
 
Arvoisa vastaanottaja,  
 
lähestyn Teitä kohteliaasti tiedustellakseni halukkuuttanne nuorten urheilun sponsorointiin.  
 
Judo on maailman levinnein ja harrastajamäärältään suurin kamppailulaji. Seurassamme 
Kamizassa on noin 150 judokaa, joista 20 kilpailee aktiivisesti valtakunnallisissa ja kansainvälisissä 
kilpailuissa jopa SM- ja EM-tasolla. Sovelletun judon harrastajamäärämme myötä olemme myös yksi 
Suomen suurimmista vammaisurheiluseuroista. Sekä judokatsomoissa että joukkueen 
taustajoukoissa on runsaasti niin yrityspäättäjiä kuin yhteiskunnallisissa vaikuttajarooleissa olevia 
henkilöitä. Tarjoamme siis yrityksellenne samalla mahdollisuutta profiloitua positiivisesti nuorten 
urheilun tukijana.  
 

 
 kuva Sami Erjansalo 
 
Urheilulajeja ja -seuroja on tietysti hyvin paljon, mutta haluan avata hieman nimenomaan Kamizan 
ajattelutapaa. Olen henkilökohtaisesti ylpeä siitä, että olemme onnistuneet yhdistämään toisaalta 
kilpailullisuuden ja menestyksen, toisaalta kaikkien lasten kehittämisen hyvin alhaisin kustannuksin. 
Näin ollen judoa on Kamizassa voinut harrastaa kuka tahansa vanhempien tulotasosta riippumatta. 
Tässä kohtaa seuran aktiivien sekä lasten ja vanhempien talkootyön arvo on ollut korvaamaton. 
Jatkossa tavoitteena on edelleen tarjota nuorille eväät liikunnalliseen elämäntapaan ja henkiseen 
kasvuun laadukkaasti valmennetussa seurassa myös kilpailulliset näkökulmat huomioiden.  
  
Seuramme pyrkii aktiivisesti hankkimaan uusia harrastajia erittäin monipuolisen lajin pariin. 
Muksujudon lapsi-aikuisryhmään pääsee mukaan jo kolmevuotiaana. Peruskursseista alkaen 
tasoryhmiä löytyy kaikenikäisille junioreista aikuisiin. Judosta muodostuu monelle elämäntapa, ja 
mukana on usein koko perhe. Seuramme ohjaajat ovat kouluttautuneet Judoliiton valtakunnallisessa 
valmentaja- ja ohjaajakoulutuksessa. Jokaiselle ryhmälle suunnitellaan harjoitusohjelma, jossa 
tavoitteena on judollinen kehittyminen. Ammatillisen tason valmentajat vastaavat pidemmälle 
kehittyneiden junioreiden ja aikuisten ohjauksesta.  
 
Olemme tähän saakka onnistuneet hyvin vapaaehtoisvoimin. Tavoite on kuitenkin edelleen kehittää 
toimintaamme. Seuramme on päättänyt palkata ammattivalmentajan, jotta seuran lupaavien 
junioreiden kehitys voidaan taata. Siihen tarvitsemme Teidän tukeanne.  
 



Judoseura Kamizan sponsorointi on jaettu kolmeen kategoriaan: 2500 € (premium), 1000 € (silver) 
ja 500 € (bronze). Tukijan näkyvyys lisääntyy tukisumman kasvaessa. Kaikki sponsorituki käytetään 
lyhentämättömänä lasten ja nuorten valmennus- ja kilpailutoimintaan.  
 
 
Taso/vaihtoehdot	 Family	Center	seinämainos	 www.kamiza.fi	mainos		 Logo	seuran	edustusasussa	
Premium	 6	m	*	1,5	-3	m	mainos	 Vuosimainos	etusivulla	 Iso	logo	rintaan	tai	selkään	
Silver	 3	m	*	1,5-3	m	mainos	 Vuosimainos	välilehdellä	 Pienempi	logo	lahkeeseen	
Bronze	 1,5	*	1,5	m	mainos	 Tapahtumamainokset	esim.	

Willimies-judokilpailut	
Kangaslogo	rintaan	tai	hihaan	

	 Mainos	tulee	kamppailulajien	
harjoituspaikan	seinälle	2.kerros	
Mainos	Urheilutalon	remontin	
valmistumiseen	ainakin	6/2019	asti	
(tilassa	harjoittelevat	myös	muut	seurat	
–	näkyvyys	on	taattu)	
Sponsori	vastaa	mainoksen	ulkoasusta	
(soveltuvat	muovi,	kangas,	levy	jne)	

Seuramme	uudet	sivut	otetaan	
käyttöön	6.8.2018.	Teillä	on	
erinomainen	mahdollisuus	päästä	
uusille	sivuille!	
	
	

Edustusasuja	junorit	käyttävät	
päivittäin	mm	koulussa	ja	muissa	
harrastuksissaan.	

  
Markkinointiyhteistyöstä esim. sosiaalisessa mediassa voimme sopia erikseen. Pienemmillä 
summillakin saa näkyvyyttä, mutta tietysti hieman vähemmän kuin tuolla suurimmalla portaalla. 
Sovimme nämä luonnollisesti tapauskohtaisesti kunkin sponsorin kanssa. Jos teillä on ajatus 
millaista yhteistyömme voisi olla, ottakaa yhteyttä! 
  
Toivon tämän varovaisen kyselyn johtavan yhteistyöhön nuorten judokoitten hyväksi. Mikäli teillä ei 
ole mahdollisuutta lähteä mukaan, ymmärrän senkin oikein hyvin. 
  
Kiitos ajastanne ja helteistä loppukesää! 
  
  
  
Ystävällisesti 
Judoseura Kamizan puolesta  
Varapuheenjohtaja maj KTM Kari Hämeenaho  
044 554 5292 
 
Vp	1.9.2018.	hallitus@kamiza.fi	
	
Tutustu	toimintaamme	www.kamiza.fi		
	


