Kaarinan Nappulat ry
hankintaohjeistus kausi 2017
KaaNa:n varusteyhteistyökumppani on Stadium. Stadiumissa on erittäin laaja valikoima, kilpailukykyiset
hinnat sekä hyvä bonusjärjestelmä. Seuramme toimihenkilöiden, pelaajien, vanhempien, sukulaisten sekä
tuttavien kannattaa keskittää kaikki urheiluvarusteostoksensa Stadiumiin. Jokaiselle KaaNa:n joukkueelle
luodaan Stadiumiin oma Stadium bonustili. Kun ohjaat ostoksesi oman joukkueen bonustilille, maksaa
Stadium joukkueelle ja seuralle bonushyvitystä. Bonushyvitykset tilitetään joukkueelle Stadiumin
lahjakortteina. Ostoksia voi yksityishenkilönä tehdä kaikissa Suomen Stadiumeissa. Aina kun ostat
Stadiumista, niin kerro kassalla, että haluat ohjata ostoksesi oman joukkueesi (esim. KaaNa Kairiskulma
10/11) bonustilille. Kaikki Stadiumin tuotteet kelpaavat bonustilille. Näin seura ja joukkueet hyötyvät
ostoksistasi. Lisäksi kaikista Nike-merkkisistä tuotteista seura saa 10 % lisäostohyvitystä. Jo olemassa oleva
henkilökohtainen Stadium jäsenkortti voidaan lisätä ”Tue seuraasi”-konseptiin osoitteessa
www.stadium/teamsales.
Seura ja joukkueet ostavat varusteensa Stadium Myllystä. Mikäli jotain tuotetta ei Stadiumilta saa, voi
seura ja joukkueet hankkia tuotteen jostain toisesta urheiluvälineliikkeestä. Kaarinan Nappuloiden
varustemerkit ovat Nike ja SOC. Kaikkien joukkueiden pelipaitojen tulee olla Nike-merkkiä. Pelishortsit,
sukat sekä harjoitusvarusteet voivat olla merkkiä SOC.

SEURAN KUSTANTAMAT VARUSTEET
Seuran vuotuiseen nappulajäsenmaksuun sisältyy pallo ja kannustuspalkinto, jotka KaaNa:n jokainen
pelaaja saa omakseen.
Aloittava joukkue saa aloittaessaan käyttöönsä varustekassin, joka sisältää harjoitteluun tarvittavat
joukkuevarusteet sekä pelipaidat (15 kpl) kahdeksi kaudeksi lainakäyttöön. Lisätietoa varusteista ja
varustekassin sisällöstä löytyy linkistä www.kaana.fi/seuratietoa/varusteet/.
Lisäksi aloittavan joukkueen viisi toimihenkilöä saa seuralta (vain kerran) verryttelyasun. Toimihenkilöiden
tulee olla seuran ja joukkueen järjestämissä tilaisuuksissa aina seuran varusteissa.

PELAAJAN KUSTANTAMAT VARUSTEET
Seuran ohjeistuksen mukaan saman joukkueen pelaajien ja toimihenkilöiden tulee harjoituksissa, kuin myös
otteluissa, käyttää yhtenäisiä varusteita. Seuran ja joukkueen väreissä oleminen luo yhtenäisyyttä. KaaNa
ja Stadium Myllyn Teamsales ovat yhdessä valinneet KaaNa:lle seuratuotteita, jotka näkyvät KaaNa:n
kotisivuilla. www.kaana.fi Stadium-logon alta.
HARJOITUSVARUSTEET:
Joukkueiden HARJOITUSVARUSTEIKSI KaaNa on valinnut seuraavat tuotteet (harjoitussetti):
MERKKI JA TUOTE

MALLI

TUOTENUMERO

HINTA

SOC harjoituspaita + logo Victory JSY jr, lyhythihainen, keltainen

149820

9,90 €+ 3,50 €= 13.40 €

SOC harjoitusshortsit

Clasico short jr, musta

051713

9,90 €

SOC harjoitussukat

Team logo sock, keltainen

203693

4,90 €

KOKO HARJOITUSSETTI
Koot, paita ja shortsit: 122-128, 134-140, 146-152, 158-164
Koko sukat: 31-33, 34-36, 37-39, 40-42, 43-45

