Tiedote 21.10.2019

Aloittavan pelaajan starttipakettia seurojen Leijona-kiekkokouluihin voi
nyt tilata tuettuun hintaan
Jääkiekkoliiton varusteyhteistyökumppani Warrior Sports Finland on julkaissut aloittaville
harrastajille aloituspaketin. Varustepaketista kuvat ohessa

Varustepaketin sisältämät tuotteet:
-

hanskat
hartiasuojat
kyynärsuojat
polvisuojat
jääkiekkohousut
varustekassi

Kaikkien varusteiden väri on musta vaaleansinisillä Warrior-teksteillä.
Varustepaketin kokovaihtoehdot
-

Medium, 4-5-vuotiaalle lapselle, jonka pituus on arviolta 100 – 120 cm
Extra Large, 8-9 -vuotiaalle lapselle, jonka pituus on arviolta 130 – 146 cm

Varustepaketin hinta
Aloittavan pelaajan varustepaketin suositusvähittäishinta urheiluliikkeissä tulee olemaan
149 euroa. Jääkiekkoliitto tukee seuroja varustepaketin hankinnassa. Varustepaketin
tuettu hinta on 79 euroa. Varustepaketin saa tuetulla hinnalla vain tilaamalla sen
oheisella tilauslomakkeella marraskuun loppuun (lauantai 30.11.2019) mennessä.

Aloittavan pelaajan varustepakettien tilaaminen
Varustepakettien tilauslomake on nyt avattu osoitteessa:
https://forms.gle/LT8zTZaqxcYuEf3y9
Lomake suljetaan sunnuntaina 1.12.2019.
Seura saa tämän Jääkiekkoliiton koordinoiman tilauksen kautta aloittavan pelaajan
varustepaketin huomattavasti edullisemmin kuin ostamalla sen myöhemmin suoraan
urheiluliikkeestä. Seuran kannattaa siis tilata lomakkeella yhdellä kertaa riittävä määrä
varustepaketteja kiekkokouluun osallistuville lapsille
Tilatessa kannattaa huomioida seuraavat asiat:
•
•
•
•
•

Tuotteita on varastossa rajoitettu määrä. Tuotteet toimitetaan seuroihin
tilausjärjestyksessä nk. ”nopeat syövät hitaat” periaatteella.
Kun Jääkiekkoliiton varaamat varustepaketit loppuvat, niitä on ostettavissa suoraan
urheiluliikkeestä suositusvähittäishinnalla
Varustepakettia ei pysty tilaamaan kuluvalla kaudella (2019-2020) Jääkiekkoliiton
tukemalla, alennetulla hinnalla tämän nk. perustilauksen jälkeen
Varustepakettia voi tämän jälkeen tilata tuetulla hinnalla seuraavan kerran kauden
2020-21 alussa
Varustepakettia voi ostaa milloin vain urheiluliikkeestä liikkeen määrittelemällä hinnalla

Varusteiden toimituspaikat
Jääkiekkoliitto on sopinut starttipaketin toimituspaikoiksi useita liikkeitä eri paikkakunnilla
ympäri Suomen. Nämä liikkeet on valittu riittävän toimitusvarmuuden vuoksi. Mikäli
seuralla on toive käyttää jotain muuta liikettä kuin alla olevassa luettelossa on, tulee
seuran neuvotella toimitusketju etukäteen urheiluliikkeen kanssa. Urheiluliikkeellä tulee
olla nk. toimitussopimus Warrior Sports Finlandin kanssa. Seura ilmoittaa liikkeen
yhteystiedot täyttäessään tilauslomaketta. Seuran tulee huomioida, että ihan kaikkein
pienimmän rautakaupan takahuoneeseen varusteita ei voi tilata, kuten ei myöskään
suoraan seuran osoitteeseen.
Toimituspaikoiksi sovitut liikkeet ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hockey Base, Espoo
Intersport Suomenoja, Espoo
Sportti-Thurman, Espoo
Sportia Evijärvi, Evijärvi
Intersport Puhos, Helsinki
Hockey Base, Helsinki
Team Sportia Hämeenlinna
Hockey Base, Jyväskylä
Intersport Tourula, Jyväskylä
Tokmanni, Kajaani
Prisma, Kokkola
Hockey Base, Kouvola
Great Skate, Kuopio
JuVe Sport, Lempäälä

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hockey Lahti, Team Sportia
Urheilu Koskimies, Lappeenranta
Hockey Base, Mikkeli
Hockey Base, Oulu
Hockey Base, Rovaniemi
Intersport Joutsensilta, Oulu
Hockey Base, Pori
Team Sportia, Riihimäki
Prisma, Rovaniemi
Hockey Base, Tampere
Team Sportia 10, Tampere
Hockey Base, Turku
Sport Service, Turku
Intersport Wasasport, Vaasa
Hockey Base, Vantaa
STS Pro Shop, Mänttä
Kesport, Varkaus
Intersport Savonlinna
Pyörä-Nurmi, Rauma

HUOM! Jääkiekkoliitto ei toimita yhtään varustepakettia suoraan seuroihin, vaan kaikki
varustepaketit toimitetaan aina urheiluliikkeisiin, joissa ne myös noudettaessa maksetaan.
Jääkiekkoliitto ei myöskään vastaa toimituslogistiikasta, vaan se toteutetaan Warrior
Sports Finland Oy:n ja seuran valitseman urheiluliikkeen välisenä yhteistyönä.
Tilausaikataulu ja toimitusketju on seuraava:
•
•
•
•
•

Seura tekee varustetilauksensa mahdollisimman pian, viimeistään lauantaihin
30.11.2019 mennessä
Jääkiekkoliitto toimittaa seurojen tilauksista kootun listan Warrior Sports Finlandille
viikolla 49
Varustepaketit pakataan Warrior Sports Europen varastolla viikoilla 49-51
Varustepakettien toimitus tapahtuu viimeistään viikkojen 51- 1/2020 aikana seuran
valitsemaan urheiluliikkeeseen
Seura noutaa ja maksaa tilatut varustepaketit valitsemassaan urheiluliikkeessä

Lisätiedot / kyselyt:
Kim Sällström, 0400-529 003, kim.sallstrom@finhockey.fi
Turkka Tervomaa, 010-227 0227, turkka.tervomaa@finhockey.fi

