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Porvoon Taitoluistelijat ry 
 
 

 
Hyvä tuleva yhteistyökumppani! 
 
Porvoon Taitoluistelijat ry (PTL) on vuonna 1978 perustettu taitoluisteluseura. Seuran toimintaperiaatteiden 
mukaisesti PTL ry tarjoaa nuorille taitoluistelusta kiinnostuneille mahdollisuuden perehtyä lajin saloihin, joko 
harrastetoimintapohjalta tai kilpailevana yksinluistelijana tai muodostelmaluistelijana. Kiinnostus taitoluistelua ja 
seuran toimintaa kohtaan on lisääntynyt vuosi vuodelta. PTL:ssä onkin yli 300 aktiivista luistelijaa tulevalla kaudella. 
 
Ad Altiora etsii joukkueelle tukijoita kaudelle 2022–2023 
 
Muodostelmaluistelujoukkue Ad Altiora on seuran toinen tulokasjoukkue. Tavoitteena kaudella on yksilötaitojen 
kehittäminen ja joukkueen kehittyminen yhteen. Kauden aikana joukkue harjoittelee ohjelmaa, joka nähdään seuran 
tapahtumissa sekä kilpailuissa. 

 
Tukemalla joukkuetta autat hankkimaan yhteisiä varusteita sekä mahdollistamaan esimerkiksi viikonloppuleirejä ja 
kisamatkoja. Joukkueen tukijana saat positiivista näkyvyyttä PTL:n nettisivuilla, joukkueen sosiaalisen median tileillä 
sekä urheilijoiden vaatteissa riippuen valitusta näkyvyyspaketista. Lisäksi toimitamme kaikille tukijoille joukkuekuvan 
kauden päätyttyä.  
 
Yhteistyökumppaneiden näkyvyyspaketit:  
 
Näkyvyyspaketti 1. alkaen 50 €  
Tukija saa yrityksen logon joukkueen nettisivuille. 
 
Näkyvyyspaketti 2. alkaen 200 € 
Tukija saa yrityksen logon joukkueen nettisivuille sekä 
näkyvyyttä sosiaalisen median tileillä. 
 
Näkyvyyspaketti 3. alkaen 500 € (Summa sovittavissa, min 
500 €) 
Tukija saa yrityksen logon luistelijoiden kisatakkiin, logon 
joukkueen nettisivuille sekä näkyvyyttä sosiaalisen median 
tileillä.  
 

 
Kaikissa joukkueen sponsorointiin ja näkyvyyteen liittyvissä 
asioissa voitte olla yhteydessä sponsorointivastaavaan: 
Ninni Kurko-Seppäseen (ninni.kurko@gmail.com). 
 
 
Yhteistyöterveisin, 
Ad Altioran luistelijat ja vanhemmat 
 
Tervetuloa seuraamaan meitä: 
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Porvoon Taitoluistelijat ry 
 

 
 
Tuemme Porvoon Taitoluistelijat Ry:n Ad Altiora muodostelmajoukkuetta kaudella 2022–2023  
 
Paketti 1. ja sponsorointimäärä__________€   
  
Paketti 2 ja sponsorointimäärä __________€         
 
Paketti 3 ja sponsorointimäärä__________€ 
 
 
YRITYKSEN NIMI: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
YHTEYSHENKILÖ YRITYKSESSÄ: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO JA SÄHKÖPOSTI: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
LASKUTUSOSOITE (jos lasku eri sähköpostiin kuin yllä mainittu tai osoite jos postitse kirjeenä) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
PÄIVÄMÄÄRÄ: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
YRITYKSEN MAINOKSEN ANTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMEN SELVENNYS: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ALTIORAN MAINOKSEN HANKKIJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMEN SELVENNYS: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Tukikirjeen voi lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen ninni.kurko@gmail.com  
 
Ad Altiora kiittää tuestanne! 
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