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TIIVISTELMÄ 
 
Delfin Basket Tournament on Suomen suurin nuorille tarkoitettu koripalloturnaus. Turnaus järjestetään vuosit-
tain elokuun ensimmäisenä viikonloppuna ja se on vakiinnuttanut paikkansa suosittuna kauden avajaistapahtu-
mana, jossa joukkueet voivat kerätä kesäharjoittelun hedelmiä ja arvioida kuntonsa tulevaa kautta nähden. Tut-
kintotyön toimeksiantaja on Delfin Basket Tournamentin organisaatio, joka haluaa selvittää turnauksen houkut-
televuutta sponsorointikohteena yritysten näkökulmasta katsottuna. 
 
Työn tarkoituksena on selvittää, kuinka houkuttelevana sponsorointikohteena nykyiset ja potentiaaliset sponsorit 
pitävät turnausta. Lisäksi selvitän työssäni, minkälaista sponsorointiyhteistyötä tutkimukseen valitut yritykset 
odottavat sponsorointikohteen kanssa, ja ovatko he olleet tyytyväisiä Delfin Basket Tournamentin kanssa teh-
tyyn sponsorointiyhteistyöhön. Työn tavoitteena on esitellä Delfin Basket Tournamentin organisaatiolle vastauk-
set tutkimusongelmiin, sekä laatia haastattelujen ja olemassa olevien teoreettisten viitekehysten perusteella 
konkreettiset parannusehdotukset sponsorointiyhteistyön kehittämiseksi. Tutkimusmenetelmänä käytin kvalita-
tiivista puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelin viittä yritystä, joista kolme oli toiminut Delfin Basket 
Tournamentin sponsorina aiemmin.  
 
Delfin Basket Tournament on vastaajien mielikuvien perusteella melko positiivinen tapahtuma. Itse sponsoroin-
tikohteena turnausta ei kuitenkaan pidetä kovinkaan houkuttelevana. Turnaus edustaa melkein kaikkea, mitä 
vastaajat houkuttelevalta kohteelta odottavat, mutta haastattelutulokset kertovat, että tapahtumaa ei osata myydä 
oikeilla argumenteilla. Yhteistyö turnauksen organisaation ja yritysten välillä mielletään tyydyttäväksi, vaikka-
kaan suhteen jälkihoitoon ei oltu tyytyväisiä. Sponsorit näkevät turnauksessa potentiaalia olla houkutteleva 
sponsorointikohde, mutta odottavat aktiivisempaa yhteistyötä ja ideointia erilaisista yhteistyömuodoista turnauk-
selta päin.  
 
Delfin Basket Tournamentin sponsorointiyhteistyötä hoitavien henkilöiden tulisi ymmärtää sponsorointiyhteis-
työ kaksisuuntaiseksi, molemmille osapuolille hyötyjä tuovaksi toiminnaksi. Turnaukselle tulisi miettiä myyn-
tiargumentteja, joilla sitä voitaisiin myydä yhteistyöyrityksille. Lisäksi turnauksen sponsorointia hoitavien hen-
kilöiden tulee tietää yritysten sponsoroinnille asettamat tavoitteet, ja miettiä niiden mukaan, miten tuoda yrityk-
sille esille ne hyödyt, joita nämä turnauksen sponsoroinnilla voivat saada. Ennen kaikkea turnauksen sponsoroin-
tia hoitavat henkilöt tarvitsevat ison kasan luovia ideoita eri yhteistyömuotojen kehittämiseksi, halua kehittää 
yhteistyötä vuosi toisensa jälkeen sekä tervettä uskoa itseensä ja Delfin Basket Tournamentin houkuttelevuuteen 
sponsorointikohteena. 
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1 JOHDANTO 
 

Vaikka sponsorointi kantaa ehkä jossakin määrin vielä hyväntekijän viittaa 
harteillaan, on se useissa yrityksissä yksi viestintäkeinoista, jonka tehtävänä on 
tukea yrityksen muuta markkinointiviestintää. Yritykset eivät tue kohteita enää 
hyvästä tahdostaan, vaan sponsorointiyhteistyön halutaan olevan molemmille 
osapuolille hyötyjä tuovaa liiketoimintaa. Sponsoroitavat kohteet valitaan tar-
koin ja sponsoroinnille asetetaan mitattavia tavoitteita. 
 
Nuorisourheilutapahtumat edustavat usein niitä arvoja ja sitä imagoa, jota yri-
tykset itselleen tavoittelevat. Tämän päivän sana tuntuu olevan yhteiskuntavas-
tuullisuus, ja tätä nuorten urheilukohteet edustavat: liikuntaa, elämyksiä, yh-
dessä tekemistä ja terveitä elämäntapoja. Vapaaehtoisella seuratoiminnalla 
pyörivät pienet urheilukohteet eivät kuitenkaan aina osaa myydä itseään yri-
tyksille oikein, eikä yrityksille osata välttämättä kertoa niitä hyötyjä, joita se 
saa lähtiessään mukaan sponsoroimaan tapahtumaa. 
 
Vaikka Delfin Basket Tournament on maamme suurin juniorikoripalloilijoiden 
turnaus, on ammattitaitoisista sponsorointiyhteistyöhenkilöistä pulaa. Turnauk-
sen organisaatiossa ei myöskään tiedetä, mitä mieltä turnauksen sponsorit ovat 
Delfin Basket Tournamentin kanssa tehdystä sponsorointiyhteistyöstä tai kuin-
ka houkuttelevana nykyiset ja potentiaaliset sponsorit tapahtumaa pitävät. 
 
Työn tehtävänä on esitellä turnauksen organisaatiolle sponsoreiden mielipiteitä 
ja -kuvia turnauksesta, sekä antaa parannusehdotuksia miten turnausta ja spon-
sorointiyhteistyötä voitaisiin rakentaa molempia osapuolia hyödyttäväksi liike-
toiminnaksi. Työni tutkimusongelma on: Kuinka houkuttelevana tuotteena 
sponsorit pitävät Delfin Basket Tournamentia. 
 
Työn keskeiset aiheet ovat sponsorointi ja urheilusponsorointi, sponsorointi-
kohteiden valinta sekä sponsorointikohteiden houkuttelevuus. Teoreettisena 
viitekehyksenä työssäni käytän sponsorointia käsittelevää kirjallisuutta sekä 
lehtiartikkeleita, internetistä löytämiäni sponsorointiin liittyviä tekstejä ja te-
kemiäni haastatteluita. 
 
Työ koostuu teoriaosuudesta, empiirisestä tutkimuksesta, yhteenvedosta, joh-
topäätöksistä ja parannusehdotuksista. Teoriaosuudessa kerron ainoastaan 
työni tulosten kannalta relevanttia tietoa. Parannusehdotukseni Delfin Basket 
Tournamentille ovat konkreettisia peilaten teoreettiseen viitekehykseen sekä 
saamiini tutkimustuloksiin. 
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2 SPONSOROINTI 

2.1 Sponsoroinnin määrittely 
 

”Sponsorointi on keino viestiä tavoitetulle kohderyhmälle lainaamalla sponso-
roinnin kohteen myönteistä mielikuvaa. Sponsoroinnin kohde voi olla urheilija, 
taiteilija, tapahtuma, järjestö, TV-ohjelma, elokuva tai muu vastaava. Sponso-
rointi on osa yrityksen markkinoinnin viestintäkeinoja ja sitä on mahdoton 
erottaa yrityksen markkinointiviestinnän kokonaisuudesta. Sponsoroinnin tulee 
olla sekä sponsoroivan yrityksen että sponsoroinnin kohteen etujen mukaista.” 
(Lipponen 1999:8). 
 
Sanalla ”sponsorointi” kuvataan yritysten ja eri aloja edustavien kohteiden vä-
listä markkinointiyhteistyötä (Alaja & Forssell 2004:21). Sponsoroinnilla yri-
tys siirtää sponsoroitavan kohteen mainevaikutuksen itseensä. Sponsoroija siis 
lainaa sponsoroitavan mainetta edistääkseen omaansa. Sponsoroinnin vahvuus 
on sponsoroitavaan liittyvien myönteisten tuntemuksien heijastuminen sponso-
roijaan. (Aula 2005:3.) Sponsorointi on liikeyrityksen keino kertoa arvomaail-
mastaan. Kun yritys valitsee sponsoroinnin kohteensa kohderyhmiensä arvos-
tusten mukaan, pystyy se helpommin välittämään niille muutkin haluamansa 
viestit. (Tuori 1995:8.) 
 
Sponsoroinnissa tuetaan esimerkiksi urheilijaa tai urheilulajia, jotta kohteen 
imago voidaan liittää yrityksen imagoon. Sponsoroinnin toivotaan täydentävän 
yrityksen suhdetoimintaa ja mainontaa. Sponsorointia käytetään myös me-
diajulkisuuden aikaansaamiseksi. Julkisuus on sponsoroinnin onnistumisen 
edellytys. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla laajaa, vaan tärkeintä on, että se koh-
distuu tavoitekohderyhmään (Vuokko 2002:302–303). 
 
Sponsoroinnin kohteena voi olla mikä tahansa kohde. Mainontaan verrattuna 
sponsorointi on vähemmän tyrkyttävää ja hienovaraisempaa, ja sen avulla yri-
tys pystyy vaikuttamaan imagoonsa pidemmällä aikavälillä. Sponsorointi voi-
daan mainonnan tavoin suunnitella tarkasti halutulle kohderyhmälle (Tuori 
1995:12).  
 
Sponsorointi ei suoranaisesti liity yrityksen normaaliin liiketoimintaan. Yrityk-
selle sponsorointi on kanava myönteisten uutisten välittämiseen sekä merkittä-
vä elementti brandin rakentamisessa. Yritys saa sponsorointiyhteistyön kautta 
kasvot ja usein jopa ulospäin näkyvän ”sielun” (Alaja 2001:26). 
 
Usein käsitteet sponsorointi ja hyväntekeväisyys sekoitetaan keskenään. Hy-
väntekeväisyydessä hyväntekijä ei kuitenkaan odota lahjoituksesta hyötyä it-
selleen, tuen julkisuus ei ole hänelle tärkeää eikä hyväntekeväisyys perustu so-
pimukseen (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen:2002:69). Sponsoroinnissa sen 
sijaan  
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julkisuus on hyvin keskeinen osa tehokasta sponsorointia. Lisäksi sen tulisi pe-
rustua sopimukseen sekä sillä tulisi olla selkeä markkinoinnillinen tavoite. 
(Vuokko 2002:302–303.) Sponsoroinnissa on kyse sponsoroivan yrityksen ja 
sponsoroitavan kohteen hyödyllisestä yhteispelistä. (Alaja 2001:23.) 
 
 

2.2 Urheilusponsoroinnin määrittely 
 

Sponsorointi on yrityksen keino viestiä tavoitellulle kohderyhmälle lainaamalla 
urheilukohteen myönteistä mielikuvaa. Urheilukohteelle sponsorointiyhteistyö 
on taas kilpailuetuja tarjoava kilpailukeino. Yhteistyön tulee olla sekä sponso-
roijan että urheilukohteen etujen mukaista ja sen tulee toimia käytännössä eet-
tisesti kestävällä tavalla (Alaja 2001:23). 
 
Alaja jakaa (Alaja 2001:23) urheilusponsorointiyhteistyön peruselementit seit-
semään kohtaan: 
 

1. Yhteistyö on vastikkeellista yhteistyötä sponsoroijan ja urheilukohteen 
välillä. 

 
2. Yhteistyö on yritykselle yksi markkinointiviestintäkeino. 

 
3. Yhteistyö on urheilukohteelle kilpailuetuja tarjoava kilpailukeino. 

 
4. Sponsoroija lainaa urheilukohteen myönteistä mielikuvaa omiin mark-

kinointiviestinnällisiin tarkoituksiin. 
 

5. Urheilukohde saa yhteistyöstä rahallisen korvauksen tai muita aineelli-
sia etuja. 

 
6. Yhteistyö hyödyttää tasapuolisesti sponsoroijaa ja urheilukohdetta. 

 
7. Yhteistyötä toteutetaan käytännössä eettisesti kestävällä tavalla. 

 
 

2.3 Sponsorointilukuja 
 

Mainostajien Liiton Sponsorointibarometrin (2006) mukaan yritykset lisäävät 
jonkin verran sponsorointiaan vuonna 2006. Kiinnostavimpina yhteistyökump-
paneina nähdään yhteiskunnalliset, nuorisoliikunnan sekä sosiaaliset kohteet. 
Vuoden 2005 sponsorointikohteiden kärjessä oli edelleen urheilu. Tutkimuksen 
mukaan parhaimmillaan sponsoroinnit ovat saavuttaneet tavoitteensa sponso-
roidessaan yhteiskunnallisia ja sosiaalisia kohteita. 
 
Mainostajien Liiton jäsenyrityksistä vuonna 2005 urheilua jossain muodossa 
sponsoroi 87 prosenttia yrityksistä. Vuonna 2004 vastaava luku oli 89 prosent-
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tia. Urheilun sisällä joukkueurheilu oli edelleen suosituin 57 prosentin osuudel-
la. Yrityksistä joka kolmas teki yhteistyötä yksilöurheilun ja nuorisoliikunnan 
parissa. Yhteistyö nuorisoliikunnan piirissä onkin myötätuulessa, vaikka kai-
ken kaikkiaan positiiviset saldoluvut ovat kuitenkin aiempia pienempiä ja yh-
teistyön vähentäjiä löytyy entistä enemmän. Urheilutapahtumia sponsoroi 36 
prosenttia vastaajista. 
 
Muista tutkimuksessa kysytyistä sponsorointimahdollisuuksista eniten panos-
tettiin yhteiskunnallisiin kohteisiin. Sponsorointipäätösten tekijät aikovat kas-
vattaa lähivuosina eniten yhteiskunnallisten ja sosiaalisten kohteiden sponso-
rointia (Sponsorointibarometri…2006). 
 
 

2.4 Sponsorointi osana markkinointiviestintää   
 

Markkinointiviestintä sisältää kaikki viestinnän elementit, joiden tarkoituksena 
on saada aikaan yrityksen ja sen eri sidosryhmien välillä sellaista vuorovaiku-
tusta, joka vaikuttaa positiivisesti yrityksen markkinoinnin tuloksellisuuteen. 
Markkinointiviestintä ei ole mitä tahansa viestintää, vaan se on viestintää, jolla 
pyritään tietoisesti vaikuttamaan. Markkinointiviestinnällä tulee aina olla tietty 
markkinoinnillinen tavoite, selkeä tarkoitus (Vuokko 2003:16). Markkinointi-
viestinnän tehtävänä on viedä asiakasta lähemmäksi ostopäätöstä sekä viestiä 
yrityksen myönteisistä maineulottuvuuksista ja tuotteiden kilpailullisista teki-
jöistä. (Alaja & Forssell 2004:17–18.) Markkinointiviestinnän kohderyhmänä 
ovat asiakkaat ja koko yrityksen toimintaympäristö sidosryhmineen. (Tuori 
1995:8.) 
 
Markkinointiviestinnän tavoitteita ovat (Bergström & Leppänen 2003:273): 
 

• tiedottaminen yrityksestä, tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta 
• huomion herättäminen, erottuminen kilpailijoista 
• mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luominen 
• ostohalun herättäminen ja asiakkaan aktivointi 
• myynnin aikaansaaminen 
• asiakkaan ostopäätöksen vahvistaminen ja asiakassuhteen ylläpitämi-

nen 
 
Markkinointiviestinnän keinoja voidaan luokitella usealla tavalla (Vuokko 
2003:16). Bergström & Leppänen (2003:273) jakavat markkinointiviestinnän 
keinot mainontaan, suhdetoimintaan, myyntityöhön ja myynninedistämiseen. 
Tärkeimmät markkinointiviestinnän muodot Bergströmin & Leppäsen mukaan 
ovat mainonta ja myyntityö, joita tuetaan myynninedistämisellä sekä tiedotus- 
ja suhdetoiminnalla. 
 
Sponsoroinnin rooli markkinointiviestinnän kokonaisuudessa riippuu aina ta-
pauskohtaisesti markkinointiviestinnälle ja sponsoroinnille asetetuista tavoit-
teista, sidosryhmäajattelusta ja budjetista. Sponsorointi toimii käytännössä  
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harvoin johtavana instrumenttina, paremminkin sen rooli on muuta markki-
nointiviestintää säestävä (Alaja & Forssell 2004:27). Sponsoroinnilla voi olla 
mitä moninaisimpia ja mielenkiintoisia rooleja. Kaikki riippuu kuitenkin tavoi-
teasettelusta ja sidosryhmäajattelusta (Alaja & Forssell 2004:37). 
 
Sponsoroinnilta ei yksittäisenä välineenä pidä odottaa mullistavia yleisvaiku-
tuksia, vaan se on vain yksi osa markkinointiviestinnästä, joka taas on osa 
markkinointia, jonka vaikutuspotentiaali on usein satakertainen (Tuori 1995: 
8–12). Käyttämällä eri markkinointiviestinnän keinoja muodostetaan toisiaan 
tukeva ja yhtenäinen kuva. (Alaja & Forssell 2004:17–18.) Sponsorointi hel-
pottaa yrityksen muun tuoteviestinnän mahdollisuuksia vaikuttaa kohderyh-
miin. (Tuori 1995:12.) 
 
 

2.5 Sponsoroinnin tavoitteet 
 

Sponsoroinnilla tavoitetaan pääsääntöisesti kahta asiaa: näkyvyyden maksi-
mointia, jonka taustalla on tunnettuuden lisäämisen tarve ja mielikuvien muut-
tamista, jonka taustalla on asemoimisen tarve (Lipponen 1999:46). Tavoittei-
den tulee aina olla yrityskohtaisia ja niitä voi olla useita. Ne voivat myös olla 
päällekkäisiä ja vuorovaikutuksessa keskenään (Alaja 2001:24.) Lisäksi tavoit-
teiden on oltava konkreettisia, saavutettavia, aikaan sidottuja ja mitattavia. Il-
man tavoitteiden asettamista on sponsorointiyhteistyön onnistumista vaikea ar-
vioida. (Alaja & Forssell 2004:81.) Samalle sponsorointikohteelle voidaan an-
taa useita tavoitteita eri kohderyhmissä. (Tuori 1995:18.) 
 
Tuori (1995:19) jaottelee sponsoroinnin tavoitteet yrityskuvaan, tuotteiden 
markkinointiin ja sidosryhmiin liittyviksi tavoitteiksi. Yrityskuvaan liittyviä 
tavoitteita voivat olla tunnettuuden lisääminen, yrityskuvan kehittäminen, yh-
teiskunnallisen vastuun näyttäminen ja muut imagosyyt. Tuotteiden markki-
nointiin liittyviä tavoitteita ovat esimerkiksi myynti- ja voittotavoitteet, tuottei-
siin ja tavaramerkkeihin liittyvät tavoitteet, ja tietyn erikoissegmentin saavut-
taminen. Sidosryhmiin liittyvät tavoitteet voivat koskea asiakkaita, vaikuttajia, 
osakkeenomistajia ja rahoittajia, henkilöstöä, jakelutietä tai mediaa. 
 
Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi Alaja & Forssell (2004:82–83) nimeävät 
yhdeksi tavoitteeksi henkilökohtaiset motiivit. Ne voivat olla luonteeltaan hy-
vinkin henkilökohtaisia, jolloin puhutaan päätöksentekijän omista mieltymyk-
sistä. Näillä tavoitteilla ei välttämättä ole mitään tekemistä järkevän tavoi-
teasettelun kanssa. Tiivistetysti voidaan kuitenkin sanoa, että sponsorin tärkein 
tavoite on kehittää myönteistä mielikuvaa sidosryhmissään. (Lipponen 
1999:45.) 
 



