
TULE MUKAAN TUKEMAAN  
SUOMALAISIA NUORIA  
HUIPPU-URHEILIJOITA! 

SM-juniorijoukkue Musketeers on yksi maailman 
menestyneimmista  muodostelmaluistelujoukkueista ja toinen  
Suomen nuorten maajoukkue kaudella 2022-2023. 
  
Luistelijat ovat 15-18 -vuotiaita ja asuvat pa a kaupunkiseudulla.  
Joukkue menestyy kovalla tyo lla , kylma pa isella  asenteella ja  
suurella syda mella : "Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta!"  
 
Musketeersin kotiseura Helsingin Luistelijat tarjoaa maailmanluokan 
taitoluisteluvalmennusta, ja seuralle on myo nnetty Olympiakomitean 
huippu-urheilun Ta htimerkki.  
 
Merkittävää näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla 

 Musketeersin Instagram-tililla  @musketeersofficial on noin 6000  
seuraajaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa.   

 Musketeers osallistuu kauden aikana useisiin kilpailuihin seka  
Suomessa etta  ulkomailla.  

 Suomalaiset ovat aktiivisia muodostelmaluistelufaneja, ja kisat 
kera a va tkin aina useita tuhansia katsojia. Seka  kotimaan etta   
ulkomaiden muodostelmaluistelukisat ovat myo s la hes aina 
katsottavissa suoratoiston kautta, ja la hetykset tavoittavat useita 
kymmenia  tuhansia ihmisia  ympa ri maailmaa.  

Toinen Suomen nuorten  
maajoukkue 2022-2023 

Kaudella 2021-2022 
SM-hopeaa ja MM-kilpailuiden  4. sija 

Yhteensä 11 SM-kultaa,  
7 SM-hopeaa ja  4 SM-pronssia 
 
Yhteensä 2 MM-kultaa  
ja 1 MM-pronssi sekä Junior World 
Challenge Cupissa 4 kultaa,  2 hopeaa  
ja 6 pronssia 

Joukkueen päävalmentaja:  
Anu Oksanen 

 



 

MENESTYTÄÄN YHDESSÄ!  
Valitse valmis yhteistyöpaketti tai ole yhteydessä,  

niin räätälöidään juuri teille sopiva yhteistyön muoto!  

 

KULTA 1500 € 
 

 3 Instagram-postausta ja  

4 Instagram-stooria  

yhteistyo kumppanin palvelusta 

tai tuotteesta 

 Instagram-kohokohta toimijan 

logolla joukkueen Instagramissa, 

sis. yhteistyo -stoorit kootusti, 

esilla  4/2023 asti 

 Yhteistyo kumppanin esittely ja 

logo seka  Musketeersin omilla 

etta  seuran verkkosivuilla  

 Yhteistyo kumppanin logo  

joukkueen kannustuslakanassa, 

esilla  Suomen kisoissa seka   

kisakatsomossa etta  joukkueen 

fanipo yda n edessa  * 

 Mainospaikka (< 10 cm x  

5 cm tai sopimuksen mukaan) 

treenitakissa ja treenilaukussa. 

Yhteistyo kumppani toimittaa  

joukkueelle kangasmerkit. 

HOPEA 1000 € 
 

 2 Instagram-postausta ja 

3 Instagram-stooria  

yhteistyo kumppanin palvelusta 

tai tuotteesta 

 Yhteistyo kumppanin esittely ja 

logo seka  Musketeersin omilla 

etta  seuran verkkosivuilla  

 Yhteistyo kumppanin logo  

joukkueen kannustuslakanassa, 

esilla  Suomen kisoissa seka   

kisakatsomossa etta  joukkueen 

fanipo yda n edessa  * 

 Mainospaikka (< 10 cm x  

5 cm tai sopimuksen mukaan) 

treenitakissa tai treenilaukussa. 

Yhteistyo kumppani toimittaa 

joukkueelle kangasmerkit. 

PRONSSI 500 € 
 

 Yhteistyo kumppanin esittely ja 

logo seka  Musketeersin omilla  

etta  seuran verkkosivuilla  

 Yhteistyo kumppanin logo  

joukkueen kannustuslakanassa, 

esilla  Suomen kisoissa seka   

kisakatsomossa etta  joukkueen 

fanipo yda n edessa * 

 

 

 
 

 

 

 

musketeers.fi 

hl.fi/muodostelmaluistelu/musketeers 

Lisa tietoja yhteistyo mahdollisuuksista: Katri Nissila , 050-3219370 

 

* Edellyttää painatusaikataulun 

vuoksi yhteistyösopimuksen  

solmimista 1.10.2022 mennessä. 


