
Tule mukaan tukemaan nuoria tavoitteellisia
urheilijoita kaudelle 2022.



HUH käynnisti 10-vuotisen uransa kunniaksi täysin uudenlaisen konseptin tukemaan nuoria, 
intohimoisia ja tavoitteellisia urheilijoita. HUH 10 tiimiimme koostuu kymmenestä nuoresta 
urheilijasta, jotka harjoittelevat tavoitteellisesti, osoittavat innokasta ja sitoutunutta 
asennetta urheilua kohtaan.



Tarjoamme nuorille urheilijoille ympäristön ja työkalut
terveenä urheilijana kehittymiseen.

Haluamme tukea nuoria urheilijoita, joilla ei ole 
käytössään ennestään terveydenhuollon 
kattavia palveluita, mutta joiden tavoitteellinen 
harjoitteleminen kaipaa kehittyäkseen rinnalleen 
myös aktiivista ja ammattitaitoista tukea 
moniammatilliselta tiimiltä. 

Tarjoamme tiimiläisille mm. 

• Urheilufysioterapeutin konsultaatiopalvelun
• Urheilupsykologin palvelut
• Vastaanottokäyntejä HUH asiantuntijoilla
• Harjoittelu- ja kuntoutusympäristön
• Tukea, tietoutta ja apua urheilijana 

kehittymiseen koulutusten avulla



Tarjoamme tiimin jäsenille:

• 8 vastaanottokäyntiä (45-60min) HUH:lla vuoden 
2021 aikana, ilmaiseksi, urheilijan tarpeen mukaan.

• Sertifioidun urheilufysioterapeutin 
konsultaatiopalvelun käyttöön vuodeksi 2021

• 2-4 workshoppia/luentoa vuoden 2021 aikana liittyen 
nuoren urheilijan terveyden edistämiseen. 
Workshopit ja luennot järjestetään valittujen 
urheilijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

• HUH:n Kampin toimipisteen kuntosalin sekä sen 
välineistön ja palautusvälineistön käyttöoikeuden.

• Tiimivaatetus treenejä varten Nepralta

Suvi on sertifioitu urheilufysioterapeutti 
joka toimii useiden eri lajien urheilijoiden 
sekä heidän valmentajiensa kanssa 
yhteistyössä. 

Tavoitteena on vähentää vammojen 
syntyä sekä toimia ohjaajana 
kuntoutuksessa, aina vamman 
akuuttivaiheesta kilpailuun- tai 
peliinpaluu vaiheeseen saakka.

Tutustu Suviin lisää tästä.

Tiiminvetäjä

https://www.helsinginurheiluhieronta.fi/palvelut/treeni-ja-palautuminen/
https://www.wearnepra.com/
https://huh.fi/asiantuntijat/suvi-pajunen/


V
uosi 2021



Rahalla katetaan hankkeen kustannuksia, jotka koostuvat:

• Fysioterapeuttien ja tiimin korvaukset
• Urheilijoiden palvelukäynnit ja koulutukset
• Markkinointi
• Tiimivarusteet

Vastineeksi saatte: 

Olla kumppanina merkittävässä nuorten urheilua 
tukevassa hankkeessa. Näkyvyyttä HUH:in ja urheilijoiden 
medioissa, varusteissa sekä tiedotteissa.

Toteuttaa ja tiedottaa yhteiskuntavastuullisesta 
toiminnastanne.

Kumppanuus



Näkyvyys instagram @huh_helsinki ja @huhkymppi sekä uutiskirje.

Kumppanuus – M
• Instagram nro 1
• Uutiskirje

Kumppanuus – L
• Instagram nro 1-2
• Uutiskirje

Kumppanuus – XL
• Intstagram 1-4
• Uutiskirje
• Uutiskirje (alaotsikko)

Kumppaneita nostetaan 
myös urheilijoiden 
somessa aktiivisesti esiin.

Uutiskirje +5400 
vastaanottajaa.



Kumppanuus
M – 500€

• Näkyvyys www.huh10.fi
• Näkyvyys Instagramissa urheilijoiden ja 

HUH10 kumppanina (nro 1)
• Mahdollisuus toteuttaa ja tiedottaa 

kumppanuudesta omissa medioissa
• Uutiskirje +5400 vastaanottajalle
• Kutsu urheilijoiden kickoff tapahtumaan 

tammikuussa 2022

Kumppanuus on mahdollista solmia myös 
kumppanin omien tuotteiden tai palveluiden 
kautta. HUH10 urheilijoiden tulee hyötyä 
ensisijaisesti kumppanuudesta.

(Huom. Edun arvon tulee olla minimissään 1 000€)

Kumppanuus
L – 2 000€

• Näkyvyys www.huh10.fi
• Näkyvyys Instagramissa urheilijoiden ja 

HUH10 kumppanina (nro 1-2)
• Instagram postaus (nro 2) maksettu 

markkinointi yhteistyöstä (200€)
• Mahdollisuus toteuttaa ja tiedottaa 

kumppanuudesta omissa medioissa
• Näkyvyys logo uusissa varusteissa
• Uutiskirje +5400 vastaanottajalle
• Kutsu urheilijoiden kickoff tapahtumaan 

tammikuussa 2022

Mahdollisuus saada urheilija yrityksen 
tapahtumaan edustustehtävään tai muuhun 
vastaavaan tehtävään kumppanin lisäarvon 
tuottamiseksi.

(Huom. Sovitaan aina tapauskohtaisesti urheilijan kanssa)

http://www.huh10.fi/
http://www.huh10.fi/


Kumppanuus
XL – 5 000€

• Pääyhteistyö -> www.huh10.fi
• Näkyvyys Instagramissa urheilijoiden ja 

HUH10 kumppanina (nro 1-4)
• Instagram postaus (nro 2-3) maksettu 

markkinointi yhteistyöstä (500€)
• Yhden päivän story yritysesittelynä (nro 4)
• Uutiskirje +5400 vastaanottajalle ja 

yrityksen nimi viestin alaotsikossa
• Mahdollisuus toteuttaa ja tiedottaa 

kumppanuudesta omissa medioissa
• Yrityksen logolla varustettu hihamerkki 

tiimin varusteisiin (3kpl / urheilija)

(Huom. Hihamerkkien sijoittaminen päätetään yhdessä 
urheilijoiden kanssa, jotta merkki ei vaikuta suoritukseen.)

Pääyhteistyö
Lisänä

HUH järjestää yrityksen 
henkilöstölle yhden 
hyvinvointikoulutuksen 
toiveiden mukaan vuoden 
2022 aikana.

http://www.huh10.fi/


Tuukka Häkkinen

tuukka@huh.fi

040 745 9050

Myynti ja kumppanuudet

Tomi Aarnio

tomi@huh.fi

050 560 6888

Talous ja kumppanuudet
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