh-

teistyö rajoittuu ottelupaikkakunnalla sijaitsevaan kokoontumisbaariin, jonka kanssa on 

sovittu tietyistä juoma- ja ruokaeduista. 

Muita luontevia yhteistyökumppaneita SMJK:lla ei ole, eikä tällaiseen yhteistyöhön nähdä 

juuri tarvettakaan. SMJK:n kirjatun strategian mukaan sponsoreita voidaan ottaa, mutta näi-

den merkitys käytännön toiminnassa jää väkisinkin rajatuksi ja yhteistyökumppaneiden koh-

dalla on pohdittava hyötyä yhdistyksen toiminnan kannalta. (SMJK:n strategia 2017.) 

6.4.4 Suhde jalkapalloseuroihin ja muihin kannattajaryhmiin 

SMJK ei tällä hetkellä tee aktiivisesti yhteistyötä muiden jalkapalloseurojen kannattajaryh-

mien kanssa, vaikka siinä olisi yksi hyödynnettävä voimavara jäsenhankintaan. SMJK voisi le-

vittää yhdistyksen tietoutta Veikkausliigan pelien ja alempien sarjojen ottelutapahtumien yh-

teydessä. Se olisi yksi potentiaalinen keino saada uusia henkilöitä jäseniksi ja vahvistaa 

SMJK:n asemaa maakunnissa. Yhteistyö vaatii kuitenkin jäsenten jalkautumista eri paikkakun-

nille, mikä vaatii resursseja ja jäsenten aktiivisuutta. (SMJK:n strategia 2017.) 

SMJK osallistuu myös vuosittaiseen turvallisuusseminaariin, jossa jalkapallo-otteluiden turval-

lisuuteen liittyviä asioita käydään läpi viranomaisten, seuratoimijoiden ja muiden kannattaja-

ryhmien edustajien kanssa. (SMJK:n strategia 2017.) 
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6.5 SMJK:n tavoitteet ja painopistealueet vuosille 2017‒2019 

SMJK keskittyy palvelemaan Suomen jalkapallomaajoukkueiden kannattajia huolehtimalla 

koti- ja vierasotteluiden käytännön järjestelyistä, fanituotteista ja tiedottamisesta. Maajouk-

kuetta tuetaan peleissä myös tifojen ja laulujen muodossa ja näihin ollaan valmiita käyttä-

mään paljon resursseja sekä jäsenten luovuutta ja osaamista. Toiminta painottuu miesten A-

maajoukkueen ympärille, mutta SMJK osallistuu myös muihin maaotteluihin. Nuorten ja nais-

ten maaotteluissa esillä olo koetaan tärkeäksi. 

Kotimaaotteluissa halutaan jatkossa huomioida eri kannattajaryhmät, ja kannattajille on tar-

jolla kaksi eri katsomonosaa. Äänekkäimpien fanijoukkojen katsomona toimii niin sanottu 

”Pohjoiskaarre”. Äännekään kannattajakatsomon lähellä voidaan jatkossa osoittaa rauhalli-

sempi katsomo, jossa voi istua esimerkiksi pienten lasten kanssa. Nämä asiat ja kannattaja-

pohjan laajentuminen sekä elämäntilanteiden muutos huomioidaan myös lippu- ja katsomo-

järjestelyistä sovittaessa. Joka tapauksessa lippua ostettaessa pitää olla selvää se, onko lippu 

perinteiseen kannattajakatsomoon vai perhekatsomoon. Junioriyhteistyön ollessa osa yhdis-

tyksen toimintaa, voidaan näille välittää lippuja fanikatsomon läheisyydestä. (SMJK:n strate-

gia 2017). 

 

Yhdistyksen kannattajatuotteiden osalta jatketaan perinteisten suosikkituotteiden myymistä 

ja samalla kartoitetaan mahdollisuuksia tuotevalikoiman laajentamiseen. Nettikaupasta tila-

tut tuotteet toimitetaan jäsenille joutuisasti ja lisäksi fanituotemyyntiä järjestetään aina ko-

tiotteluiden yhteydessä. 

