
2020                      2021



2
Tommy Koponen

SPV:ssä on aina tehty asioita 
intohimoisesti ja työtä pelkäämättä. 
Peliveliperheessä ne ovat luonnollinen 
tapa toimia. Onkin ollut miellyttävää 
huomata, että näitä asioita 
toteuttamalla myös tulos seuraa 
tekijäänsä. On myös ollut jännittävää 
huomhuomata, että SPV:n luonnollinen tapa 
toimia kiinnostaa laajemminkin ja 
tuottaa elämyksiä tätä nykyä jo jopa 
kymmenille miljoonille kontakteille 
vuosittain. Ja tämä joukko kasvaa vuosi 
vuodelta. Kerran Peliveli, aina Peliveli, 
sitä haluamme myös vaalia.

Astu tarinaan kanssamme. Tarjoamme 
jännittäviä hetkiä, liikuttavan 
arvokkaasti.

SPV:n tarina suomalaisessa urheilu- 
kentässä on rohkean erilainen. Seura 
sai alkunsa syvällisten uskonnollisten 
arvojen yhdistämien nuorten 
yhteisestä harrastuksesta. Ehkä juuri 
siksi SPV on koko 26 vuotisen 
historiansa ajan ollut ennen muuta 
aidosti yaidosti yhteisöllinen ja 
lämminhenkinen urheiluseura. Silti, 
tai juuri siitä johtuen, siitä on tullut 
myös yli 600 pelaajan menestyvä 
huippu- seura. SPV on saanut olla yksi 
suomalaisen salibandyn tiennäyttäjistä 
monella saralla. Meille puhtaan 
urheilun turheilun tavoite ja jokaisen yksilön 
arvo ovat enemmän kuin hienoja 
lauseita mainosesitteessä.  

LIIKUTTAVAN ARVOKAS
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ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME













olkapää 3500€

rinta 4000€

ylävatsa 10000€

vatsa 8000€

helma 7000€

housu 4000€

reisi 3500€

LAAJASTI NÄKYVYYTTÄ
PELIASUSSA

Peliasussa yrityksesi näkyy kentällä, lehtikuvissa, 
somessa ja valtakunnallisissa lähetyksissä. 
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yläselkä 7000€

takareisi 3000€

housu taka 4000€

selkä 6000€

alaselkä 5000€

hiha 3000€



PUNAINEN KOTILUOLA
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Seinäjoen Peliveljien kotihallina toimii 
tunnelmallinen Seinäjoen Urheilutalo. 
Halliin mahtuu parhaimmillaan yli tuhat 
katsojaa, joista jokainen löytää paikkansa 
kentän välittömästä läheisyydestä. 

PPelipäivänä halli muuttuu tyylikkääksi 
punaiseksi luolaksi.  Seuran slogan ”Näe 
punaista” avautuu nopeasti halliin 
saapuville.  
 
OOttelutapahtumassa on huomioitu niin 
lasten kuin aikuistenkin viihtyvyys. 
Tarjoilupisteet löytyvät hallin jokaisesta 
nurkasta ja tauko-ohjelmaa on tarjolla 
penkissä viihtyville. Väliajalla 
ottelukuuluttaja haastaa nuoret ja vanhat 
kilpailemaan suosikkipelaajan  
salibandymailasta.salibandymailasta.

Ottelutapahtumissa vierailee kauden aikana 
noin 15 000 katsojaa.  SPV:n katsojakeskiarvo 
on  miesten Salibandyliigan parhaimmistoa.
 

Suorat lähetykset mahdollistavat pelin 
seuraamisen myös muualta Suomesta.  
Suoratoiston kautta hallissa näkyvät 
yritykset saavat laajaa valtakunnallista 
näkyvyyttä. Otteluiden maalikoosteet 
keräävät parhaimmillaan yli 10 000 
katselukertaa.

SSPV:n vahva kumppaniverkosto loistaa 
läsnäolollaan. VIP-tiloista kantautuu 
mukava puheen sorina, kun hyvän ruuan 
parissa puheenaiheet vaihtuvat sujuvasti 
pelitapahtumista bisneskeskusteluun.
 
Hallin seinälle nosHallin seinälle nostettu jätti-LED kiinnittää 
katsojien huomion. Ledin kautta SPV:n 
laaja yhteistyöjoukko tulee tutuksi 
jokaiselle. Hallissa välittyvä yhteisöllisyys, 
ilo ja periksiantamattomuus luovat 
oikeanlaisia mielikuvia myös Peliveljien 
yhteistyökumppaneista. Sitoutunut joukko 
pieniä pieniä ja suuria yrityksiä on huomannut 
että yhdessä saavutamme enemmän. 
Tervetuloa punaiseen luolaan!