YHTEENSÄ = 28,70 €

Harjoitussetti sopii hyvin kesällä ulkoharjoitteluun (tekonurmi, nurmi) ja talvella sisäharjoitteluun
(koulusali). Kyläjoukkueiden harjoituspaidan ja - sukkien väri on keltainen. Tyttö-, ja edustusjoukkueiden
harjoituspaidan ja – sukkien väri on joko valkoinen tai musta. Joukkue valitsee värin itse, molempien
(harjoituspaidan ja -sukkien) tulee kuitenkin olla samaa väriä. Harjoituspaitaa voidaan käyttää myös
vieraspelipaitana ja joukkue voi painaa pelinumerot harjoituspaitoihin. Aikuisten vastaavat tuotteet
löytyvät KaaNa:n seuramallistosta.

SEURAN EDUSTUSTAKKI/-ASU:
KaaNa:n virallinen edustustakki on NIKE:n mustavalkoinen (ACAD 14 SDL K JKT Y/ ACAD 14 SDLN K JKT)
verryttelytakki. KaaNa:n logon saa painaa ainoastaan tähän musta-valkoiseen malliin. Takista löytyy sekä
lasten että aikuisten koot. Takkiin saa seuran logon alle painaa omakustanteisesti oman alueensa nimen
(Esim. KAIRISKULMA). Fonttikoko on 10 mm ja tekstin väri on valkoinen. Takkiin sopivat housut ovat Niken
mallia, NIKE LIBERO14. KaaNa ostaa aloittavan joukkueen viidelle (5) toimihenkilöille koko verryttelyasun
edustusasukseen. Edustusasua tulee käyttää seuran ja joukkueen tilaisuuksissa. Lisäksi mallistosta löytyy
myö SOCin talvinen valmentajatakki.
MERKKI JA TUOTE

MALLI

NIKE verryttelytakki

ACAD 14 SDL K JKT Y (JR),

TUOTENUMERO HINTA
205039

31,90 €

NIKE verryttelytakki

ACAD 14 SDLN K JKT (AD)

205042

37,90 €

NIKE verryttelyhousut (kapea lahje)

NIKE ACADEMY TK PNT JR

227180

29,90 €

NIKE verryttelyhousut (kapea lahje)

NIKE ACADEMY TK PNT SR

227181

29,90 €

SOC valmentajan talvitakki

SOC caoch takki (AD), Koot S-XL

216947

59,90 €
+ 3,50 €

Logopainatus, takkiin

Koot JR: XS, S, M, L, XL ja Koot AD: S, M, L, XL ja XXL

PELIPAIDAT, NIKE:
Kahden kauden jälkeen KaaNa:n lainapelipaidat palautetaan takaisin seuralle, ja joukkue hankkii
pelaajilleen uudet omat pelipaidat. Uuden pelipaidan maksaa pelaaja itse (seura maksaa paitaan
painettavan seuralogon, 3,50 €/paita)
Pelipaita tulee aina olla Nike-merkkinen ja se tulee ostaa Stadium Myllystä. KaaNa:n kotisivujen Stadiumlinkistä pääse KaaNa:n seuramallistoon. Jokaisella alueella on oma tunnusvärinsä, joka näkyy alueiden
pelipaidoissa (koot: XS, S, M, L ja XL) seuraavasti:

ALUE

PELIPAITA
PÄÄVÄRI

TUOTENUMERO
lyhythiha./pitkähiha.

HINTA
lyhythiha./pitkähiha.

