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Maailman nopein
kamppailulaji etsii

yhteistyökumppaneita!

Suomen kädenvääntöliitto ry
Finnish Armsport Association



KÄDENVÄÄNTÖ
SUOMESSA

yhteisöllisyys
mahdollistaminen 
puhdas urheilu

Suomalainen kilpakädenvääntö on
Suomen kädenvääntöliitto ry:n sekä
kansainvälisen kädenvääntöliiton
International Armwrestling Federation
(IFA) alaista harrastus- ja
kilpaurheilutoimintaa.

Seuroja löytyy Suomesta toistakymmentä
ja lajin harrrastajia tuhansia. Lajin
aktiivisia arvokisatason urheilijoita toista
sataa.

Suomen kädenvääntöliiton suurin
voimavara on, että kaikki lajin parissa
toimivat ovat yhtä suurta perhettä.
Toimintaa pyöritetään täysin
vapaaehtoisvoimin ja suurella sydämellä.

Toimintamme kulmakiviä ovat:

MAAILMAN VAHVIN
PERHE

Suomen Kädenvääntöliitto, Finnish Armsport Associantion ry on sitoutunut antidopingtoimintaan ja
on sitouttanut kaikki urheilijansa ja valmentajansa noudattamaan Suomen Antidopingtoimikunnan
sääntöjä. Kaikki lisenssin hankkineet urheilijat sekä kannattajajäsenet ovat automaattisesti
sitoutuneet säännöstöön, sekä noudattamaan liiton antidopingohjelmaa.

Suomen kädenvääntöliitto ry on myös Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäsen.



MENESTYVÄ JOUKKUE

Suomalainen kädenvääntö on tasoltaan maailman huippua
niin kilpapöydässä kuin erotuomaritoiminnassa. 
Menestystä on niitetty MM -, EM - ja PM -kilpailuissa

Vuoden 2022 mitalisaldo

PM-kilpailut: 5 kultaa, 4 hopeaa, 3 pronssia,
kokonaispisteissä joukkue 1. sijalla

EM-kilpailut:  13 kultaa, 9 hopeaa ja 7 pronssia,
kokonaispisteissä joukkue 2. sijalla

MM-kilpailut: 3 kultaa, 5 hopeaa ja 5 pronssia

Vuonna 2023  suuntaamme katseemme EM-kilpailuihin,
jotka järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa 
 Laukaalla Peurunka Areenalla 17.5.-21.5.
 Kutsummekin juuri sinut mukaan seuraamaan
suomalaisten menestystä ja tukemaan Suomen
kädenvääntöliittoa kilpailujärjestelyissä!

Kansainvälisen tason huippu-urheilua!



näkyvyys virallisissa
maajoukkueen
kilpailupaidoissa
markkinointiyhteistö
maajoukkueen kanssa

MAAJOUKKUEASUT
 näkyvyys virallisissa

kilpailupöydissä
markkinointiyhteistyö
kilpailutapahtumissa

KILPAILUPÖYDÄT

näkyvyys ja
markkinointiyhteistyö
Suomen
kädenvääntöliiton
toiminnassa

TAPAHTUMAT JA
TOIMINTA

 

YHTEISTYÖ
Suomen kädenvääntöliitto ry on voittoa tavoittelematon lajilliitto, joka toiminnallaan
mahdollistaa kilpakädenvääntötoiminnan Suomessa. Suomen kädenvääntöliitto etsii eritasoisia
yhteistyökumppaneita tukemaan kilpailu- ja tapahtumatoimintaa, sekä lajin kehitystä.

 Kädenvääntö lajina sopii kaikille, joilla on kaksi kättä ja yksikin riittää. Lajiliiton tarkoituksena on
tukea lajin parissa toimivia seuroja laadukkaaseen toimintaan ja tulevaisuuden tavoitteenamme
erityisliikunnan pariin kuuluville soveltuvan toiminnan käynnistäminen. 

Jatkuvasti kasvanut kiinnostus lajia kohtaan, kädenvääntötoiminnan laajentaminen ja
kansainvälinen kiinnostus Suomea kohtaan kilpailujärjestänä vaatii entistä enemmän resursseja
ja haluammekin tarjota yrityksille, yhteisöille ja muille toimijoille mahdollisuuden olla mukana
suomalaisen kädenväännön menestystarinassa.

AINUTLAATUISTA NÄKYVYYTTÄ TARJOLLA
KÄDENVÄÄNNÖN EM-KILPAILUIHIN!

TUKIMUODOT

Lähtemällä yhteistyöhön nyt, Suomen kädenvääntöliitto tarjoaa ainutlaatuista
näkyvyyttä kädenväännön EM-kisojen yhteydessä 17.5.-21.5.2023.

Tulevaan kilpailuun odotetaan osallistuvan 300 urheilijaa, 15 eri maasta. Tapahtuma
on yleisölle avoin.  Pystymme tarjoamaan yhteistyöhön lähteville tahoille
lisänäkyvyyttä tapahtuman markkinoinnissa ja laajasti tapahtuman aikana. 