 

Jäsenmäärän kasvattaminen ei ole yhdistyksessä itseisarvo. SMJK:n jäsenmäärään vaikuttavat 

monet satunnaisetkin asiat, ennen kaikkea maajoukkueiden menestys. Joka tapauksessa 

SMJK:n halutaan olevan toimija, johon kuuluminen ja jonka tukeminen koetaan tarpeelliseksi. 

Jäsenmaksu tullaan pitämään kohtuullisena, jotta maksun suuruus ei olisi este jäseneksi liitty-

miselle tai jäsenyyden uusimisille. Jäsenmäärä halutaan vakiinnuttaa korkealle tasolle ja sel-

laiseksi, että suuret satunnaiset heittelehtimiset jäsenmäärissä jäävät niin vähäisiksi kuin 

mahdollista. SMJK pyrkii myös huolehtimaan maantieteellisestä kattavuudesta yhdistäen koko 

suomalaisen jalkapalloyhteisön siten, että myös muualla kuin A-maaotteluiden ottelupaikka-

kunnalla asuvat jäsenet kokevat toiminnan koskettavan heitä. Tilanteen mukaan otteluihin 

järjestetään kuljetuksia eri paikkakunnilta. Lisäksi eduista pyritään samaan sellaiset, että 

maajoukkueista kiinnostuneilla ympäri Suomen sekä myös ulkosuomalaisilla on kiinnostusta 

olla mukana SMJK:n jäseninä. 

SMJK haluaa olla suomalaisen urheilukulttuurin piirissä vakavasti otettavassa asemassa, jossa 

se voi antaa huippujalkapalloa ja maajoukkuetta koskevia lausuntoja silloin, kun se koetaan 

tarpeelliseksi. (SMJK:n strategia 2017) 
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7 Vertailuanalyysi  

Vertailuanalyysi eli benchmarking on arviointia, jossa organisaation toimintaa tai tuotteita 

verrataan lähellä olevaan organisaatioon. Vertailukumppanit etsitään yleensä itseä jossain 

suhteessa paremmasta organisaatiosta. Benchmarking on menetelmä, jossa opitaan hyviltä 

esikuvilta ja niiden parhaista käytännöistä, ja jonka tavoitteena parantaa omaa toimintaa. 

Benchmarking auttaa havainnollistamaan omaa toimintaa, tunnistamaan heikkouksia ja laati-

maan niiden pohjalta kehitysideoita. (Itä-Suomen yliopisto 2018) 

Vertailuanalyysiin on otettu kahden muun lajin kannattajayhdistykset: koripallon Susijengifa-

nit ja lentopallon FinFanTeam. Tietoja on hankittu yhdistyksien kotisivuilta sekä Susijengifa-

nien tapauksessa myös sähköpostihaastattelulla. 

7.1 Suomen koripallomaajoukkueen kannattajat eli Susijengifanit  

Suomen koripallomaajoukkueen kannattajaryhmän, Susijengifanien tavoitteena on olla maa-

joukkueen ”kuudes pelaaja” ja siivittää pelaajat menestykseen. Lisäksi pyrkimyksenä on 

koota koripallomaajoukkueesta kiinnostuneet yhteen ja tarjota heille elämyksellisiä hetkiä. 

(Susijengifanit 2018) 

Susijengifanit on SMJK:ta huomattavasti nuorempi yhdistys. Se perustettiin vuonna 2013 Eu-

roopan mestaruuskilpailujen jälkihuumassa. Jäsenmäärä kasvoi heti seuraavana vuonna yli 

3000 jäsenen, kun Suomi sai villin kortin paikan MM-kisoihin. Sen jälkeen jäsenmäärän kasvu 

on ollut maltillista. Tällä hetkellä yhdistyksellä on 3410 jäsentä. (Virtanen, J. 2018.) 

