Kauppakassi-avustus vähävaraisille –
Aidosti vaikuttava sponsorointimalli

VOIMA. TAHTO. SYDÄN – Kyllä me tästä selviämme!

Elämme poikkeuksellisia
aikoja…
•
•

•

Koronavirusepidemian puhkeaminen Suomessa on ajanut koko yhteiskunnan täysin
poikkeukselliseen tilaan
Organisaatioiden ja kotitalouksien tilanne muuttunut radikaalisti, sekä toiminallisesti,
että taloudellisesti
• Monessa perheessä täysin uusi tilanne, kun rahaa ei riitä totuttuun elintasoon,
jopa peruselintarvikkeiden kanssa saattaa olla tiukkaa
• Monelle tilanne on valitettavasti entuudestaan tuttu
Hyvinkään Palloseura on, useimpien muiden urheiluseurojen tavoin, keskeyttänyt
urheilutoimintansa toistaiseksi
• Keskeytyksen vaikutukset seuran talouteen ja toimintaan huolestuttavat, mutta
kukaan ei osaa vielä määritellä seurauksia
• Seuran koko henkilöstö lomautetaan 1.4. alkaen
• Seuran arvot punnitaan: SUVAITSEVAISUUS – VASTUULLISUUS - AVOIMUUS

• HYPS-yhteisö ei ole pysähtynyt!

Hyvinkään Palloseuran
Apupalvelu
•

Hyvinkään Palloseura käynnisti 16.3. seurayhteisöstä koostuvan vapaaehtoisyhteisön,
HYVINKÄÄN PALLOSEURAN APUPALVELUN
• Seuran arvo: VASTUULLISUUS
• ”Halu auttaa” ainoa yksityishenkilön motiivi
• Mukana vain seuran toimihenkilöitä tai pelaajien vanhempia → yhteisövalvonta
→ luotettavuus
• Kaikki mukana vapaaehtoisena
• Toimintaa ohjaavat luotettavuuden ja turvallisuuden takaavat säännöt

•

Teemme sen, mihin autettava ei pysty itse
• Kauppa- ja apteekkikäynnit
• Kirjeiden postitukset
• Muut vastaavat arkiaskareet kodin ulkopuolella

•

Seuran työntekijä yhdistää avunsaajat ja autettavat

•

Yhteistyössä Hyvinkään kotihoito, Kirkon diakonia, Hope ry.

VOIMA. TAHTO. SYDÄN. – Kyllä me tästä selviämme!

Kauppakassi-avustus
vähävaraisille
•

Sponsorointimalli, jolla oikeasti vaikuttaa!

•

Yritys sponsoroi vähävaraisille, mahdollisesti koronaviruksen riskiryhmäläisille 50€
arvoisia ruokakasseja
HyPS löytää avustettavat taloudet (kumppaneina Hope ry., Kirkon Diakoniatyö,
Hyvinkään kotihoito)
HyPS apupalvelu toimittaa avustuksen kotiovelle joko lahjakortteina tai valmiiksi
keräiltyinä ostoskasseina
HyPS viestii koko prosessin some-kanavissaan ja tarjoaa sponsorille aineistoa omaan
viestintään (voidaan sopia myös some-markkinoinnin lisäinvestoinnista)

•

•
•

Hinnoittelulogiikka:
• 2/3 vähävaraisten suoraan tukemiseen
• 1/3 Hyvinkään Palloseuran palveluosuus
• Raha seuran toiminnan ylläpitämiseen poikkeustilanteen aikana ja sen jälkeen
• Seuralla odotettavissa useiden kymmenien tuhansien eurojen tappiot ja
toiminta nykylaajuisena vaakalaudalla
ESIMERKKI: Yrityksen kampanjabudjetti 1 500€
→ 20 kauppakassi-avustusta á 50€ = 1 000€
→ 500€ lasten ja nuorten liikkumattomuuden ja syrjäytymisen vastaiseen työhön
Hyvinkään Palloseuralle
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