 9   

Mainostajien Liiton Sponsorointibarometriin 2006 vastanneiden yritysten 
sponsoroinnin tavoitteet jakautuivat seuraavasti: 
 

• Maineenhallinta (56 %) 
• Sidosryhmien tavoittaminen (37 %) 
• Myynnin tukeminen (36 %) 
• Tuotteen tai palvelun imagon kehittäminen (31 %) 
• Tunnettavuuden lisääminen (28 %) 

 
Lisäksi joka kymmenes yritys mainitsi sisäisen markkinoinnin keskeisenä ta-
voitteenaan. Sponsoroinnin tuloksia mittaa reilu kolmannes (35 %) tutkimuk-
siin vastanneista yrityksistä. Tutkimukseen vastasi liiton 145 jäsenyritystä, 
joista 65 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sponsorointia osana markkinointivies-
tintäänsä (Sponsorointibarometri…2006). 
 
 

2.6 Urheilusponsoroinnin tavoitteet 
 

Kuten muussakin sponsoroinnissa, myös urheilusponsoroinnissa sponsoroin-
tiyhteistyön tavoitteet ja tarkoitukset ovat yrityskohtaisia. Yrityksellä on usein 
monia eri tavoitteita, joita on mahdotonta asettaa tärkeysjärjestykseen (Alaja 
2001:24). 
 
Yrityskuvalliset tavoitteet 
 
Yrityksen tunnettuuden lisääminen on sponsorointiyhteistyön suurimpia motii-
veja. Yritys haluaa urheilukohteiden laajan näkyvyyden kautta tavoitella tun-
nettuutta ja ”nimeä”. Yhteiskunnallisen vastuun osoittaminen on yleensä spon-
soroinnin taustalla, yritys haluaa olla hyvällä asialla. Urheilun yleiseen ima-
goon ja maineeseen liittyvät eettiset keskustelut korostavat tämän motiivin 
merkitystä. Yrityskuvan kehittäminen on hyvin merkittävä tavoite. Valitsemal-
la urheilukohde tavoitekuvan mukaisesti voidaan yrityskuvaa kehittää halut-
tuun suuntaan. 
 
Tuotemarkkinoinnilliset tavoitteet 
 
Useat sponsoroijat haluavat liittää tuotteen tai tavaramerkin nimen urheilukoh-
teeseen, jolloin tavoitteena on tuotetunnettuuden lisääminen. Tuotekuvan ke-
hittäminen vastaa yrityskuvan kehittämistä ja kun kohde on valittu halutun tuo-
tekuvan mukaisesti, on onnistumisen mahdollisuus suuri. Jos yritys haluaa 
sponsoroinnillaan tavoitella tiettyä kohderyhmää, edellyttää se tarkkaa tietoa 
urheilukohteen asiakasprofiileista. 
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Sidosryhmätavoitteet 
 
Sidosryhmätavoitteet ovat erittäin tärkeä tavoitealue. Tapahtumiin liittyvän 
sponsorointiyhteistyön kasvu tarjoaa yrityksille paljon mahdollisuuksia järke-
vään sidosryhmätyöhön. Urheilukohteilta edellytetään korkeatasoisia ja räätä-
löityjä VIP-palveluja (Alaja 2001:24–25). 
 
 

2.7 Tavoitteiden mittaaminen ja sponsoroinnin kohderyhmät 
 

Sponsoroinnin tehokas suunnittelu ja johtaminen vaativat myös saavutettujen 
tulosten seurantaa. Yleisesti sponsoroinnin vaikutusten mittaamista pidetään 
vaikeana ja siksi monet suomalaiset sponsorit laiminlyövät tutkimisen. Mit-
taamisen haasteellisuus eikä yksiselitteinen mittarin puuttuminen saisi kuiten-
kaan johtaa tutkimisen laiminlyöntiin, sillä sponsorointi edellyttää vaikutusten 
mittaamista siinä missä muukin markkinointiviestintä (Tuori 1995:43–44). 
 
Tutkimustiedot auttavat sponsoroinnin suunnittelussa ja ohjaamisessa, kertovat 
sen tehosta ja antavat perustan tuleviin hankkeisiin ja jatkoneuvotteluihin. Tut-
kimuksilla voidaan myös analysoida syitä, jotka johtivat menestykseen tai epä-
onnistumisiin (Tuori 1995:43–44). 
 
Sponsorin on tarkkailtava ympäristössään tapahtuvia muutoksia ja mukautetta-
va viestintänsä sen mukaan. Kohteen sopivuuden seurannassa yrityksen tulee 
tarkkailla yleisön määrän ja profiilin muutoksia, omien sidosryhmiensä miel-
tymyksiä sponsorointikohdetta kohtaan sekä mediajulkisuuden muutoksia. 
Sponsoroinnin vaikutuksia myyntiin voidaan mitata silloin, kun sponsorointia 
käytetään ainoana myynnin edistämiskeinona, kun rakennetaan malli vanhojen 
myyntimäärien ja niihin vaikuttaneiden markkinointiponnistusten perusteella 
tai kun on tilanne, jolloin yritys vertaa myynnin kehittymistä eri myyntialueil-
la, joista osa on altistunut sponsorointiviestille ja osa ei. Sponsoroinnin vies-
tinnällisiä vaikutuksia mitataan samoilla menetelmillä kuin muutakin viestin-
tää. Menetelmät ovat tunnettuuden mittaaminen, sponsorin muistaminen sekä 
mielikuvien tutkiminen (Tuori 1995:44–45). 

 
Sponsoroinnin kohderyhmää ovat ne ihmiset, joihin yritys pyrkii sponsoroin-
nillaan vaikuttamaan. Kohderyhmä voidaan suunnitella tavoitettavaksi median 
välityksellä tai suoraan yleisönä. Sponsoroinnin tavoitteet onkin määriteltävä ja 
kohde valittava kohderyhmän tunnusomaisia piirteitä ajatellen, esimerkiksi 
mukaillen sen mieltymyksiä, elämäntyyliä tai harrasteita (Tuori 1995:18). 
 
Sponsoroinnin vahvuutena voidaan pitää sen kohdistettavuutta. Sponsorointia 
käytetään, kun halutaan viestiä muuten vaikeasti tavoiteltaville kohderyhmille 
(Tuori 1995:18). Jotta yritys voi päästä sponsoroinnille asetettuihin tavoittei-
siin, pitää sen tuntea kohderyhmänsä hyvin. Yrityksen tulee tietää, mitä asioita 
kohderyhmä pitää tärkeinä ja tukemisen arvoisina asioina. (Vuokko 2003:305.) 
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2.8 Sponsorointikohteen houkuttelevuus 
 

Vaikka yhteiskunnalliset sponsorointikohteet ovat nousussa, on urheilu kuiten-
kin edelleen ylivoimaisesti suosituin sponsorointikohde (Media & It …2006). 
Sponsoroitavan urheilulajin myötä uskotaan saatavan tunnettuutta, mediajulki-
suutta ja haluttua mielikuvalisää yrityksen imagoon. Sponsoroinnille asetetut-
tujen tavoitteiden uskotaan täyttyvän nimenomaan juuri urheilua sponsoroimal-
la. (Vuokko 2003:308–309.) 
 
Jotta kohde olisi houkutteleva sponsorointikohde yritykselle, on sen sovittava 
yrityksen mainetavoitteiden raameihin sekä istuttava yrityksen arvomaailmaan. 
Asiaa edesauttaa, jos kohteen ja yrityksen välille on löydettävissä luontainen 
yhteys. Kohteen tulee sopia myös yrityksen tuotteen branditavoitteisiin ja sen 
on saavutettava yrityksen tavoittelemat sidosryhmät mahdollisimman hyvin. 
Lisäksi sen tulee sopia yrityksen sidosryhmien maailmaan. Yhteistyö ilman tä-
tä elementtiä johtaa harvoin toivottuihin tuloksiin. Kohteelta odotetaan myös 
myönteistä asennoitumista yhteistyöhön, vankkaa kokemusta sekä ammattitai-
toa. Koska VIP- ja muiden räätälöityjen palvelujen merkitys on kasvanut viime 
vuosikymmenten aikana, pitää kohteen pystyä tarjoamaan yritykselle mielen-
kiintoisia mahdollisuuksia vieraanvaraisuuden osoittamiseen tämän omille si-
dosryhmille (Alaja & Forssell 2004:89–90). 
 
Tapiolan myynnistä, markkinoinnista ja alueellisista palveluista vastaavan joh-
tajan, Arto Jurttilan mukaan (Jurttila 2006) Suomessa on tarjolla ideoiltaan ko-
vin köyhiä ja suoraviivaisia sponsorointivaihtoehtoja, ja sponsoroinnista kiin-
nostuneet yritykset joutuvat tyytymään perinteisiin toimintamalleihin. Tapio-
lalle houkutteleva sponsorointi-idea on sellainen, joka on helppo sijoittaa yri-
tyksen yhteiskuntavastuun yhdelle tai useammalle osa-alueelle. Tällainen idea 
korostaa sponsorointikohteen merkitystä, mutta luo samalla luontevan yhtey-
den kohteen ja Tapiolan oman toiminnan välille. Se antaa myös tilaa näkyä ur-
heilukentillä ja -tapahtumissa, jolloin näkyvyys on osa yrityksen markkinointi-
viestintää. 
 
Energia-alalla toimiva Fortum toimii Suomen alppihiihtomaajoukkueen ja pa-
ralympialaisjoukkueen pääsponsorina. Kohteet valittiin sen perusteella, että ne 
tukevat tarkasti sitä mielikuvaa, jota Fortum itselleen tavoittelee. Alppihiihto 
on Fortumin brändijohtaja Susanna Serlachiun mukaan moderni ja dynaaminen 
laji ja alppihiihto joukkueen hiihtäjät koko Suomen sankareita, inspiroivia per-
soonia ja siten hyviä roolimalleja myös nuorille (Alppilajit…2006). 
 
 

2.9 Sponsoroitavien kohteiden valinta 
 

Oikean sponsorointikohteen valinta on vaativaa ja aikaa vievää. Päätös ei kos-
kaan saisi perustua pelkkään tuntumaan, vaan sen tulisi perustua tutkimustulos-
ten varaan. Päätöksen tekijää auttavat tiedot kohteen kohderyhmistä ja imagos-
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ta, tapahtumaan osallistuvien lukumääristä ja profiileista, median kiinnostuk-
sesta, TV-katsojien määristä sekä kilpailijoiden sponsorointitoiminnasta. Va-
lintaperusteiden tärkeys riippuu sponsoroinnille asetetuista tavoitteista ja ne 
ovat yrityskohtaisia. Sponsorointi toimii usein parhaiten täyttäessään useampia 
sille asetettuja kriteerejä (Tuori 1995:24). 
 
Valittavien sponsorointikohteiden kriteerien luominen auttaa sponsoroijaa kar-
toittamaan sopivia kohteita ja tekemään oikeita kohdevalintoja. Oikean koh-
teen löytäminen vaatii aikaa, ammattitaitoa, paneutumista ja herkkää aistimista 
(Alaja & Forssell 2004:89). Kohteen valinnassa päätökset perustuvat tarkkoi-
hin faktoihin. Päätöksen tekijää auttavat muun muassa tiedot kohteen asiakas-
ryhmistä, medianäkyvyydestä, menestysennusteista ja kehitystrendeistä. Va-
linnan peruslähtökohta on yleensä kuitenkin aina sama: Sponsoroitava yritys 
haluaa luoda myönteisen mielleyhtymän yrityksensä ja urheilukohteen välille. 
(Alaja 2001:26.) 
 
Sponsorointipäätös ei saisi syntyä hetken mielijohteesta, vaan kohteen valin-
nassa tulee edetä suunnitelmallisesti. Lähtökohtana ovat yrityksen markkinoin-
nin tavoitteet ja markkinointisuunnitelma, joihin sponsoroinnin on sovittava. 
Sponsorointikohteen hyödyntämisestä tehdään myös alustava suunnitelma 
miettimällä miten sponsorointi on esillä yrityksen mainonnassa, tiedottamises-
sa ja suhdetoiminnassa (Bergström & Leppänen 2003:395). 
 
Valion sponsorointistrategia kertoo, (Sponsorointikohteet…2006), että yritys 
valitsee sponsoroitavat kohteet sen mukaan, kuinka hyvin ne tukevat konsernin 
imagoa ja liiketoimintaa. Kohteen tulee sopia myös Valion brändin tavoitemie-
likuvaan, ja se ei saa olla ristiriidassa Valion arvojen kanssa. 
 
 

2.10 Sponsorointi kohteen näkökulmasta 
 

Tyypillistä sponsorointikohteille on, että ne eivät suoranaisesti liity yrityksen 
toimintaan. Varsinkin pienten kohteiden toimintaa leimaa usein vapaaehtoi-
suus, yleishyödyllisyys, elämyksellisyys ja harrasteluontoisuus. Näiden koh-
teiden sponsorointiyhteistyöllä saadut rahat ovatkin toiminnan pyörittämisen 
kannalta ratkaisevan tärkeitä, koska kohteelle sponsorointiyhteistyö merkitsee 
taloudellista, toiminnallista ja jopa imagollista kilpailuetua. Kohteen sponso-
rointiyhteistyön tarve syntyy yleensä itsekkäistä lähtökohdista. Kuitenkin käy-
tännön tasolla onnistuminen edellyttää syvällistä eläytymistä toisen osapuolen 
maailmaan. Yritysten tarpeet ja toiveet tulisi tunnistaa ja ne tulisi pyrkiä tyy-
dyttämään mahdollisimman hyvin (Alaja 2004 23–24). 
 
Yleisön suosimat, hyvän imagon omaavat tapahtumat ja menestyneet urheilijat 
saavat yleensä pieniä paikallisia tapahtumia ja harrastajia helpommin sponso-
reita. Tukea pyytävät eivät aina osaa tarjota sponsoroijalle oikeita hyötyjä eli 
korostaa sitä, mitä yritys saa, jos se tulee mukaan sponsoroimaan jotakin tapah-
tumaa (Bergström & Leppänen 2003:396). Vaikka monilla yrityksillä on tarkat 
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toimintaperiaatteet sponsorointikohteiden valinnassa, on sponsorointiyhteis-
työn kenttä kuitenkin auki mitä yllättävimmille jutuille. Kun ehdotus yhteis-
työstä esitetään oikeaan aikaan oikealle henkilölle, voi se saada myönteisen 
vastaanoton, vaikka se ei varsinaisesti sopisikaan yrityksen toimintaperiaattei-
siin. (Alaja 2001:26.) 
 
Lipposen (1999:31) mukaan suomalaisessa urheiluelämässä on ollut vaikea 
erottaa kohteiden lähestymistapojen keskeisintä keinoa ja toiminta on ajelehti-
nut liiketoiminnan ja urheilun ehdoilla toimimisen harmaassa välimaastossa. 
Sponsoroijien puoleen käännytään silloinkin, kun todellisia vastineita pyyde-
tyille investoinneille ei ole. Myös yltiöoptimismi urheilullisen menestyksen ja 
sen tuoman taloudellisen hyödyn suhteen on Lipposen mukaan erittäin tyypil-
listä. 
 
Kalle Palanderin mielestä hyvä sponsori ymmärtää, että yhteistyö sujuu urhei-
lijan ehdoilla. (Haaparanta & Miettinen 2005:56–57) Huono sponsori on taas 
sellainen, joka ei halua ostaa vain näkyvyyttä, vaan koko urheilijan. Palanderin 
mukaan sponsoroinnin tulevaisuuden suurin uhkakuva on, että urheilu väistyy 
taka-alalle yritysten tarpeiden tieltä. Vaikka urheilijasta on tullut aktiivinen osa 
erilaisia haastatteluja, tilaisuuksia ja tapahtumia, Palander ymmärtää, että il-
man sponsorointiyhteistyökumppaneita ei ammattimainen harjoittelu hyvissä 
olosuhteissa itselle sopivana ajankohtana olisi mahdollista. (Haaparanta & 
Miettinen 2005:55.) 
 
Koripallojoukkue Torpan poikien manageri Aleksi Valavuori näkee (Kettunen 
2006:15–16) urheilun rinnalla kulkevan aina myös yritysyhteistyön. Tarjolla 
Valavuoren mukaan on koripallosta kiinnostuneita yrityksiä, mutta puutteita 
sponsoreiden ja yhteistyömahdollisuuksien etsimisessä ja toteuttamisessa on. 
Yksittäisen ottelun otteluisännyyden myyminen ei ole kovin helppoa ja se vaa-
tii oman henkilön tekemään myyntityötä. Valavuoren mielestä koripallo on 
hyvä ja riskitön sponsorointikohde yrityksille. Lajina se on hyvä suurellekin 
yleisölle jo arvojensa puolesta; koripallon yksi perusajatushan on, että tunnus-
tetaan omat virheet. Lajin parissa on niin kentällä kuin katsomossakin fiksuja 
ihmisiä, jotka eivät lukeudu skandaaliherkiksi urheilijoiksi. 
 
MM-kisojen markkinointijohtajan Jukka Kunnas kertoo (MM-kisat…2005), 
että yritysten houkuttelu MM-kisojen sponsoriksi oli kohtuullisen helppoa. 
Kunnas arvelee, että houkuttelu oli helppoa, koska MM-kisojen kokoista ta-
pahtumaa ei Suomessa tuskin tulla järjestämään lähivuosina, jos enää koskaan. 
 
 

2.11 Aktiivinen yhteistyö kohteen ja yrityksen välillä 
 

Sponsorointisopimuksen onnistunut toteuttaminen edellyttää hyvää työilmapii-
riä kohteen edustajan ja yhteistyöyrityksen välillä. Kohteen edustajan tulee 
luoda luottamuksellinen ja läheinen yhteistyösuhde yhteistyöyritykseen. Vaik-
ka vastuu yhteistyön toteuttamisesta on molemmilla puolilla, tulee nimen-
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omaan kohteen olla se, joka johtaa yhteistyötä aktiivisesti. Yhteistyön toimi-
vuutta edes auttaa se, että kohteen edustajalla on kaikki langat käsissään koko 
yhteistyön ajan. Mitä aktiivisemmin kohde tekee työtä yhteistyön eteen, sitä 
enemmän se saa nauttia yhteistyöyrityksen luottamusta (Alaja 2001:89–90). 
 
Kohteen edustajan tulee huolehtia sopimuksen edellyttämistä useista yksityis-
kohdista. Lähes kaikki sopimuksessa sovitut asiat vaativat kohteen panosta. 
Mitä aktiivisemmin yritys sopimustaan hyödyntää, sitä paremmat tulokset yh-
teistyöstä syntyvät. Usein alkuvaiheen innokkuuden jälkeen yhteistyön toteut-
taminen jämähtää paikoilleen. Kohteen tehtävänä onkin elävän ja idearikkaan 
yhteistyön virittäminen. Kun yhteistyötä viedään käytäntöön, löydetään usein 
aivan uusia, molempia osapuolia hyödyttäviä mahdollisuuksia (Alaja 2001:91). 
 
Avoimuutta ja rehellisyyttä tulee pitää kaiken yhteistyön pohjana. Yrityksen 
kontaktihenkilölle tulee raportoida kaikista ongelmista rehellisesti ja välittö-
mästi. Vaikeista asioista avoimesti kertominen lisää yrityksen luottamusta, ei-
vätkä pienet asiat enää hetkauta yhteistyösuhdetta. Myös iloisista asioista tulee 
raportoida yritykselle (Alaja 2001:92). 
 
