
Puma-seuratekstiilit

• Puman seuravaatteiden ja harjoitustarvikkeiden tilaaminen 
yksinoikeudella Intersport Hyvinkäästä

• Puma-seuratekstiilien painatus yksinoikeudella Mainosketussa
• Palvelupolkua helpotettu, vaihtoehtona edelleen vanha toimintamalli

• Mainoskettu hoitaa välilogistiikan halutessanne 20€ palvelumaksulla



Varusteiden tilaaminen ja 
painaminen
1. Pelaajat ja toimihenkilöt täyttävät henkilökohtaisesti verkkolomakkeen tai tekevät muutoin tilauksen joukkueen 

varustevastaavan ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti.
• Seura toimittaa yhteenvedon joukkueen tilauksista varustevastaavalle tilausajan jälkeen sovitusti (varustevastaavan 

pyydettävä yhteenveto)

2. Varustevastaava tarkistaa tilauksen ja että kaikki ovat tilauksen tehneet. Tarvittaessa muistuttaa puuttuvia 
henkilöitä

• pyytää tilausyhteenvedon sen jälkeen uudelleen toiminnanjohtajalta

3. Varustevastaava toimittaa tilauksen sähköpostitse:
tomi.vaskelainen@intersport.fi
mainoskettu@gmail.com

4. Intersport (Tomi Vaskelainen) tekee tilauksen Pumalle

5. Intersport ilmoittaa Mainoskettuun (Markku Kytölä), kun tilaus saapunut ja Mainoskettu vastaanottaa tuotteet ja 
tarkistaa toimituksen yhdessä Intersportin kanssa

6. Mainoskettu ilmoittaa joukkueen varustevastaajalle noutaneensa tilauksen sekä mahdollisesti toimituksesta jääneet 
tuotteet, sekä sopii painettujen varusteiden noutoajankohdan joukkueen varustevastaavan kanssa

7. Varustevastaava noutaa painetut tuotteet sovittuna ajankohtana

8. Varustevastaava vastaa tuotteiden jaosta joukkueessa ja talousvastaava laskuttaa tilaukset henkilökohtaisesti 
myClubin kautta

https://forms.gle/NvdidU4kZYEbKrq56
mailto:tomi.vaskelainen@intersport.fi
mailto:mainoskettu@gmail.com


Peliasujen painatukset - pelipaita
Etupuoli Takapuoli

• Kaikki ohjeesta poikkeavat 
painatukset sovittava seuran 
(Janne bruun) kanssa

• Kaikki painatukset aina 
yksivärisinä (valkoisina)

• Poikkeuksena keltainen 
mv-paita, jossa siniset 
painatukset

• Seuran mainospaikoille 
tarvittaessa liukumakausi 
sopimusten loppuun saakka

• Voimassa olevista 
sopimuksista tieto 
seuralle (Janne Bruun)

• Peliasuissa alle 10-vuotiailla 
etunimi, 10-vuotiailla ja 
vanhemmilla sukunimi

• Tarvittaessa sukunimen 
eteen etunimen 
etukirjain ja piste (X.)



Peliasujen painatukset - shortsit
Etupuoli Takapuoli

• Kaikki ohjeesta poikkeavat 
painatukset sovittava seuran 
(Janne bruun) kanssa

• Kaikki painatukset aina 
yksivärisinä (valkoisina)

• Poikkeuksena keltaiset 
mv-shortsit, jossa siniset 
painatukset

• Seuran mainospaikoille 
tarvittaessa liukumakausi 
sopimusten loppuun saakka

• Voimassa olevista 
sopimuksista tieto 
seuralle (Janne Bruun)



Seura-asujen painatukset – paidat/takit

Etupuoli Takapuoli

• Kaikki ohjeesta poikkeavat 
painatukset sovittava seuran 
(Janne bruun) kanssa

• Kaikki painatukset aina 
yksivärisinä (valkoisina)

• Seuran mainospaikoille 
tarvittaessa liukumakausi 
sopimusten loppuun saakka

• Voimassa olevista 
sopimuksista tieto 
seuralle (Janne Bruun)



Painatushinnasto

Painatus €

Logo 2,70

Logo takkeihin (sade ja talvi) 3

Pieni numero 3-5 cm 2,30

Keskikokoinen numero 7 cm 2,70

Iso numero yli 15 cm 5

Pieni nimi rintaan 2,30

Iso nimi pelipaitaan 4

Reppu Logo + numero) 5

Mainos alle 15 cm (yksi väri) 3-4

Mainos 15-20 cm (yksi väri) 4-5

Mainos yli 20 cm (yksi väri) 5-6