 

Eniten jäseniä on suosituilla koripallopaikkakunnilla: Lahdessa, pääkaupunkiseudulla, Jyväsky-

lässä ja Tampereella. Jäsenmäärä jakautuu kuitenkin tasaisesti ympäri Suomen, vaikka toi-

minta on aktiivisinta pääkaupunkiseudulla. Jäsenistä 38 % on naisia ja valtaosa jäsenistä koos-

tuu 25‒54-vuotiaista henkilöistä. (Virtanen, J. 2018.) 

  

Yhdistyksen jäsenhankintaa toteutettiin perustamisen jälkeen kiertämällä aktiivisesti eri paik-

kakuntien Korisliiga- ja eurosarjojen otteluissa hallituksen väen kanssa kertomassa toimin-

nasta ja jakamassa flyereita sekä vastaamassa kysymyksiin. Jäsenhankintaa tehtiin alkuun 

myös muun muassa Facebookissa sekä alan foorumeilla. Eri arvokisojen yhteyksissä yhteistyö-

kumppaneina toimivat matkanjärjestäjät ovat suositelleet matkapakettia ostaville asiakkail-

leen mahdollisuutta liittyä yhdistykseen ja sitä kautta saada myös pieni alennus matkasta.  

Jäsenhankintaa on myös toteutettu yhdistyksen pikkujoulujen ja muiden tapahtumien yhtey-

dessä jakamalla flyereita. Virtasen mukaan vuoden 2018 jäsenhankintaa on tarkoitus toteut-

taa yhteistyössä seurojen kanssa.  
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Yhdistys teetti ennen vuoden 2014 MM-kisoja tuhansia 6th player pelipaitoja, joita myytiin ai-

noastaan jäsenille. Vastaavan pelipaidan markkinahinta on noin 75 euroa, mutta jäsenille tee-

tetty aito 6th pelipaita maksoi vain 29 euroa. Siitä tuli ehdottomasti Susijengifanien suosituin 

tuote. Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenet saavat alennusta Koripalloliiton oman nettikaupan 

tuotteista, jonka takia yhdistyksen oma myynti on kautta vähentynyt. (Virtanen, J. 2018.) 

Jäsenmaksu 20 euroa/vuosi 

Jäsenedut: 

· Alennuksia matkatoimistojen pelimatkoista 

· Kokoontumiset eri kaupungeissa 

· Yhteistyöyritysten tarjoamia etuja 

· Pelaajatapaamiset pelimatkoilla  

(Susijengifanit 2018) 

 

8.2 Suomen lentopallomaajoukkueen kannattajat eli FinFanTeam  

FinFanTeam on tuorein vertailussa olevista kannattajayhdistyksistä, Se on perustettu vuonna 

2013. Yhdistyksen tarkoituksena on suomalaisen lentopallon fanikulttuurin ylläpitäminen ja 

sen kestävä kehittäminen. Tavoitteena on miesten ja naisten sekä nuorten maajoukkueiden 

fanitoiminnan järjestäminen asianmukaiselle ja riittävälle tasolle. (FinFanTeam 2018) 

Yhdistys järjestää fanitapaamisia ja fanimatkoja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Mer-

kittävä osa toimintaa on myös fanituotteiden hankinta ja myynti. FinFanTeam tekee myös tii-

vistä yhteistyötä Suomen Lentopalloliiton ja Mestaruusliigan kanssa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää varoja fanituotemyynnistä sekä avustuksia, 

jotka käytetään pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenten ja yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää lisäksi jäsenmaksuja ja kannatusjäsenmaksuja. (Fin-

FanTeam 2018) 

Jäsenmaksu 15 euroa vuodessa 

Jäsenedut: 

