
TULE MUKAAN TUKEMAAN 

ESPOOLAISTA LIIKKUMISTA
HooGee on talkoovoimin tehnyt kahden koulun kentälle omat tekonurmet Sorsis Areenan ja Settle

Fieldin. Näillä kentillä liikkuu päivittäin koulujen oppilaat, pidetään jalkapallotreenejä, pidetään 

koululaisille futiskerhoja, jonka lisäksi siellä käy liikkumassa paikallisia nuoria ja aikuisia. 

Näistä kentistä iso kiitos talkooväen lisäksi kuuluu yhteistyökumppaneillemme ja Espoon 

kaupungille, jotka ovat olleet mahdollistamassa kenttien syntyä. Nyt haemme lisää kumppaneita 

kentillemme tarkoituksena hankkia uudet maalit Settle Fieldille, saada pysyvämmät rajat Sorsis kentillemme tarkoituksena hankkia uudet maalit Settle Fieldille, saada pysyvämmät rajat Sorsis 

Areenalle ja muutoinkin huoltaa kenttiä. Tavoitteena on kerätä yhteensä 20 000 € näitä varten.

Tarjoamme yrityksille 3x1 metriä kokoisia mainoslakanoita kentille seuraavasti:

 1 kenttä 3 vuotta 5 000€

 2 kenttää 3 vuotta 7 000€

 1 kenttä 1 vuosi 2000€

 2 kenttää 1 vuosi 3000€

Mainoslakanan painatus tapahtuu HooGeen toimesta ja kuuluu yllämainittuihin hintoihin. Rahat 

käytetään kokonaisuudessaan kenttien huoltoon ja hoitoon, jota varten HooGeella on oma 

kenttärahasto.

Tule mukaan olemalla yhteydessä janne.maijala@hoogee.fi



HooGeen vuotuinen positiivinen

vaikutus yhteiskunnalle 5,33M€

Suomen Palloliitto on tehnyt yhdessä Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n

kanssa mallinnuksen jalkapallon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. 

Social Return On Investment (SROI) -mallinnus kertoo jalkapallon 

vaikuttavuudesta yhteiskuntaan kokonaistasolla. Mallissa on kolme eri osa-

aluetta, jotka huomioidaan:

1) Sosiaalinen vaikutus: Vapaaehtoistyö, projektit, koulutus

2) Taloudellinen vaikutus: Olosuhteet, työpaikat, harrastajamaksut2) Taloudellinen vaikutus: Olosuhteet, työpaikat, harrastajamaksut

3) Terveysvaikutukset: Jalkapalloilun tuomat säästöt terveydenhuollossa

Lisätietoja SROI mallista löydät täältä: https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/spl_sroi_0.pdf

Ensimmäiset tulokset julkaistiin loppuvuodesta 2019, jonka jälkeen 

mallinnusta tarkennettiin kesällä 2020.  Mallinnukseen osallistuu jatkuvasti 

uusia seuroja ja HooGee oli mukana 2021 (kaikki mallinnukset tehdään 

vuoden 2019 tilanteen mukaan, jotta Suomen kokonaisvaikutus on 

mitattavissa).

Seurayhteisömme vuotuinen vaikutus 2019 oli siis 5,33M€ yhteiskunnalle. 

Vuoden 2019 jälkeen jäsenmäärämme on kasvanut ja olemme tehneet toisen 

oman tekonurmen, joten nykyinen vaikuttavuus on vielä selkeästi suurempi.

ISO KIITOS koko jäsenistöllemme, vapaaehtoistoimijoille, henkilöstöllemme 

ja yhteistyökumppaneillemme tästä upeasta panostuksesta.

* Koko Suomen tilanne 31.12.2021 mennessä

osallistuneiden seurojen osalta.