Sponsorointiyhteistyön päätyttyä tulee kohteen laatia loppuraportti tehdystä 
sponsorointiyhteistyöstä. Hyvin laadittu raportti sisältää kaiken tiedon ja olen-
naiset asiat selkeässä kirjallisessa asussa. Raportti on hyvä väline sponsoroin-
tiyhteistyön kehittämiselle. Sen avulla voi tehdä pohjaa entistä paremmalle yh-
teistyölle. Yhteistyön jälkeen tulee kiittää yhteistyöyrityksen kontaktihenkilöi-
tä. Kohteen tulee miettiä luonnollinen tapa kiittää yhteistyöyritystä tehdystä 
yhteistyöstä myös siinä tapauksessa, että sponsorointiyhteistyön tavoitteet eivät 
ole täyttyneet (Alaja 2001:99–100). 
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3 NUORISOURHEILUTAPAHTUMAN HOUKUTTELEVUUS 
SPONSOROINTIKOHTEENA - CASE: DELFIN BASKET 
TOURNAMENT 

3.1 Case-esittely 
 

Delfin Basket Tournament on suurin Suomessa järjestettävä kansainvälinen 
koripalloturnaus, jonka pääkohderyhmää ovat noin 15-vuotiaat nuoret. Vuoden 
2005 turnaukseen osallistui noin 220 joukkuetta. Turnaus on nelipäiväinen ja 
se järjestetään aina elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Delfin Basket Tour-
nament on vakiinnuttanut paikkansa suosituimpana koripallokauden avajaista-
pahtumana, jossa joukkueet voivat kerätä kesäharjoittelunsa hedelmiä ja arvi-
oida kuntonsa tulevaa kautta nähden. 
 
Ensimmäinen Delfin Basket Tournament järjestettiin vuonna 1988. Tuolloin 
turnaukseen osallistui 53 joukkuetta. Turnaus on kasvanut nopeasti Suomen 
suurimmaksi ja 100 joukkueen raja ylitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990. 
 
Sarjat alkavat mini-ikäisistä (9–10 vuotiaat) ja jatkuvat aina FUN-sarjaan asti, 
joka on tarkoitettu kaikenikäisille pelaajille. Alle 22-vuotiaiden sarjan korvan-
nut FUN -sarja oli käytössä ensimmäisen kerran vuonna 2005 ja se saavutti 
suuren suosion. 

 
Jokaisen sarjan voittanut joukkue palkitaan pokaalilla ja mitaleilla. Kaikki 
osallistujat saavat kunniakirjan. Turnauksessa on käytössä tehokas peliaika. B- 
juniorit ja vanhemmat pelaavat 2*13 minuuttia ja C-junioreista alaspäin pela-
taan 2*10 minuuttia. Jatkoaika pelataan äkkikuolema periaatteella.  

 
Turnauksen majoitukset järjestetään Tampereen keskustan kouluilla. Pelien li-
säksi turnauksen oheistoimintaan kuuluvat diskot, valmentaja- ja tuomari-illat 
sekä avajais- että päättäjäistapahtumat. 

 
Vuonna 2006 Delfin Basketin Tournamentin yhteydessä järjestetään myös 
miesten PM-kisat. Turnaukseen osallistuvilla on peleihin ilmainen sisäänpääsy 
(Delfin Basket… 2006). 
 
Delfin Basket Tournamentilla on kolme isompaa sponsoria; Intersport Lielahti, 
Saarioinen Oy ja Tampereen Särkänniemi Oy. Turnauksella on muitakin yh-
teistyökumppaneita, mutta näiden yritysten kohdalla ei voida puhua sponso-
roinnista sen varsinaisessa merkityksessä, vaan yhteistyö on lähempänä yk-
sisuuntaista tukemista. Otteluiden katsojamääristä ei ole virallisia lukuja. Ole-
tuksena voisi sanoa, että pelejä käy seuraamassa pääosin pelaajien vanhemmat 
ja toiset turnaukseen osallistuvat pelaajat. Poikkeuksena sunnuntain finaalipe-
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lit, joissa katsomot ovat yleensä täynnä. Jatkossa käytän Intersport Lielahdesta 
nimeä Intersport, Saarioinen Oy:stä nimeä Saarioinen ja Tampereen Särkän-
niemi Oy:stä nimeä Särkänniemi. Delfin Basket Tournamentista käytän ly-
hempää nimeä Delfin Basket. 
 
 

3.2 Tutkimuksen lähtökohdat ja ongelman asettelu 
 

Delfin Basketin järjestäjät eivät tiedä, kuinka houkuttelevalta turnaus näyttää 
potentiaalisten sponsoreiden silmissä eikä tyytyväisyyttä ole tutkittu nykyis-
tenkään sponsoreiden näkökulmasta. Yksi ongelma on se, että sponsorointiyh-
teistyöstä vastaavat henkilöt vaihtuvat melkein vuosittain. Näin ollen pitkäai-
kaista, luottamukseen perustuvaa yhteistyösuhdetta on vaikea luoda. Turnauk-
sen alkuvuosina tilanne oli vielä kaoottisempi; monet henkilöt hoitivat samoja 
asioita, eikä yrityksillä ollut selkeästi yhtä kontaktihenkilöä, jonka kanssa yh-
teistyötä hoitaa. 
 
Jos turnauksen organisaatiosta kuka tahansa voi käydä yrityksissä ”kerjäämäs-
sä rahaa”, antaa se järjestäjistä epäammattimaisen kuvan ja lähtökohta yhteis-
työlle on enemmänkin yhteen suuntaan tapahtuvaa tukemista kuin ammatti-
maista sponsorointia. Työni päätarkoituksena on esitellä turnauksen organisaa-
tiolle sponsoreiden mielipiteitä ja -kuvia turnauksesta, sekä antaa parannuseh-
dotuksia miten turnausta ja sponsorointiyhteistyötä voitaisiin rakentaa molem-
pia osapuolia hyödyttäväksi toiminnaksi. 
 
 

3.3 Tutkimuksen taustatietoa ja tutkimusongelma 
 

Turnaus on suuressa mittakaavassa varsin pieni tapahtuma, joten tulimme toi-
meksiantajani kanssa siihen tulokseen, että minun ei kannata lähteä tekemään 
sataa kvantitatiivista haastattelua esimerkiksi tamperelaisille pk-yrityksille. Va-
litsimmekin haastateltaviksi muutaman yrityksen, jotka ovat aiemmin sponso-
roineet turnausta ja muutaman yrityksen, joiden yhteistyökumppanuudesta tur-
naus on kiinnostunut. Käyttämällä teemahaastattelua ja analysoimalla saadut 
tulokset, saamme tutkimusongelmaani ja sitä täydentäviin kysymyksiin räätä-
löidympiä ja syvällisempiä vastauksia kuin kvantitatiivisista tutkimus-
tuloksista. 

 
Toimeksiantaja määritteli yritykset, joiden edustajia haastattelin. Alun perin 
tehtävänäni oli haastatella seitsemää yritystä. Nämä yritykset olivat Särkän-
niemi, Saarioinen ja Intersport, Osuuspankki, Vattenfall, Oy Hartwall Ab 
(myöh. Hartwall) ja Asics. Osuuspankilta ja Asicselta en saanut haastattelu-
pyyntööni vastausta. Vattenfallin tilalle otin Tampereen Sähkölaitoksen, koska 
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Vattenfallin sponsorointistrategiasta kävi ilmi, että yritys ei ota uusia tai lyhyt-
aikaisia sponsorointikohteita. Näin ollen päätimme toimeksiantajan kanssa, että 
otamme Vattenfallin tilalle toisen sähkön toimittajan, Tampereen Sähkö-
laitoksen. 
 
Mukana olleilta yhteistyökumppaneilta organisaatio saa tärkeää tietoa tyyty-
väisyydestä yhteistyöhän sekä mahdollisia parannusehdotuksia. Haastattele-
malla potentiaalisia sponsoreita pääsen tutkimaan muutaman, turnauksen kan-
nalta houkuttelevan sponsorin mietteitä tapahtumasta ja mahdollisesta yhteis-
työstä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. 
 
Tutkimusongelmani on: Kuinka houkuttelevana tuotteena sponsorit pitävät 
Delfin Basket Tournamentia? Tarkoituksena on siis selvittää miten Delfin Bas-
ket vastaa sponsorien tarpeita. Tutkimusongelmaa täydentäviä kysymyksiä 
ovat: Miten tuoda esille ne keinot ja hyödyt sponsoreille, että nämä lähtisivät 
mukaan sponsorointiyhteistyöhön? Millä keinoilla turnausta tulisi myydä, mi-
hin seikkoihin ensisijaisesti tulisi kiinnittää huomiota? 
 
Tein haastattelut työhöni ajalla 11.4.–15.5.2006. Lähetin ensin yrityksille saa-
tekirjeet 11.4.2006 (liitteet 3 ja 4), jonka jälkeen olin heihin yhteydessä puhe-
limitse. Hartwallin haastattelun tein sähköpostitse ja Tampereen Sähkölaitok-
sen haastattelun puhelimitse. Intersport Lielahden, Saarioisten ja Särkänniemen 
toimistoilla kävin henkilökohtaisesti. Henkilökohtaiseen haastatteluun meni ai-
kaa vastaajasta riippuen 30–60 minuuttia. Puhelinhaastatteluun aikaa meni 25 
minuuttia. 
 
 

3.4 Valintakriteerit haastateltaville yrityksille 
 

Tutkimuksessani on mukana viisi yritystä, joista kolme on ollut mukana spon-
soroimassa turnausta. Kaksi muuta yritystä ovat potentiaalisia sponsoreita, joi-
den kanssa tehtävästä sponsorointiyhteistyöstä turnauksen organisaatio olisi 
kiinnostunut. 

 
Särkänniemi, Saarioinen ja Intersport Lielahti valittiin mukaan otokseen, koska 
yritykset ovat olleet mukana sponsoroimassa turnausta aiempina vuosina. 
Tampereen Sähkölaitos on mukana, koska toimeksiantaja haluaa tietää energia-
alalla toimivan yrityksen intresseistä lähteä mukaan sponsoroimaan nuorisolle 
tarkoitettua koripalloturnausta. Hartwall Oyj valittiin yhdeksi potentiaaliseksi 
sponsorikohteeksi, koska Hartwallin limujuomien kohderyhmä on suunnilleen 
samaa kuin turnauksen, eli noin 15-vuotiaat nuoret. 

 
Pidän viittä yritystä tarpeeksi kattavana otoksena tutkimukseeni. Haastattelu-
runkoni (Liitteet 1 ja 2) oli suunniteltu siten, että sain haastateltavilta juuri niitä 
vastauksia, joiden avulla pääsin ratkaisemaan tutkimusongelmaani. 
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Esitän kaikkien haastateltavien vastaukset samassa muodossa niiltä osin kuin 
se on mahdollista. Koska otoksesta kaksi yritystä ei ole aiemmin sponsoroinut 
turnausta, oli kysymysrunkoni luonnollisesti hieman erilainen näiden kahden 
yrityksen kohdalla kuin niiden, jotka ovat aiemmin tehneet sponsorointiyhteis-
työtä turnauksen kanssa. Vastausten kirjoittaminen samaan muotoon helpotti 
yhteenvedon tekemistä. 
 

 

3.5 Tutkimuksen kulku 
 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskitytään usein varsin pie-
neen määrään tapauksia, joita pyritään analysoimaan mahdollisimman perus-
teellisesti. Aineiston tieteellisyyden kriteeri ei tällöin ole sen määrä vaan laatu. 
Tutkija pyrkii sijoittamaan tutkimuskohteen yhteiskunnallisiin yhteyksiinsä ja 
antamaan siitä yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan. Harkinnanvaraisessa otan-
nassa on kyse tutkijan kyvystä rakentaa tutkimukseensa vahvat teoreettiset pe-
rustukset, jotka osaltaan ohjaavat aineiston hankintaa (Eskola & Suoranta 
1998:18). Boedeker, Kinnunen & Kylänpää (2001:27) listaavat laadullisen 
menetelmän piirteiksi muun muassa seuraavia asioita: 
 

• usein tuntemattomampi aihepiiri 
• avoimempi suunnitelma 
• usein pieni näyte, yleistys merkityksiin ja prosesseihin 
• yhdestä yksiköstä kerätyn tiedon määrä usein suuri 
• kysymykset vähemmän standardoituja, jatkokysymykset ja tarkennuk-

set oleellisia 
• analyysi tulkitsevaa 

 
Tutkimusmenetelmänä käytän kvalitatiivista haastattelua. Tarkoituksenani oli 
alun perin tehdä viisi henkilökohtaista teemahaastattelua, mutta yritysten si-
jainnin ja kiireiden takia tein yhden haastattelun puhelimitse ja yhden sähkö-
postitse. Tämä toi yllättävän paljon lisähiontaa ja tarkennuksien tekemistä jo 
valmiiksi tekemääni haastattelurunkoon. Varsinkin sähköpostihaastattelussa pi-
ti miettiä hyvin tarkasti kysymykset ja niiden asettelu, koska tarkentamisen 
mahdollisuutta ei ollut. 

 
Tarkoituksenani oli nauhoittaa kaikki tekemäni haastattelut. Yksi haastateltava 
kuitenkin kielsi haastattelujen nauhoittamisen, joten päätin tehdä kaikki haas-
tattelut samalla menetelmällä, enkä nauhoittanut haastatteluja. Minulla oli kai-
kissa kolmessa haastattelussa mukana kannettava tietokoneeni, jolla vastausten 
ylöskirjoittaminen ja tietojen tallentaminen sujui helposti. Tarvittaessa tarken-
sin saamiani vastauksia; näin väärinkäsityksille ei jäänyt sijaa. 
 
Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista kes-
kustellaan. Teemahaastattelu lähtee oletuksesta, että kaikkia yksilön kokemuk-
sia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia tällä menetelmällä. Teemahaastattelu 
ei sido haastattelua tiettyihin kriteereihin, eikä se ota kantaa haastattelukertojen 
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määrään tai siihen, miten syvälle aiheen käsittelyssä mennään. Haastattelussa 
on kaikkein oleellisinta, että se etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. 
Tämä tuo tutkittavien äänen kuuluviin (Hirsjärvi & Hurme 2000:47–48). 
 
”Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haas-
tattelua” (Hirsjärvi & Hurme 2000:48). Teemahaastattelu on puolistrukturoitu 
menetelmä siksi, että haastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat kaikille samat. 
Teemahaastattelusta puuttuu kysymysten tarkka muoto ja järjestys, mutta se ei 
ole täysin vapaa kuten syvähaastattelu (Hirsjärvi & Hurme 2000:48). 
 
Työssä käyttämäni haastattelumuoto oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. 
Määriteltyjen aiheiden lisäksi minulla oli myös tarkkoja kysymyksiä. Toisten 
haastateltavien kanssa noudatimme hyvinkin tarkasti laatimaani teemoittelua 
sekä kysymyksiä, toisten kanssa keskustelu taas soljui vapaasti ja huolehdin 
vain, että kaikki pääteemat tuli käytyä läpi. 

 
Haastattelujen kirjoittaminen oli kolmivaiheinen tapahtuma: Ensin kirjoitin 
vastaukset ylös itse haastattelussa. Tämän jälkeen kirjoitin vastaukset puhtaak-
si. Pyrin tekemään tämän pian haastattelun jälkeen, jolloin vastaukset olivat 
vielä tuoreessa muistissani. Lopuksi kirjoitin vastaukset vielä kolmannen ker-
ran siinä muodossa, jona ne työhöni halusin liittää.  
 
Esitän haastateltavien vastaukset työssäni erillisinä kappaleina, enkä kommen-
toi vastauksia vielä empiirisessä vaiheessa. Yhteenvedossa teen tiivistelmän 
saamistani vastauksista. Johtopäätöksissä analysoin vastaukset, sekä kirjoitan 
parannusehdotuksia turnauksen organisaatiolle saamieni vastausten perusteella. 
 
 

3.6 Tavoiteltavat tulokset 
 

Saamieni tulosten perusteella esitän Delfin Basketin organisaatiolle selvästi ja 
jäsennellysti vastauksia siihen, mitä mieltä haastatellut yritykset ovat turnauk-
sesta ja kuinka houkuttelevana he sen tapahtumana ja mahdollisena yhteistyö-
kumppanina kokevat. Esitän myös ehdotuksia siitä, miten turnauksen organi-
saation tulisi parantaa yhteistyötään sponsorien kanssa ja minkälaisiin asioihin 
kiinnittää huomioita sponsoreja hankittaessa. 

 
Luulen, että tutkimustuloksiani ei ehditä hyödyntää vielä seuraavaan turnauk-
seen, vaan niitä käytetään vasta vuoden 2007 turnauksen yhteistyökumppani-
neuvotteluihin. Työn valmistuttua tänä keväänä uskon toimeksiantajan pysty-
vän kuitenkin arvioimaan niiden käyttökelpoisuuden. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Oy Hartwall Ab 
 

Tunnettavuus ja mielikuvat 
 

Hartwallin virvoitusjuomien markkinointipäällikkö Mervi Karvo ei tunne Del-
fin Basketia, joten hänellä ei ole minkäänlaisia mielikuvia turnauksesta. 

 
Sponsorointimuoto 

 
Hartwall ei ole kiinnostunut sponsoroimaan Delfin Basketia, koska turnaus ei 
tällä hetkellä ole linjassa Hartwallin brandien visioiden ja strategioiden kanssa. 
Näin ollen yhteistyö ei ole mahdollista. 
 
Houkuttelevuus 

 
Sponsorointikohteiden valinta Hartwallilla lähtee ensisijaisesti brandien visi-
oista. Strategiat visioiden toteuttajina ovat Hartwallin brandisuunnitelmien 
pohjana ja kaiken kommunikaation (media, PR, promootiot ja sponsoroinnit) 
tulee olla linjassa strategioiden kanssa. Yksittäisiä sponsorikohteita yritys ei 
juuri harrasta, vaan keskittää myös niissä voimiaan muutamiin yhteistyökump-
paneihin. Karvo ei osaa sanoa, kuinka Delfin Basketista saataisiin houkuttele-
vampi sponsorointikohde tai minkä alan yrityksille turnaus sponsorointikoh-
teena sopisi, koska hänellä ei ole mielikuvaa turnauksesta. 
 
Näkyvyys 
 
Karvolla ei ole tietoa nykymedioista ja hänen mukaansa se lienee asia, josta on 
neuvoteltava potentiaalisten yhteistyökandidaattien kanssa. 
 
Sponsoroitavan kohteen imagon sopivuus oman yrityksen arvoihin 
 
Hartwallin sponsorointipäätöksiin vaikuttavat sponsoroitavan kohteen imago. 
 
Yhteistyön sujuvuuden vaikutus sponsorointipäätöksiin 
 
Yhteistyön sujuvuus vaikuttaa Hartwallin sponsorointipäätöksiin. 
 
Odotukset sponsorointiyhteistyöltä yleisellä tasolla 
 
Hartwallin sponsoroinnin tavoitteet vaihtelevat brandin tavoitteista riippuen. 
Yritys mittaa tavoitteiden saavuttamista asettamalla kullekin sponsorointikoh-
teelle omat tavoitteet ja mittaamalla niitä. Hartwallin sponsorointipäätöksiin ei 
ratkaisevasti vaikuta, ketkä muut sponsoroivat kohdetta. Karvio odottaa spon-
soroitavan kohteen kanssa yhteistyön olevan joustavaa sekä yhteistyöhaluista 
ja -kykyistä, jossa molemmat osapuolet saavat yhteistyöstä hyötyä. 
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Turnauksen pääsponsorointi 
 
Hartwall ei voisi kuvitella lähtevänsä turnauksen pääsponsoriksi, koska turnaus 
ei tällä hetkellä ole linjassa yrityksen brandien visioiden ja strategioiden kanssa 
(Karvio 11.4.2006, sähköpostihaastattelu). 