 Alennukset fanimatkoista 

 Fanitapahtumia ja fanitapaamisia maajoukkueen kanssa 

 Alennukset fanituotteista  

 Parhaat katsomopaikat maailmanliigaotteluissa 

 Lisäeduista neuvotellaan parhaillaan 

 Mukavaa yhdessäoloa kisakatsomoissa sekä otteluiden jälkeen  

(FinFanTeam 2018) 
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Kaikilla kannattajayhdistyksillä on lähes identtinen toimintaperiaate: koota oman lajinsa kan-

nattajat yhteen ja tarjota mahdollisimman hyvät puitteet maajoukkueen kannattamiseen. Li-

säksi tavoitteena on fanikulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen. SMJK:lla ja Susijengifa-

neilla jäsenmaksu on 20 e/vuosi, FinFanTeamilla 15 e/vuosi. Myös jäsenedut ovat kutakuinkin 

samankaltaisia. Jokaisella kannattajayhdistyksellä on hallitus ja toiminta on organisoitua eri 

jaostoille. Kaikki yhdistykset myös myyvät jäsenille erilaisia fanituotteita. 

Verrattuna koripallon ja lentopallon kannattajayhdistyksiin, SMJK:lla on yksi selkeä heikkous: 

maajoukkueen menestymättömyys. Koripallon ja lentopallon kannattajat ovat saaneet nauttia 

viime vuosien aikana useamman kerran EM- tai MM-lopputurnausten tuomasta hurmoksesta.  

8 Ideoita SMJK:n jäsenhankintaan 

Kuten edellä on useaan otteeseen todettu, SMJK:n jäsenmäärä on viime vuosina merkittävästi 

laskenut. Vuonna 2019 on kuitenkin alkamassa jälleen uusi vajaat kaksi vuotta kestävä EM-

karsintakausi. Markkinoidaan sitä esimerkiksi ”Uusi mahdollisuus” –teemalla. Annetaan men-

neiden takaiskujen olla ja lähdetään kannattamaan joukkuetta kohti vuoden 2020 EM-loppu-

turnausta. Seuraavassa tekijän ajatuksia, miten SMJK:n toimintaa voisi markkinoida etenkin 

kohdealueilla Tampereen ja Turun seuduilla. Ideariihessä on osaltaan ollut mukana kaksi 

SMJK:n jäsentä, joiden kanssa on pohdittu sopivia kehittämisideoita. 

8.1 SWOT-analyysi 

Alajan kehittämän ARPA-toimintamallin ensimmäinen vaihe on aistiminen, joka aloitetaan 

luomalla SWOT-analyysi SMJK:n tämän hetkisestä tilanteesta. SWOT-analyysissä eritellään 

SMJK:n vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. (Alaja 2000, 52.) 

Tehdyn SWOT-analyysin, sekä yhdistyksen nykytila-analyysin perusteella pyritään hahmotta-

maan kokonaiskuvaa ja löytämään ideoita SMJK:n jäsenhankintaan ja markkinointiin. 

SWOT-analyysissä vahvuudet ja heikkoudet jaotellaan organisaation sisäisiin tekijöihin. Uhat 

ja mahdollisuudet ovat ulkoisia tekijöitä. (Opetushallinto 2018) 

 Sisäiset 

 Vahvuudet: tunnettu brändi urheilupiireissä, yhteistyö Palloliiton kanssa, into-

himoisia jäseniä, pitkä historia tuo uskottavuutta 

 Heikkoudet: yleinen innostuksen lasku jäsenistössä, rajalliset resurssit, liika 

riippuvuus ulkoisista tekijöistä, yhdistyksen ydintoiminnan idea monille jäse-

nillekin epäselvä, erimielisyydet toiminnan luonteesta 

 Ulkoiset 
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 Uhat: maajoukkueen heikko menestys jatkuu, maaotteluvastustajat eivät he-

rätä kiinnostusta, Olympiastadionin remontin myöhästyminen, jäsenistön pas-

sivoituminen 

 Mahdollisuudet: uusi sukupolvi tuo uutta potkua toimintaan. Potentiaalia kas-

vuun etenkin PK-seudun ulkopuolella. Jäsenpohjan vakiinnuttaminen hyvälle 

tasolle joukkueen menestymisestä riippumatta. Remontoitu stadion kiinnostaa 

ainakin aluksi. Maajoukkueen mahdollinen menestys tuo aina toiminnalle lisä-

buustia. 