Onko sinulla tuote tai virvoke, jota haluisit esitellä, kiinnostaako kansainvälinen
verkostoituminen. Lähde mukaan EM-kisahuumaan ja räätälöidään tarpeisiisi
sopiva yhteistyö.



Logo 
paitaan

MAAJOUKKUEASUT
Tarjoamme näkyvyyttä Suomen maajoukkueen viralliseen
kilpailupaitaan. Toimi nopeasti, kumppanuuksia tarjolla rajoitetusti.
Etsimme asukumppannuuteen ensisijaisesti pääyhteistyötahoa,
jolle tarjoamme asunäkyvyyden yksinoikeudella

Suomen kädenvääntömaajoukkue ja toimihenkilöt käyttävät
virallista kilpailupaitaa kaikissa kansainvälisissä arvokilpailuissa,
sekä liiton markkinointitapahtumissa.

Yhteistyöhön kuuluu myös näkyvyys kaikissa Suomen
kädenvääntöliiton viestintäkanavissa, kuten verkkosivut ja some.
Lisäksi voimme räätälöidä tarpeisiisi sopivan
markkinointiyhteistyön maajoukkueen kanssa.

Yhteistyökausi vähintään 2 vuotta, hinta 3000 € / vuosi
yksinoikeudella, sisältäen painatuskulut. 

KILPAILUPÖYDÄT
Tarjoamme näkyvyyttä viralliseen kilpailupöytään, jota tullaan
käyttämään EM-kilpailuissa toukokuussa 2023. Pöytiä tullaan
myös käyttämään jatkossa muissakin Suomen
kädenvääntöliiton alaisissa kilpailuissa sekä tapahtumissa.
Toimi nopeasti virallisia kilpailupöytiä rajallinen määrä.

Yhteistyöhön kuuluu myös näkyvyys kaikissa Suomen
kädenvääntöliiton viestintäkanavissa, kuten verkkosivut ja
some. Lisäksi voimme räätälöidä tarpeisiisi sopivan
markkinointiyhteistyön vuoden 2023 EM-kilpailuihin.

Yhteistyön hinta 1500 € / kilpailupöytä, yksinoikeudella.

Logolle paikka



TAPAHTUMAT JA TOIMINTA
Suomen kädenvääntöliitto tarjoaa räätälöitävää näkyvyyttä ja markkinointiyhteistyötä
kaikkiin liiton järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan. 

Liiton järjestämiä kilpailuija ovat mm. vuosittain järjestettävät SM-kilpailut. Lisäksi
Suomen kädenvääntöliitto vastaa kaikkien kansainvälisten arvokilpailuiden
järjestämisestä Suomessa.

Muita tapahtumia ovat mm. erilaiset haaste- ja näytösottelutapahtumat,
messutapahtumilla lajiesittelyt ja kädenvääntöleirit.

Näkyvyyttä voidaan tarjota niin kädenvääntöliiton verkko- kuin somealustoille, sekä
tapahtumamarkkinoinnissa paikan päällä. Tuo organisaatiosi näkyvästi esiin
tapahtumissamme, voimme räätälöidä juuri teille sopivan tavan olla esillä kädenväännön
tukijana. Tapahtumiimme ja kilpailuihimme on mahdollista järjestää tuote-esittely- ja
markkinointi- sekä myyntipisteitä, voitte olla näkyvästi mukana myös omalla
markkinointimateriaalillanne (banderollit, roll upit, jaettavat mainokset). Tarjoamme myös
laajasti näkyvyyttä kilpailumateriaaleihimme, kuten palkinnot, ID-kortit ja avainauhat,
diplomit ja muut mahdolliset mainokset.

Käytä ainutlaatuinen tilaisuus hyväksi ja tule mukaan näkymään kädenväännön EM-
kilpailuihin 17.5.-21.5.2023 Peurungalle!

Yhteistyön hinta:

Verkko- ja somenäkyvyys alk. 300€.

Tapahtumanäkyvyys alk. 500€.



Ota rohkeasti yhteyttä yhteistyöasioissa 
sähköpostilla

info@skvl.net
 

Lisätietoa toiminnasta verkkosivuiltamme 
www.skvl.net

 
Jos yhteistyö ei vielä nappaa, mutta haluat olla tukemassa

suomalaista kädenvääntöä, niin voit myös suorittaa haluamasi
suuruisen kannatusmaksun tilisiirrolla:

 
Suomen kädenvääntöliitto ry

Handelsbanken 
IBAN: FI92 3131 3001 2931 41

Viesti: kannatusmaksu
 

Kannattajamaksun maksaja lunastaa itselleen 
Suomen kädenvääntöliiton kannattajajäsenyyden.

 
 
 

 

YHTEYDENOTOT

Yhteistyössä kanssamme


