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YLI 20 VUOTTA PYÖRÄILYÄ 
HYVÄN ASIAN PUOLESTA
Team Rynkeby – God Morgon on eurooppalainen  
hyväntekeväisyyshanke, johon osallistuvat joukkueet 
pyöräilevät joka vuosi Pariisiin ja keräävät rahaa  
vakavasti sairaille lapsille.

Kaikki sai alkunsa vuonna 2002, kun 11 pyö-
räilyn harrastajaa, jotka työskentelivät tans-
kalaisessa Rynkeby Foods -mehuyrityksessä, 
päättivät pyöräillä Pariisiin kuntoillakseen ja 
nähdäkseen Tour  de  Francen maaliintulon 
Champs-Élysées’llä.

Osallistujat hankkivat matkaa varten sponso-
reita, ja lopulta he onnistuivatkin varainhan-
kinnassa niin hyvin, että matkan jälkeen rahaa 
jäi vielä yli. Rahat lahjoitettiin tanskalaisen 
Odensen yliopistollisen sairaalan lasten syö-
päosastolle, ja uusi traditio oli syntynyt.

Seuraavina vuosina yhä useammat ihmiset 
halusivat osallistua hankkeeseen, minkä an-
siosta aloitettiin varainkeruu Tanskan las-
ten syöpäsäätiölle, Børnecancerfondenille. 
Vuonna 2009 Tanskan pääministeri Lars Løk-
ke Rasmussen pyöräili Team Rynkebyn kelta-
paitojen mukana Pariisiin. Tapahtuma herätti 
valtavasti huomiota mediassa, ja Team Ryn-

keby teki kansainvälisen läpimurtonsa. Tä-
män jälkeen alettiin perustaa lisää joukkueita 
kaikkiin Pohjoismaihin, ja kun vuonna 2019 
Rynkeby Groupin omistajaksi vaihtui saksa-
lainen Eckes Granini, perustettiin ensimmäi-
nen keskieurooppalainen joukkue Saksaan. 
Sittemmin mukaan ovat liittyneet vielä Sveit-
sin ja Belgian joukkueet.

Vuonna 2022 hyväntekeväisyyspyöräily-
hankkeeseen osallistuu yli 2 650 pyöräilijää ja 
600 huoltohenkilöä 9 eri maasta, ja joukkueita 
on yhteensä jo 65.

Kaikki osallistujat pyrkivät hankkimaan 
sponsoreita, ja vuosien saatossa Team 
Rynkeby -säätiö on kerännyt yhdeksässä 
maassa yhteensä yli 65  miljoonaa euroa 
vakavasti sairaiden lasten hyväksi.
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ELINTÄRKEÄÄ TIETOA  
TUTKIMUKSELLA
Team Rynkeby -säätiö on kerännyt varoja vakavas-
ti sairaiden lasten hyväksi vuodesta 2002 lähtien. 

Vuonna 2020 Team Rynkeby – God Morgon 
Finland lahjoitti huimat 889 733 euroa Aamu 
Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr:n kautta las-
ten syöpätutkimukseen ja hoitojen kehityk-
seen sekä Sylva ry:lle syöpää sairastavien 
lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän 
perheidensä psykososiaaliseen tukemiseen.

Nykyään neljä viidestä syöpään sairastunees-
ta lapsesta paranee, mutta lasten syöpähoi-
doissa saavutetut kehitysaskeleet antavat 
aihetta yhä monitahoisemmalle ja pitkäkes-
toiselle tutkimukselle. Kaksi kolmesta syö-
västä parantuneesta lapsesta kärsii erilaisista 
pitkäaikaisvaikutuksista, ja myös niiden eh-

käisemiseksi tarvitaan lisätutkimusta. Team 
Rynkebyn suuret vuosittaiset lahjoitukset 
ovat ratkaisevan tärkeitä, sillä niiden ansiosta 
Aamu Säätiö on voinut käynnistää ja toteut-
taa tutkimuksia liittyen kokonaan uusiin tut-
kimusaiheisiin.

Team Rynkeby – God Morgon -hyvänteke-
väisyyspyöräilyhanke pyrkii lisäämään ih-
misten tietoisuutta lasten ja nuorten syöpä-
sairauksista sekä Aamu Säätiön ja Sylva ry:n 
tekemästä arvokkaasta työstä. Tavoitteena 
on, että tulevaisuudessa yksikään lapsi ei 
kuole syöpään.

”Olen todella iloinen siitä, että nykyään yhä useampi vakavasti sai-
rastuneista lapsista paranee. Se osoittaa, että pitkäjänteinen työmme 
lasten hyväksi on tuottanut tulosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että 
työmme olisi nyt tehty – päinvastoin. Olemme tyytyväisiä siitä, että 

yhdessä Eckes Graninin kanssa voimme lahjoittaa Tour de Paris -mat-
kan yhteydessä keräämämme rahat tähän hyvään tarkoitukseen.” 

