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LYHYESTI MEISTÄLYHYESTI MEISTÄ
”Kiffen ei ole seura, jonka mottona on järjestys ja kuri. Sitä 
vastoin meitä voi sanoa liberaaliksi, sallivaksi, vapaaksi ja 
itsenäiseksi. Kiffen on vaihtoehto, ja edelleen erotumme 
joukosta, usein hyvässä ja joskus pahassa.” - Göran Wallén

27.9.1908 Kruununhaassa perustettu seuramme toimin-
ta perustuu seuraavien arvojen noudattamiseen kaikessa 
toiminnassamme. 

Odotusten täyttyminen on perusta menestyksekkäälle 
toiminnalle. Rakentava palaute, sekä negatiivinen että 
positiivinen on toimintamme kasvun edellytys. 

Kunnioitus toisia kohtaan. Oli toinen puoli sitten jouk-
kuekaveri, valmentaja tai joukkueen toimihenkilö, vas-
tustajaa ja tuomaria unohtamatta.

Tasa-arvoisuus - kansalaisuudesta, uskonnosta, taito-
tasosta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta kaikki     
seuramme jäsenet ovat tasa-arvoisia toistensa rinnalla.

Yhteistyö on voimaa. Olemme pieni seura jolla on suuri 
historia. Yhdessä voimme nostaa seuratoimintaa askel 
askeleelta tasokkaammaksi.
istyö on voimaa. Olemme pieni seura jolla on suuri his



KIFFEN 2022
Viime kaudella lohkossaan lopulta kuudenneksi sijoittu-
nut edustusjoukkue pelaa Kakkosessa kahdeksatta perät-
täistä kautta. 

Tämän lisäksi kaksi aikuisjoukkuettamme pelaa jalkapal-
lon ja kaksi futsalin piirinsarjoissa. 

Myös Kiffenin 8 ikämiesjoukkuetta osallistuu virallisiin 
sarjoihin kuten SM-kilpailuihin sekä jalkapallossa että osa 
myös futsalissa. 

Yhteensä Kiffenissä on yli 170 aikuispelaajaa. 

KIFFEN JA BOLLIS - YHDESSÄ JO YLI 100 VUOTTA!

Kronohagens Idrottsförbund (myöhemmin Kronoha-
gens Idrottsförening) eli tuttavallisemmin Kiffen voitti 
Pallokentän avajaisottelussa 27.9.1915 HIFK:n. Voim-
me siis sanoa ylpeinä olevamme ”Bolliksen isäntä jo 
vuodesta 1915.” 

Vaikka vuodet ovat aina välillä vieneet meidät evak-
koon, olemme aina palanneet takaisin kotiin. Bollis on 
kotimme myös kaudella 2022.



KIFFENIN MENESTYKSEN VUOSIAKIFFENIN MENESTYKSEN VUOSIA

Seuramme on voittanut vuosien saatossa paljon 
mestaruuksia eri lajeissa kuten esim.

4 Suomen mestaruutta jalkapallossa
17 Suomen mestaruutta ikämiesten jalkapallossa

3 Suomen mestaruutta jääkiekossa
1 Suomen mestaruus miesten käsipallossa 
2 Suomen mestaruutta naisten käsipallossa 

2 Suomen Cupin voittoa miesten 
2 Suomen cupin voittoa naisten käsipallossa 

5 SM-hopeaa jääpallossa
1 Kalevan maljan voitto 

1 olympiapronssi nyrkkeilyssä



ARVOSTAMME PERINTEITÄARVOSTAMME PERINTEITÄ

Kiffen kunnioittaa tänäkin päivänä seuran pitkää histo-
riaa haluten kuitenkin samalla uudistua mentäessä kohti 
115-vuotisjuhlia.

Seuran perinteisiin kuuluuvat niin kunniajäsenet kuin 
myös aateloidut Mustat Hurmurit.