HOVIRINTA

oranssi

227299/ 230367

14,90 € /18,90 €

KESKURI

vihreä

227299/ 230367

14,90 € /18,90 €

KESÄMÄKI

valkoinen

227299/ 230367

14,90 € /18,90 €

KAIRISKULMA

sini-valko-raita

231199/ 231197

21,90 € /26,90 €

KUUSISTO

punainen

227299/ 230367

14,90 € /18,90 €

LITTOINEN

sininen

227299/ 227299

14,90 € /18,90 €

TYTÖT

keltainen

227299/ 227299

14,90 € /18,90 €

HARRASTEJOUKKUE keltainen

227299/ 227299

14,90 € /18,90 €

Koot pelipaidat: XS, S, M, L ja XL

PELISHORTSIT JA -SUKAT, NIKE:
Pelishortsien ja –sukkien tulee myöskin olla merkkiä Nike, mallit ja hinnat löytyvät alta:
MERKKI

MALLI

TUOTENUMERO

HINTA

NIKE SHORTSIT, musta

Park VI WB JR

227289

13,90 €

NIKE SUKAT

Clasisc II sock

204923

8,90 €

Koot shortsit ja sukat: XS, S, M, L ja XL

Joukkue ja pelaaja voi tilata myös muita seuran valitsemia Nike- ja SOC-tuotteita. Seuramallisto löytyy
KaaNa:n kotisivuilta, www.kaana.fi, Stadium-linkin takaa sekä PDF-muotoisena KaaNa:n kotisivujen
materiaalisalkusta.

SOVITTAMINEN, TILAAMINEN JA LASKUTUS
Sovittaminen:
Joukkueessa varusteiden tilaaminen hoituu joukkueenjohtajan tai joukkueen oman varustevastaavan
kautta. KaaNa:n toimistolta saa kuittausta vastaan eri tuotteista sovituskokoja, joita voi ottaa mukaan omiin
harjoituksiin sovitettavaksi. Sovituskokojen laina-aika on noin 2 harjoituskertaa. Eri sovituskokoja löytyy
mm. pelipaidoista (Nike) ja shortseista (Nike), harjoituspaidoista (SOC), harjoitusshortseista (SOC), lasten ja
aikuisten collegeasuista (SOC), lasten ja aikuisten verryttelyasusta (Nike, edustusasu) sekä lasten ja
aikuisten teknisestä asusta (SOC).

Tilaaminen:
Joukkueenjohtaja tai joukkueen varustevastaava tilaa sähköisesti haluamansa tuotteet Stadiumin omalla
tilauslomakkeella. Lomake löytyy KaaNa:n kotisivuilta, materiaalisalkusta www.kaana.fi/materiaalisalkku/.
Lomake täytetään ohjeiden mukaisesti ja lähetetään sähköisesti osoitteeseen teamsales.mylly@stadium.fi.
Omia lomakkeita ei tule käyttää.
Aina kun tavarantoimittajalla (erityisesti Nike) on tuotteita saatavana, on toimitusaika painettavissa
normaalivarusteissa ja pelipaidoissa neljä viikkoa.

Laskutus:
Stadium Mylly laskuttaa joukkueiden tilaukset suoraan seuralta ja seura jälleenlaskuttaa ne joukkueilta.
Kaikki laskut kulkevat siis seuran kautta. Seuran lähettämissä laskuissa on 10 päivän maksuaika.

Tavaran nouto:
Joukkue itse noutaa tilaamansa tuotteet Stadium Myllystä tai pienemmät ostokset muista Stadiumin
myymälöistä.

TOIMISTOLTA (SEURALTA) OSTETTAVAT VARUSTEET
Joukkue tai pelaaja voi ostaa seuralta seuraavia tuotteita:
TUOTE JA MERKKI

KOOT

VÄRI

HINTA

Maalivahdin housut KaaNa:n logolla, jr

130, 140, 150, 160, XS ja S

musta

14,00 €

Maalivahdin hanskat, SOC

4 ja 5

KaaNa viiri

10,00 €
5,00 €/kpl

Joukkue maksaa toimistolta ostettavat tuotteet aina laskulla. Yksityinen henkilö voi maksaa varusteensa
myös käteisellä. Varusteita voi myös sovittaa toimistolla.

