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 Tuote Mistä saan? Lisätietoja 
H
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 Huoltolaukku tai reppu Seurashop 
Toinen Linja 27, Kallio, HKI 

Tee tilaus Seurashopin tuotteista Nikille ennakkoon ja 
nouda itse Seurashopista: nikolas.davies64@gmail.com.  

mv paita Seurashop palauta pieni paita seuran toimistolle, kierrätämme paitoja 

mv hanskat Seurashop määrä?/ vuosi, odottaa taloudenhoitajan ohjetta t. Heli 

varapaita raita Kierrätyslaatikko käytetty Haapiksella/ toimistolla 

varapaita punainen Kierrätyslaatikko pelaajan vara-asulle on toimistolla keltaisia kangaspusseja-> 
pysyy kamat järjestyksessä  

varashortsit Kierrätyslaatikko  

varasuojat Kierrätyslaatikko  

varasukat Kierrätyslaatikko  

futsal pallo Seurashop muista merkata pallo Ponnistus/ joukkue 

pilli Seurashop  

pallopumppu+vaihtopää Seurashop  

pari tötsää Ponnistuksen 
pukuhuoneesta 

muista merkata tussilla tötsiin Ponnistus 

viirit  Ponnistuksen toimistolta sovi ennakkoon tapaaminen toimistolle nuorisopäällikkö 
Antti Tarvainen 0409528088/ 
antti.tarvainen@helsinginponnistus.fi 

kapteeninauha Seurashop  

tyttöjen hygieniatarvikkeet Ponnistuksen toimistolta EA pussin pienin koko hyvä pussi näille 

kyniä Löytynee jokaisen kotoa  

vihko Löytynee jokaisen kotoa Huoltaja voi kirjoittaa vihkoon viirin ja pokaalin saajat ->  
mahdollisimman moni saa viirin kauden aikana 

pelaajalista  
huoltajalista 

Suljetussa muovitaskussa.  
Nimenhuudossa 
yhteystiedot? 

Jojo tulostaa pelaaja- ja huoltajalistan yhteystietoineen 
Seuramapista, HOX! lisää lasten allergiat/lääkitykset, lupa? 
antaa lääkkeitä 
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 EA laukku/pussi Ponnistuksen toimistolta läpinäkyvä, saatavilla 3 eri kokoa, muista ylläpitää sisältöä ja 
huolehdi puhtaudesta 

laastaria Ponnistuksen toimistolta yksittäisiä ja metritavaraa 

desifiointisuihke Ponnistuksen toimistolta  

sidetaitoksia Ponnistuksen toimistolta Sidetaitoksia on säästöpakkauksessa kahta kokoa, ota nippu 
ja laita minigrip pussiin.  

sakset Ponnistuksen toimistolta Suositus pyoreä-, tylppäpäiset, desifioi välillä 

kolmioliina  Ponnistuksen toimistolta Yksi riittää, katso onko pakkauksessa 1 vaiko 2.  

kylmäspray Ponnistuksen toimistolta Saatavilla Haapisella treenejä/pelejä varten 

kylmäpussi Ponnistuksen toimistolta Saatavilla Haapiksella treenejä/pelejä varten 

ideaaliside Ponnistuksen toimistolta  

”ihoteippi” Ponnistuksen toimistolta  

urheiluteippi Ponnistuksen toimistolta  

pinsetit Ponnistuksen toimistolta  

kertakäyttökäsineet Ponnistuksen toimistolta Ota säästöpakkauksesta ja pussita pareittan minipussiin. 

tyttöjen terveyssiteet Ponnistuksen toimistolta EA laukun pienin koko hyvä pussi näille 
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 nenäliinoja omakustanteinen Tarvittaessa joukkue hankkii omilla varoillaan 

kelmua omakustanteinen Minirulla 10 cm telineellä Biltema / Hong Kong 

taktiikkataulu omakustanteinen Myynnissä Seurashopissa ja urheiluliikkeissä 

whiteboard tussit omakustanteinen Myynnissä Clas Ohlson ja kirjakaupoissa 

mahdolliset lääkkeet omakustanteinen Sopikaa joukkueen vanhempien kanssa, HOX! allergiat ja 
lupa antaa lääkkeitä 

rakkolaastarit omakustanteinen  

sukkateippi omakustanteinen Myytävänä tarrallisia kumilankoja tai tee itse 
kumilankalenksut, jotta sukat pysyvät jalassa 

vaihtopelaajien liivit omakustanteinen Räätälöidyt liivit Seurashopista 

pieni pressu omakustanteinen turnauksissa suojaa kamoja kaatosateella, ei kyllä mahdu 
huoltolaukkuun 

aurinkovoide omakustanteinen Erityisen hyvä pienillä pelaajilla 

suihkupullo omakustanteinen Viilentää kivasti kesällä 

kynsisakset omakustanteinen Muista puhdistaa ja desifioida käytön jälkeen 

valkovaselin omakustanteinen Auttaa hiertymissä 
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1) EA PUSSI     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) KESKIKOKOISEEN PUSSIIN MAHTUU 2 JÄÄPUSSIA 3)    TYTTÖJEN HYGIENIATARVIKKEET PIKKU PUSSISSA   

 

 

 

 

 

 

 

PELAAJAN VARA-ASU KANGASPUSSISSA  MAALIVAHDIN KAMAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankimme toimistolle yllämainittuja tuotteita 

muovilaatikoihin, joskus jokin tuote saattaa olla tilapäisesti loppu. Älä hamstraa, ota vain tarpeeseen.  Laatikossa on 

mallit pusseista 1-3. Kuittaa laatikossa olevaan listaan nimesi/ joukkueeseesi ja päivämäärä.  

Seurashop tuotetilaukset, Nik Davies, nikolas.davies64@gmail.com 

EA tuotetilaukset, Heli Backman, heli.pirita.backman@gmail.com 
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