Kunniajäsenten listalta paikkansa ovat saaneet mm.
- Karl Fazer
- Sven Fazer
- Ragnar Wickström
- Erik von Frenckell
- Erkki Alaja
- Päivi von Kugelgen

Mustat Hurmurit arvonimen saa henkilö joka on tehny 
jotain arvokasta seuran hyväksi, kuten esimerkiksi seu-
raavat henkilöt:
- Algoth Niska
- Runar ja Raynold Dickman
- Aarre Klinga
- Reima Kokko
- Päivi Mitrunen
- Adil Ismail



KIFFENIN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET
Sopiiko Kiffenin arvot sinun yrityksesi tai asiakaskuntasi 
ajatusmaailmaan? Lähde mukaan rakentamaan perin-
teikkään seuran uutta tulemista tukemalla toimintaam-
me! 

Olemme erittäin joustavia ja mielellämme kuuntelemme 
sinun yrityksen idean miten voisimme rakentaa mahdol-
lisimman hyödyllisen kumppanuuden kanssasi.

Perinteinen näkyvyys ottelutapahtumissa, peliasuissa, 
sosiaalisessa mediassa ja kotisivuillamme. Entäpä ohjat-
tua toimintaa yrityksenne virkistyspäivään, tai järjeste-
täänkö yhdessä jalkapalloturnaus sinun yrityskumppa-
neille?

Apua tapahtumiin - voimmeko tarjota apuamme yrityk-
sesi tapahtumien järjestelyissä. Vaikkapa makkaran gril-
lausta tai muutto- tai inventaarioapua. Tai tarvitsetteko 
henkilöitä kuvauksiin tms.

Äänimainonta - kotiotteluissamme voimme soittaa      
yrityksenne omaa mainosta.

Kummipelaajat - hanki oma pelaajasi Mustista Hurmu-
reista. Näkyvyys/kuuluvuus kotisivuilla, kausijulkaisuissa 
sekä kotiotteluissa.



MITÄ VOIMME TARJOTA SOSIAALISESSA MEDIASSA?
Sosiaalisen median kanavien seuraajalukumme jatkavat 
tasaista noustaan, tänä vuonna yritämme saavuttaa lisä-
seuraajia enenn kaikkea YouTubessa ja Twitterissä.

YouTube - teemme kauden kaikista sarjaotteluista        
otteluennakot ja koostevideot. Lisäksi tulemme strii-
maamaan osan kauden otteluista. Näytetäänkö yrityk-
senne mainos ennen ottelua ja puoliajalla. Tai tehdäänkö 
yhdessä brändäysvideo YouTubeen - Mustat Hurmurit 
kylässä yrityksessänne?

Sosiaalinen media - olemme aktiivisia niin Facebookissa, 
Instagramissa kuin myös Twitterissä. Otteluisännät saa-
vat näkyvyyden ottelumainoksessa, pääsponsorit myös 
kaikissa Instagram postauksissamme. 

FCKiffen.fi - näkyvyys kotisivuillamme logona, jonka 
klikkaus ohjaa edelleen yrityksesi sivustolle. Kumppa-
neillemme tarjoamme myös yritysesittelyn sivustomme 
sponsoriosiossa. 

LinkedIn - otamme tämän kanavan käyttöön tänä vuon-
na. 



NÄY BOLLIKSELLA PELIPÄIVINÄ
Haluatko yrityksesi näkyvän Kiffenin kotiotteluissa katsojille ja 
videokoosteiden välityksellä myös etäfaneillemme ympäri maa-
ilmaa? 

Tarjoamme mahdollisuuden hankkia kentän laitamainoksia kaik-
kiin Bolliksen kotiotteluihimme hintaan 1800 € - 3000 €+alv/
vuodessa. Vai haluatko jotain muuta? Ota yhteyttä ja katsotaan 
miten voimme nostaa yrityksesi tunnettuutta. 



OTTELUISÄNTÄÄ TAI -EMÄNTÄÄ ETSITÄÄN
Etsimme ensi kauden kotiotteluihin otteluisäntiä ja -emäntiä. 
Haluaisitko tuoda omaa yritystäsi lähemmäksi Kiffenin kannat-
tajia? 

Räätälöidään yhdessä juuri teidän imagolle ja budjetille sopiva 
kumppanuuspaketti. 