8.2 Jäsenhankinnan painopistealueet Turku ja Tampere 

Olympiastadionin remontin takia valtaosa vuosien 2018‒2019 maaotteluista pelataan Tampe-

reella ja Turussa. Niinpä jäsenhankinta on järkevä keskittää ainakin lyhyellä tähtäimellä Pir-

kanmaalle ja Varsinais-Suomeen. SMJK:n tavoitteena on vakiinnuttaa jäsenmäärä tulevaisuu-

dessa korkeammalle tasolle ja pitää jäsenet kiinnostuneina yhdistyksen toiminnasta, jottei 

viime vuosien tapaista jäsenkatoa tapahtuisi. Jäsenhankinta kohdistetaan seuraavien vuosien 

aikana Tampereen ja Turun seuduille, koska miesten maaottelut palataan näissä kaupungeissa 

Olympiastadionin remontin aikana. Tavoitteena on saada uusia jäseniä myös juniorijalkapal-

loilijoista ja heidän perheistään. Lisäksi paukkuja pistetään vanhojen jäsenten uudelleen hou-

kuttelemiseksi. Seuraavat tapahtumat ovat joko vuosittain tai useammin järjestettäviä, joten 

niitä voidaan ottaa toteutukseen myöhempinäkin vuosina. 

8.2.1 Veikkausliigan pelit Tampereella ja Turussa 

Valitaan tietyt Veikkausliigan pelit, joihin tehdään markkinointi-isku. 

· Jaetaan katsojille flyereita, joissa mainostetaan tulevia maaotteluita. 

· Tarjotaan etuna perhejäsenyys, yht. 50 e / ensimmäisen vuoden jäsenyys (esim. 2 ai-

kuista ja 2 lasta) 

· Järjestetään puoliajalla juniorien tekniikkakilpailu, jonka voittaja saa kaksi lippua fa-

nikatsomoon tulevaan maaotteluun. 

8.2.2 Junioriturnaukset  

·       Aura Cup, Turku, kesä-heinäkuussa. 

·       Kaapo-60 juhlaturnaus, Kaarina, elokuun lopussa. 

Turnauksissa SMJK:n oma standi, jossa markkinoidaan yhdistyksen toimintaa ja tulevia maaot-

teluita. 

· Tarjotaan edullista lippupakettia maaotteluun koko joukkueelle 

· Pyritään saamaan paikalle vähintään yksi maajoukkuepelaaja 

· Järjestetään tekniikkakilpailu, jonka voittaja saa kaksi lippua fanikatsomoon tulevaan 

maaotteluun 
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· Fanituotemyynti 

8.2.3 Viestintä juniorijoukkueille 

Lähestytään Tampereen ja Turun alueen juniorijoukkueiden joukkueenjohtajia ja markkinoi-

daan syksyn maaotteluita sekä SMJK:n toimintaa. Tarjotaan edullisia lippuja juniori- ja perhe-

katsomoon sekä edullista perhejäsenyyttä (50 e / ensimmäisen vuoden jäsenyys). 

8.2.4 Koskikeskus- ja Hansakeskuskampanja  

Jalkaudutaan Tampereen Koskikeskukseen ja Turun Hansakeskukseen edellisellä viikolla / vii-

konloppuna ennen kaupungissa pelattavia maaotteluita. Markkinoidaan SMJK:n toimintaa flye-

reilla ja mahdollisuuksien mukaan kuulutuksilla. Tehdään yhteistyötä paikallisten junioriseu-

rojen kanssa ja järjestetään kilpailuja, kuten perinteinen tutkaan veto. Päivän parhaan tulok-

sen saanut saa kaksi lippua fanikatsomoon tulevaan maaotteluun. Pyritään saamaan me-

dianäkyvyyttä Turun ja Tampereen paikallismedioihin (sanomalehdet ja radio) kauppakeskus-

kampanjaa vauhdittamaan. Hienoa olisi, jos paikalle saataisiin myös yksi maajoukkuepelaaja. 

