
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvoisa vastaanottaja 
 

 

Helsingin yliopiston geologinen kerho Vasara Ry  

Järjestömme tarkoituksena on varmistaa geologian opiskelijoiden verkostoituminen ja sosiaalinen 

piiri opiskeluiden aikana. Samalla varmistamme opiskelijoidemme hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja 

tiedonkulun kerhon jäsenten keskuudessa. Kerhon toiminnalla pyrimme vahvistamaan geo- ja 

luonnontieteiden alan arvostusta sekä ylläpitämään alan huippuosaajien verkostoa.  

 

Vasaran jäsenistö - keitä olemme ja missä toimimme  

Jäsenemme ovat Helsingin yliopiston geotieteiden kandi- ja maisteriopiskelijoita. Yhteisen 

kandiohjelman jälkeen maisterivaiheen opintosuunnaksi valitaan yksi neljästä vaihtoehdosta: 

petrologia ja taloudellinen geologia, ympäristö- ja hydrogeologia, kiinteän maan geofysiikka tai 

paleontologia ja globaali muutos. Kaikki jäsenemme ovat tulevia alan ammattilaisia ja tulevaisuuden 

huipputekijöitä. Jäseniä kerhossa on tällä hetkellä 103. Järjestömme hallitus kokoontuu kuukausittain. 

Kokouksissa käsitellään niin ainejärjestön ajankohtaisia opintoasioita kuin kuullaan opiskelijoita, 

seurataan taloudellista tilannetta sekä edistetään geologisen kerhon toimintaa. Vasara Ry järjestää 

taloudellisen tilanteen mukaan vuosittain vähintään 1-2 jäsenretkeä, joissa verkostoidutaan sekä 

käydään tutustumassa geotieteiden kannalta kiinnostaviin kohteisiin ja/tai yrityksiin.  

 

Yritykset ja yhteisöt ovat olleet järjestön toiminnan tukena sen alkutaipaleelta lähtien  

Yritysten ja yhteisöjen taloudellinen tuki on jo 85 vuoden ajan mahdollistanut kerhon aktiivisen 

toiminnan jäsenistön ja geologian alan hyväksi. Kerhon jäsenmäärän kasvaessa sekä vallinneen 

epidemiatilanteen tuomien taloudellisten lisähaasteiden vallitessa tarvitsemme yritysten ja yhteisöjen 

tukea.  

 

Tukemalla toimintaamme, mahdollistatte yhdistyksemme aktiivisen toiminnan myös jatkossa. 

Yrityksellenne räätälöityjä yhteistyömahdollisuuksia löydätte seuraavalta sivulta. Valitsemanne 

paketin mukaisesti, tulee yrityksenne olemaan näkyvästi esillä tapahtumissamme sekä 

toiminnassamme. Tarjoamme mahdollisuuden valita valmiin paketin, tai koota oman 

yhteistyömuodon arvojenne ja toimintanne näköiseksi. Lisäksi tukijat ovat esillä kotisivuillamme 

https://blogs.helsinki.fi/vasara-ry/ sekä sosiaalisen median kanavillamme. Mikäli yritysvierailu on 

mahdollinen, tulemme mielellämme tutustumaan Teidän toimintaanne. Lisäksi tiedotamme teistä 

työnantajana ja yhteiskunnan tekijänä aktiivisesti kerhomme jäsenille, mahdollisille oman 

yrityksenne tulevaisuuden tekijöille. 
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Valitse yhteistyömuoto yrityksenne arvojen mukaisesti 

 

Vasara Ry:n tarjoamat sponsorointi paketit  

Valmiit ja itse koottavat 

 

− VALMIIT PAKETIT − 

 

    1000€ 600€  400€  200€  

Sosiaalisen median näkyvyyttä* − Instagram ja Facebook postaus, tarina, 

julkaisujenne jako 

X X  X  X  

Näkyvyys tapahtumissa − Esimerkiksi toimittamianne materiaaleja sekä 

logoanne pidetään näkyvästi esillä tapahtumassa. Julisteita, mainoksia, 

tuotteita, tiedotteita, …+ sponsorijuliste 

X 
X  X  X  

Logonne tai mainoksenne tapahtuman Facebook sivulle ja omille 

verkkosivuillemme – myös maininta tapahtuman tukemisesta 

X X  X    

Yritysvierailu  
X X  X    

Esittely teksti/posteri opiskelijatiloihimme  
X X  X    

Pääsy tapahtumaan esimerkiksi pitämään rastia tai infotilaisuutta  X X      

Logonne tapahtumien mainoksiin sekä ohjelmaan X X      

Kirjoitus vierailusta ja teistä työnantajana nettisivuillemme X    

Maininta yrityksenne osallistumisesta tapahtuman toteutukseen, 

esimerkiksi mikäli tahdotte kustantaa osan tapahtuman ruoista tai juomista, 

nostamme osuutenne esille – Esim. yhtiönne saa aamiaisen nimiinne 

X    

Tiedonjako avoinna olevista työpaikoistanne opiskelijatiloihimme sekä 

tiedotuskanaviemme välityksellä  
X    

 

*Vasara Ry:n sosiaalista mediaa seuraa aktiivisesti koko Suomen alamme opiskelijat sekä alumnit. 
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VAPAA VALINTAISET ITSE KOOTTAVAT PAKETIT 
 

Valitse 2 – 200€  |  Valitse 4 – 400€  |  Valitse 6 – 600 €  |  Valitse 8 – 800€  |  Valitse 10 – 1000€ 

 

 

✓ Logonne tapahtuman mainoksiin sekä käsiohjelmiin   

✓ Logonne näkyville juhliin pöydällä pidettäviin koristeisiin / sponsorijulisteeseen 

✓ Maininta yrityksenne osallistumisesta tapahtuman toteutukseen, esimerkiksi mikäli tahdotte 

kustantaa osan tapahtuman ruoista tai juomista, nostamme osuutenne esille – Esim. yhtiönne 

saa aamiaisen nimiinne  

✓ Logo opiskelija haalareihimme   

✓ Mahdollisuus osallistua vuosijuhlillemme   

✓ Tiedonjako avoinna olevista työpaikoistanne opiskelijatiloihimme sekä tiedotuskanaviemme 

välityksellä - rekry kanava 

✓ Logonne tai mainoksenne tapahtuman Facebook sivulle ja omille verkkosivuillemme – myös 

maininta tapahtuman tukemisesta 
✓ Reaaliaikainen suoratoisto - kätevä tapa tavoittaa enemmän yleisöä ja tuottaa 

markkinointimateriaalia  
✓ Mainospaikka järjestölehdestämme – Holoseenin sanomat  

✓ Sosiaalisen median näkyvyyttä – Instagram ja Facebook postaus, tarina, julkaisujenne jako 
✓ Näkyvyys tapahtumassa - Esimerkiksi toimittamianne materiaaleja pidetään esillä 

tapahtumassa. Julisteita, mainoksia, tuotteita, tiedotteita, … 
✓ Yritysvierailu   
✓ Esittely teksti/posteri opiskelijatiloihimme   
✓ Pääsy tapahtumaan esimerkiksi pitämään rastia tai infotilaisuutta   
✓ Kirjoitus yritysvierailusta ja teistä työnantajana nettisivuillemme  

 

 

 

 

 

Eikö mieleistä löytynyt? Ei hätää, ota yhteyttä niin löydämme varmasti molempia osapuolia miellyttävän 

vaihtoehdon!       

 

 

 

 

Meri Wiberg  

meri.wiberg@helsinki.fi | +358 503204669  

Vasara Ry:n puheenjohtaja 
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