Otteluisännyyden hinta paketin palveluista riippuen: 
1250 € - 2500 €+alv.



OTTELUPAKETIT KAUDELLA 2022
Tarjoamme kolme eri sisältöistä otteluisännyys/emän-
nyys-pakettia. Kaikissa paketteihin sisältyy äänimainonta 
”Kulmaa  (otteluisännän)kulmasta asettuu antamaan...” 
sekä logonäkyvyys ottelukoosteessa.

Paketti Pronssi - 1250 € + alv

• otteluisännyys ja näkyvyys mainonnassa
• enintään 6 vierasta
• kahvit, pullat ja makkarat
• ottelun parhaan pelaajan palkitseminen* 
• oma rivi katsomossa parhailla paikoilla

Paketti Hopea - 1750 € + alv

• otteluisännyys ja näkyvyys mainonnassa
• enintään 10 vierasta
• kahvit, pullat ja makkarat
• ottelun parhaan pelaajan palkitseminen*
• oma rivi katsomossa parhailla paikoilla
• oma äänimainos ottelutapahtumassa*
• haluttaessa otteluisäntälippu kentän reunalle* 



Paketti Kulta - 2500 €+alv

• otteluisännyys ja näkyvyys mainonnassa
• enintään 20 vierasta
• kahvit, pullat ja makkarat
• ottelun parhaan pelaajan palkitseminen*
• oma rivi katsomossa parhailla paikoilla
• haluttaessa otteluisäntälippu kentän reunalle* 
• haluttaessa otteluisäntälippu lipunmyyntiin*
• mahdollisuus omaan promoamiseen otteluta-

pahtuman aikana
• flyer otteluohjelman sisällä*
• mainosvideo striimiin ja koosteeseen*

* - asiakas valmistaa ja toimittaa materiaalin meille

Vai kaipaatko jotakin muuta? Rakennetaan yhdessä juuri 
sinun yrityksellesi soveltuva paketti.

Otteluohjelma ja pelipäivät valhvistuvat helmi-maalis-
kuussa 2022 - otteluisännät saavat valita haluamansa ko-
tiottelun varausjärjestyksessä.

Paketti Kulta - 2500 €+alv

• otteluisännyys ja näkyvyys mainonnassa
• enintään 20 vierasta
• kahvit, pullat ja makkarat
• ottelun parhaan pelaajan palkitseminen*
• oma rivi katsomossa parhailla paikoilla
• haluttaessa otteluisäntälippu kentän reunalle*
• haluttaessa otteluisäntälippu lipunmyyntiin*
• mahdollisuus omaan promoamiseen otteluta-
pahtuman aikana
• flyer otteluohjelman sisällä*
• mainosvideo striimiin ja koosteeseen*

* - asiakas valmistaa ja toimittaa materiaalin meille

Vai kaipaatko jotakin muuta? Rakennetaan yhdessä juuri
sinun yrityksellesi soveltuva paketti.

Otteluohjelma ja pelipäivät vahvistuvat helmi-maalis-
kuussa 2022 - otteluisännät saavat valita haluamansa ko-
tiottelun varausjärjestyksessä.



MUSTAT HURMURIT - KAUSIJULKAISU 2022

Ruotsalainen urheilutoimittajalegenda Torsten Tegner an-
toi seuramme jääpallojoukkueelle ”Mustat Hurmurit” lem-
pinimen vuonna 1926. Se kuvaa mielestämme hyvin seu-
raamme myös 2020-luvulla.

Monet seurat ovat siirtyneet julkaisuissa täysin sähköisiin 
versioihin, me haluamme antaa tukijoillemme enemmän. 
Siksi teemme sähköisen version lisäksi myös painetun jul-
kaisun.

Luvassa on tuttuun tapaan
 
• pelaajaesittelyitä 
• kolumneja 
• muistikuvia Kiffenin historiasta
• katsausta tuleviin vastustajiin 
• tietoa kumppaneistamme ja heidän palveluista



TULE MUKAAN KAUSIJULKAISUUN

Kausijulkaisun tuotoilla tuetaan ensi vuonna kunnioi-
tettavaan 115 vuoden ikään pääsevän seuramme päi-
vittäistä toimintaa ja rahoitetaan junioriorganisaatiota.