JUKKA-PEKKA PELTO-ARVO
UNELMIEN VELJET

”Mikä on tämä vimmatusti taisteleva punainen ryhmä, joka kerta toisensa jälkeen punnertaa 
pohjalaisella sisulla rinnalle ja lopulta ohi?” Nämä sanat pyörivät varmasti mielessäni, kun 
katselin putkitelevisiosta Urheilukanavalta Seinäjoen Peliveljien nousua 2010-luvun alussa 
pikkuhiljaa kohti Salibandyliigan kärkeä. Olin pelaajaurani alkutaipaleella, vaikkakin ehtinyt jo 
alle 10-vuotiaasta asti juosta reikäpallon perässä. Rakkaus lajia kohtaan on roihunnut siis jo aivan 
pienestä pojanklopista saakka. Vaikka yleisurheilu ja hiihto kuuluivat harrastuksiini, huomasin, 
että maila ja pallo veivät aina voiton. Tavoitteeni olivat jo lapsena tähdissä. En koskaan pitänyt 
realistisena realistisena Kannuksen Uran pukukopissa sitoessani sisäpelikenkieni nauhoja, että voisin joskus 
voittaa SM-mitaleita. Jos joku olisi tullut sanomaan, että kokisin hetken, kun seuraikoni Mikko 
Kohonen iskee jatkoajalla neljännessä finaaliottelussa voittomaalin ja We Are The Champions 
alkaa soimaan täydessä hallissa, olisin pyöräyttänyt silmiäni vähintään 360 astetta. 

Kuten arvata saattaa, tie näihin peleihin ei ole ollut helppo. Ajokortin saatuani tein jälkeenpäin 
ajateltuna tärkeimmän siirtoni koko pelaajaurallani. Aloin kulkemaan Kokkolasta Seinäjoelle 
A-junioireihin. Tommy huomasi periksiantamattoman luonteen ja sanoi jo siinä vaiheessa 
ollessani varmasti vielä valovuoden perässä lapsuuden idoleitani, että jos Jukkis paiskit samaan 
malliin hommia, niin pääset takuulla näihin ympyröihin mukaan. Muistan nämä sanat kuin 
eilisen. Se sai nuoren miehen uskomaan entistä vahvemmin omaan tekemiseensä, jopa omiin 
unelmiinsa. Ennemmin kuin huomasinkaan, viiletin samassa kentässä Mikko Kohosen ja muiden 
tätähtien rinnalla.
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Seuran kanssa asiat ovat sujuneet alusta asti juuri niin kuin menestyvässä ja tavoitteellisessa
urheiluseurassa kuuluukin. Hommat hoidetaan täydellä sydämellä ja osaaminen on todella
korkealla tasolla. Menestyksen eteen ollaan valmiita tekemään mitä tahansa. Faneista ja
yhteistyökumppaneista halutaan pitää huolta, koska he ovat mittavan suuri osa Peliveli-perhettä.
Kunnioitus seuraa kohtaan on ollut helppo muodostaa, koska sitä saa kokea myös pelaajana
hyvin vahvasti. Tästä kertoo esimerkiksi se, että olin hetkeäkään epäröimättä valmis solmimaan
normaalia pidemmän pelaanormaalia pidemmän pelaajasopimuksen. Tiesin, että tämä on se nuttu, jota kannan niin kauan
kuin jalka liikkuu ja perässä pysytään. Niimpä pian rustattiin seitsemän vuoden edestä mustaa
valkoiselle ja paiskattiin väkevästi kättä päälle. Päivääkään ei ole tarvinnut katua. Toivotaan, että
pysytään terveinä, saadaan vielä monet vuodet kantaa ylpeänä tulenpunaista uniformua ja 
mennä yhdessä eteepäin.

Jukkis Pelto-A
rvo



OTTELUISÄNTÄ NÄKYY
JA KUULUU 

Otteluisäntä saa laajaa sekä monipuolista näkyvyyttä läpi ottelun. Näkyvyyden 
lisäksi yritys pääsee osaksi SPV:n kumppaniverkostoa sekä ruokailemaan ja 
nauttimaan huippusalibandystä parhailta paikoilta yhdessä henkilökunnan tai

vaikkapa asiakkaiden kanssa. 