 
 

4.2 Tampereen Sähkölaitos 
 
Tunnettavuus ja mielikuvat 

 
Tampereen Sähkölaitoksen myyntijohtajalle Pertti Suuripäälle Delfin Basket 
on ainoastaan nimeltä tuttu. Hänellä on mielikuva, että turnaus on kohtalaisen 
kokoinen nuorille suunnattu koripalloturnaus. 
 
Houkuttelevuus 

 
Suuripää ei pidä mitään tapahtumia kovinkaan houkuttelevina sponsorointikoh-
teina sähkölaitokselle. Tampereen Sähkölaitos on kaupungin omistama, joten 
sponsorointikohteita valittaessa pitää vallita äärimmäinen tasapuolisuus. 
 
Jotta Tampereen Sähkölaitos lähtisi mukaan sponsoroimaan Delfin Basketia, 
pitäisi turnauksen näkyä vahvasti Pirkanmaalla ja turnauksella pitäisi olla mui-
takin arvoja kuin lasten ja nuorten kilpaurheilu. Lisäksi turnauksella pitäisi olla 
laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Turnauksella pitäisi olla myös tietyn-
lainen hyväntekijän arvo sekä sen pitäisi olla pirkanmaalaisille arvokas tilai-
suus. Turnauksen pitäisi nauttia arvoa laajemmissakin piireissä koripallomaa-
ilman lisäksi. 

 
Valtakunnallista tai kansainvälistä näkyvyyttä ei Tampereen Sähkölaitos ta-
voittele, vaan alueellinen rajaus pitää olla. Suuripään mielestä ei voida määri-
tellä jotakin tiettyä alaa, joka sopisi sponsoroimaan Delfin Basketia. Hänen 
mukaansa se on enemmänkin kiinni sponsorointiasioista päättävien henkilöi-
den mieltymyksistä; mitä kohdetta tai tapahtumaa nämä haluavat sponsoroida. 
Sponsoroitavan kohteen imagon sopivuus oman yrityksen arvoihin 
 
Sponsoroitavan kohteen imago vaikuttaa Tampereen Sähkölaitoksen sponso-
rointipäätöksiin. Sähkölaitos pyrkii minimoimaan oleellisia riskejä. Esimerkik-
si yksilöurheilua ei Tampereen Sähkölaitos lähtisi sponsoroimaan, koska riskit 
ovat liian suuret. Jos urheilija kärähtää dopingista ja yrityksen logo on näkyvil-
lä yhdistettävissä urheilijaan, saa yritys siitä kielteistä julkisuutta. Sähkölaitos 
on toiminut 120 vuotta, joten sponsoroitavan kohteen pitää sopia yrityksen 
ikään. Sähkölaitokseen liitettävien käsitteiden pitää olla rehellisyys, johdon-
mukaisuus ja pitkäjänteisyys. Vanhanaikainen ei kohteen kuitenkaan tarvitse 
olla; nuoretkin kiinnostavat, koska he nuoret ovat huomisen rakentajia. 
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Yhteistyön sujuvuuden vaikutus sponsorointipäätöksiin 
 
Yhteistyön sujuvuus vaikuttaa Suuripään mukaan ainakin sponsoroinnin uusin-
tapäätökseen. Jos asioita ei ole hoidettu luvatulla tavalla, ei Tampereen Sähkö-
laitos uusi sponsorointisopimusta. Sponsorointiyhteistyössä Suuripään mukaan 
tulee sponsoroitavan kohteen ottaa yhteyttä sponsoriin ja kertoa miten sponso-
roitava tapahtuma on mennyt ja kuinka paljon tapahtumassa on käynyt ihmisiä, 
ei toisinpäin. Näiden asioiden perusteella pystyy arvioimaan, onko sponsorointi 
mennyt niin kuin piti. Molempien osapuolien pitää myös noudattaa sopimusta. 

 
Odotukset sponsorointiyhteistyöltä yleisellä tasolla 
 
Tampereen Sähkölaitos odottaa sponsorointiyhteistyöltä näkyvyyttä. Se ei kui-
tenkaan halua näkyä räikeästi vaan selkeästi, takapiruna. Mainoksillaan se ha-
luaa viestiä ihmisille: ”Olet missä tapahtumassa tahansa, sähköä tarvitaan siel-
läkin”. Tampereen Sähkölaitos haluaa, että ihmiset mieltävät sen tapahtumissa 
ja peleissä itsestäänselvyydeksi, aivan kuten sähkökin on itsestäänselvyys.  

 
Sähkölaitoksen yleisin tyyli sponsoroida on ostaa mainos pelipaikalta. Sponso-
rimuotona siitä ei saa ehkä eniten irti ja siihen pitäisikin Suuripään mukaan sat-
sata lisää. Jos Tampereen Sähkölaitos tekee isomman sopimuksen jonkin koh-
teen kanssa, pyytävät monet muut yritykset samaa. Tampereen Sähkölaitos on 
tietoisesti valinnut tavan, jossa he näkyvät vain mainoksen tasolla. 
 
Sähkölaitos ei ole asettanut tavoitteita sponsoroinnilleen. Suuripään mukaan 
tavoitteita on vaikea asettaa ja esittää tuloksia. Ainoa tapa tuntuu olevan se, et-
tä sponsorointikohde kertoo kuinka paljon ihmisiä on tapahtumassa käynyt. 
Jossakin mediassa voi mitata kokonaisnäkyvyyttä. 
 
Tampereen sähkölaitoksen sponsorointipäätökseen vaikuttaa, ketkä muut spon-
soroivat tapahtumaa. Yritys ei sponsoroi samaa kohdetta kilpailijan kanssa. 
Yhden kerran Tampereen Sähkölaitoksen sponsorointikohde oli tehnyt sopi-
muksen sähkölaitoksen kilpailijan kanssa. Jatkossa Tampereen Sähkölaitos ei  
enää sponsoroinut kohdetta. Sähkölaitos ymmärtää, että kohteen pitää tienata 
rahaa, mutta kohteen tulee ymmärtää myös sponsoroijan kanta. Tampereen 
Sähkölaitos on asiasta hyvin tarkka; jos he osallistuvat sponsorointiin, he eivät 
halua nähdä kilpailijan mainosta vieressä. 

 
Tällä hetkellä Tampereen sähkölaitoksella on mainokset jäähallissa, Ratinan 
stadionilla, Pyynikin palloiluhallilla, Metroautoareenalla sekä Pirkkahallissa. 
Vaikka seurat myyvät mainospaikkoja, ei yritys kuitenkaan halua leimaantua 
urheiluseuraan, vaan sponsoroinnilla he hakevat näkyvyyttä liikuntapaikalla. 
Myös Tampereen ympärillä sijaitsevien kuntien jäähalleissa on Tampereen 
sähkölaitoksen mainoksia. 
 



 23   

Turnauksen pääsponsorointi 
 
Koska Suuripää oli jo aiemmin maininnut Tampereen Sähkölaitoksen halutto-
muuden lähteä sponsoroimaan Delfin Basket Tournamentia, kysyin yleisellä 
tasolla, voisiko hän kuvitella yrityksensä lähtevän minkään tapahtuman pääs-
ponsoriksi. 
 
Tampereen Sähkölaitos voisi kuvitella lähtevänsä jonkin kohteen tai tapahtu-
man pääsponsoriksi ainoastaan silloin, jos kohteella olisi hyvä myyntimies. 
Sähkölaitos on ollut Tapsan tahtien pääsponsorina kaksi vuotta sitten. Kysei-
nen tapahtuma ei tuntunut sopivan sähkölaitokselle, eikä sähkölaitos ei saanut 
sponsorina toimimisesta käytännössä katsoen mitään hyötyä. Suuripään mu-
kaan ongelma on siinä, että asiakastilaisuuksista ei tunnuta saavan mitään irti. 
Parempina kohteina Suuripää pitää kertaluontoisia tapahtumia, jossa esiintyy 
esimerkiksi jokin tunnettu esiintyjä. Tällaisiin tilaisuuksin voisi viedä sidos-
ryhmiä. Monet asiakkaat osallistuvat asiakastilaisuuksiin pomon määräyksestä, 
vaikka tilaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, että niissä pitäisi olla kaikilla ki-
vaa. Joskus jopa tapahtuman isännästä paistaa läpi isäntänä toimimisen pa-
konomaisuus. Nämä asiat eivät kuitenkaan vähennä tapahtuman arvoa; kohde-
ryhmä vaan ei ole oikea. 

 
Suuripää on sitä mieltä, että perinteisten asiakastilaisuuksien tilalle pitäisi kek-
siä uusia, vaihtoehtoisia tapoja.. Uudet ideat ovat kaivattuja, koska oheistapah-
tumat ovat usein liian samanlaisia. Esimerkiksi koripalloa ei tarvitse pelinä 
muuttaa, vaan ongelma on siinä, että mitä uutta toisi sen rinnalle (Suuripää 
12.4.2006, puhelinhaastattelu). 

 
 

4.3 Intersport Lielahti 
 

Sponsorointimuoto 
 

Intersport Lielahden kauppias Timo Tiitinen ja myyntipäällikkö Jussi Kurjen-
mäki kertovat, että Intersportilla on myyntipiste Sampolan koululla. Mainoksia 
Intersportilla on ollut turnauksen esitteissä sekä toimihenkilöiden kaulus-
paidoissa. Lisäksi Intersport on sponsoroinut turnaukselle T-paitoja sekä erilai-
sia toimistotarvikkeita turnauksen kisatoimistoon sekä sponsoroinut turnauk-
seen pelipalloja. Intersportilla ei ole mainoksia Delfin Basket Tournamentin 
pelikouluilla. 

 
Tiitinen ja Kurjenmäki eivät osaa sanoa, missä eri muodoissa he olisivat kiin-
nostuneet sponsoroimaan Delfin Basketia. Turnaus on kansainvälinen, joten 
vaikka heillä olisi mainoksia pelikouluilla, se ei toisi haluttua lisäarvoa yrityk-
selle. Intersportilta ollaan tyytyväisiä siihen, mitä he ovat myynnillisesti saa-
neet aikaan. Turnaus järjestetään ajankohtana, jolloin myymälässä muuten olisi 
hiljaista, joten myyntipisteen ja myyjien järjestäminen Sampolaan onnistuu.  
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Myynti on myös hyvä lisä muuten hiljaiselle ajalle. Intersportin Delfin Basket 
Tournamentin sponsorointi on kasvanut ensimmäisistä kerroista asti. Kasvu on 
ollut luontaista yhteistyön syvetessä. 
 
Mielikuvat 

 
Kurjenmäen ja Tiitisen mukaan Delfin Basket Tournament on mahtava turna-
us, tunnettu myös niiden keskuudessa jotka eivät pelaa koripalloa, näkyy katu-
kuvassa kohtuullisen hyvin, tuo Tampereelle julkisuutta, monena vuonna sa-
mat joukkueet, joka kesäinen perinne, työläästi järjestettävä (sekä organisaati-
olle että Intersportille), talkoohenkinen, pienentynyt vuosien mittaan, muuttu-
nut tyttövoittoiseksi ja koetaan turvalliseksi tulla toiselta puolelta maapalloa. 
Lisäksi turnaus on Intersportilaisten mukaan kadottanut ”jonkin juttunsa”. Ul-
komaisista joukkueista heille tulevat mieleen tietyt häirikköjoukkueet. ”Kas-
vattava tekijä junioreille” on assosioitunut arvomerkitys, jonka Kurjenmäki ja 
Tiitinen liittävät turnaukseen. 

 
Houkuttelevuus 

 
Kurjenmäki ja Tiitinen eivät määrittele turnauksen houkuttelevuutta muuten 
kuin sanomalla, että turnaus on hyvänä ajankohtana, koska elokuun alussa on 
yrityksessä muuten myynnillisesti hiljaista. 
 
Hyvä puoli turnauksessa Intersportin kannalta on suuri ihmis- ja osallistuja 
määrä. Jos osananottajat ja porukka yleensä vähenee, ei Intersportin kannattaisi 
lähteä mukaan yhteistyökumppaniksi ehkä ollenkaan. Jos taas turnaus olisi 
myös aikuisille, tai jos siellä järjestettäisiin jokin ulkoilma koripallotapahtuma, 
toisi se yritykselle lisää haluttua näkyvyyttä sekä kasvattaisi myyntiä. 
 
Tavaravalikoima on vuosien saatossa muotoutunut oikeaksi kohderyhmän tar-
peisiin nähden. Jos mukana olisi enemmän vanhempia osallistujia, tietäisi se 
aina lisää potentiaalisia asiakkaita Intersportille. 
 
Turnauksen tulisi pysyä monipuolisena ja osallistujia tulisi olla ainakin sama 
määrä, jotta Intersport edelleen jatkaisi Delfin Basket Tournamentin sponsori-
na. On Intersportin kannalta hyvä asia, jos Sampolan koulu pysyy ruokailukou-
luna ja että asiat pyöritetään edelleen fiksusti. Jos turnaus olisi ainoastaan 
suomalaisille joukkueille, olisi Intersportin ehkä hyödykästä mainostaa myös 
pelipaikoilla. Toisaalta Intersportilta tiedetään juuri kansainvälisyyden olevan 
yksi turnauksen rikkauksista.  
 
Tiitinen arvelee, että Delfin Basket Tournament sopisi sponsorointikohteena 
vapaa-ajan ja urheilun parissa toimiville yrityksille. Koska osallistujat ovat 
nuoria iältään ja heillä on yleensä vanhemmat mukana, saattaisi esimerkiksi 
kodinkonetekniikan yritys olla turnaukselle sopiva sponsori. 
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Näkyvyys 
 

Tiitinen ja Kurjenmäki ovat sitä mieltä, että näkyvyyttä ei ole ikinä liikaa. 
Esimerkiksi radio- ja lehtimainonta voisi olla hyvä juttu, niiden avulla voisi he-
rätellä kiinnostusta sekä saada lisää paikallista näkyvyyttä. 

 
Sponsoroitavan kohteen imagon sopivuus oman yrityksen arvoihin 

 
Kohteella tulisi mielellään olla samanlainen imago kuin Intersportilla on. Inter-
sport voi kuitenkin joskus rikkoa rajoja, mutta silloin tapahtuman tulisi olla 
paljon pienempi ja paikallinen sekä kestoltaan vielä lyhyempi kuin Delfin Bas-
ket Tournament. 
 
Delfin Basket Tournamentilla on hyvä imago. Intersport ei kuitenkaan sponso-
roisi turnausta isommilla summilla, vaikka imago olisikin ”parempi”. Nyt ta-
pahtuma on tiivis ja kokonaisuudessaan hyvä paketti. 

 
Kohderyhmät 
Intersport tavoittelee turnauksen sponsoroinnilla 15–16 vuotiaita nuoria. Yritys 
tavoittelee myös turnauksessa mukana olevia pelaajien vanhempia, koska nämä 
ovat niitä, jotka tekevät ostopäätökset. 

 
Yhteistyön sujuvuuden vaikutus sponsorointipäätöksiin 
Yhteistyön sujuvuus vaikuttaa Intersportin sponsorointipäätökseen. Ensimmäi-
sinä vuosina yhteistyö Delfin Basketin kanssa oli tuskaista, koska turnauksella 
ei ollut selviä kasvoja yritysmaailmaan päin; jokainen hoiti ja sai tehdä vähän 
kaikkea. Viime vuodet ovat menneet äärimmäisen hyvin. Ensiksi Panu teki hy-
vää työtä neljän vuoden ajan, jonka jälkeen antoi selvät koordinaatit Villelle ja 
Anulle, jotka vielä selkeyttivät hommaa entisestään. 
 
Yhteistyöltä Intersport odottaa, että homma toimisi samojen henkilöiden kaut-
ta. Nyt yrityksellä on ollut yksi puhelinnumero, josta he saavat nimetyn yh-
teyshenkilön kiinni aina apua tai tietoa tarvitessa. 

 
Tyytyväisyys aiempaan sponsorointiyhteistyöhön 

 
Intersport on ollut tyytyväinen Delfin Basket Tournamentin kanssa tehtyyn yh-
teistyöhön. 
Jälkihoito 

 
Turnaus on hoitanut sponsorointisuhdetta jälkikäteen kertomalla, mitkä asiat 
ovat menneet hyvin ja antanut tietoa siitä, mihin suuntaan turnaus on menossa. 
Tiitinen ja Kurjenmäki ovat olleet tyytyväisiä tämänkaltaiseen jälkihoitoon. 
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Tavoitteet ja saadut hyödyt sponsorointiyhteistyöstä 
 

Intersport ei ole asettanut tavoitteita sponsorointiyhteistyölle Delfin Basket 
Tournamentin kanssa. Turnauksen sponsoroinnista saatuina hyötyinä yritys 
mainitsee näkyvyyden Pirkanmaalla koripalloilijoiden kesken sekä Lielahden 
myymälän tunnettuuden kasvun. 

 
Parannusehdotukset sponsorointiyhteistyölle 

 
Jos nykyiset turnauksen yhteyshenkilöt pääsevät samantyyliseen toimintaan 
kuin henkilöt aiempina vuosina, on se riittävää ja luotettavaa Intersportin nä-
kökulmasta katsottuna. On hyvä, että turnaus on aina samaan aikaan ja perus-
asiat ovat samoja vuodesta toiseen. Yhteistyön alussa oli neljä tai viisi henkilöä 
hoitamassa sponsorointisuhteita ja tieto ei kulkenut edes näiden henkilöiden 
kesken. Jos liian moni ihminen hoitaa samoja asioita, vie se myös liian paljon 
aikaa. 

 
Tulevaisuus 

 
Intersport on ollut mukana sponsoroimassa Delfin Basket Tournamentia seit-
semän vuotta. Yritys tekee sponsorointisopimuksen aina kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. 
 
Intersportilla on nyt menossa kolmevuotisen sopimuksen viimeinen vuosi ja 
neuvottelut sponsoroinnin jatkamisesta käydään turnauksen jälkeen. Intersport 
ei osaa vielä sanoa, jatkavatko he turnauksen sponsorointia. Aiemmin he ovat 
sponsoroineet Wilsonin pallot turnaukseen ja tänä vuonna pallomerkki muut-
tuu. Se voi osaltaan olla yksi muutostekijä. Jatkosopimukseen vaikuttaa myös 
jatkuuko turnaus samanlaisena. Jos turnaus pienentyy tai sitä supistetaan pal-
jon, pitää Intersportin miettiä myös omat kuvionsa uudestaan sponsoroinnin 
suhteen. 

 
Turnauksen pääsponsorointi 
 
Tiitinen arvelee olevan mahdotonta, että yritys lähtisi Delfin Basket Tourna-
mentin pääsponsoriksi. Sen paikallisen näkyvyyden mitä yritys on tavoitellut, 
on se saanut myyntikojuja pitämällä. Pääsponsoroijana yritys ei välttämättä 
saisi yhtään sen enempää kuin nykyiselläkään sponsorointipanoksellaan. 
Myöskään turnauksen kansainvälisyys ei toisi Intersportille lisähyötyä, koska 
yrityksellä ei ole postimyyntiä. Tiitinen uskoo, että jokin autoliike, jonka  
merkkejä myydään ympäri maailmaa, tai pankki voisi olla sopivan alan yritys 
pääsponsoriksi. Jos turnaukseen tulisi pääsponsori ja turnauksen nimi ym. 
muuttuisi sponsorin mukaan, katoaisi perinne ja paljon asioita pitäisi muuttaa, 
esimerkiksi Delfin sanaa ei voitaisi enää käyttää. 
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Odotukset sponsorointiyhteistyöltä yleisellä tasolla 
 

Intersport valitsee sponsoroitavat kohteet paikallisuuden ja kaupallisuuden pe-
rusteella. Joukkueurheilun sponsoroinnissa, kun junioreita on paljon, saadaan 
kohdistettua näkyvyyttä ja sponsorointi on kaupallisestikin järkevää. Yksilöur-
heilussa valitaan näkyvä persoona, josta on yritykselle hyötyä. Yksilöurheilijat 
toimivat myös äänitorvena yritykselle. 
 