– JØRN H.K. JEPSEN, TEAM RYNKEBY -SÄÄTIÖN TOIMITUSJOHTAJA.
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MIHIN RAHAT 
MENEVÄT?
Yhdessä Team Rynkeby – God Morgonin 
kanssa yrityksenne voi vastuullisella tavalla 
auttaa taistelussa syöpää vastaan ja tarjota 
tukea sitä tarvitseville lapsille.

Siitä lähtien, kun ensimmäinen Team Rynke-
by -joukkue kokosi rivinsä ja pyöräili Pariisiin, 
Team Rynkebyn osallistujat ovat keränneet yli 
65 miljoonaa euroa vakavasti sairaille lapsille 
ympäri Eurooppaa. Suomessa kerätyt varat 
lahjoitetaan Aamu Säätiölle ja Sylva ry:lle, jot-
ka ovat saaneet Team Rynkeby – God Mor-
gonilta vuosien saatossa lahjoituksina yli 4,2 
miljoonaa euroa.

Osallistujat kattavat itse omat kulunsa, mut-
ta hankkeen keskeisten kulujen kattamises-
ta vastaavat  Eckes-Granini (Rynkeby-, God 
Morgon-, Hohes  C- ja Granini-brändiensä 
kautta) ja avun kohteena olevat organisaatiot. 
Siten kaikki lahjoitukset menevät niille järjes-
töille, joiden kanssa Team Rynkeby -säätiö 
tekee yhteistyötä, ja niihin tarkoituksiin, joihin 
niitä eniten tarvitaan.
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Keräyssumma yhteensä (2020)  8.799.175 euroa

Pyöräilijöiden lukumäärä (2021)  2 650

Joukkueiden lukumäärä (2022)  65

Maiden lukumäärä (2022)  9 + 1 yhteiseurooppalainen joukkue
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SPONSOROINNIN EDUT
Team Rynkeby – God Morgonin sponsorina yrityksenne te-
kee muutakin kuin antaa rahaa hyvään tarkoitukseen. Olette 
samalla edistämässä tervettä elämäntapaa ja auttamassa va-
kavasti sairaita lapsia kaikkialla Euroopassa.

Team Rynkeby – God Morgon on ehdottomasti eniten me-
dianäkyvyyttä saava hyväntekeväisyyshanke Euroopassa. 
Joka vuosi se inspiroi tuhansia ihmisiä tekemään hyvää itsel-
leen samalla, kun he tekevät hyvää myös toisille.

Kansainvälisen näkyvyytensä ja paikal-
lisen kiinnostavuutensa ansiosta Team 

Rynkeby – God Morgon tarjoaa erin-
omaisia kumppanuusmahdollisuuksia.

Asiakkaat ja yhteistyökumppaninne arvostavat varmasti 
yrityksenne vastuullisuutta, ja työntekijät voivat olla ylpei-
tä siitä, että oma yritys on mukana auttamassa hyvän asian 
puolesta. Tämän ansiosta esimerkiksi uusien työntekijöiden 
rekrytointi voi onnistua helpommin.

Voitte hyödyntää sponsorointia monella eri tavalla yrityk-
senne viestinnässä ja PR-toimissa.
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Lue lisää erilaisista mahdolli-
suuksista ja hae ideoita osoit-
teesta 

https://team-rynkeby.fi 

BANNERIT
Helppo tapa kertoa sponsoroinnista on lisätä Team Rynkeby – God 
Morgonin sponsoribanneri sähköpostin allekirjoitukseen, yrityksen 
verkkosivuston alatunnisteeseen tai minne tahansa haluattekaan laittaa 
sen näkyville.

GRAFIIKKAELEMENTIT
Jos haluatte suunnitella ja sommitella sisältöä itse, voitte ladata verkko-
sivustoltamme monenlaisia materiaaleja, kuten logoja ja erilaisia gra-
fiikoita.

PRESSIKUVAT
Kokoamamme kattava kuvagalleria on vapaasti käytettävissä maksutta.

FACEBOOK, INSTAGRAM JA LINKEDIN
Sponsoroinnista kannattaa myös kertoa sosiaalisessa mediassa, kuten 
Facebookissa, Instagramissa tai LinkedInissä – voitte valita sopivat ka-
navat oman kohdeyleisönne mukaan. Yrityksen yhteiskuntavastuuta 
käsittelevät tarinat sopivat hyvin näihin medioihin. 
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PLATINASPONSORI
Pääsponsorina yrityksenne saa 
monenlaisia mahdollisuuksia 
näkyvyyteen sekä kansallisel-
la että kansainvälisellä tasolla

• Mahdollisuus saada yrityksen logo näkyviin useissa eri maissa
• 6 logopaikkaa pyöräilyasuissa 

– Esim  1 paikka 6 eri joukkueen asuissa tai 1 paikka 4 eri joukkueen asuissa ja 2 paikkaa viidennen joukkueen asuissa 

• 6 logopaikkaa huoltoautoissa (jaettuna samalla tavalla kuin pyöräilyasuissa, kuten yllä on kuvattu) 
– Sponsori on itse vastuussa oikeiden materiaalien toimittamisesta