8.3 Pääkaupunkiseutu 

Pääkaupunkiseutua ei pidä unohtaa jäsenhankinnassa, sillä alueelta on poistunut suhteessa 

eniten jäseniä Olympiastadionin remontin myötä. Kampanjoidaan kesän aikana kahdessa suur-

tapahtumassa 

8.3.1 Helsinki Cup, heinäkuun toisella viikolla – yksi maailman suurimmista junioriturnauk-
sista. 

Kampanjaetuja: 

· Kohdistetaan markkinointi koko perheelle: etuna perhejäsenyys, yht. 50 e / ensimmäi-

sen vuoden jäsenyys (esim. 2 aikuista ja 2 lasta) 

· Pyritään saamaan paikalle vähintään yksi maajoukkuepelaaja (vaikka entinenkin) 

· Järjestetään tekniikkakilpailu, jonka voittaja saa kaksi lippua fanikatsomoon tulevaan 

maaotteluun 

· Fanituotemyynti 

9.3.2  Simo Syrjävaara Cup, Helsinki 27.-29.7. – Tuhansien kohderyhmään sopivien harrastejal-

kapalloilijoiden turnaus 

Kampanjaetuja: 

· Loppuvuoden 2018 ja vuoden 2019 jäsenmaksu samaan hintaan 20 euroa. 

· Kerää 10 kaverin porukka, saat itse jäsenyyden veloituksetta. 

· Eniten jäsenmaksuja maksaneelle kaveriporukalle liput syksyn Viro‒Suomi–maaotte-

luun 26.10.  
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8.4 Sosiaalinen media 

ARPA-mallissa pilaroinnin tavoitteena on kertoa tuotteesta, luoda mielenkiintoa ja saada ai-

kaan myyntiä. Alajan mallin mukaan pilaroinnin ensimmäinen tehtävä on sitouttaa oma po-

rukka. Sen jälkeen luodaan keinot ja menetelmät viestintään ja markkinointiin (Alaja 2000, 

54.). SMJK:n jäsenhankintaa varten voidaan hyödyntää erilaisia keinoja, kuten tapahtumat, 

seurayhteistyö, sosiaalinen media ja niin edelleen. 

  

SMJK on kohtalaisen aktiivinen Facebookissa ja Twitterissä, etenkin ennen ja jälkeen pelita-

pahtumien. Facebookissa on tällä hetkellä 4 313 tykkääjää (3.4.2018), lähes saman verran 

kuin koripallon Susijengifaneilla (4 331). Lentopallon FinFanTeam jää edellä olevista selkeästi 

jälkeen reilulla 800 tykkääjällä. Sosiaalinen media sopii erinomaisesti myös jäsenhankintaan. 

Selvästi aktiivisinta SMJK:n toiminta sosiaalisessa mediassa on keskustelupalsta FutisForum2:n 

puolella. Tämä on kuitenkin niin sanotusti pienemmän piirin – ”aitojen jalkapallofanien” – ka-

nava, joka on mainio jäsenten keskinäisille keskusteluille, muttei niinkään uusien jäsenien 

hankinnalle. 

9 Pohdinta 

SMJK on parhaimmillaan ollut toiminnallaan luomassa täysin uudenlaista kannattajakulttuuria 

suomalaiseen jalkapalloon. Se on tuonut otteluihin kansainvälistä tuulta ja hienoa vuorovaiku-

tusta pelaajien kanssa. Kannattajajoukko on kuitenkin varsin hajanainen – ja toisaalta liian 

keskittynyt pääkaupunkiseudulle – ja liikaa riippuvainen maajoukkueen menestyksestä.  

