
SUOMEN PAINILIITTO
YHTEISTYÖKUMPPANUUSESITTELY



YHTEISKUMPPANUUDET

• Näkyvyyttä

• ”Goodwilliä”

• Menestystä

• Mukana tukemassa 
nuorisourheilua

Arvi Savolainen – matkalla Pariisiin!



YHTEISTYÖKUMPPANUUSVAIHTOEHDOT

• Pronssitaso: 2 500 – 5 000 €

• Hopeataso: 7 500 – 10 000 €

• Kultataso: 15 000 – 20 000 €

• Platinataso: 25 000 € -

• Tukisummat ja –muodot aina erikseen neuvoteltavissa ja 
muokattavissa



PRONSSITASO

• ½ sivun mainos vuosittain 2x Painiliiton jäsenlehti Molskissa

• Yrityksen logo Painiliiton kotisivuille

• Someviestintää sovitusti Painiliiton Facebook- ja Instagram -sivuilla

• Yrityksen toimittama mainosbanderolli (vast.) SM-kilpailuissa ja kutsukortit (2 kpl) SM-kilpailuihin

• ”Painija ja karhu” –lasipatsas (pieni).

• Tukisumma 2500 – 5000 €

• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena yritys tukee Suomen Painiliiton toimintaa xx eurolla 
sekä maksaa urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM-, ja olympiamitalista seuraavasti:

Aikuiset U23/U20/U17

• Kultamitali 1000 € 500 €

• Hopeamitali 750 € 375 €

• Pronssimitali 500 € 250 €



HOPEATASO
• Yrityksen logo SM-kisojen tuomarien paidoissa (12 kilpailua/6 kilpailutapahtumaa per vuosi)

• ½ sivun mainos vuosittain 3x Painiliiton jäsenlehti Molskissa

• Yrityksen logo Painiliiton kotisivuille

• Someviestintää ja näkyvyyttä sovitusti Painiliiton Facebook- ja Instagram -sivuilla

• Yrityksen toimittama mainosbanderolli (vast.) SM-kilpailuissa ja Suomessa järjestettävissä UWW-turnauksissa

• Kutsukortit (5 kpl) SM-kilpailuihin ja UWW-turnauksiin

• ”Painija ja karhu” –lasipatsas (keskikoko).

• Tukisumma 7500 – 10 000 €

• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena yritys tukee Suomen Painiliiton toimintaa xx 
eurolla sekä maksaa urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM-, ja olympiamitalista seuraavasti:

Aikuiset U23/U20/U17

• Kultamitali 2000 € 1000 €

• Hopeamitali 1000 € 500 €

• Pronssimitali 750 € 375 €



KULTATASO
• Yrityksen logo maajoukkueiden edustusasuissa  (pl. Olympialaiset ja muut KOK:n järjestämät tapahtumat)

• ½ sivun mainos vuosittain 4x Painiliiton jäsenlehti Molskissa

• Yrityksen esittely jäsenlehti Molskissa

• Oikeus käyttää nimikettä ”Painiliiton virallinen yhteistyökumppani”

• Yrityksen logo Painiliiton kotisivuilla ja somekanavissa

• Someviestintää ja näkyvyyttä sovitusti Painiliiton Facebook- ja Instagram -sivuilla

• Yrityksen toimittama mainosbanderolli (vast.) SM-kilpailuissa ja Suomessa järjestettävissä UWW-turnauksissa

• Kutsukortit (10 kpl) SM-kilpailuihin ja UWW-turnauksiin

• ”Painija ja karhu” –lasipatsas (iso)

• Erikseen sovitusti näkyvyys Painiliiton lasten liikunnan tuotteiden (Nallepaini, Nassikkapaini, painikoulu) yhteydessä. 

• Tukisumma 15 000 – 20 000 €

• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena yritys tukee Suomen Painiliiton toimintaa xx eurolla sekä 
maksaa urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM-, ja olympiamitalista seuraavasti:

Aikuiset U23/U20/U17

• Kultamitali 2500 € 1250 €

• Hopeamitali 1500 € 750 €

• Pronssimitali 1000 € 500 €



PLATINATASO
• Yrityksen logo maajoukkueiden edustusasuissa  (pl. Olympialaiset ja muut KOK:n järjestämät tapahtumat)

• Koko sivun mainos vuosittain 4x Painiliiton jäsenlehti Molskissa ja yrityksen esittely jäsenlehti Molskissa ja Painiliiton 
kotisivuilla sekä somekanavissa

• Oikeus käyttää nimikettä ”Painiliiton virallinen pääyhteistyökumppani”

• Someviestintää ja näkyvyyttä sovitusti Painiliiton Facebook- ja Instagram -sivuilla

• Yrityksen toimittama mainosbanderolli (vast.) SM-kilpailuissa ja Suomessa järjestettävissä UWW-turnauksissa

• Kutsukortit (20 kpl) SM-kilpailuihin ja UWW-turnauksiin

• ”Painija ja karhu” –lasipatsas (iso) sekä taiteilija Matti Peltokankaan valmistama pronssinen Painija-patsas

• Erikseen sovitusti Painiliiton organisoimana ja johtamana tapahtuma yrityksen nimeämille henkilöille, jossa esitellään lajin 
viimeisimpiä kuulumisia ja tarjotaan mahdollisuus haastatella maajoukkueen jäseniä ja valmennusjohtoa

• Erikseen sovitusti Painiliiton organisoimana ja johtamana matkajärjestelyt yrityksen nimeämille henkilöille painin 
arvokilpailuihin

• Tukisumma 25 000 € -

• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena yritys tukee Suomen Painiliiton toimintaa xx eurolla sekä 
maksaa urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM-, ja olympiamitalista seuraavasti:

Aikuiset U23/U20/U17

• Kultamitali 3000 € 1500 €

• Hopeamitali 2000 € 1000 €

• Pronssimitali 1500 € 750 €



TAITEILIJA 
MATTI 

PELTOKANKAAN 
SUUNNITTELEMA 

PRONSSINEN 
PAINIJAPATSAS



PAINIJA JA KARHU -
LASIPATSAAT



MONIPUOLISTA
LASTEN JA 
NUORTEN 
LIIKUNTAA



YHTEYSTIEDOT:

• Janne Kettumäki, 
varainhankintavaliokunnan puheenjohtaja
0500-661724

• Antti Pekkala
järjestöpäällikkö
050-3450446, antti.pekkala@painiliitto.net

• Suomen Painiliitto
Valimotie 10, Helsinki
info@painiliitto.net
www.painiliitto.fi

mailto:pertti.vehvilainen@painiliitto.net
mailto:info@painiliitto.net
http://www.painiliitto.fi/

