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Kuva

KIRIN MUKAANJYVÄSKYLÄN KIRI
Jyväskylän Kiri kutsuu yrityksesi mukaan tukemaan joukkuettamme. Haluamme tarjota kumppaneillemme vahvaa näkyvyyttä positiivisessa va-
lossa. Seura on sitoutunut rakentamaan Jyväskylään pitkäjänteisellä ja järkevällä pohjalla rakennetun joukkueen joka määrätietoisesti tavoittelee 
paikkaa tulevina vuosina superpesiksestä. Pohja on vahva, sillä taustaorganisaatio on laaja ja sitoutuneita ihmisiä on lähtenyt vahvasti mukaan 
rakentamaan miesten pesäpallolle uutta tarinaa Jyväskylään. Haluamme pelata iloista ja värikästä pesäpalloa ja näin luoda upeita elämyksiä hie-
non lajin parissa. 

Joukkue tekee tiivistä yhteistyötä muiden alueen seurojen kanssa sekä erityisesti Kiri & Kirittäret juniorit ry:n kanssa. Tulevaisuus näyttää posi-
tiiviselta vahvan junioripohjan sekä myös olosuhteiden osalta. Ensi kaudella 2023 pääsemme pelaamaan kautemme uudella stadionilla, joka on 
rakenteilla vanhan stadionin viereen. 

Tässä esitteessä on kuvattu erilaisia mahdollisuuksia, miten yrityksesi voi lähteä mukaan joukkueemme matkaan. Tarvittaessa voimme myös 
räätälöidä kokonaisuuden teidän tarpeidenne ja toiveidenne mukaisesti. 

Tämä tarina rakennetaan yhdessä, olethan mukana. 

Tulevalla kaudella yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus saada näkyvyyttä myös Jyväskylän Kirin kotiotteluista lähetettävistä fanikameralähe-
tyksissä. Jokainen kotiottelu on katsottavissa Ruutu+ -palvelun kautta. Ykköspesiksen ottelut keräävät näissä lähetyksissä keskimäärin noin 1000 
katsojaa. Tämä on hieno tapa saada yrityksellesi näkyvyyttä ja vahvistaa brändiäsi joukkueemme mukana. Kotiottelut pyritään lisäksi selosta-
maan ja tämä nostaa todennäköisesti Kirin katsojamäärän keskiarvon yläpuolelle. 

Jyväskylän Kiri 2020 ry. on vuonna 2020 perustettu miesten pesäpalloseura. Joukkueemme tarkoitus on 
vahvistaa pesäpallon asemaa Jyväskylässä ja tavoitella pelipaikkaa superpesiksestä tulevaisuudessa. Ha-
luamme tarjota upeita elämyksiä pesäpallon parissa alueen asukkaille sekä laajentaa alueemme poikajunio-
reiden pelaajapolkua miesten sarjoihin. Kaudella 2023 joukkue pelaa miesten Ykköspesiksessä. Joukkue on 
koottu Jyväskylässä asuvista urheilijoista ja kokoonpano on huikean hyvä! Kesän 2023 tavoitteena on pelata 
voittavaa pesäpalloa ja tavoitella paikkaa nousukarsinnoissa superpesikseen. Seura herättää jo nyt paljon 
kiinnostusta sosiaalisessa mediassa sekä tiedotusvälineissä. 

Tässä kasvutarinassa yrityksesi kannattaa olla mukana! 
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OTTELULÄHETYKSET RUUTU+ –PALVELUSSA

UUTTA KAUDELLA 2023
Kaudella 2023 siirrymme pelaamaan Jyväsky-
län uudelle pesäpallostadionille. Uusi stadion 
tarjoaa katetun katsomon 1500 katsojalle sekä 
uudistetut VIP-tilat, ajanmukaiset kioskipalve-
lut sekä paremmat sosiaalitilat. Uusi stadion 
mahdollistaa Kirille erinomaiset puitteet hieno-
jen ottelutapahtumien järjestelyyn. Uusi sta-
dion on käytössämme viimeistään 15.6.2022 
mennessä.
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KUMMIPELAAJA

YKSITTÄISRATKAISUT

• Mainospaikka 1: Pelaajan kaikissa asusteissa, rinta.
• Mainospaikka 2: Peliasun hihat
• Mainoksen pelaajan esittelyn yhteydessä.
• Mainoksen pelaajan lyöntivuoroilla.
• Mainos verkkosivuille.
• Oikeuden käyttää pelaajaa yrityksen omassa markkinoinnissa.

Vatsa / selkä
Housu
Olkapää
Pelipaidan kaulukset
Aluspaidan kaulus
Räpylämainos

Kenttämainos kotipesän kaarella

Kiinteä kenttämainos katsomon yläreunassa

Syöttölautanen
Vaihtokopit
Äänimainos 4 krt/peli

Kotiotteluissamme tulemme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme näkyvyyttä leditaulun 
mainosten avulla. Kotiotteluidemme katsojakeskiarvo nousee noin 400 katsojaan ottelua 
kohden ja paikalliskamppailuihin Jyväskylän Lohen kanssa katsojamäärät nousevat yli tuhan-
nen katsojaan. 

