
SUOMEN PAINILIITTO
YHTEISTYÖKUMPPANUUSESITTELY 2023



YHTEISKUMPPANUUDET

• Menestystä perinteisessä ja 
maailmanlaajuisesti kilpaillussa 
kesäolympialajissa

• Näkyvyyttä urheilupiireissä ja 
urheilu- sekä uutismediassa

• Yhteiskunnallista osallistumista 
terveeseen sekä rehtiin lasten ja 
nuorten urheiluun

Arvi Savolainen – matkalla Pariisiin,
yksi Suomen potentiaalisimmista

mitaliurheilijoista!



YHTEISTYÖKUMPPANUUSTASOT

• Platinataso: 25 000 €

• Kultataso: 15 000 €

• Hopeataso: 10 000 €

• Pronssitaso: 5 000 €

• Yhteiskunnallinen osallistuminen

• Yhteistyön sisältö ja kohdentaminen voidaan sopia erikseen sopijapuolten välillä, 
yhteistyökumppanin tarpeiden ja toiveiden mukaisesti

• Myös toiminnallinen yhteistyö mahdollista esim. suurtapahtumien yhteydessä



PLATINATASO
• Oikeus käyttää nimikettä ”Painiliiton virallinen pääyhteistyökumppani”

• Aitio (7 pv, sis. 12 kisapassia/pv) paini U23 MM-kisoihin Tampereen Hakametsään 23.-29.10.2023 

• Painiliiton lajiesittelijä on koko ajan kumppanin käytettävissä kertomassa kisatapahtuman kulusta

• Suomen joukkueen valmentaja tulee aitioon kertomaan joukkueen kuulumiset ja arvioita turnauksen kulusta, myös muita Suomen joukkueen vierailuja

• Aitioon tapahtuva tarjoilu sovitaan erikseen

• VIP-kutsukortit ( 12 kpl) SM-tapahtumiin (sis. 6 x täysihoito, 6 x ruokailut) ja UWW-turnauksiin (sis. ruokailut)

• asiakastapahtumiin yhteistyössä rakennettavat erityispaketit

• Yrityksen logo ykköspaikalla maajoukkueiden edustusasuissa ja edustustrikoissa (pl. Olympialaiset / KOK:n järjestämät tapahtumat)

• Yrityksen logo ykköspaikalla SM-kisojen tuomarien paidoissa (2 x 3 päivän kilpailutapahtumat, osin televisioidaan)

• 1/1 -sivun mainos vuosittain 4 x Painiliiton jäsenlehti Molskissa, yrityksen esittely jäsenlehti Molskissa ja Painiliiton kotisivuilla sekä Facebook- ja 
Instagram –sivuilla. Mahdollisuus monipuoliseen kampanjaviestintään.

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

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

• Erikseen sovitusti Painiliiton organisoimana ja johtamana tapahtuma yrityksen henkilöstölle/asiakkaille/nimeämille henkilöille, sisältönä esim. 
liikuntaan, terveyteen, ravintoon ym. Liittyvät luennot ja harjoitukset. 

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

• Tukisumma 25 000 € (tai erikseen määritelty) 

• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena yritys tukee Suomen Painiliiton valmennus- ja kilpailutoimintaa 15 000 eurolla / 
sopimusvuosi sekä liiton tai urheilijarahaston kautta urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM-, ja olympiamitalista seuraavasti:

• Aikuiset EM MM/Olympia U23/U20/U17 (EM/MM)

• Kultamitali 6 000 € 10 000 € 2 500 €

• Hopeamitali 4 000 € 6 000 € 1 500 €

• Pronssimitali 3 000 € 4 000 € 1 000 €



KULTATASO
• Oikeus käyttää nimikettä ”Painiliiton virallinen yhteistyökumppani”

• Aitio (1-2 pv, sis. 12 kisapassia/pv) paini U23 MM-kisoihin Tampereen Hakametsään 23.-29.10.2023 (tarjoilut sovitaan erikseen)

• VIP-kutsukortit (12 kpl) SM-tapahtumiin (sis. 4 x täysihoito, 8 x ruokailut) ja UWW-turnauksiin (sis. ruokailut)

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

• ½ sivun mainos vuosittain 4 x Painiliiton jäsenlehti Molskissa

• Yrityksen esittely jäsenlehti Molskissa

• Yrityksen logo Painiliiton kotisivuilla ja somekanavissa

• Someviestintää ja näkyvyyttä sovitusti Painiliiton Facebook- ja Instagram –sivuilla (esim. some –kampanjat)

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

• ”Painija ja karhu” –lasipatsas (iso)

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

• Tukisumma 15 000 €

• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena yritys tukee Suomen Painiliiton valmennus- ja kilpailutoimintaa 15 000 eurolla 
/ sopimusvuosi sekä liiton tai urheilijarahaston kautta urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM-, ja olympiamitalista seuraavasti:

• Aikuiset EM MM/Olympia U23/U20/U17 (EM/MM)

