Tiedote 19.6.2018

Leijona-kiekkokoulun ja GHD-tapahtumien varusteiden tilaaminen
kaudelle 2018-2019 on alkanut
Tilausohjeet on päivitetty ja tilauslomake on nyt avattu. Tilauksia voi tehdä maanantaihin
27.8.2018 saakka. Lue tarkkaan kaikki tilauksen yksityiskohtiin liittyvät ohjeet.
Yleisohjeet varusteiden tilaamiseksi
Seurojen Leijona-kiekkokoulujen ja GHD-tapahtumien valmistelu etenee seurojen
yhteystietietojen keräämisen ja varusteiden tilaamisen osalta seuraavasti:

1. Yhteystietojen päivittäminen
Seuran vastuuhenkilö päivittää seuran LKK- ja GHD -vastuuhenkilöiden yhteystiedot omilla
tunnuksillaan seurapalvelusivujen kautta, jolloin tiedot näkyvät alueiden alasivuilla
seurojen yhteystietolistoissa. Seuran tulee myös pitää huolta, että Hockey Centren "LKKkäyttöliittymän" yhteystiedot ovat ajan tasalla.

2. Varusteiden tilaaminen
Jääkiekkoliitto on avannut juhannusviikolla varusteiden tilauslomakkeen. Lomake suljetaan
maanantaina 27.8.2018.
2.1. Seura säästää rahaa tilaamalla varusteet tilauslomakkeella määräpäivään
mennessä
Seura saa tämän Jääkiekkoliiton koordinoiman nk. perustilauksen kautta asut
huomattavasti edullisemmin kuin ostamalla ne myöhemmin suoraan urheiluliikkeestä.
Seuran kannattaa siis tilata lomakkeella yhdellä kertaa KAIKKI pelikauden 2018-2019
kiekkokoulun sekä GHD-tapahtumien varusteet.
Tilatessa kannattaa huomioida seuraavat asiat:
•
•
•

Tuotteita on varastossa rajoitettu määrä ja niiden riittävyys on arvioitu aiempien
vuosien tilausten mukaan.
Jonkin tuotteen mahdollisesti loppuessa toimitetaan ao. tuotetta seuroihin
tilausjärjestyksessä.
Alkavan kauden varustetarve kannattaa siis harkita tarkkaan ja tilata asuja vaikka
varastoon.

2.2. Varusteiden toimituspaikat
Jääkiekkoliitto on sopinut varusteiden 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
Kesport 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
Hockey Base, Kuopio
JuVe Sport, Lempäälä
Hockey Lahti, Team Sportia
Urheilu Koskimies, Lappeenranta
Hockey Base, Mikkeli
Hockey Base, Oulu
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

HUOM! Jääkiekkoliitto ei toimita yhtään asua suoraan seuroihin, vaan kaikki asut
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.

3. Varusteiden tilaamisvaihtoehdot
Asujen hankintamahdollisuuksia on kaksi. nk. perustilaus Jääkiekkoliiton sähköisellä
tilauslomakkeella (https://goo.gl/forms/uYchcmom7iAkiSi52) tai asiointi myöhemmin suoraan
urheiluliikkeen kautta:
3.1. Nk. perustilaus kesäkuussa avatulla lomakkeella
LKK- ja GHD- asujen perustilaus tehdään omalla lomakkeellaan. Lomake suljetaan
27.8.2018. Tilaamalla asut kyseisellä lomakkeella, seura saa asunsa Jääkiekkoliiton
tukemaan hintaan. Seuran kannattaa käyttää tätä vaihtoehtoa jo pelkästään
kustannussäästön vuoksi.
3.2. Lisätilaus
Lisätilaus tehdään aina listasta löytyvään urheiluliikkeeseen milloin tahansa talven aikana.
Lisätilauksia voi tehdä lokakuun 2018 alusta alkaen sen jälkeen kun perustilauksena tilatut
asut on toimitettu. Lisätilauksella voi tilata vain LKK- ja GHD -harjoituspaitoja ja niiden
minimitilausmäärä on 10 kpl / väri. Toppatakkeja ja tuuliasuja ei ole mahdollista hankkia
lisätilauksena.
HUOM! Lisätilauksena hankitut asut maksavat aina ohjevähittäishinnan. Lisätilauksen
toimitusaika on noin kaksi viikkoa.
3.3. Tilausaikataulu ja toimitusketju on seuraava:
•