Ohjelma painetaan offset-menetelmällä. Originaaleiksi 
sopivat väri/mustavalkoiset logot/valokuvat ja piirrok-
set. Ohjelman koko on B5.

Takakansi (4-väri):     990,00 € (alv 0 %) 
Sisäkannet (4-väri):   950,00 € (alv 0 %)
Koko sivu (väri/mv):             890,00 € (alv 0 %) 
1/2 sivu (väri/mv):              650,00 € (alv 0 %) 
1/4 sivu (mv):                        390,00 € (alv 0 %)

Kaikki kausiohjelmaan mainoksen hankkineet saavat 
myös näkyvyyden kotisivujemme Sponsori-osiossa, 
hankkimalla koko tai 1/2 sivu-mainoksen saat lisäksi 
esitellä yrityksesi brändin max. 300 sanalla. 

TULE MUKAAN KAUSIJULKAISUUN

Kausijulkaisun tuotoilla tuetaan ensi vuonna kunnioitet-
tavaan 115 vuoden ikään pääsevän seuramme päivittäis-
tä toimintaa ja rahoitetaan junioriorganisaatiota.
Ohjelma painetaan offset-menetelmällä. Originaaleiksi
sopivat väri/mustavalkoiset logot/valokuvat ja piirrokset.
Ohjelman koko on B5.

• Takakansi (4-väri): 990,00 € (alv 0 %)
• Sisäkannet (4-väri): 950,00 € (alv 0 %)
• Koko sivu (väri/mv): 890,00 € (alv 0 %)
• 1/2 sivu (väri/mv): 650,00 € (alv 0 %)
• 1/4 sivu (mv): 390,00 € (alv 0 %)

Kaikki kausiohjelmaan mainoksen hankkineet saavat 
halutessaan myös näkyvyyden kotisivujemme Sponso-
ri-osiossa, hankkimalla koko tai 1/2 sivu-mainoksen saat 
lisäksi esitellä yrityksesi brändin max. 300 sanalla.



Peliasun mainospaikkojen hinnat ovat:
 

Mainospaikka 1 - MYYTY
Mainospaikka 2 - 700 €+alv

Mainospaikka 3 - 1750 €+alv
Mainospaikka 4 - 1500 €+alv

Mainospaikka 5 - 675 €+alv - MYYTY ETU
Mainospaikka 6 - 500 €+alv
Mainospaikka 7 - 900 €+alv 

Hinnat sisältävät painatuskustannukset.



NÄKYVYYS KIFFENIN ASUISSANÄKYVYYS KIFFENIN ASUISSA

Tarjoamme yrityksellesi mahdollisuuden myös näkyvyy-
teen peli- ja matka-asuissamme. Huomioithan että pe-
liasuissa mainos tulee myös kokovalkoiseen vierasasuun 
vähintään kahdeksi vuodeksi.

Matka-asuissa kaikki neljä rinnassa oikealla sijaitsevaa 
mainospaikkaa ovat saman kokoisia sekä asun takissa 
että paidassa - leveys n. 10 cm.

Tämä mainos antaa näkyvyyden Kifffenin matkustaessa 
vierasotteluihin ja pysähtyessä esim. ruokailemaan. Li-
säksi mainos näkyy ottelupäivän valmentaja-haastatte-
luissa sosiaalisessa mediassa.

Mainospaikan hinta on 350 €+alv+painatuskustannus ja 
hinnasta saa alennusta seuraavasti mainostaessa myös 
peliasussamme:

- peliasun mainospaikka 3 tai 4 - alennus 35%
- peliasun mainospaikka 7 - alennus 20%
- peliasun mainospaikka 2, 5 tai 6 - alennus 10%



FC Kiffen 08 ry.
Piispanpiha 3 B 26

02200 ESPOO
1566811-8

www.fckiffen.fi

Lisätiedot yritysyhteistyöstä

Claus Lindström
040 511 1769

claus@fckiffen.fi

Janne Wikman
040 553 2172

janne@fckiffen.fi