• Kultamitali 2 000 € 3 000 € 1 500 €

• Hopeamitali 1 500 € 2 000 € 1 000 €

• Pronssimitali 1 000 € 1 500 € 750 €



HOPEATASO
• Painiliiton yhteistyöyritys

• VIP -kisapassit (4-6 kpl) paini U23 MM-kisoihin Tampereen Hakametsään 23.-29.10.2023

• Mahdollisuus aition käyttöön ja asiakastapahtumien järjestämiseen kumppanihinnalla

• VIP-kutsukortit (8 kpl) SM-tapahtumiin ja UWW-turnauksiin (sis. ruokailun)

• ½ sivun mainos vuosittain 4 x Painiliiton jäsenlehti Molskissa

• Yrityksen logo Painiliiton kotisivujen avausnäkymään

• Someviestintä ja näkyvyys sovitusti Painiliiton Facebook- ja Instagram –sivuilla (esim. some –kampanjat)

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

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

• Tukisumma 10 000 €

• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena yritys tukee Suomen Painiliiton valmennus- ja kilpailutoimintaa 10 000 eurolla / 
sopimusvuosi sekä liiton tai urheilijarahaston kautta urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM-, ja olympiamitalista seuraavasti:

Aikuiset EM MM/Olympia U23/U20/U17 (EM/MM)

• Kultamitali 1000 € 2000 € 1000 €

• Hopeamitali 750 € 1000 € 500 €

• Pronssimitali 500 € 750 € 300 €



PRONSSITASO
• Painiliiton yhteistyöyritys

• Kisapassit (4 kpl) paini U23 MM-kisoihin Tampereen Hakametsään 23.-29.10.2023

• Mahdollisuus aition käyttöön ja asiakastapahtumien järjestämiseen kumppanihinnalla

• VIP -kutsukortit (4 kpl) SM-tapahtumiin (2) ja UWW-turnauksiin (2) (sis. ruokailun) 

• ½ sivun mainos vuosittain 2 x Painiliiton jäsenlehti Molskissa

• Yrityksen logo Painiliiton kotisivujen avausnäkymään

• Someviestintä sovitusti Painiliiton Facebook- ja Instagram -sivuilla

• Yrityksen toimittama mainosbanderolli (vast.) SM-tapahtumissa

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

• Tukisumma 5 000 €

• Edellä mainittujen Painiliiton tarjoamien palveluiden vastineena yritys tukee Suomen Painiliiton valmennus- ja kilpailutoimintaa 5 000 eurolla / sopimusvuosi 
sekä liiton tai urheilijarahaston kautta urheilijalle kohdistettavan mitalibonuksen EM-, MM-, ja olympiamitalista seuraavasti:

Aikuiset EM MM/Olympia U23/U20/U17 (EM/MM)

• Kultamitali 750 € 2000 € 750 €

• Hopeamitali 500 € 1000 € 500 €

• Pronssimitali 300 € 750 € 300 €



YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN

Painitoiminnassa arvostetaan kasvatuksellisia arvoja, kuten 
reilun pelin sääntöihin kasvamista, käytöstapoja, kunnioitusta 
vastustajaa kohtaan ja talkootyötä yhteisen hyvän 
saavuttamiseksi. Näihin arvoihin on helppo samaistua.

Painiseuroissa ympäri Suomea tehdään erinomaista työtä 
paikkakunnan ja koko yhteiskunnan hyväksi. Lapsille ja nuorille 
opetetaan liikuntataitojen lisäksi sosiaalisuutta ja terveitä 
elämäntapoja. Painin kehittävyyden ja kasvattavuuden ovat 
havainneet myös monen muun lajin toimijat.

Kilpailutilanteet painissa ovat erityisen kasvattavia, koska 
niissä kamppaillaan ihminen ihmistä vastaan, ilman aseita ja 
tarkoitusta vahingoittaa. Myöskään vaihtopenkille ei voi 
mennä odottamaan parempaa päivää. Voitot maistuvat 
makeilta, mutta myös pettymyksiä täytyy oppia käsittelemään 
– ennemmin tai myöhemmin!

Yrityksenne voi tukea myös jotain erinomaisista lasten ja 
nuorten tuotteistamme. Esimerkiksi Jyväskylän Yliopiston 
kanssa yhteistyössä kehitetty Nallepaini tai liikunnallisia 
valmiuksia kehittävä Painikoulu ovat tällaisia tuotteita.



YHTEYSTIEDOT:

• Janne Kettumäki, markkinointivaliokunnan puheenjohtaja
0500-661724

• Pasi Sarkkinen, toiminnanjohtaja                                                  
050-3600036, pasi.sarkkinen@painiliitto.net

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

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

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


PAINIJA JA KARHU -
LASIPATSAAT



TAITEILIJA 
MATTI 

PELTOKANKAAN 
SUUNNITTELEMA 

PRONSSINEN 
PAINIJAPATSAS