•
•
•
•
•

Seura tekee varustetilauksensa mahdollisimman pian, viimeistään maanantaihin
27.8.2018 mennessä osoitteessa https://goo.gl/forms/uYchcmom7iAkiSi52
Jääkiekkoliitto toimittaa seurojen tilauksista kootun listan Warrior Sports Finlandille
viikolla 35/36
Varusteet pakataan Warrior Sports Finlandin varastolla viikoilla 36/37
Varusteiden toimitus tapahtuu viimeistään viikkojen 38/39 aikana seuran valitsemaan
urheiluliikkeeseen
Seura noutaa ja maksaa tilatut asut valitsemassaan urheiluliikkeessä
Mikäli seura tarvitsee lisää asuja, ne tilataan siitä urheiluliikkeestä, josta perustilaus
lunastettiin

4. Tilattavat asut ja niiden hinnat
Ohjaajan tuuliasi, väri sininen, SUOMI-logolla (Dynasty Tracksuit).

Kokolajitelma S-XXL. Asun
Jääkiekkoliiton tukema hinta
on 83 euroa / kpl. Asun
todellinen vähittäismyyntihinta
urheiluliikkeessä on 144 euroa

Ohjaajan toppa-asu väri sininen, SUOMI-logolla (Dynasty Winter Suit).

Kokolajitelma S-XXL. Asun
Jääkiekkoliiton tukema hinta on 98
euroa / kpl. Asun todellinen
vähittäismyyntihinta urheiluliikkeessä on
149 euroa

Ohjaajan toppatakki, väri sininen, SUOMI-logolla (Alpha Stadium Jacket).

Kokolajitelma S-XXL. Asun Jääkiekkoliiton tukema
hinta on 83 euroa / kpl. Asun todellinen
vähittäismyyntihinta urheiluliikkeessä on 119 euroa

Leijona Beanie -17-pipo, väri sininen, SUOMI-logolla, yksi koko

Pipon Jääkiekkoliiton tukema hinta on 14,90 euroa
/ kpl. Pipon todellinen vähittäismyyntihinta
urheiluliikkeessä on noin 24 euroa.

Valmentajan varustekassi (yksi koko 27,5x12x12, väri sininen).

Kassin Jääkiekkoliiton tukema hinta on 39 euroa
/ kpl. Kassin todellinen vähittäismyyntihinta
urheiluliikkeessä on noin 55 euroa.

Valmentajan messenger olkalaukku (yksi koko, väri musta).

Olkalaukun Jääkiekkoliiton tukema hinta on
49 euroa / kpl. Kassin todellinen vähittäismyyntihinta
urheiluliikkeessä on noin 79 euroa.

Kiekkokoululaisten LKK-harjoituspaidat (yksi koko, 150 cm).

Paidan Jääkiekkoliiton
tukema hinta on 17 euroa /
kpl. Paidan todellinen
vähittäismyyntihinta
urheiluliikkeessä on noin
29,90 euroa.
Minimitilausmäärä on 10
kpl / väri.

GHD-harjoituspaidat (yksi koko, 160 cm).

Paidan Jääkiekkoliiton tukema hinta on 17 euroa / kpl. Paidan todellinen
vähittäismyyntihinta urheiluliikkeessä on noin 29,90 euroa. Minimitilausmäärä on 10 kpl /
väri.

HUOM! Ohjaajien tuuliasuja, toppatakkeja, pipoja ja laukkuja voi tilata vain
perustilauslomakkeella. Näitä asuja ei ole urheiluliikkeessä saatavilla perustilauksen
jälkeen. SJL ei myöskään toimita asuja lisätilauksena suoraan seuroihin.
Luistinmatot
Lisäksi seurat voivat tilata erikseen LKK-luistinmattoja. Luistinmatot toimittaa Liiga Sport
Wear ja tilaukset tehdään suoraan ao. yritykseen.
Lisätiedot / kyselyt:
Turkka Tervomaa, 010-227 0227, sähköposti (lomalla 20.6.-30.7.2018)