Intersportin sponsorointipäätöksiin vaikuttaa se, ketkä muut sponsoroivat koh-
detta. Jos saman alan yritys sponsoroi Intersportille tarjottua kohdetta, ei Inter-
sport lähde mukaan sponsoroijaksi. 
 
Tällä hetkellä Intersport sponsoroi kymmentä yksilöurheilijaa ja seitsemää 
joukkuetta. Intersport on ollut myös kahtena vuonna mukana sponsoroimassa 
Koulukatu Street Basketia. Viime vuonna Intersport sponsoroi myös ala-asteen 
kouluja järjestämällä hiihtokilpailut. Tämä oli puhdas mielijohde, eikä siihen 
liittynyt kaupallisuutta, vaan yritys halusi ”tarjota” kouluille elämyksiä ja lii-
kuntaa, herätellä ala-asteen puolta sekä opettaa lapsia hiihtämään. 
 
Intersport kansallisesti sponsoroi isoja tapahtumia, kuten Nuori Suomi -
tapahtumaa. Myös yksilöurheilijoita, jotka menestyvä kansallisesti tai kansain-
välisesti, sponsoroidaan (Kurjenmäki & Tiitinen 3.5.2006, henkilökohtainen 
haastattelu). 

 
 

4.4 Saarioinen Oy 
 

Sponsorointimuoto 
 
Saarioinen on sponsoroinut Delfin Basket Tournamentia rahalla sekä ruoalla. 
Saarioinen tarjoaa ruoat turnauksen osanottajille turnauksen ajaksi. Sponso-
roimalla turnausta yritys saa tarpeeksi näkyvyyttä. Mainokset ovat siellä, missä 
ruokailut tapahtuvat. Myös banderolleja on pelipaikoilla. 
 
Saarioisten sponsorointi on pysynyt suunnilleen samansuuruisena siitä lähtien, 
kun se turnauksen ensimmäisenä vuotena aloitti kohteen sponsoroinnin. Jos 
turnauksen osallistujamäärät kasvavat, kasvaa sponsorointi automaattisesti 
ruoan määrällä mitattuna. 

 
Mielikuvat 

 
Mattilalla on mielikuva Delfin Basket Tournamentista, että se on nimenä tun-
nettu tapahtuma Tampereella. Arvomerkityksenä turnauksesta Mattilalle tulee 
mieleen nuorisotoiminta. 
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Houkuttelevuus 
 

Houkuttelevina sponsorointikohteina Saarioinen pitää kohteita, jotka liittyvät 
perheisiin, junioriurheiluun ja liikuntaan koska yritys haluaa olla tunnettu ter-
veellisien elämäntapojen ja terveellisen ruoan viestittäjänä. Mattila pitää Delfin 
Basket Tournamentia kohtalaisen houkuttelevana sponsorointikohteena. Tur-
nauksen kohderyhmä sopii Saarioiselle; perheet ja junioriurheilijat. 
 
Mattila ei osaa sanoa, miten turnauksen pitäisi muuttua, jotta se olisi houkutte-
levampi sponsorointikohde yritykselle. Saarioisen mielestä Delfin Basket 
Tournament sopii parhaiten sellaisille yrityksille, joiden kohderyhmä on sama 
kuin turnauksen kohderyhmä. 

 
Näkyvyys 

 
Mattilan mielestä sponsoroitavalla kohteella saisi aina olla enemmän näky-
vyyttä. Aamulehdessä turnaus on näkynyt kohtuullisesti. 

 
Sponsoroitavat kohteen imagon sopivuus oman yrityksen arvoihin: 

 
Sponsoroitavan kohteen imago vaikuttaa Saarioisten sponsorointipäätökseen 
voimakkaasti. 

 
Kohderyhmät 

 
Saarioinen tavoittelee Delfin Basket Tournamentin sponsoroinnilla perheitä ja 
junioriurheilijoita. 
 
Yhteistyön sujuvuuden vaikutus sponsorointipäätöksiin 

 
Yhteistyön sujuvuus vaikuttaa Saarioisten sponsorointipäätöksiin.  
Mattila ei näe mahdollisia Delfin Basketin järjestämiä asiakastilaisuuksia tär-
keänä yhteistyön muotona – heidän asiakkaat ei kuitenkaan lähtisi tilaisuuksiin 
mukaan ja kesällä yleensä on vaikea saada ihmisiä osallistumaan tällaisiin ti-
laisuuksiin. Sen sijaan Mattila pitää yhteydenpitoa sponsoroitavan kohteen ta-
holta tärkeänä. Myös aikataulutus on hyvin tärkeää – viime tipassa ei saa olla 
liikkeellä vaan aikataulun pitää olla väljä. 
 
Tyytyväisyys aiempaan sponsorointiyhteistyöhön 

 
Mattila on suhteellisen tyytyväinen Delfin Basket Tournamentin kanssa teh-
tyyn yhteistyöhön; hommat ovat hoituneet. Yhteistyöhenkilö turnauksen tahol-
ta on myös Saarioisten työntekijä, joten hän hoitaa suurimmaksi osaksi sponso-
rointiasiat Saarioisen ja Delfin Basket Tournamentin välillä. 
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Jälkihoito 
 

Delfin Basket Tournament ei ole hoitanut sponsorointisuhteita Saarioiseen jäl-
kikäteen. Saarioinen kaipaisi raporttia, tai jotain kuvausta siitä, miten turnaus 
meni. 

 
Tavoitteet ja saadut hyödyt sponsorointiyhteistyöstä 

 
Saarioisella ei ole asetettuja tavoitteita Delfin Basket Tournamentin sponso-
roinnille. Yhtenä tavoitteena Mattila näkisi, että merkkimielikuva tulee esille ja 
jää kohderyhmän mieliin. Hän uskoo, että oikea ympäristö vie sitä oikeaan  
suuntaan. Mattila arvelee, että tavoitteet ovat saavutettu. Ruokailun yhteydessä 
on mainoksia, jotta ruokailijat tietäisivät, että ruoka on Saarioisen. Siellä missä 
syödään, Saarioisen tulee näkyä. 

 
Parannusehdotukset sponsorointiyhteistyölle 

 
Mattila haluaisi, että sponsorisuhdetta hoidettaisiin myös jälkikäteen. Saarioi-
nen haluaisi ehdottomasti palautetta ruoastaan. Tyytyväinen ruokailija on Saa-
rioisen tavoite. Myös Saarioisten materiaaleja, ravinto-oppaita voisi olla henki-
lökohtaisessa jaossa pienillä saatesanoilla. Osallistujilta kysyttäisiin ovatko he 
kiinnostuneita oppaasta ja jos ovat, niin saisivat esitteen. Yleiseen jakoon niitä 
ei kannata laittaa, koska silloin ne helposti jäävät huomaamatta. 
 
Tulevaisuus 

 
Mattila uskoo, että Delfin Basket Tournamentin sponsorointi on ollut yrityksel-
le positiivinen asia ja aikoo jatkossakin sponsoroida turnausta mikäli kustan-
nukset eivät nouse kohtuuttomasti. 

 
Turnauksen pääsponsorointi 
Mattila ei nopeasti ajateltuna voisi kuvitella, että Saarioinen lähtisi turnauksen 
pääsponsoriksi. Pääsponsorointi on panoskysymys ja sitä pitäisi pystyä hyö-
dyntämään muutenkin kuin pelkällä logolla tai sillä, että turnauksen nimi 
muuttuisi Saarioinen-turnaukseksi. Saarioiselle riittää, että se näkyy turnauksen 
ruokailun yhteyksissä ja joissakin painetussa materiaalissa. 
 
Odotukset sponsorointiyhteistyöltä yleisellä tasolla 
 
Saarioinen valitsee sponsoroitavat kohteet sen perusteella, kuinka hyvin ne so-
pivat brandin arvoihin ja tavoitteisiin sekä siihen, mihin suuntaan brandimieli-
kuvaa ollaan kehittämässä. Myös kohderyhmä on hyvin tärkeä. Saarioisen 
sponsorointiyhteistyö painottuu koko ajan yhä enemmän nuorisourheiluun 
huippu-urheilun sijaan. 
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Saarioisen tavoitteita sponsorointiyhteistyöltä ovat mainehyöty ja näkyvyys. 
Yritys valitsee turvallisia kohteita, joihin ei liity riskejä. Tästä syystä Saarioi-
nen ei juuri sponsoroi yksilöurheilijoita. Jos sponsoroitava urheilija kärähtäisi 
dopingista ja yrityksen logo liitettäisiin urheilijaan, olisi mainetappio suuri. 
 
Saarioinen mittaa sponsoroinnin näkyvyyttä Sponsorservicen kautta. Raportti 
kertoo yrityksen näkyvyyden TV:ssä ja lehdissä sekunteina sekä palstatilana. 
Arvoja on huomattavasti vaikeampi mitata ja se tapahtuukin yleensä mutu-
tuntumalla. 
 
Saarioisen sponsorointipäätökseen ei yleensä vaikuta ketkä muut sponsoroivat 
kohdetta. Jos kuitenkin kaikki kohteen muut sponsorit olisivat esimerkiksi al-
koholimerkkejä, Saarioinen ei lähtisi mukaan sponsoroimaan kohdetta. 
 
Saarioinen sponsoroi tällä hetkellä jääkiekkoa, koripalloa ja jalkapalloa laita-
mainoksin. Peliasuihin, ainakaan jääkiekon, ei Saarioinen halua logoaan, vaan 
hakee näkyvyyttä nimenomaan laitamainoksin. Saarioinen sponsoroi myös 
suunnistusliiton junioripuolta sekä Tampereen kaupungin orkesteria (Mattila 
8.5.2006, henkilökohtainen haastattelu). 

 
 

4.5 Tampereen Särkänniemi Oy 
 

Sponsorointimuoto 
 

Särkänniemen markkinointipäällikkö Tiina Mörttinen ja myyntipäällikkö Saija 
Pajuoja kertovat, Särkänniemi on kolmen viime vuoden aikana jättänyt kaikes-
sa sponsoroinnissaan rahallisen markkinointitukemisen kokonaan pois. Sär-
känniemi kutsuu itseään mieluummin yhteistyökumppaniksi kuin sponsoroi-
jaksi ja tehdyn yhteistyön odotetaan tuovan hyötyä niin kohteelle kuin yrityk-
sellekin. Särkänniemen sponsorointi on määrään perustuvaa alennusta. Lisäksi 
yrityksellä on selkeitä hyväntekeväisyyskohteita, jotka valitaan vuosittain ja 
joille annetaan lipputuotteita. 

 
Särkänniemen markkinointimixiin ei kuulu sponsorointi. Yritys haluaa purkaa 
mallia, jossa sponsoroinnin kohteelle annetaan ainoastaan rahallista panosta. 
Sponsorointi ei ole Särkänniemen linjan valinta, mutta yritys tulee kyllä vas-
taan ja on valmis kehittelemään erilaisia yhteistyömuotoja. 
 
Delfin Basket Tournamentille annetaan alennuksia lippumääristä. Lisäksi tur-
naus saa käyttää Särkänniemen logoa ja nimeä esitteissään ja mainonnassaan. 
Tämä pätee myös muihin nuorisourheilutapahtumiin – jos tapahtumiin liittyy 
vierailu huvipuistossa, niin Särkänniemi voi antaa hintaetua. 
 
Mörttinen pohtii, onko Delfin Basket Särkänniemelle enemmän hyväntekeväi-
syys- vai sponsorointikohde. Yhteistyökumppanuudessa pitäisi vallita win-win 
tilanne. Tässä tapauksessa se tarkoittaisi sitä, että Delfin Basketin pitäisi saada 
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yhteistyöstä jotakin hyvää, ja Särkänniemen lisää asiakkaita. Tänä päivänä 
Särkänniemi ei saa Delfin Basketin sponsoroijana itselleen käytännössä min-
käänlaista hyötyä. Delfin Basketissa ovat lipunmyynti ja kävijämäärät laske-
neet. Miksi Särkänniemi laittaisi rahaa tällaiseen kohteeseen? Yhteistyön ei tu-
le olla hyväntekeväisyyttä eikä plus miinus nolla voi olla Särkänniemelle kan-
nattava tulos. 

 
Mielikuvat 
 
Mörttinen ja Pajuoja mieltävät Delfin Basket Tournamentin positiiviseksi, jär-
jestelyiltään hyviksi sekä yhdeksi parhaimmaksi omalla alallaan. Kuitenkin 
mielikuvat turnauksesta on heidän mielestään liittynyt liian huonosti Särkän-
niemeen. Esimerkiksi kun Mörttinen aloitti uutena markkinointipäällikkönä 
Särkänniemessä muutama vuosi sitten, tuli hänelle täytenä yllätyksenä, että 
Särkänniemellä on jotakin tekemistä Delfin Basketin kanssa. Assosioituneina 
arvomerkityksinä Mörttinen ja Pajuoja liittävät turnaukseen kansainvälisyyden 
ja suvaitsevaisuuden. Kuitenkaan turnauksen markkina-arvo Särkänniemen lii-
ketoiminnan kannalta ei ole suuri. 

 
Houkuttelevuus 
 
Mörttinen ja Pajuoja pitävät sellaista sponsorointikohdetta houkuttelevana, jos-
sa Särkänniemen nimi näkyy hyvin. Myös mediassa näkyvät/kuultavat ”kauniit 
sanat” Särkänniemestä, joka kannattaa urheilevia nuoria, olisi positiivinen asia. 
Kohteen tulee myös ymmärtää, että Särkänniemi ei voi lähteä sponsoroimaan 
ainoastaan hyvästä sydämestä, vaan vaatii panokselleen vastinetta. Kohteen tu-
lee olla myös sitoutuneita yhteistyöhön 110 prosentilla. Särkänniemi yritykse-
nä on iso ja houkutteleva sponsoroijaehdokas monelle taholle, ja päivittäin tu-
levista puhelinsoitoista on pakko karsia tarkasti, mihin yritys voi lähteä  
mukaan. 
 
Pajuoja kertoo, että Delfin Basket Tournamentin ja Särkänniemen yhteistyön 
alkuaikoina oli tapana, että turnauksen tapahtumia järjestettiin Särkänniemessä. 
Turnauksen nimi on ollut liitettävissä aina Särkänniemen delfiineihin. Ennen 
myös turnauksen avajaiset järjestettiin Särkänniemessä. Ensin avajaiset järjes-
tettiin kaikille osallistujille, sitten ainoastaan mini-ikäisille ja tämän jälkeen 
avajaisia ei enää järjestetty Särkänniemessä. Jos kaikissa olisi onnistuttu, ja pe-
rinteet olisivat säilyneet, voisi asiat nyt olla toisin. Särkänniemi ei voi vain tar-
jota – jos esitellään hieno show, täytyy Särkänniemenkin saada jotakin, esi-
merkiksi pääsylipputuloja. Särkänniemi aikoo kuitenkin todennäköisesti pysyä 
turnauksen yhteistyökumppanina, vaikka karkeasti ajatellen heillä ei ehkä olisi 
mitään syytä, koska käytännössä katsoen he eivät saa sponsoroinnilleen mitään 
vastinetta. 
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Yhtenä houkuttelevana sponsorointikohteena Pajuoja pitää Sun Svolia, jolla on 
hyvä tapahtuman etukäteismarkkinointi ja info siitä, mitä kaikkea tapahtumia 
ja oheistapahtumia tulee olemaan. Lisäksi tapahtuma kiinnostaa mediaa. Ta-
pahtuman seuraamisella on arvoa Särkänniemen muiden asiakkaiden kannalta 
katsottuna. 

 
Delfin Basket Tournament järjestetään juuri Särkänniemen kiireisimmän se-
songin aikana, jolloin Särkänniemestä ei voida juuri ”venyä”. Toki jos turnaus 
kasvaisi ja toisi Särkänniemelle lisää asiakkaita, oltaisiin Särkänniemestäkin 
kiinnostuneempia turnauksen suuntaan. Näin Särkänniemi saisi sponsorointi-
kohteeltaan kaivattua hyötyä vastineeksi antamalleen panokselleen. Hyötyä tu-
lisi myös, jos Särkänniemi voisi nostaa turnauksen omiin markkinointivälinei-
siinsä, niin kuin tapahtui NRJ -konsertin kanssa. 
 
Delfin Basket Tournament voisi järjestää Särkänniemessä esimerkiksi katuko-
ristapahtuman, silloin Särkänniemikin voisi käyttää turnausta omissa markki-
nointivälineissään. Tällä hetkellä se ei tuota muille iloa tai lisäarvoa Särkän-
niemelle, että DBT ”on täällä”. Turnauksen organisaation tulisi ymmärtää yh-
teistyömuoto toisin. Kukaan ei ole sponsorointiuhri, ja kaikki hyödyt pitäisi 
tuoda esille. Mörttinen näkee, että miesten PM-kisoja, jotka järjestetään Delfin 
Basketin yhteydessä, voitaisiin käyttää markkinoinnillisesti hyväksi yhteis-
työssä Särkänniemen kanssa. Jos mediakynnys ylitettäisiin tuomalla kansain-
väliset ja suomalaiset huippupelaajat huvipuistoon, toisi se haluttua hyötyä 
Särkänniemelle. 

 
Mörttisen mukaan Särkänniemen tulee olla eri lajien ja seurojen kanssa tasa-
puolisia, eivätkä he voi veljeillä ja liitoilla toisten kanssa enemmän kuin tois-
ten, koska Särkänniemi on koko kaupungin paikka. 
 
Mörttinen ja Pajuoja miettivät, että välillä tuntuu, että yhteistyötä tehdään puo-
lin ja toisin vain tavan vuoksi. Tämänlainen yhteistyö ei palvele kumpaakaan 
osapuolta. Pajunaho kertoo, että asiasta on kuitenkin turnauksen organisaation 
kanssa käyty hyviä keskusteluja. Yhteishenkilö turnauksen osalta vaihtuu kui-
tenkin liian usein, ja informaatio aikaisemmista vuosista ei siirry uudelle hen-
kilölle. Uusi henkilö ei myöskään aina tiedä, mitä edellinen henkilö on tehnyt. 
 
Parhaimmillaan Särkänniemi on myynyt Delfin Basket Tournamentille yli 
1000 avainta. Tällöin Särkänniemi sponsoroi turnausta rahallisesti 2500 eurol-
la. Nyt lippujen myyntimäärä on puolet siitä. Sponsoriraha ensin puolitettiin, 
nyt se on 0 euroa. Pajuoja sanoo, että jos ajatellaan lipunmyyntiyhteistyötä, 
niin mitä suurempi määrä lippuja kulkee tapahtuman kautta, sitä enemmän 
Särkänniemi antaa lipuista alennusta. Särkänniemi ei ole määritellyt hintaa 
loppukäyttäjälle. Jos osallistujamäärä turnaukseen ei ole suuri, siitä ei jää or-
ganisaatiolle voittoa, koska alennus Särkänniemeltäkään ei ole suuri. 
Mörttisen mukaan Delfin Basket Tournament sponsorointikohteena sopisi par-
haiten jollekin urheiluvälinevalmistajalle tai kyseisen lajin maahantuojalle. 
Hyvistä hetkistä jäävät tuotemerkit mieleen. 
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Särkänniemi haluaa, että siitä saadaan tapahtumaan hyvä ja laadukas yhteis-
työkumppani. Särkänniemi voisi tarjota mielenkiintoista ja tervehenkistä 
oheisohjelmaa sekä mukavan lisän turnaukseen. Nyt turnauksen aikataulu ei 
mahdollista Särkänniemen tyyppistä ohjelmaa. Tapahtumalle tarvitsisi varata 
aikaa, nyt se on lisäpalana. Särkänniemen kannalta olisi ideaalista, jos turnauk-
sen osanottajille olisi varattu aikaa Särkänniemi-illalle, jolloin kaikki turnauk-
sen osallistujat tulisivat Särkänniemeen huvittelemaan. Tällöin osallistujilla 
olisi aikaa ja mahdollisesti jokin tarkoitus Särkänniemessä ololle. 
 