Vatsa
Selkä
Olkapäät

Selkä
Rinta

Vatsa
Selkä

MITÄ KUMMIPELAAJUUDEN MUKANA SAA?

PELIASUN MAINOSPAIKAT

OTTELUTAPAHTUMA

LEDITAULUMAINONTA

PELINJOHTAJIEN ASUSTEET

VERRYTTELY- 
JA TUULIPUKUMAINOKSET

HUOLLON ASUSTEET

Peliasumainoksissa on mahdollisuus neuvotella 
puolikkaan joukkueen näkyvyydestä.

• Lisäksi kummiyrtiksellä on mahdollisuus tuoda yrityksen omaa toimintaa ja kummipelaajaa 
esille kumppanuusvideolla, joka tuotetaan ja käsikirjoitetaan yhdessä Kirin sisällöntuottajan 
kanssa. Palvelu laskutetaan tapauskohtaisesti erikseen.
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SOSIAALINEN MEDIA TYÖHYVINVOINTI

• Pesisharjoitukset + peli yritysten henkilökunnalle. 
• Päivän aikana voi olla myös muuta liikuntaa (mm. lihaskuntoharjoituksia). 
• Ruokailu + tarjoilu.
• Kirin otteluliput /vip palvelut ottelutapahtumassa. 

Sosiaalinen media on vahvasti mukana Kirin julkikuvan luomisessa ja siihen panostamme paljon. Olemme olleet valmiita toimimaan ja näkymään 
somessa aivan kuten valtakunnan huippuseurat. Seuraajamääriä pyritään aktiivisesti lisäämään ja pitämään kanavat aktiivisina ja vuorovaikuttei-
sina. Kirin kiinnostuksesta kertoi jotain jo se, että suomensarjataipaleemme aikana sosiaalisen median kanavamme tavoittavat yli 5000 seuraa-
jaa. Sarjanousun myötä valtakunnalinen näkyvyys tulee kasvamaan ja tätä pyrimme hyödyntämään aktiivisesti myös some-kanavillamme.

Jokaisesta ottelusta julkaistaan heti ottelun 
jälkeen tuloskuva, joka saa laajan näkyvyyden 
kaikissa sosiaalisen median kanavissamme. 
Tästä mainio mainospaikka koko kaudeksi!

Jokaisen ottelun pelaavasta kokoonpanosta 
julkaistaan kuva pelipäivänä. Kuva kerää laa-
jan näkyvyyden kaikissa sosiaalisen median 
kanavissamme.

TULOSKUVAKOKOONPANOKUVASEURAAMÄÄRÄT

OTTELUISÄNNYYS

KAUSIKORTIT

• 10 henkilön sisäänpääsyn otteluun
• Ottelun seuraaminen VIP-katsomosta 
• VIP ruokailut
• Kahvit + virvokkeita
• Avausheiton heittää otteluisännänedustaja
• Otteluilmoitusmainoksissa mainitaan isäntä (digi+printti)
• Ottelun parhaiden palkitsemiset

MITÄ OTTELUISÄNNYYS SISÄLTÄÄ? TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄT RÄÄTÄLÖIDÄÄN KUMPPANIN 
TARPEIDEN MUKAAN. 

TYHY-päivään voidaan sisällyttää esim.

TYHY-TAPAHTUMISSA MUKANA KIRIN PELAAJIA JA 
VALMENNUSTA JA NE JÄRJESTÄÄN PÄÄSÄÄNTÖISESTI 
HIPPOKSEN PESÄPALLOSTADIONILLA.

LAJIKOKEILU

Kausikortti runkosarja ................... 99 €
VIP-Kausikortti kaikki ottelut .......400 €

• Kaikki kauden 2023 ottelut
• Ruokailut otteluissa
• Ottelun seuraaminen VIP-katsomossa
• Kiri-lippis

MITÄ VIP-KAUSIKORTTI SISÄLTÄÄ?

Lajikokeilussa yrityksenne henkilöstön on mahdollisuus päästä kokeile-
maan pesäpallon lyömistä, heittämistä ja kiinniottoa ohjauksessa huip-

puvälineillä. Lajikokeilun kesto n. 2 tuntia.
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> 1 600

> 1 400

> 1 800

> 250

> 5 000

Sosiaalisessa mediassa yhteistyömuotoja voidaan muokata erittäin laajasti ja räätälöidä juuri teidän yrityksen tarpeisiin sopivaa yhteistyötä.  
Lähde mukaan Kirin some-kumppaniksi, parhaat paikat myydään nyt! 



TERVETULOA MATKAAMME
KAUDELLE 2022!

TERVETULOA KIRIN MATKAAN YKKÖSPESISKAUDELLE 2023!
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