
YHTEISTYÖSOPIMUS 

 
1 Sopijapuolet  

Yhdistys   Pohjois-Karjalan ampumahiihdon tuki ry (PKAHT) 

Yhteyshenkilö Liikuntaneuvos Esa Haapala 

Osoite  Nuotanperä 17, 80140 Joensuu 

Puhelin  0400 678370 

E-mail   esa.haapala2@gmail.com 

 

Yhteistyökumppani ____________________________________________ 

Yhteyshenkilö ____________________________________________ 

Osoite  ____________________________________________ 

Puhelin  ____________________________________________ 

E-mail  ____________________________________________ 

Laskutusosoite ____________________________________________ 

 

2 Sopimuskausi 

Ensimmäinen sopimuskausi 1.5.2022-30.4.2023 

Toinen sopimuskausi 1.5.2023-30.4.2024 

Sopimuksessa on optio sopimuskaudelle 1.5.2024-30.4.2025 

 

3 Yhteistyön muodot 

PKAHT tarjoaa yhteistyökumppanille vastineeksi liitteessä 1 (LIITE 1) kuvatut vastineet. 
Yhdistyksen urheilijat tuovat yhteistyökumppania esille ja luovat yhteistyökumppanista positiivista 
kuvaa. Yhteistyökumppanilla on oikeus käyttää urheilijoiden nimiä ja erikseen sovittuja kuvia tai 
lausuntoja myynninedistämistoimissa. 

Yhteistyökumppani tarjoaa PKAHT:lle kohdassa 5 mainitun rahallisen tuen. 

 

4 Reilun pelin säännöt 

Yhteistyökumppanilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos PKAHT:n urheilijoiden todetaan 
rikkoneen voimassa olevia doping-sääntöjä tai muita urheilun eettisiä sääntöjä. 

 



5 Korvaus 

Yhteistyökumppani maksaa sovitun korvauksen Pohjois-Karjalan ampumahiihdon tuki ry:n tilille 

FI26 51650720080001 laskua vastaan. 

Ensimmäisen sopimuskauden korvaus 3500 €, eräpäivä _____________ 

Toisen sopimuskauden korvaus 3500 €, eräpäivä ___________________ 

Kolmannen sopimuskauden korvaus 3500 €, eräpäivä _______________ 

Yhdistys vastaa mahdollisista sopimustulon veroseuraamuksista. 

 

6 Sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lakia ja oikeusnormistoa. 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan 
osapuolten välisin neuvotteluin. 

 

7 Sopimuskappaleet 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta yksi kullekin sopijapuolelle. 

 

Paikka _____________________ 

Päivämäärä _________________ 

 

 

Allekirjoitukset 

Yhdistyksen yhteyshenkilö Liikuntaneuvos Esa Haapala Neuvottelija 

____________________________________________ __________________________ 

 

Yhteistyökumppani 

____________________________________________ 

       

 

 

 

 

 



LIITE 1 

 

Yhdistys tarjoaa vastineeksi: 

- Urheilijoiden esittäytymiskäynti yrityksessänne yrityksen niin halutessa 

- Urheilijoiden henkilökohtaisen yhteydenpidon sekä kuulumiset harjoitus- ja kilpailukaudelta 

- Yrityksen näkyvyyden Pohjois-Karjalan ampumahiihdon tuki ry:n internetsivuilla 

- Harjoituskauden aikana pääsy seuraamaan urheilijoiden yhteisharjoitusta isännöitynä 

- Mainospaikka urheilijoiden ja valmentajan yhteiseen vaatetukseen (lyhyt- ja pitkähihainen T-
paita) 

- Pääsy seuraamaan ampumahiihdon kansainvälisiä GP-kilpailuja isännöitynä Kontiolahdella ja 
tapaamaan urheilijat heti kilpailun jälkeen 

- Pääsyliput Kontiolahden maailmancup -kilpailuihin 3.-6.11.2022 4 yhden päivän lippua A-
katsomoon 

Toimintakausi 2023-24 

Ampumahiihdon IBU-cup kilpailuihin 3.12.2023 neljä pääsylippua ja kisalounas 

Toimintakausi 2023-24 

Ampumahiihdon maailmancupkilpailuihin 8.12 neljä pääsylippua A-Katsomoon 

 

 


