
Painonnoston nuorten
SM-kilpailut 14.-15.8.2021 ja
EM-kilpailut 24.9.-3.10.2021
***************************************************************************************************---

Osallistu tapahtumiin ja tue urheilua
yrityksellesi sopivimmalla tavalla!

Suomen ja Euroopan kovimmat nuoret painonnostajat
Santasportin kisalavalla! Varmistathan näkyvyytesi!

Lue lisää vaihtoehdoista tästä mediakortista sekä www.ejwlc2021.fi.



 

Painonnoston alle 20- ja 23-
vuotiaiden SM- ja EM-kilpailut 

Rovaniemi 14.-15.8. ja 24.9.-3.10.2021 

Rovaniemeläinen painonnoston erikoisseura Ounasvaaran Atleetti Klubi järjestää Rovaniemellä 

Santasport Lapin Urheiluopistolla 14.-15.8.2021 nuorten alle 20- ja 23-vuotiaiden SM-kilpailut, 

jotka toimivat suomalaisen painonnostohistorian ensimmäisten alle 20- ja 23-vuotiaiden painon-

noston EM-kilpailujen esikisana. OAK on mukana historiallisessa nuorten EM-kilpailussa paikallisena 

järjestäjänä yhdessä Suomen painonnostoliiton ja Santasport Lapin Urheiluopiston kanssa. 

Sekä SM- että EM-kisojen järjestelyt ovat mittavat ja vaativat seuralta suurta talkootyöpanosta. 

Toivomme, että voitte osallistua kisojen ja samalla myös OAK:n juniorityön tukemiseen antamalla 

mainoksen käsiohjelmalehtiin, joita painetaan SM-kilpailuihin 250 kpl ja EM-kisoihin 1000 kpl. 

Mainosten hinnat ja materiaalin toimitus sekä myös EM-kisojen VIP-lippujen hankinta on esitetty 

tässä mediakortissa. Tervetuloa mukaan loppuvuoden kovimpiin urheilutapahtumiin! 

KÄSIOHJELMIEN TUOTOT KÄYTETÄÄN OAK:N JUNIORITYÖN TUKEMISEEN 

Lämmin kiitos tuestanne! www.atleettiklubi.fi / www.facebook.com/atleettiklubi 

MAINOSHINNAT (SM-kilpailut / EM-kilpailut): 

• 124 x 188 mm (koko sivu): 400 € / 800 €  

• 124 x 92 mm (puoli sivua): 300 € / 600 €  

• 124 x 40 mm (1/4 sivu): 200 € / 400 €  

Mikäli hankitte mainoksen sekä SM- että EM-kisojen 
käsiohjelmiin, saatte molemmat seuraavin hinnoin: 

MAINOSHINNAT (SM-kilpailut & EM-kilpailut): 

• 124 x 188 mm (koko sivu): 1000 €  

• 124 x 92 mm (puoli sivua): 750 € 

• 124 x 40 mm (1/4 sivu): 500 €  

 

AINEISTOJEN TOIMITUS: 

Mainosmateriaalit viimeistään 9.8.2021 (SM-

kilpailu) ja 27.8.2021 (EM-kilpailu) mennessä 

sähköpostilla osoitteeseen: 

myynti@atleettiklubi.fi 
 

Mainitse materiaalin (valmis pdf-aineisto, jpg-

kuva, logo + yhteystiedot tekstinä) toimituksen 

yhteydessä haluamasi mainoskoko. Vuoden 2019 

käsiohjelman mainoksia voidaan myös käyttää. 

Lisätietoja käsiohjelmasta ja kisatapahtumista: 

Marko Keskitalo, p. 0500 322 9447 

http://www.atleettiklubi.fi/
http://www.facebook.com/atleettiklubi
mailto:myynti@atleettiklubi.fi


 

Painonnoston alle 20- ja 23-vuotiaiden SM- ja EM-kilpailut 2021 
 

MAINOSSOPIMUS 
Rovaniemeläinen painonnoston erikoisseura Ounasvaaran Atleetti Klubi järjestää Rovaniemellä Santasport Lapin Urheilu-

opistolla 14.-15.8.2021 nuorten alle 20- ja 23-vuotiaiden SM-kilpailut, jotka toimivat suomalaisen painonnostohistorian 

ensimmäisten alle 20- ja 23-vuotiaiden painonnoston EM-kilpailujen (24.9.-3.10.2021) esikisana. EM-kisoihin saapuu 40 maan 

joukkueet ja noin 500 nuorta Euroopan eliittiin lukeutuvaa painonnostajaa. Suomen joukkueessa nostaa useita rovaniemeläisiä 

painonnostajia. Nuorten EM-kilpailut on yksi vuoden kansainvälisimmistä urheilutapahtumista Suomessa! 