• Sponsoritodistus
• Platinasponsoribanneri omalle verkkosivustolle
• Logo Team Rynkeby – God Morgonin verkkosivuston etusivulle 
• Sponsoriesittely Team Rynkeby – God Morgonin verkkosivustolle 

– Voi sisältää esimerkiksi omavalintaista sisältöä, erikoistarjouksen tai linkin yrityksen verkkosivustolle

• Hyödyllisiä vinkkejä sponsoroinnista kertomiseen ja sen tarjoaman näkyvyyden hyödyntämiseen 
esimerkiksi sponsorivideon avulla

• 1 Team Rynkeby – God Morgon -erikoispaita, jossa on kaikkien platinasponsoreiden logot

Hinta: Alkaen 12 500 euroa ilman alv:a
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Esimerkki: 
2 logopaikkaa yhdistettynä yhdeksi isoksi 
paikaksi 1 joukkueen asuissa ja 1 logopaikka 4 
joukkueen asuissa 
(yhteensä 6 logopaikkaa)
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KULTASPONSORI
Runsaasti paikallista näkyvyyt-
tä ja monia ainutlaatuisia lisä-
näkyvyysmahdollisuuksia

• 1 logopaikka pyöräilyasuissa
• 1 logopaikka huoltoautoissa 

– Sponsori on itse vastuussa oikeiden materiaalien toimittamisesta

• Logo Team Rynkeby – God Morgonin verkkosivustolle
• Sponsoritodistus
• Kultasponsoribanneri omalle verkkosivustolle

Hinta: Alkaen 2 500 euroa ilman alv:a
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Esimerkki: 
1 logopaikka 1 joukkueen asuissa
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HOPEASPONSORI
Näkyvyyttä huoltoautoissa 

• 1 logopaikka huoltoautoissa 

– Sponsori on itse vastuussa oikeiden materiaalien toimittamisesta

• Logo Team Rynkeby – God Morgonin verkkosivustolle
• Hopeasponsoribanneri omalle verkkosivustolle

Hinta: Alkaen 1 500 euroa ilman alv:a
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PRONSSISPONSORI
Näkyvyyttä netissä

• Logo Team Rynkeby – God Morgonin verkkosivustolle
• Pronssisponsoribanneri omalle verkkosivustolle

Hinta: Alkaen 500 euroa ilman alv:a
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TIIMISPONSORI
Tukee yksittäistä joukkuetta

Tiimisponsori voi tukea yksittäistä jouk-
kuetta rahalahjoituksella tai tarjoamalla 
luontoissuorituksia, eli tavaroita tai palve-
luita, joiden avulla joukkue voi laskea osal-
listujien itse maksettavaksi jääviä kustan-
nuksia. Samalla tiimisponsori saa mainosta 
tuotteilleen tai brändilleen.

• Logo Team Rynkeby – God Morgonin verkkosivustolle
• Tiimisponsoribanneri omalle verkkosivustolle
• Ainutlaatuinen mahdollisuus esitellä yrityksen tuotteita  

 kiinnostavan hyväntekeväisyyspyöräilytapahtuman yhteydessä

Hinta: Hyödylliset luontoissuoritukset tai rahalahjoitukset
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PAITA OMALLE YRITYKSELLE
Platina- tai kultasponsorina yrityksenne  
voi ostaa Team Rynkeby – God Morgon  
-paitoja, joissa on vain oma logonne.

Yrityspaitapaketit ovat loistava tapa hankkia lisänäkyvyyt-
tä sponsoroinnille. Paitoja voi esimerkiksi jakaa palkintona 
erilaisissa kilpailuissa sosiaalisessa mediassa tai antaa lah-
jaksi työntekijöille, tai sellaisen voi vaikka kehystää seinälle 
muistoksi.

Paitoja on saatavilla 5 kappaleen paketeissa (koot M–XL). 
Vähintään 10 paidan tilauksiin koot voi valita vapaasti. 

Halutessanne voitte myös ottaa 
yhteyttä Konggaard ApS:ään ja 
suunnitella omalle yrityksellen-
ne uniikin paidan.

Lisätietoja:  
https://www.xtreme.dk

Tämän kauden Team Rynkeby – God 
Morgon -paita, jossa on oman yrityksenne 
logo etu- ja takapuolella 
Koot: 2 x M, 2 x L, 1 x XL 
Hinta: 240 € ilman alv:a 

Tämän kauden Team Rynkeby – God 
Morgon -paita, jossa on oman yrityksenne 
logo etu- ja takapuolella 
Koot valittavissa vapaasti 
Hinta/kpl: 48 € ilman alv:a

5
MINIMUM
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TUE TEAM RYNKEBY -SÄÄTIÖN TEKEMÄÄ TYÖTÄ:
www.team-rynkeby.fi • www.linkedin.com/company/team-rynkeby-god-morgon-finland/ 

www.facebook.com/TeamRynkeby/ • www.instagram.com/trgm_finland/

YHTEYSHENKILÖ: 
Kirsi Pärssinen, maajohtaja 

Team Rynkeby – God Morgon Finland 
Puh. 050 351 4711  • kip@team-rynkeby.com

DESIGNED BY KONGGAARD APS