Näkyvyys 
 
Mörttisen mukaan sponsoroinnin yleisesti pitäisi perustua näkymisen määrään. 
Sponsori näkyy kaikissa televisioiduissa tapahtumissa. Junioriurheilussa ei täl-
laisesta voida luonnollisestikaan puhua. Jos esimerkiksi Delfin Basket saa jul-
kisuutta Aamulehdessä, pitäisi jutun yhteydessä käydä ilmi, että Särkänniemi 
on hyvä yhteistyökumppani. Nyt tällaista ei ole. 

 
Sponsoroitavan kohteen imagon sopivuus oman yrityksen arvoihin 
 
Särkänniemen sponsorointipäätökseen vaikuttaa kohteen imago. Kohdetta va-
littaessa mietitään, minkälainen kohde on, mitä se edustaa ja sopiiko ala lapsi-
perhe-ajatukseen. Imagollisesti Delfin Basket Tournament on Särkänniemelle 
sopiva sponsorointikohde. Mörttisen mukaan Särkänniemi ei ole kieltäytynyt 
tekemästä tarjousta sponsoroinnista vastaavanlaisille muille turnauksille. 
 
Kohderyhmät 
 
Delfin Basketin sponsoroinnilla Särkänniemi tavoittelee ”perus puistonuoria”. 
 
Yhteistyön sujuvuuden vaikutus sponsorointipäätöksiin 
 
Pajuojan mukaan yhteistyön sponsoroitavan kohteen kanssa pitää olla aktiivis-
ta. Delfin Basketin kanssa yhteistyö ei ole töksähdellyt, mutta kuitenkin hiipu-
nut. Kamalaa on se, jos kohteen kanssa on tehty jo sopimus, ja vielä sen jäl-
keen kohde alkaa ehdotella muutoksia ja ekstra-asioita sopimuksen ulkopuolel-
ta. Sopimus pitää tehdä yhdellä kerralla koko paketti, vuosi kerrallaan. 

 
Mörttisen mukaan tärkeää on se, että kohteen edustaja on ajoissa liikkeellä. Se 
mahdollistaa Särkänniemen etukäteismarkkinoinnin. Edustajalta pitäisi löytyä 
myös innostuneisuutta ja tarkkaan mietittyjä myyntiargumentteja. Tärkeää on, 
että tämä pystyy myymään ideansa yrityksille. Jokaiselle yritykselle pitäisi  
etukäteen miettiä erikseen tarkat myyntiargumentit. Jos edustaja pystyy esitte-
lemään yritykselle asioita, joita nämä eivät olisi huomanneet, ollaan yritykses-
sä varmasti hyvällä mielellä. Kohteen edustajan tulisi tarkasti miettiä molem-
pia puolia hyödyttäviä vielä keksimättömiä tapoja. 
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Pajuoja kertoo Särkänniemen oleva hyvin joustava yhteistyökumppanina. Hä-
nen mielestään Delfin Basketin organisaation jäsenet voisivat esimerkiksi käyt-
tää Särkänniemen tiloja talvisaikaan pidettäville palavereille ja tilaisuuksille. 
Tämänkaltaisella toiminnalla kumppanuus olisi oikeanlaista, puolin ja toisin. 

 
Tyytyväisyys aiempaan sponsorointiyhteistyöhön 
 
Sopimuksessa Särkänniemi määrittelee sopimusehdot, maksujärjestelyt ja to-
teutuksen. Näissä käytännön asioissa ja kokonaisuudessaan yhteistyö Delfin 
Basketin kanssa on sujunut. Kuitenkaan Särkänniemi ei näe turnaukselta päin 
kaivattua draivia, vaan asioita tehdään siksi, koska niin on tehty aiemminkin. 
Draivin puutteen takia Särkänniemen panostus turnauksen sponsorointiin on 
hiipunut. Vaikka turnaus on perinteinen ja järjestetään joka vuosi, ei yhteistyö 
silti suju järjestelemättä. 

 
Jälkihoito 
 
Pajuoja kertoo, että turnauksen jälkeen he saavat turnauksen järjestäjiltä kir-
jeen ja kutsun järjestettyyn tilaisuuteen. Organisaatio palauttelee myös avaimia 
takaisin Särkänniemeen ja samalla osapuolet käyvät keskusteluja. Yhteydenot-
taja on saattanut olla kumpi tahansa, Pajuoja tai organisaation jäsen. Tilinpää-
töstä Särkänniemi ei ole saanut, tai raporttia siitä, paljonko turnaukseen on 
osallistujia, kuinka moni käytti avaimen, missä Särkänniemen nimi on näkynyt 
vai onko näkynyt missään. Särkänniemeltä kaivattaisiin tiivistelmää mihin 
näistä asioista sekä siitä, minne loppujen lopuksi turnauksessa mentiin. Esi-
merkiksi jos Särkänniemen mainos oli jonkin kentän laidalla, kuinka monien 
silmäpari sen näki, tai ovatko järjestäjät saaneet jotakin muuta palautetta Sär-
känniemestä. Nämä ovat jatkon kannalta tärkeitä asioita. 
 
Tavoitteet ja saadut hyödyt sponsorointiyhteistyöstä 
 
Tavoitteeksi yhteistyölle Delfin Basketin kanssa Särkänniemi on asettanut lip-
pujen myynnin. Näkyvyydellä ei ole asetettu tavoitteita. 

 
Jonain vuonna Särkänniemi kävi pienimuotoisia keskusteluja turnauksen orga-
nisaatioin kanssa turnauksen nimen muutoksesta Särkänniemi turnaukseksi. 
Särkänniemi olisi voinut harkita asiaa, mutta eivät saaneet tarjousta. Esimer-
kiksi eräs jalkapallon junioriturnaus on nimellä Särkänniemi Cup. Siinäkään 
Särkänniemi ei varsinaisesti toimi sponsorina, vaan yhteistyö rakentuu lipun-
myyntiin ja kunniakirjojen tekoon. 
 
Hyötynä Delfin Basketin sponsoroijana toimimisesta Mörttinen mainitsee vaih-
televan määrän kävijöitä. Näkyvyyttä Särkänniemi ei ole turnauksen sponso-
roinnilla saavuttanut. 
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Pajuoja mainitsee, että Sun Svoli on kohteena tehnyt kovasti töitä, järjestänyt 
yhteiskumppanitapahtumia, missä eri sponsorit voivat harrastaa verkostoitu-
mista. Ajatuksena tähän on ollut se, että sponsorointiyhteistyölle pitäisi löytyä 
muitakin kuin rahallisia merkityksiä. Pajuoja ymmärtää, että Delfin Basketilla 
ei välttämättä ole resursseja tämänkaltaiseen toimintaan. 

 
Parannusehdotukset sponsorointiyhteistyölle 
 
Delfin Basket Tournament voisi järjestää Särkänniemessä esimerkiksi katuko-
ristapahtuman, silloin Särkänniemikin voisi käyttää turnausta omissa markki-
nointivälineissään. Tällä hetkellä ei tuota muille iloa tai lisäarvoa Särkännie-
melle, että DBT ”on täällä”. Turnauksen organisaation tulisi ymmärtää yhteis-
työmuoto toisin. Kukaan ei ole sponsorointiuhri, ja kaikki hyödyt pitäisi tuoda 
esille. Mörttinen näkee, että miesten PM-kisoja, jotka järjestetään Delfin Bas-
ketin yhteydessä, voitaisiin käyttää markkinoinnillisesti hyväksi yhteistyössä 
Särkänniemen kanssa. Jos mediakynnys ylitettäisiin tuomalla kansainväliset ja 
suomalaiset huippupelaajat huvipuistoon, toisi se haluttua hyötyä Särkännie-
melle. 
 
Mörttinen ja Pajuaho haluavat, että Särkänniemestä saataisiin tapahtumaan hy-
vä ja laadukas yhteistyökumppani. Särkänniemi voisi tarjota mielenkiintoista ja 
tervehenkistä oheisohjelmaa sekä mukavan lisän turnaukseen. Nyt turnauksen 
aikataulu ei mahdollista Särkänniemen tyyppistä ohjelmaa. Tapahtumalle tar-
vitsisi varata aikaa, nyt se on lisäpalana. Särkänniemen kannalta olisi ideaalis-
ta, jos turnauksen osanottajille olisi varattu aikaa Särkänniemi-illalle, jolloin 
kaikki turnauksen osallistujat tulisivat Särkänniemeen huvittelemaan. Tällöin 
osallistujilla olisi aikaa ja mahdollisesti jokin tarkoitus Särkänniemessä ololle. 
 
Tulevaisuus 
 
Särkänniemi aikoo jatkossakin todennäköisesti sponsoroida Delfin Basketia, 
samoilla linjoilla kuin nykyään. Mörttinen painottaa, että Särkänniemi on 
avoimena kaikille erilaisille ehdotuksille kuten Särkännimi-illalle tai muunkal-
taiselle toiminnalle, jossa Särkänniemi kytketään mukaan turnaukseen. Sär-
känniemi ei kuitenkaan itse aio olla aktiivinen. Särkänniemi on valmis otta-
maan vastaan uusia ideoita ja keskustelevat eri yhteistyömuodoista mielellään, 
mutta tapahtuman kehittämisen avaimet ovat organisaatiolla. 

 
Turnauksen pääsponsorointi 
 
Mörttinen ei usko, että Särkänniemi lähtisi Delfin Basketin pääsponsoriksi, 
koska rahallinen panos ei ole Särkänniemen tapa toimia. 

 
Odotukset sponsorointiyhteistyöltä yleisellä tasolla 

 
Särkänniemen tavoitteet Delfin Basketin sponsorointiyhteistyöltä on lippujen 
myynti.Särkänniemi mittaa tavoitteiden saavuttamista. Särkänniemi mittaa ta-
voitteiden saavuttamista kävijämäärällä, näkyvyydellä, myyntimäärällä ja mai-
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neen kasvattamisella. Esimerkiksi NRJ -konsertissa mitattiin mitä Särkänniemi 
sai, (plussat, miinukset sekä saavutettu mediajulkisuus). Yhteistyö toimi, Sär-
känniemi teki hyvää ja sai hyvää itse. 
 
Pajuoja kertoo, että monesti he saavat palautetta turnausjärjestelyistä osallistu-
jilta, joukkueenjohtajat ovat yhteydessä Särkänniemeen. Näissä tilanteissa Sär-
känniemeltä pyritään puuttumaan epäkohtiin, vaikka he eivät turnauksen käy-
tännönjärjestelyistä juuri tiedäkään. Särkänniemi mielletään kuitenkin yhteis-
työkumppanina osaksi turnausta, ja he eivät halua saada huonoa mainetta siksi, 
että eivät ole vieneet palautetta eteenpäin turnauksen järjestäjille. 
 
 Valitessaan sponsorointikohteitaan, Särkänniemi halua kuulla, ketkä muut 
sponsoroivat kohdetta. Mörttisen mukaan voi olla tapahtumia, joissa on haittaa, 
jos sponsorina toimii kaksi saman alan yritystä. Toisaalta taas esimerkiksi NRJ 
-konserteissa, joissa Linnanmäki toimii sponsorina Helsingin konsertissa ja 
Särkänniemi Tampereen, eivät saman alan yritykset saman kohteen sponsorina 
kuitenkaan sodi vastakkain. 

 
Tällä hetkellä Särkänniemellä on Delfin Basketin ja hyväntekeväisyyskohtei-
den lisäksi sponsorointikohteina KV:n puistosuunnistus, salibandyturnaus, uin-
ti, TPV:n Särkänniemi Cup, Ilveksen jalkapallojuniorit, Pyrinnön erilaiset ur-
heilujutut sekä tällä hetkellä SVOL. Hyväntekeväisyyskohteet liittyvät pir-
kanmaalaisiin järjestöihin kuten TAYSin lasten psykiatriseen osastoon sekä 
Lionseihin. Mörttinen kertoo, että Särkänniemi haluaa myös tehdä täysin pyy-
teetöntä hyväntekeväisyyttä, jossa he tukevat lapsia ja nuoria (Mörttinen & Pa-
juoja 15.5.2006, henkilökohtainen haastattelu). 
 
 

5 YHTEENVETO 
 
Tutkimukseen osallistuneista kahdesta potentiaalisesta sponsorista kumpikaan 
ei ole kiinnostunut lähtemään Delfin Basketin sponsoriksi. Toinen yrityksistä 
(Hartwall) ei tuntenut turnausta, ja toinen yritys (Tampereen Sähkölaitos) tiesi 
turnauksen vain nimeltä. 
 
Hartwall ei ole kiinnostunut sponsoroimaan Delfin Basketia, koska turnaus ei 
tällä hetkellä ole linjassa Hartwallin brandien ja visioiden kanssa. Lisäksi 
Hartwall ei juuri harrasta yksittäisiä sponsorointikohteita, vaan se keskittää 
voimiaan muutamiin yhteistyökumppaneihin. Tampereen Sähkölaitos ei pidä 
mitään tapahtumia houkuttelevina sponsorointikohteina, koska yritys on kau-
pungin omistama ja sponsorointikohteita valitessaan sen pitää olla äärimmäisen 
tasapuolinen. Jotta Tampereen Sähkölaitos lähtisi mukaan sponsoroimaan Del-
fin Basketia, pitäisi turnauksella olla muitakin arvoja kuin lasten ja nuorten 
kilpaurheilu, ja sillä tulisi olla laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi 
turnauksen pitäisi olla nimenomaan pirkanmaalaisille arvokas tilaisuus ja sen 
pitäisi nauttia arvoa laajemmissakin piireissä koripallomaailman lisäksi. 
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Kuten Hartwallilta sanottiin, yritys ei juuri harrasta yksittäisiä sponsorointikoh-
teita. Tämä mielestäni kertoo siitä, että Hartwall hakee sponsoroinnillaan nä-
kyvyyttä, kuten monet muutkin isot yritykset. Tämänlaisia jättiyrityksiä onkin 
melkein mahdotonta houkutella mukaan sponsoroimaan pieniä ja paikallisia 
tapahtumia. Tampereen Sähkölaitoksen kohderyhmä ei taas sovi yhteen turna-
uksen kohderyhmän kanssa eikä turnaus edusta niitä arvoja, joita sähkölaitos 
edustaa. Sponsoreita etsiessä tulisikin miettiä tarkasti sellaisia yrityksiä, joiden 
kanssa kohteella on luonnollinen yhteys ja joiden imago vastaa kohteen ima-
goa. 
 
Kolmen muun tutkimukseen osallistuneiden Delfin Basketin sponsoreiden vas-
tauksista keskeisimmiksi asioiksi nousivat positiiviset mielikuvat turnauksesta, 
turnauksen houkuttelevuus sponsorointikohteena, turnauksen kanssa tehtävä 
sponsorointiyhteistyön toimivuus sekä sponsorointisuhteen jälkihoito. Lisäksi 
yhtenä mielenkiintoisena asiana nousi esille, kuinka erilailla näissä yrityksissä 
sponsorointi ymmärretään. Intersportilla se on selvää myynnin tukemista. Sär-
känniemessä se on osin myynnin tukemista ja osin sitä, että ollaan mukana pit-
kien perinteiden vuoksi. Samalla kuitenkin Särkänniemessä kaivattaisiin myös 
hyötyjä sponsorointiyhteistyöstä. Saarioinen taas hakee sponsoroinnillaan nä-
kyvyyttä sekä selkeitä mainehyötyjä. Tilanne on varsin mielenkiintoinen, ja 
turnauksen sponsorointiyhteistyöntekijän tuleekin ehdottomasti tietää, mitä eri 
sponsorit sponsoroinnillaan tavoittelevat. Vasta tämän jälkeen hän voi tarjota 
yritykselle houkuttelevia sponsorointipaketteja. Olen pyrkinyt tekemään pa-
rannusehdotukseni edellä mainittujen seikkojen pohjalta. Vaikka ohjeet ovat 
tehty yleisesti Delfin Basketin sponsorointiyhteistyötä koskien, saattaa olla, et-
tä kaikki kohdat eivät esitetyssä muodossa sovi kaikkiin haastateltuihin yrityk-
siin. 
 
Vastaajien mielikuvat turnauksesta olivat melko positiivisia. Turnaus miellet-
tiin tunnetuksi, kohtalaisen kokoiseksi, hyvin järjestetyksi, sekä yhdeksi par-
haaksi alallaan. Assosioituneista arvomerkityksistä turnaukseen liitettiin kas-
vattava tekijä, kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus. Vastaajat pitävät houkuttele-
vina sponsorointikohteina sellaisia kohteita, jotka liittyvät perheisiin, junio-
riurheiluun, liikuntaan, ja jota sponsoroimalla yrityksen nimi tulee hyvin näky-
viin. Lisäksi houkutteleviksi kohteiksi mielletään kohteet, jotka ymmärtävät, 
että sponsorointiyhteistyön pitää olla molempia osapuolia hyödyttävää liike-
toimintaa ja jotka ovat sataprosenttisesti sitoutuneita yhteistyöhön sponsoroijan 
kanssa. 
 
Delfin Basketia ei vastausten perusteella pidetä kovinkaan houkuttelevana koh-
teena. Intersportin kannalta turnauksen houkuttelevaksi tekee sen suuri osallis-
tumismäärä ja järjestämisajankohta. Turnauksen aikana on myymälässä muu-
ten hiljaista, joten se mahdollistaa myynnin yritykselle hiljaisenakin ajankoh-
tana. Saarioiselle turnaus on kohtalaisen houkutteleva sponsorointikohde, kos-
ka sen kohderyhmä on samaa kuin Saarioisen sponsoroinnilla tavoittelema 
kohderyhmä. Särkänniemelle Delfin Basket oli turnauksen alkuaikoina houkut-
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televampi sponsorointikohde kuin nyt. Tällöin turnaus järjesti avajaisensa Sär-
känniemessä ja sen kautta myytiin paljon lippuja huvipuistoon. Nyt lippujen 
myynti turnauksen kautta on pudonnut yli puolella, ja Särkänniemen edustajat 
eivät näe tarvittavaa draivia turnauksesta päin. 
 
Delfin Basketista tulisi Intersportille houkuttelevampi sponsorointikohde, jos 
siellä olisi pelisarjoja myös aikuisille ja jos turnaukseen liitettäisi jokin ulkona 
järjestettävä koripallotapahtuma. Särkänniemi kaipaisi turnaukselta huvipuis-
tossa järjestettävää katukoristapahtumaa, jolloin Särkänniemikin voisi hyödyn-
tää turnausta omissa markkinointivälineissään. Särkänniemi näkee myös Delfin 
Basketin yhteydessä järjestettävien miesten PM-kisojen markkinoinnillisesti 
houkuttelevana; jos mediakynnys ylitettäisiin tuomalla kansainväliset ja suo-
malaiset huippupelaajat huvipuistoon, saisi Särkänniemi paljon positiivista nä-
kyvyyttä. Särkänniemi toivoisi myös, että heidät voitaisiin liittää luonnolliseksi 
osaksi turnausta. Jos Delfin Basketin osallistujille varattaisiin turnausaikataulu-
ja suunniteltaessa aikaa esimerkiksi Särkänniemi-illalle, jolloin kaikki turnauk-
sen osallistujat tulisivat huvipuistoon, toisi se huvipuistolle lippu- sekä myynti-
tuloja. 
 
