
   
   
 
 
Hyvä tuleva yhteistyökumppani! 
 
Porvoon Taitoluistelijat ry on vuonna 1978 perustettu taitoluistelun erikoisseura. Seuran 
toimintaperiaatteiden mukaisesti PTL Ry tarjoaa nuorille taitoluistelusta kiinnostuneille 
mahdollisuuden perehtyä lajin saloihin harrastetoimintapohjalta, kilpailevana yksinluistelijana tai 
muodostelmaluistelijana. Kiinnostus taitoluistelua ja seuran toimintaa kohtaan on lisääntynyt 
vuosi vuodelta. PTL:ssä onkin yli 300 aktiivista luistelijaa kaudella 2022 – 2023. 
 
Seuran muodostelmaluistelujoukkue Altiukselle kuluva kausi 2022-2023 on jo 25. Joukkue kilpailee 
Kansalliset Juniorit-sarjassa. Haasteellisen koronatilanteen vuoksi Altius osallistui viime kaudella 
neljään kilpailuun, joista kauden ehdoton huippu oli 2. valintakilpailun voitto Espoossa. Voitollaan 
joukkue teki myös seurahistoriaa kansallisessa juniori-sarjassa. Kauden toinen voitto tuli Porvoon 
Taitoluistelijoiden omista kilpailuista.  
 
500 € 

 
 
http://www.porvoontaitoluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/joukkueet/altius/ 

http://www.porvoontaitoluistelijat.fi/muodostelmaluistelu/joukkueet/altius/


Muodostelmajoukkue Altius etsii tukijoita joukkueelle jo käynnistyneelle kaudelle 1.7.2022- 
30.6.2023. Kaudelta odotamme näyttäviä ja onnistuneita suorituksia sekä loistavaa menestystä 
mitalisijoilla. Joukkueen tukijat tulevat saamaan positiivista näkyvyyttä PTL nettisivuilla, somessa 
tai tyttöjen vaatteissa. Joukkueella on Instagramissa jo yli 1 000 seuraajaa. Tiliä ylläpitävät 
joukkueen luistelijat, jotka vastaavat päivityksistä ja kertovat kauden tapahtumista. 
 
Yhteistyökumppaneiden näkyvyyspaketit: 
 
Näkyvyyspaketti 1.  
Kannattajamaksu sisältää nimen kannattajajäsenten listaan   50€ 
  
Näkyvyyspaketti 2.  
Some-näkyvyys sisältää yritykselle 5 postausta valitsemallaan #-tunnuksella joukkueen 
Instagramissa kauden aikana, logon joukkueen nettisivuille sekä   
ilmoituksen tukijaksi lähtemisestä.     200€ 
 
Näkyvyyspaketti 3. 
Yrityksen logo luistelijoiden asusteessa, some näkyvyys, logo nettisivuille sekä  
kotikisojen käsiohjelmaan.                             
(Huom! Sponsori kustantaa painatuskuluihin ja muihin materiaaleihin kuten  
esim. kangasmerkit liittyvät kulut)     500€ 
 
 
Kaikille tukijoillemme tulemme lisäksi toimittamaan kauden päätyttyä tyttöjen joukkuekuvan kisa-
asuissa. 
 
Yhteistyöterveisin, 
 
Altiuksen luistelijat ja vanhemmat 
 
Joukkueen sponsoriasioissa voitte olla yhteydessä joukkueen sponsorivastaaviin. 
 
Annu Tirkkonen                 Joanna Lindblad 
p. 040 765 6225                 p. 041 436 8996 
annu.koponen@gmail.com                                       lindblad.joanna@gmail.com 
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PTL ry Altius 2022 – 2023 
 

   
       
Tuemme Porvoon Taitoluistelijat ry:n Altius muodostelmajoukkuetta kaudella 2022 – 2023 
 
Paketti 1._____  Paketti 2.______ Paketti 3._____ 
 
(Voimassa 30.6.2023 asti). 
 
YRITYKSEN NIMI: 
 

  
 
YHTEYSHENKILÖ YRITYKSESSÄ: 
 

 
 
YHTEYSHENKILÖN PUHELINNUMERO JA SÄHKÖPOSTI: 
 

 
 
LASKUTUSOSOITE (jos eri kuin yllä oleva sähköpostiosoite): 
 

 
 
PÄIVÄMÄÄRÄ: ______ . ______ . 20______ 
 
 
YRITYKSEN MAINOKSEN ANTAJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS: 
 

 
 
ALTIUKSEN MAINOKSEN HANKKIJAN ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS: 
 

   
 
Allekirjoitettu sopimus toimitetaan osoitteella: annu.koponen@gmail.com tai 
lindblad.joanna@gmail.com 
Altius kiittää tuestanne! 
PTL Ry Altius 2022-2023 
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