Verrattuna koripallon ja lentopallon kannattajayhdistyksiin, SMJK:lla on yksi selkeä heikkous: 

maajoukkueen menestymättömyys. Koripallon ja lentopallon kannattajat ovat saaneet nauttia 

viime vuosien aikana useamman kerran EM- tai MM-lopputurnausten tuomasta hurmoksesta. 

Jääkiekko taas on Suomessa jo niin vakiintunut instituutio, ettei sitä ole tätä ennen edes mai-

nittu. Jalkapallossa menestystä voidaan joutua vielä odottamaan, joten yhdistyksen kasvutoi-

veita ei voi ainakaan laittaa sen varaan. 

Menestystä on kuitenkin monenlaista, eikä hyvä tunnelma katsomossa aina vaadi täydellistä 

suoritusta pelikentällä. Ainoa mitä kannattajat voivat toivoa on, että maajoukkue antaa ken-

tällä kaikkensa ja voittavat yleisön puolelleen. Viime aikoina koripallon maajoukkue on saanut 

valtavasti mediahuomiota menestyksensä myötä, sekä uusien supertähtien, kuten Lauri Mark-

kasen ansiosta – mikä on auttanut kasvattamaan Susijengifanien jäsenmäärän selkeästi SMJK:n 

yläpuolelle. SMJK on kuitenkin toiminut esikuvana Susijengifaneille että FinFanTeamille, ja 

sillä on ollut suuri merkitys koko suomalaisen urheilun kannattajakulttuurin kehittäjänä. 
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On hyvä mahdollisuus, että jäsenmäärä lähtee taas kasvuun, mutta tärkeintä on että se saa-

daan vakiinnutettua korkealle tasolle niin, ettei viime vuosien kaltaista jäsenkatoa enää sat-

tuisi. Voimavarat jäsenhankinnan suhteen tulee ehdottomasti kohdistaa sinne, missä mahdol-

lisia uusia jäseniä tavoittaa parhaiten, eli esimerkiksi Veikkausliigan peleihin tai muihin jalka-

pallotapahtumiin, kuten junioriturnauksiin. 

Tämän opinnäytetyön aiheena oli Suomen maajoukkueen kannattajat ry:n tarkastelu ja mark-

kinointimahdollisuuksien ideointi, sekä jäsenhankinnan kehittäminen. Näihin asioihin on poh-

dittu erityisesti sellaisia keinoja, jotka olisivat yhdistykselle suhteellisen edullisia, mutta kui-

tenkin toteuttamiskelpoisia. Markkinoinnin kannalta on lähdettävä liikkeelle siitä, että yhdis-

tyksen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja sen resurssit ovat näin ollen melko rajalli-

set.  

Ideoinnin avuksi on käytetty urheilumarkkinointiin, yhdistystoimintaan ja nonprofit–organisaa-

tioihin liittyvää teoriaa, millä on pyritty löytämään työkaluja markkinoinnin ja jäsenhankin-

nan ideointiin ja kehittämiseen, mitä yhdistys voi tulevaisuudessa hyödyntää. Kuten edellä on 

todettu, hyvätkään ideat eivät auta jos yhdistyksen jäseniä tai hallitusta ei saada aktivoitua 

yhteiseen toimintaan. Positiivista on kuitenkin se, että SMJK on alkanut tarkastelemaan stra-

tegiaansa ja tavoitteitaan aivan eri tavalla kuin ennemmin, mistä voi olla suuri apu tulevai-

suudessa. Loppukädessä avaimet yhdistyksen kasvuun ovat hallituksen käsissä, heidän vastuul-

laan on jäsenistön aktivointi. Tämän opinnäytetyön avulla yhdistys voi saada käyttökelpoisia 

ideoita jäsenhankinnan kehittämiseen, sekä löytää myös uusia näkökulmia käsitellyn teorian 

kautta.  
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