Yhteistyön sujuvuus vaikuttaa kaikkien vastanneiden sponsorointipäätöksiin. 
Yhteistyöltä odotetaan, että kohteella on ainakin yksi kontaktihenkilö, joka 
hoitaa sponsorointiyhteistyötä, tämä on tarpeeksi aikaisin liikkeellä, pitää ak-
tiivisesti yhteyttä ja on sitoutunut yhteistyöhön koko sponsorointisuhteen ajan. 
 
Delfin Basketin kanssa tehdyssä yhteistyössä vastaajat näkevät huonoksi puo-
leksi sen, että turnauksen yhteyshenkilö muuttuu melkein vuosittain. Tällöin 
pidetään erityisen tärkeänä sitä, että tämä ohjeistaa seuraajaansa, näin yhteis-
työn ei tarvitse alkaa joka vuosi ”alusta”. Särkänniemeltä painotetaan, että 
vaikka turnaus on perinteinen ja järjestetään vuosittain, ei yhteistyö suju silti 
järjestelemättä. Lisäksi Särkänniemi kaipaa turnauksen taholta ymmärrystä sii-
tä, että tehdyn yhteistyön tulisi tuottaa hyötyä molemmille osapuolille ja myös 
sponsoroijan tulisi saada vastinetta antamalleen panokselle. 
 
Delfin Basket on hoitanut tyydyttävällä tavalla sponsorointisuhdetta ainoastaan 
Intersportiin. Saarioiselta ja Särkänniemeltä ei jälkihoitoon olla tyytyväisiä. 
Saarioinen kaipaisi raporttia turnauksesta ja kuvausta siitä, miten turnaus meni. 
Myös tieto tyytyväisyydestä Saarioisten sponsoroimaan ruokaan olisi ensisijai-
sen tärkeä tieto. Myös Särkänniemeltä kaivataan tilinpäätöstä tai raporttia siitä, 
paljonko turnauksessa oli osallistujia, kuinka moni heistä osti avaimen, missä 
Särkänniemen nimi on näkynyt ja ovatko turnauksen järjestäjät saaneet palau-
tetta Särkänniemestä.  
Muita tutkimuksen lopputuloksen kannalta esille nostamisen arvoisia asioita 
ovat Delfin Basketin sponsoroinnille asetetut tavoitteet ja saadut hyödyt sekä 
sponsorointiyhteistyö Delfin Basketin sponsoroijana tulevaisuudessa. 
 
Vastanneista yrityksistä Särkänniemi ja Saarioinen ovat asettaneet Delfin Bas-
ketin kanssa tehdylle sponsorointiyhteistyölle tavoitteita. Särkänniemen tavoite 
on myydä lippuja, ja Saarioisen tavoitteena on merkkimielikuvien esille nos-
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taminen siten, että ne jäävät kohderyhmien mieliin. Särkänniemi mittaa tavoi-
tettaan seuraamalla lippujen myyntiä. Saarioinen arvioi tavoitteen saavuttamis-
ta mutu-tuntumalla. 
 
Intersportin saadut hyödyt Delfin Basketin sponsoroinnilla ovat näkyvyys Pir-
kanmaalla koripalloilijoiden keskuudessa, sekä Lielahden myymälän tunnet-
tuuden kasvu. Särkänniemen saatu hyöty turnauksen sponsorina toimimisesta 
on vaihteleva määrä kävijöitä. Kaiken kaikkiaan Särkänniemestä kuitenkin ar-
vioidaan, että he eivät saa turnauksen sponsoroinnista käytännössä katsoen juu-
ri mitään, ja ovat mukana ainoastaan pitkien perinteiden vuoksi. 
 
Intersportin toimimiseen Delfin Basketin sponsoroijana tulevaisuudessa vai-
kuttaa se, jatkuuko turnaus samanlaisena. Jos turnaus pienenee ja osallistu-
mismäärät pienenevät, täytyy yrityksen miettiä sponsorointinsa uudelleen. Saa-
rioinen aikoo jatkaa turnauksen sponsoroijana, jos kustannukset eivät nouse 
kohtuuttomasti. Särkänniemi aikoo todennäköisesti jatkossakin sponsoroida  
turnausta samoilla linjoilla kuin nykyään, eli ei rahallisin panoksin. Särkän-
niemi ei kuitenkaan aio itse olla aktiivinen yhteistyökumppani, vaan odottaa 
turnaukselta aktiivisuutta ja uusia, molempia puolia hyödyttäviä yhteistyökei-
non muotoja. 
 
 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Delfin Basket on tamperelaisena koripalloturnauksena tunnettu, pitkän perin-
teen omaava ja järjestelyiltään hyvin hoidettu tapahtuma. Turnaukseen liitetään 
vahvasti juoniori- ja nuorisotoiminta. Vaikka mielikuvallisesti turnaus mielle-
tään melko positiiviseksi, ei tapahtumaa sponsorointikohteena pidetä silti ko-
vinkaan houkuttelevana. Väittäisin, että tässä on kyse paremminkin siitä, miten 
yhteistyötä turnauksen taholta hoidetaan, miten sponsorointiyhteistyö ymmär-
retään ja millä argumenteilla tapahtumaa sponsorointikohteena myydään yri-
tyksille, eikä niinkään siitä, kuinka houkutteleva sponsorointikohde konkreetti-
sesti on. 
 
Tutkimukseeni vastanneet Delfin Basketin sponsoroijat pitävät houkuttelevina 
sponsorointikohteina kohteita, jotka liittyvät perheisiin, junioriurheiluun, lii-
kuntaan, ja jota sponsoroimalla yrityksen nimi tulee hyvin esille. Delfin Basket 
edustaa kaikkea edellä mainittua; se on koripallotapahtuma junioriurheilijoille, 
siellä siis liikutaan. Monesti turnauksessa on mukana ainakin toinen lasten 
vanhemmista, sitä siis voidaan kutsua myös perhetapahtumaksi. Siitä, miten ja 
missä yrityksen nimi tuodaan esille, riippuu pitkälle sponsoroijan kanssa teh-
dystä sopimuksesta. Tämän lisäksi kuitenkin voi kohde aina tuoda sponsoroi-
jan nimeä esille positiivisena tukijana toimiessaan eri sidosryhmien, esimerkik-
si median edustajien kanssa. Vaikka Delfin Basketin sponsorit eivät turnauksen 
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sponsoroinnilla tavoittelekaan suuren median kiinnostusta, vaan enemmänkin 
positiivista näkyvyyttä paikallisesti, olisi turnauksen organisaation hyvä muis-
taa, että kaikki positiivinen näkyvyys tekee yhteistyöstä houkuttelevampaa 
sponsoroijan näkökulmasta katsottuna. 
 
Vastaajien mukaan houkuttelevan sponsorointikohteen organisaation tulee 
ymmärtää, että sponsorointiyhteistyö on molempia osapuolia hyödyntävää lii-
ketoimintaa, ja kohteen tulee vahvasti sitoutua yhteistyöhön. Tässä on mieles-
täni Delfin Basketin sponsorointiyhteistyön yksi suurimmista ongelmista: Ku-
ten kaikelle seuratoiminnalle, on Delfin Basketinkin sponsorointiyhteistyölle 
tyypillistä se, että yhteistyö turnauksen taholta mielletään yksisuuntaiseksi tu-
kemiseksi, jolloin rahaa käydään ”kerjäämässä” yrityksistä, ymmärtämättä 
välttämättä sitä, että yritykset vaativat vastinetta antamalleen panokselle. Spon-
sorointi nykypäivänä on monelle yksi yrityksen viestintäkeinoista, jonka tar-
koituksena on tukea yrityksen muuta markkinointiviestintää. Vaikkakaan vas-
tanneet yritykset eivät ole asettaneet turnauksen sponsoroinnille kovin selkeitä 
tavoitteita, tai niitä ei ainakaan ole järjestelmällisesti mitattu, odottavat yrityk-
set sponsoroinniltaan kuitenkin näkyvyyttä ja ennen kaikkea ammattimaista 
yhteistyötä, jossa molemmat osapuolet ymmärtävät toiminnan molempia hyö-
dyttäväksi toiminnaksi. Turnauksen sponsorointiyhteistyötä hoitavaksi henki-
löksi tarvittaisiinkin henkilö, jolla olisi aikaa, halua ja innostusta parantaa 
sponsorointiyhteistyötä. Henkilön pitäisi ymmärtää myös yhteistyön markki-
noinnillinen näkökulma. Talkoohenkisessä toimintaympäristössä ei kuitenkaan 
aina ole helppoa tai edes mahdollista löytää henkilöä, jolla olisi koulutusta 
markkinoinnillisiin tehtäviin. Tämän lisäksi suurimmalla osasta ihmisillä on 
päivätyö ja he tekevät turnausjärjestelyjä iltaisin ja ilman palkkaa. 
 
Haastattelemissani yrityksissä tunnuttiin kuitenkin ymmärtävän tämä asia hy-
vin. Siellä ihmiset, jotka työskentelevät sponsoroinnin sekä urheiluseurojen vä-
lillä tietävät tarkalleen, miten haastavaa työtä sponsorien hankinta seurojen 
työntekijöille on kaiken muun työtaakan lisäksi. Yhteistyön pienistä puutteista 
ja yrityksille, joissain tapauksissa hyvinkin olemattomista hyödyistä huolimat-
ta, nämä yritykset ovat jatkaneet yhteistyötä turnauksen kanssa vuosi toisensa 
jälkeen. Osaksi se voi olla siksi, että yhteistyö on pitkä ja perinteikäs, eikä sen 
tarkoitusperiä ole välttämättä mietitty kovinkaan tarkasti. Tällöin yhteistyö ei 
ole varmoilla vesillä, ja epäilisinkin, että jos muutoksia yhteistyössä ei tapah-
du, on vain ajan kysymys milloin yritykset lopullisesti kyseenalaistavat turna-
uksen kanssa tehdyn yhteistyön ja siitä saadut hyödyt. 
 
Toinen syy, miksi yritykset vuodesta toiseen jatkavat turnauksen yhteistyö-
kumppanina voi mielestäni olla se, että he todella näkevät turnauksen potenti-
aalin sponsorointikohteena. Tapahtuma on suuri, perinteikäs, näkyvä ja nuoril-
le suunnattu urheilutapahtuma Tampereella, eli näiltä puitteilta se edustaa kaik-
kea, mitä yritykset sponsorointikohteilta toivovatkin. Heikkona kohtana vain 
se, että turnausta ei osata myydä yrityksille oikein ja yhteistyöstä on tullut vuo-
sien mittaan vain tapa; ”näin tehdään, koska näin on tehty ennenkin”. 
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Lisäksi turnauksen organisaatiolta puuttuu yritysten kaipaama innostus, pienet 
oivallukset, sekä luovuus kehitellä uusia, molempia hyödyttäviä yhteistyön 
muotoja. Uskaltaisin väittää, ottaen huomioon yritysten ymmärtäväisen suhtau-
tumisen talkootyöhenkiseen toimintaan, että jo pienillä panostuksilla ja ennen 
kaikkea sponsorointiyhteistyön perimmäisen tarkoituksen ymmärtämisellä, 
saataisiin yhteistyö yritysten kanssa nousemaan aivan uudelle tasolle. Vastauk-
sista päätellen yrityksillä on ideoita ja parannusehdotuksia sponsorointiin liit-
tyen, mutta he odottavat, että ideoiden ja innostuksen on lähdettävä turnauksen 
organisaatiosta käsin. 
 
Intersport ja Särkänniemi mainitsivat pitävänsä houkuttelevana oheistapahtu-
mana turnauksessa ulkona järjestettävää katukoristapahtumaa. Tässä on mie-
lestäni hyvä ehdotus, jota turnauksen organisaation kannattaisi ehdottomasti 
lähteä kehittelemään yhdessä yritysten kanssa. Jos tapahtuma voitaisiin järjes-
tää vaikkapa ”Intersport-korisskabana” Särkänniemessä Särkänniemi-illassa, 
jonne suuri osa turnauksen osallistujista tulisi ja jossa Intersportilla olisi järjes-
tettynä myyntipiste, saisivat yritykset tästä ehkä kaipaamaansa hyötyä: Tapah-
tuma olisi jo niin suuri, että Särkänniemi voisi käyttää sitä omissa markkinoin-
tiesitteissään, lisäksi huvipuisto saisi lippu- ja myyntituloja. Intersport saisi 
niin ikään myyntituloja ja hurjasti lisää näkyvyyttä pirkanmaalaisten (ja mui-
denkin) kesken. Vaikka tämänkaltainen tapahtuma vaatiikin huomattavia lisä-
järjestelyjä turnaukselta päin, luulen, että se erikoisuutensa vuoksi saattaisi 
nousta yhdeksi uudeksi ”turnaus-hitiksi”. Lisäksi se olisi kaiken vaivan arvois-
ta, jos se osaltaan saisi elvytettyä sponsorointiyhteistyötä Särkänniemen ja Del-
fin Basketin välillä. 
 
Yksi esille noussut asia, joka mielestäni kertoo paljon siitä, kuinka turnauksen 
järjestäjät mieltävät sponsoroinnin yksisuuntaiseksi tukemiseksi, on sponso-
rointisuhteen jälkihoito. Vastanneista yrityksistä ainoastaan Intersport oli tyy-
tyväinen saamaansa jälkihoitoon. Ei kuitenkaan riitä, että suhteita hoidetaan 
yhteen yhteistyökumppaniin. Saarioiselta ja Särkänniemeltä kaivattiin myös 
raporttia turnauksen kulusta. Turnauksen yhteyshenkilön olisikin ensisijaisen 
tärkeää jo sopimusneuvottelujen alkuvaiheessa kartoittaa, mitä seikkoja ja 
minkälaista palautetta kukin yhteistyökumppani haluaa tapahtuman kulusta, ja 
näiden perusteella laatia jokaiselle kumppanille oma, yrityskohtainen palaute-
raportti. Näin yhteistyö ”viedään loppuun” ja yrityksillä on dokumentoitua tie-
toa heille tärkeistä asioista. Tiedot ovat yrityksille tärkeitä apuvälineitä seuraa-
van vuoden sponsorointiyhteistyöneuvotteluissa. 
 
Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että nuorisourheilutapahtumat ovat paikallisille 
yrityksille houkuttelevia sponsorointikohteita. Ne edustavat arvoja, joita monet 
yritykset pitävät tärkeinä: nuorisourheilu, liikunta, yhdessä tekeminen ja ter-
veet elämäntavat. Lisäksi ne ovat riskittömiä kohteita. Tapahtumien järjestäjil-
tä monesti puuttuu kuitenkin se ammattitaito ja aika, jota sponsorointiyhteis-
työhenkilöltä tarvittaisiin. Tapahtumia ei osata myydä oikein, eikä sponsoroin-
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tiyhteistyöstä saatuja hyötyjä yritykselle osata tuoda esille. Mikäli nuorisour-
heilutapahtumien järjestäjät tiedostavat tämän ja löytävät aikaa asian panosta-
miseen, uskon, että tulevaisuudessa pienet ja paikalliset nuorten urheilutapah-
tumat saavat nykyistä helpommin sponsoreita. 

 
 

7 PARANNUSEHDOTUKSET 
 
Seuraavassa Delfin Basketille tekemässäni sponsorointiyhteistyön parannuseh-
dotuksessa käytän vaihtelevin osin Alajan (2001:35–100) laatimaa SUMMA -
toimintaohjelmaa. Olemassa olevan teorian lisäksi parannusehdotukseni nojaa-
vat saamiini vastaustuloksiin ja niistä tekemiini päätelmiin. En etene Alajan 
laatiman mallin mukaisesti, vaan poimin sieltä muutaman kohdan, jotka tutki-
mustulosteni varjossa ovat mielestäni hyvä nostaa esille mietittäessä parannus-
keinoja Delfin Basketin harjoittamalle sponsorointiyhteistyölle. 
 

Myytävien tuotteiden kartoitus 
 
Sponsorointikohteen olisi hyvä kartoittaa kaikki myytävissä olevat palvelu ja 
tuotteensa. Mukaan tulisi ottaa kaikki ne elementit, jotka on mahdollista ottaa 
mukaan sponsorointiyhteistyön argumenteiksi. Näistä on hyvä tehdä konkreet-
tinen lista (Alaja 2001:51). 
 
Delfin Basketin sponsorointiyhteistyötä tekevien henkilöiden tulisi osata myy-
dä turnausta oikeilla argumenteilla. Kun ”myyjä” on innostunut ja pystyy nos-
tamaan kohteesta esille seikkoja, joita yritys ei olisi edes tullut ajatelleeksi, an-
taa se yritykselle paljon positiivisemman kuvan kuin edustaja, joka tulee neu-
votteluihin pitäen yhteistyön jatkamista itsestään selvyytenä vain siksi, koska 
kumppaneilla on takanaan pitkä yhteistyöperinne. Kuten Särkänniemen Mört-
tinen sanoi (haastattelu 15.5.2006) ”Edustajalta pitäisi löytyä innostuneisuutta 
ja tarkkaan mietittyjä myyntiargumentteja. Kohteen edustajan tulisi tarkasti 
miettiä molempia puolia hyödyttäviä, vielä keksimättömiä, yhteistyön muoto-
ja.” 
 
Delfin Basketin sponsorointiyhteistyötä tekevien henkilöiden kannattaisi nos-
taa turnauksesta esille seuraavia myyntiargumentteja neuvotellessaan Saarioi-
sen, Intersportin ja Särkänniemen, tai aivan uuden yhteistyökumppanin kanssa 
sopimusten sisällöistä: (jäsentelyn otsikot Alaja 2001:51). 
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Imago 
 

• arvomaailma: Arvot, joilla turnausta voidaan myydä, ovat nuorisour-
heilu, liikunnallisuus, perheet, kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus. Tur-
naus tarjoaa nuorille paljon hyvää (pelit, yhdessäolo, diskot, harjoitus-
leirit). Tämän kaltaiset tapahtumat ja turnaukset viestittävät ”terveelli-
siä elämäntapoja” ja kannustavat kaiken tasoisia pelaajia liikkumaan ja 
pitämään hauskaa yhdessä. 

• kiinnostavuus ja julkisuus: Yritysten mielenkiintoa voi herättää ker-
tomalla, että turnaus on suurin nuorten koripalloturnaus Suomessa ja 
näkyvä tapahtuma Tampereella. 

• perinteet: Turnauksella on pitkät perinteet ja se edustaa nuorille suun-
nattua ”varmaa” vuosittaista kauden avajaistapahtumaa. 

• medianäkyvyys: Turnauksesta kirjoitetaan jonkin verran paikallisissa 
lehdissä. Turnauksen organisaatio voisi, sponsorin mieltymyksistä riip-
puen, mainita sponsorin nimen hyvänä yhteistyökumppanina kaikissa 
turnausta käsittelevissä jutuissa. 

 
Ihmiset 
 

• urheilijat: Turnaukseen osallistuu satoja junioreita ja vähän vanhem-
piakin pelaajia. Urheileviin ihmisiin ja nuoriin liittyvät mielikuvat ovat 
jo sinällään positiivisia. 

• asiakkaat: Turnaukseen osallistuvat, asiakkaat, syövät turnauksessa, 
ostavat myyntipisteistä ja tulevat asiakkaiksi huvipuistoon. Asiakkaita 
turnaukseen tulee satoja. 