Mitä otteluisännyys sisältää?
- Otteluisännän logo Ilkka-lehden ottelumainoksessa
- Maininta kenttäkuulutuksissa
- Mainos LED-screenillä
- Mainos käsiohjelmassa
- Mainos otteluilmoituksessa (facebook, instagram, twitter)
- - Ruokailu 10 hengelle
- Muu erikseen sovittava, yrityksen haluama mainonta 

Otteluisäntä tarjoaa parhaiden pelaajien (2 kpl) palkinnot.

Otteluisännyys 1500€
Jaettu isännyys 1000€ / yritys
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RAJUSTI KASVAVA SOME

8200            7500           2750

Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme edullista näkyvyyttä kaikissa 
sosiaalisen median kanavissamme. Some-mainonta on helppo ja tehokas

tapa tavoittaa asiakkaat siellä, missä he ovat.

Voimme luoda uutta sisältöä yrityksenne markkinointitarpeisiin tai hyödyntää
jo olemassa olevaa mainosmateriaalia.
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Tuula Rajala
Asikkuuspäällikkö

Eepee

Urheiluseurojen tukeminen on yksi tapamme Eepeessä kantaa 
yhteiskuntavastuutamme. Pääkohteemme on lasten ja nuorten joukkuelajien 
tukeminen. Näin haluamme olla omalta osaltamme mahdollistamassa sitä, että 

mahdollisimman moni lapsi pääsisi liikuntaharrastukseen mukaan.

Eepee tukee seuroja, jotka hoitavat vastuullisesti ja vakuuttavasti toimintaansa. 
SSPV on juuri tällainen seura.  Yhteistyömme kautta Eepee saa hyvää näkyvyyttä, kun 
junioreiden asuissa on logomme ja he tykkäävät pitää asuja myös vapaa-ajallaan. 
Myös sosiaalisessa mediassa näkyvät SPV:n joukkueiden päivitykset ovat tärkeää 

näkymistä Eepeelle.

SSPV kouluttaa jatkuvasti valmentajiaan ja tämä takaa sen, että juniorit saavat 
hyvätasoista valmennusta seurassa. Lapsista pidetään hyvää huolta treeneissä ja 
pelireissuilla ja heille opetetaan pelikaverien ja vastustajien kunnioittamista. Seuran 
oma edustusjoukkue toimii myös hienona esimerkkinä junioreille. SPV:ssä on 
mahdollista kasvaa Suomen parhaiden pelaajien joukkoon. Eepee on mielellään 

tukemassa tällaista toimintaa.



TEHOKAS JA LAADUKAS 
VIDEOMAINONTA 

Valokuvauksen lisäksi pystymme tuottamaan laadukasta videomateriaalia 
yrityksen tarpeisiin. Videomainonta on tehokas ja luova tapa tuoda yrityksen 
tarina ja palvelut ihmisten nähtäville. Suunnittelemme videon sisällön 

aina yksilöllisesti yrityksen toiveet huomioiden.  

Kaikki tuotettu materiaali jää yrityksen vapaaseen käyttöön. Julkaisemme 
valmiit mainosvideot nettisivuillamme sekä sosiaalisessa mediassa.

JJulkaisuajankohdat voidaan sopia yritystä parhaiten palvelevaan ajankohtaan. 
Videokuvaukset suoritetaan pääasiassa yhden työpäivän aikana.
Kuvauksissa on mahdollista hyödyntää kopterikameraa. 
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Ruutu+ lähettää miesten F-liigan ottelut suorana kotisohville ympäri Suomen. 
Sponsoritunniste takaa yritykselle valtakunnallista näkyvyyttä koko kauden ajan. 

Viiden sekunnin mainokselle kertyy 4-6 näyttökertaa ottelun aikana.

Sponsoritunniste laskutetaan toteutuneiden lähetysten perusteella.
Kaudella 2018-2019 SPV:n 13 kotiottelusta yhdeksän kuului Ruutu+ ohjelmistoon. 



WWW.PELIVELJET.COM

Media- ja sisällöntuotanto
Sini Kivistö
0400 950489

Myynti ja sisältöratkaisut
Jukka-Pekka Pelto-Arvo

050 4009584

Urheilutoimenjohtaja
Tommy Koponen
0500 548646

YHTEYSTIEDOT


	2 Liikuttavan Arvokas
	4 Arvot kopio
	5 Kuva
	6 Salibandy lukuina2
	7 Kuva
	8 SPV lukuina
	9 Kuva
	10 Peliasu
	11 Peliasu taka
	12 Punainen luola
	13 Mainospaikat
	14 Jukkis Pelto-Arvo
	15 Kuva
	16 Otteluisännyys
	17 kuva
	18 Some
	19 Eepee
	20 Video
	21 Ruutu
	22 Yhteystiedot