Molemmat kilpailut järjestetään yhteistyössä Suomen Painonnostoliiton kanssa. Ounasvaaran Atleetti Klubin 
saama tuotto käytetään seuran nuorten urheilijoiden valmentautumiseen ja junioritoiminnan tukemiseen. 

Ounasvaaran Atleetti Klubi ry tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mainostilaa käsiohjelmassa ja kilpailualueella sekä 
VIP-lippupaketteja jaettavaksi esimerkiksi yrityksenne henkilökunnalle tai yhteistyökumppaneille.  Nuorten EM-
kisojen käsiohjelmaa painetaan 1000 kpl jaetavaksi tapahtumaa tukeville yrityksille, paikallisille majoitusliikkeille 
sekä kilpailuyleisölle. Käsiohjelmasta tulee A5-kokoinen. 

Ounasvaaran Atleetti Klubi ry järjestää ennen EM-kisoja kenraaliharjoituksena alle 20- ja 23-vuotiaiden SM-kilpailut 

14.-15.8.2021. SM-kisoihin tehdään myös oma käsiohjelma, jota jaetaan niin ikään tapahtumaa tukeville yrityksille, 

paikallisille majoitusliikkeille sekä kilpailuyleisölle. Käsiohjelmasta tulee A5-kokoinen. Nuorten SM-kisojen käsiohjel-

man painosmäärä on 250 kpl (kaksipäiväinen tapahtuma). Osallistujia SM-kisoihin arvioidaan tulevan noin 80. 

 

Tiedustelut ja aineistojen toimitus: Marko Keskitalo, p. 050 322 9447, s-posti: myynti@atleettiklubi.fi. Lämmin kiitos tuestanne! 

Allekirjoittaneet ovat sopineet seuraavasta yhteistyöstä: 

MAINOS KÄSIOHJELMIIN (rasti 
ruutuun valinnan mukaisesti) 

Nuorten 
SM-kisat 

(x) Nuorten 
EM-kisat 

(x) Molemmat 
kilpailut 

(x) Huomioitavaa 

124 x 188 mm: (koko sivu) 400 €  800 €  1 000 €   

124 x 92 mm: (puoli sivua) 300 €  600 €  750 €   

124 x 40 mm: (1/4 sivu) 200 €  400 €  500 €   
 

 

MAINOKSET KISA-ALUEELLA; Euroopan mestaruuskilpailut 24.9.-3.10.2021 Valinta (x) Huomioitavaa 

Mainoskyltti/-tarra taustaseinämässä 50 x 100 cm; 1 kpl 300 €, 3 kpl 600 €                     

Roll-upit kisa-areenalla (toimitettuna kisapaikalle Santasportille); 250 €   

Mainokset screeneillä (sekä SM että EM-kisat; kysy tarjousta kisajärjestäjiltä)   
 

 

EM-kisojen yritys-/VIP-liput (sis. pääsylippu + käsiohjelma + ruoka + pullakahvi 20 €/kpl):   _____kpl  = ______€ 

EM-kisojen pääsyliput (yksi lippu/kisapäivä):    10 kpl ____ = 100 €;  50 kpl ____ =  350 €;  100 kpl ____ = 500 €  

SOPIJAYRITYS (ja yhteyshenkilö/viite):________________________________________________________ 

LASKUTUSOSOITE (ja s-postiosoite):__________________________________________________________ 
 

     Allekirjoitukset pvm           YRITYS             Ounasvaaran Atleetti Klubi ry 

     _________________           _____________________________         _____________________________ 

 

HUOM! Mikäli nuorten EM-kilpailut jouduttaisiin siirtämään vallitsevan koronatilanteen vuoksi, on mainoksen antajalla mahdollista pitää 

mainostila valmiiksi voimassa seuraavaan kisatapahtumaan tai halutessaan peruuttaa mainos, jolloin sopimus purkaantuu. 