• perheet: Monien juniorien vanhemmat osallistuvat turnaukseen, jolloin 
sponsoroinnin kohderyhmänä voivat olla myös aikuiset ja perheet. 

 
Tapahtumat 
 

• päätapahtumat: Turnauksen päätapahtumat ovat joukkueiden kym-
menet pelit usealla eri koululla sekä päätöspäivän finaaliottelut. 

• oheistapahtumat: Turnauksen oheistapahtumia ovat disko, avajaiset, 
päättäjäiset, miesten PM-kisat, mahdolliset katukoristapahtumat ja Sär-
känniemi-ilta. 

 
Markkinointiviestintä ja materiaalit 
 

• mediamainonta: Turnauksen mainoksia on koripallon harrastajille tar-
koitetussa Korilehdessä. Ilmoituksia on paikallisissa lehdissä. 

• esitteet: Turnauksessa jaetaan turnausesitteet sekä turnauksen käsioh-
jelmia. 

• julisteet: Turnauksen mainosjulisteita ripustetaan eri kouluille ympäri 
Tamperetta. 
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• seuralehdet: Juttu turnauksesta ja sen yhteistyökumppaneista voidaan 
julkaista esimerkiksi Pyrintöläisessä. 

• nettisivut: Yritys saa logonsa ja linkin omille sivuilleen turnauksen 
nettisivustoilla. 

 
Mainospaikat 
 
T-paidat: Yritys saa logonsa turnauspaitaan. 
peli- ja ruokailukoulut: Yritys voi asettaa banderollit ja mainokset turnauk-
sen kannalta keskeisille paikoille. 
äänimainonta: Esimerkiksi finaalipelien väliajoilla kuulutuksissa voidaan 
mainostaa yhteistyöyritystä. 
 
Talkooapu 
 
järjestyksenvalvoja/muu työnkuva turnauksessa: Yritysten sponsorointi voi 
olla talkooapu -tyylistä, jolloin rahallista panosta ei välttämättä tarvita, vaan 
yritys auttaa turnauksen käytännön asioiden järjestämisessä. 
 
Sidosryhmäsuhteet 
 
”julkkikset”: Delfinin yhteydessä pelattavia miesten PM-kisoja voi käyttää 
houkuttimena. Kansainväliset ja suomalaiset huippupelaajat saavat huomiota 
myös mediassa. 
 

Kirjallisen yhteistyöesityksen laatiminen 
 
Kohteen tulisi löytää ne hyödyt ja mahdollisuudet, joita hän haluaa korostaa 
esityksessään. Esitys tulee olla kirjallisessa muodossa. Esitys kannattaa jakaa 
myytävän tuotteen kuvaukseen, konkreettiseen tarjoukseen sekä yhteistyöesi-
tyksen perusteluihin (Alaja 2001:65). 
 
Turnauksen sponsorointiyhteistyöntekijän pitäisi pyrkiä tuomaan esille uusia 
seikkoja ja argumentteja, joilla hän myy turnausta. Nimenomaan Särkännie-
men kanssa neuvoteltaessa tulisi miettiä uusia ja piristäviä argumentteja, jolla 
osaltaan saataisi uutta tuulta purjeisiin heidän kanssa tehtävässä yhteistyössä. 
Vaikka Saarioinen ja Intersport vaikuttivatkin suhteellisen tyytyväiseltä omiin 
nykyisiin sponsorointimuotoihinsa Delfin Basketin sponsoroinnissa, ei ole sa-
nottua, etteivätkö he aivan uusia argumentteja ja näkökulmia tapahtumasta 
kuullessaan, saattaisi lähteä entistä isommalla panostuksella mukaan sponso-
roimaan turnausta. 
 
Turnauksen sponsorointiyhteistyötekijän tulisi pystyä argumentoimaan yhteis-
työesitys kullekin yritykselle erikseen.. Hänen tulee osata kertoa, mitä ainutlaa-
tuisia hyötyjä ja mahdollisuuksia yhteistyö yritykselle tarjoaa. Kun on kyse tu-
tuista yhteistyökumppaneista, on ehkä jo selvillä, minkälaisia asioita yritykset 
pitävät tärkeänä. Tällöin on helpompaa pureutua syvällisemmin juuri näihin 
tekijöihin ja perustaa esitys näiden asioiden ympärille.  
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Yhteistyön johtaminen, toteutus ja informointi 
 

Kohteen edustajan tulee johtaa yhteistyötä aktiivisesti. Vaikka vastuu toteutta-
misesta on molemmilla osapuolilla, mitä aktiivisemmin kohde tekee työtä yh-
teistyön eteen, sitä enemmän tähän aletaan luottaa. Yhteistyön toteuttaminen 
on kovaa työtä. Melkein kaikki sopimuksessa sovitut asiat vaativat kohteen pa-
nostusta. Kaiken yhteistyön pohjana on avoimuus ja rehellisyys. Kaikista on-
gelmista tulee raportoida avoimesti, rehellisesti ja välittömästi (Alaja 2001:90–
92). 
 
Turnauksen sponsorointiyhteistyöntekijän tulee muistaa, että hänen pitää olla 
aktiivinen linkki yhteistyötä tehtäessä. Yritykset toivovat aktiivista yhteydenpi-
toa kohteen taholta, ja haluavat, että juuri turnauksesta käsin oltaisiin heihin 
yhteydessä. On myös tärkeää, että vain yksi henkilö hoitaa yhteistyötä yhden 
yrityksen kanssa. Yrityksille päin on tärkeää ja luottamusta herättävää, että yh-
teistyötä heidän kanssa hoitaa yksi ja sama henkilö. 
 

Raportointi ja kiittäminen 
 

Hyvin laadittu raportti sisältää kaikki olennaiset tiedot ja on oiva väline spon-
sorointiyhteistyösi kehittämiselle. Yhteistyön lopussa tulee muistaa kiittää yh-
teistyöyritysten avainhenkilöitä (Alaja 2001:99–100). 
 
Turnauksen loputtua on tärkeää raportoida yrityksille kirjallisesti kaikki heidän 
kannaltaan oleellinen tieto; paljonko turnauksessa oli osallistujia, moniko heis-
tä osti avaimen tai mitä he pitivät turnauksen aikana tarjoillusta ruoasta. Rapor-
tin lisäksi myös henkilökohtainen tapaaminen saattaa olla paikallaan. 
 
Vastausten perusteella yritykset eivät pitäneet tärkeänä yhteistyökumppaneille 
jälkikäteen järjestettyä tilaisuutta. Tämän sijasta voisikin olla kannattavampaa 
sopia jokaisen yrityksen edustajan kanssa henkilökohtainen tapaaminen, jossa 
keskustellaan avoimesti tehdystä yhteistyöstä sekä käydään läpi raportissa ol-
leet asiat. Myös luonteva kiittäminen tehdystä yhteistyöstä on tärkeää. 
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Parannusehdotukseni tiivistetysti Delfin Basketin sponsorointiyhteistyölle 
ovat: 
 

1. Organisaation tulee löytää henkilö tai henkilöitä, jotka hoitavat turna-
uksen sponsorointiyhteistyön. Mikäli nämä henkilöt ovat uusia turna-
uksen organisaatiossa, tulee huolehtia, että edellinen tehtävää hoitanut 
henkilö antaa heille selvät koordinaatit miten tulee toimia. 

 
2. Jokaista yhteistyökumppania tulee kohdella henkilökohtaisesti. Pitää 

ymmärtää sponsoroinnin kaksisuuntainen hyötysuhde. 
 

3. Uusia ideoita ja kunkin yrityksen kannalta houkuttelevia yhteistyömuo-
toja tulisi kehitellä jatkuvasti. Ainakin vuosittain tulisi miettiä, millä 
uusilla argumenteilla turnausta kannattaisi myydä. Vaikka yhteistyö-
kumppani olisikin monen vuoden takaa, tuoreet ideat tuovat aina uutta 
puhtia yhteistyöhön. 

 
4. Yritykseen tulee olla aktiivisessa yhteydessä ja kohdella yritystä liike-

kumppanina, ei ainoastaan rahan lähteenä. 
 

5. Turnauksen jälkeen tulee laatia raportti, joka sisältää yrityksen kannalta 
kaikki tärkeät tiedot. Yrityksen edustajaan tulee mielellään olla henki-
lökohtaisessa kontaktissa, jolloin käydään läpi raportin sisältö sekä 
muut yhteistyön kannalta olennaiset asiat. 

 
6. Tehdyn yhteistyön jälkeen yrityksen edustajaa tulee kiittää luontevalla 

tavalla. 
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LIITTEET 
 

Liite 1: Haastattelurunko aiemmin mukana olleille sponsoreille 
1 (3) 

Sponsorointimuoto: 
 
Missä muodossa sponsoroitte/olette sponsoroineet Delfin Basket Tournamentia? 
 
Miten/Missä muodossa olisitte kiinnostuneita sponsoroimaan Delfin Basket 
Tournamentia? 
 
Tarjoaako Delfin Basket Tournament tarpeeksi kattavia sponsorointimuotoja? 
 
Onko sponsorointinne Delfin Basket Tournamentiin vähentynyt/kasvanut viime 
vuosina? 
 
Miksi se on vähentynyt/kasvanut? 
 
Mielikuvat: 
 
Minkälaisia mielikuvia sinulla on Delfin Basket Tournamentista? 
 
Liitätkö mahdollisesti Delfin Basket Tournamentiin joitakin assosioituneita ar-
vomerkityksiä 
 
Turnauksen houkuttelevuus sponsorointikohteena: 
 
Minkälaista kohdetta pidät houkuttelevana sponsorointikohteena? 
 
Miten houkuttelevana sponsorointikohteena yrityksellesi pidät Delfin Basket 
Tournamentia? 
 
Miten turnauksen pitäisi muuttua, jotta se olisi houkuttelevampi sponsorointi-
kohde yrityksellesi? 
 
Minkä alan yritykselle mielestäsi Delfin Basket sponsorointikohteena parhaiten 
sopii? 
 
Näkyvyys: 
 
Toivoisitko turnaukselta enemmän näkyvyyttä? Missä medioissa? Kyllä, olisi 
aika meillä ololle ja mahdollisesti jokin tarkoitus. 
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2 (3) 
Turnauksen imagon sopivuus oman yrityksen arvoihin:   
 
Vaikuttaako turnauksen imago/sponsoroitavan kohteen imago yleensä sponso-
rointipäätökseenne? 
 
Kohderyhmät 
 
Mitä kohderyhmiä tavoittelette Delfin Basket Tournamentin sponsoroinnilla? 
 
Yhteistyön sujuvuus sponsorointipäätökseen 
 
Vaikuttaako yhteistyön sujuvuus sponsorointipäätökseen? 
 
Minkälaista yhteistyötä odotat sponsoroitavan kohteen kanssa? 
 
Tyytyväisyys aiempaan sponsorointiyhteistyöhön: 
 
Oletko tyytyväinen aiempaan sponsorointiyhteistyöhön Delfin Basket Tourna-
mentin kanssa? (sopimusehdot, yhteistyöneuvotteluiden kulku, maksujärjestelyt, 
toteutus, informaation kulku, yhteistyö kokonaisuudessaan) 
 
Miksi olet tyytyväinen? 
 
Miksi et ole tyytyväinen? 
 
Jälkihoito: 
 
Onko Delfin Basket Tournament hoitanut sponsorointisuhdettanne jälkikäteen? 
 
Miten? 
 
Oletko tyytyväinen jälkihoitoon? 
 
Olisitko toivonut jälkihoitoa? 
 
Tavoitteet ja saadut hyödyt sponsorointiyhteistyöstä: 
 
Mitä tavoitteita olette asettaneet yhteistyölle Delfin Basket Tournamentin kans-
sa? 
 
Onko tavoitteet saavutettu? 
 
Mitä hyötyjä yrityksesi on saanut sponsoroimalla turnausta? 
Vaihteleva määrä kävijöitä, ei näkyvyyttä. 
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3 (3) 
Parannusehdotukset sponsorointiyhteistyölle: 
 
Miten sponsorointiyhteistyötä voisi mielestäsi parantaa? 
 
Tulevaisuus: 
 
Aiotteko jatkossa sponsoroida Delfin Basket Tournamentia? 
 
Miksi/Miksi ei? 
 
Turnauksen pääsponsorointi: 

 
Voisiko yrityksenne kuvitella lähtevänsä mukaan Delfin Basket Tournamentin 
pääsponsoriksi? 
 
Odotukset sponsorointiyhteistyöltä yleisellä tasolla: 
 
Millä perusteella valitsette sponsoroitavat kohteet? 
 
Mitä odotatte sponsorointiyhteistyöltä? Mitkä ovat tavoitteenne? (näkyvyys, tu-
keminen, mainehyöty, imagon vahvistaminen/muuttaminen ym.) 
 
Mittaatteko tavoitteiden saavuttamista? 
 
Miten mittaatte tavoitteiden saavuttamista? 
 
Vaikuttaako sponsorointipäätökseenne ketkä muut sponsoroivat? 
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Liite 2: Haastattelurunko potentiaalisille sponsoreille 
1 (2) 

Tunnettavuus: 
 
Tunnetko koripalloturnauksen Delfin Basket Tournamentin? 
 
Mielikuvat: 
 
Minkälaisia mielikuvia sinulla on Delfin Basket Tournamentista? 
 
Liitätkö mahdollisesti joitakin assosioituneita arvomerkityksiä turnaukseen? 
 
Turnauksen houkuttelevuus sponsorointikohteena: 
 
Miten houkuttelevana sponsorointikohteena yrityksellesi pidät Delfin Basket 
Tournamentia? 
 
Minkälaista tapahtumaa/kohdetta yrityksenne yleisesti pitää houkuttelevana 
sponsorointikohteena? 
 
Miten turnauksen pitäisi muuttua, jotta se olisi houkuttelevampi sponsorointi-
kohde yrityksellesi? 
 
Miten turnauksen pitäisi muuttua, jotta yrityksenne lähtisi mukaan sponsoroi-
maan? 
 
Minkä alan yritykselle mielestäsi Delfin Basket sponsorointikohteena parhaiten 
sopii? 
 
Näkyvyys: 
 
Toivoisitko turnaukselta enemmän näkyvyyttä? Missä medioissa? 
 
Turnauksen imagon sopivuus oman yrityksen arvoihin: 
 
Vaikuttaako turnauksen imago/sponsoroitavan kohteen imago yleensä sponso-
rointipäätökseenne? 
 
Sponsorointimuoto: 
 
Miten/Missä muodossa olisitte kiinnostuneita sponsoroimaan Delfin Basket 
Tournamentia? 
 
Tarjoaako Delfin Basket Tournament tarpeeksi kattavia sponsorointimuotoja? 
 



 53   

2 (2) 
Yhteistyön sujuvuus sponsorointipäätökseen 
 
Vaikuttaako yhteistyön sujuvuus sponsorointipäätökseen? 
 
Minkälaista yhteistyötä odotat sponsoroitavan kohteen kanssa? (yhteydenpito, 
tiedottaminen, asiakastilaisuudet, pääsponsorointi ym.) 
 
Odotukset sponsorointiyhteistyöltä yleisellä tasolla: 
 
Millä perusteella valitsette sponsoroitavat kohteet? 
 
Mitä odotatte sponsorointiyhteistyöltä? Mitkä ovat tavoitteenne? (näkyvyys, tu-
keminen, mainehyöty, imagon vahvistaminen/muuttaminen ym.) 
 
Mittaatteko tavoitteiden saavuttamista? 
 
Miten mittaatte tavoitteiden saavuttamista? 
 
Vaikuttaako sponsorointipäätökseenne ketkä muut sponsoroivat? 
 
Mitä kohteita sponsoroitte tällä hetkellä? 
 
Turnauksen pääsponsorointi: 

 
Voisiko yrityksenne kuvitella lähtevänsä mukaan Delfin Basket Tournamentin 
pääsponsoriksi? 
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Liite 3: Saatekirje aiemmin mukana olleille sponsoreille 
 
Hei, 
 
Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa markkinointia ja viestintää ja olen tekemässä 
tutkintooni kuuluvaa opinnäytetyötä. Työni on sponsorointitutkimus koripalloturnaus Delfin 
Basket Tournamentille ja sen tavoitteena on tehtyjen haastattelujen pohjalta selvittää, kuinka 
houkuttelevana sponsorointikohteena tutkimukseen valitut yritykset turnausta pitävät. 
 
Tarkoituksenani on haastatella työhöni seitsemää yritystä, joista kolme on ollut mukana spon-
soroimassa turnausta aiempina vuosina. 
 
Haastattelumenetelmänä käytän henkilökohtaista syvähaastattelua. Kysymykseni koskevat 
lähinnä turnauksen imagoa, tunnettavuutta ja näkyvyyttä sekä tyytyväisyyttänne aiempaan 
sponsorointiyhteistyöhön. Lisäksi muutama kysymys koskee yrityksenne sponsorointia ylei-
sellä tasolla. Haastatteluun menee aikaa noin yksi tunti. 
 
Tutkimuksen kannalta ei ole oleellista, oletteko enää mukana sponsoroimassa turnausta. 
 
Arvostan todella jokaista saamaani vastausta, ja toivonkin, että teille sopisi haastattelu ajalla 
18.4.–19.5. Voisitteko ystävällisesti ehdottaa päivää ja aikaa, jolloin teille sopisi haastattelu? 
 
Mikäli emme löydä sopivaa haastatteluajankohtaa, voin tehdä haastattelun myös puhelimitse 
tai sähköpostitse. 
 
Jos ette ole yrityksessäsi oikea henkilö vastaamaan tähän haastatteluun, voisitteko ystävälli-
sesti lähettää tämän viestin eteenpäin sille henkilölle, joka hoitaa yrityksenne sponsori-
suhteita. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Anna Hammarberg 
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Liite 4: Saatekirje potentiaalisille sponsoreille  
 
Toimitatteko ystävällisesti viestini eteenpäin henkilölle, joka vastaa yrityksenne markkinoin-
nista ja sponsorisuhteista, kiitos. 
 
Hei, 
 
Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa markkinointia ja viestintää ja olen tekemässä 
tutkintooni kuuluvaa opinnäytetyötä. Työni on sponsorointitutkimus koripalloturnaus Del-
fin Basket Tournamentille ja sen tavoitteena on tehtyjen haastattelujen pohjalta selvittää, 
kuinka houkuttelevana sponsorointikohteena tutkimukseen valitut yritykset turnausta pitävät 
 
Tarkoituksenani on haastatella työhöni seitsemää yritystä, joista kolme on ollut mukana spon-
soroimassa turnausta aiempina vuosina. Muut yritykset ovat valittu tutkimukseen, koska Del-
fin Basket Tournamentin organisaatiota kiinnostaa, kuinka houkuttelevana sponsorointi-
kohteena nämä yritykset pitävät kyseistä koripalloturnausta. 
 
Haastattelumenetelmänä käytän henkilökohtaista syvähaastattelua. Kysymykseni koskevat 
lähinnä turnauksen imagoa, tunnettavuutta ja houkuttelevuutta sponsorointikohteena. Lisäksi 
muutama kysymys koskee yrityksenne sponsorointia yleisellä tasolla. Haastatteluun menee 
aikaa noin yksi tunti. 
 
Arvostan todella jokaista saamaani vastausta, ja toivonkin, että teille sopisi haastattelu ajalla 
18.4.–19.5. Voisitteko ystävällisesti ehdottaa päivää ja aikaa, jolloin teille sopisi haastattelu? 
 
Mikäli emme löydä sopivaa haastatteluajankohtaa, voin tehdä haastattelun myös puhelimitse 
tai sähköpostitse. 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Anna Hammarberg 
 


