
 

 

VARUSTEHANKINNAT:VAATTEET JA MAILAT  

VAATTEET: 

-Peliasu ym. vaatehankinnat: 

 Salibandykauppa.fi  

 Toimipiste: Kalevan Prisma 2. kerros Sammonkatu 75 33540 

Tampere 

 https://www.salibandykauppa.fi/  

 Joukkue ja seuramyynti sekä laskutusasiakkaat: 

 Toni Leveäaho:  

 -puh. 050 569 2355         toni.levaaho@teamstore.fi 

-Kooveen yhteistyökumppanin peliasuhinnasto on saatavilla suoraan 

yhteistyöliikkeestä Salibandykauppa.fi.  

-Joukkueidenjohtajille kuvastot, hinnastot ja ohjeistus toimitetaan 

kesäkuun alussa.  

-Tarkoituksena on saada tilattua vanhempien ikäluokkien vaatetuksen 

kesäkuu-elokuun aikana ja pienempien elo-syyskuussa. 

- Joukkueiden tilaukset tapahtuvat suoraan 

https://koovee.joukkueelle.fi/ sivuston kautta nettitilauksena. 

-Tunnukset sivuille saa Toni Leveäaholta. 

-Vaatesovituspäivänä tilaukset kirjataan. Siitä tieto vanhemmille ja 

pelaajille ja muistutus, että kaikki kokeilisi vanhoja vaatteita etukäteen 

ja kirjaisi ne ylös, niin jokaisella olisi jo valmiina tieto, mitä vaatteita 

tarvitsee uusia. 

-Joka kauteen tulee tietyt vaatepaketit, mitkä pelaajat hankkivat. Jos 

tulee uutena pelaajana, niin ostaa koko paketin. Vanhat pelaajat 

katsotaan tarpeen mukaan, jollei malli tai merkki ole olennaisesti 

muuttunut.    

-Vaatteet tilataan ennen ensimmäisiä pelejä. Vaatteita voi tilata lisää 

kauden aikana ja jos uusia pelaajia tulee joukkueeseen kesken kauden 

-Toimihenkilöille/valmentajille tulee oma vaatepaketti. Siitä ohjeistus 

seuralta.   

https://www.salibandykauppa.fi/
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- Jos tulee sponsoripainatuksia ,niin niistä myöskin tieto 

Salibandykauppaan.     

- Sponsoripainatuksista tulee seuralta ohjeistus, mitkä paikat ovat 

vaatteissa vapaana joukkuepainatuksille.    

- Sponsoreista tehdään sponsorisopimus.     

-Flame -joukkueissa toimitaan pelinumeroiden suhteen niin, että 

miesten/naisten joukkue valitsee ensin pelinumerot, jonka jälkeen 

lista menee P21/T21 joukkueiden jojoille. Hän katsoo/kysyy oma 

joukkueen pelaajien viime kauden pelinumerot ja jos siellä samoja 

numeroita , kun miehissä/naisissa, niin P21/T21 pelaaja vaihtaa 

numeroa. Jos siinä ongelmaa, niin Flamen päävalmentajan kanssa voi 

keskustella, minkä tasoinen pelaaja on kyseessä. Onko hänellä 

mahdollisuuksia pelata vanhemmissa..eli välttämättä ei siinä 

tilanteessa tarvitse vaihtaa numeroa.    

-Kaikkia vaatteita ei tarvitse vaihtaa, kun pelinumero muuttuu 

pelipaita ja pelishortsit on pakollisia, mutta muut sen mukaan mikä on 

tarve  ja halu, kunhan on kaikki vaatepaketin osoittamat vaatteet.  

P21/T21 jälkeen lista menee P18/T18 ja sen jälkeen P16/T16 jne..eli 

P16/T16 joukkueessa katsotaan, ettei samoja pelinumeroita ole 

P18/T18 kanssa ja jos on niin niistä voi neuvotella valmennuspäällikön 

kanssa, miten toimitaan..    

-Kun vaatetilaus tulee, tarkasta se aina ennen jakoa, että olet saanut 

kaikki tilatut tuotteet ja painatukset ovat oikein. Niissä voi sattua 

virheitä.   

-Vaatteiden jakoa helpottaa, kun vaatteet jakaa omiin pinoihin, esim. 

pelinumero järjestykseen ja merkitse aina noudetut tuotteet. Näin 

pysyt kärryllä, ketkä on jo vaatteita saanut ja keneltä vielä puuttuu, 

ettei tule sekaannuksia.  

9.MAILATILAUKSET    

-Seuran kautta tulee tarjousmailoista kertatilaus. Eli joukkue saa tilata 

yhden tilauksen verran tarjousmailoja.    



 

 

-Mailoja ostaneet sitoutuvat pelaamaan Fat pipella koko kauden.    

-P21-P18/T21-T18-joukkueissa kaikki pelaajat pelaavat Fat pipen 

mailoilla.    

-Mailoja tulee koekäyttöön ja salibandykaupan yhdyshenkilö tulee 

yleensä hallille kertomaan mailoista, jos niistä on jotain kysyttävää.    

-Kerää tilauksesta lista ja laita valmis tilaus eteenpäin 

salibandykauppaan kertatilauksena. Varmista, että kaikki ovat 

ehtineet tilata mailoja, koska tarjous on vain yhden tilauksen 

voimassa. 

 

 


