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Näin tilaat seuran varusteet
Seurakauppa: Intersport Suomenoja, Espoo: https://seurakauppa.intersport.fi/seura/grifk

Seuran tapahtumiin osallistutaan seuran varusteissa. Pidetään huolta yhtenäisyydestä sekä varusteiden kunnosta. 

Seuraavassa ohjeet varusteiden valintaan ikäluokkakohtaisesti. Pakettia voit täydentää halutessasi Intersportin seuramallistosta. 

HUOM. 
Valllitsevan koronatilanteen vuoksi suosittelemme varusteiden tilaamista verkkokaupan kautta. Adidaksen malliston koot 
vastaavat hyvin Umbron kokoja, joten oikean koon valitseminen onnistuu vertaamalla nykyisiin Umbron seuravaatteisiin. 
Umbron vaatteiden käytöstä luovumme tammikuussa 2022.  

https://seurakauppa.intersport.fi/seura/grifk


5v5 (U5-U9)

Nämä seuravarusteet jokaisen pelaajan tulee hankkia:
- Pelipaita: kotipelipaita (vihreä) *
- Treeniasu: 

- Treenipaita (valkoinen)
- Shortsit (valkoinen)
- Sukat (vihreä)

Settiä voi täydentää vapaasti mm. seuraavilla tuotteilla:
- Collegeasu (vihreä-musta)
- Takki (musta)

*Aloittavan ikäluokan pelaajat (eli kaudella 2022: P2017 ja T2015-17) saavat ensimmäisen vihreän pelipaidan 
seuralta, kun pelaajan on maksanut seuran pelaajamaksun, eli pelipaitaa ei tarvitse itse tilata. 
Muut varusteet pelaaja tilaa itse Intersportista.



8v8 (U10-U13)

Nämä seuravarusteet jokaisen pelaajan tulee hankkia:
- Pelipaita: kotipelipaita (vihreä)
- Suositus: vieraspelipaita (valkoinen), mikäli koko joukkue päättää hankkia
- Treeniasu:

- Treenipaita (valkoinen)
- Shortsit (valkoinen)
- Sukat (vihreä)
- Collegeasu (vihreä paita + mustat housut)

Settiä voi täydentää vapaasti mm. seuraavilla tuotteilla:
- Takki (musta)
- Pitkä aluspaita (vihreä)
- Alusshortsit (valkoinen)



11v11 (U13-U23)

Nämä seuravarusteet jokaisen pelaajan tulee hankkia:
- Peliasut: 

- kotipeliasu (vihreä paita, valkoiset shortsit, vihreät sukat)
- vieraspelipaita (-asu)*

- Treeniasu:
- Treenipaita (valkoinen)
- Shortsit (valkoinen)
- Sukat (vihreä)
- Collegeasu (vihreä paita + mustat housut)
- Takki (musta)

Settiä voi täydentää vapaasti mm. seuraavilla tuotteilla:
- Muu takki (musta)
- Pitkä aluspaita (vihreä)
- Alusshortsit (valkoinen)

*Vieraspeliasu: 
Vieraspeliasun vihreät shortsit ja valkoiset sukat on tarve hankkia ensisijaisesti vain niille valtakunnallisia sarjoja pelaaville 
joukkueille, joiden kilpailusäännöissä määrätään myös vastustajasta erottuva alaosa.



Valmentajat ja toimihenkilöt

Valmentajille ja toimihenkilöille on seurakaupassa oma mallisto, ks. slide 14 ja 15.

Painatukset valmentajien ja muiden taustojen vaatteisiin:
- Yläosaan nimikirjaimet + seuran logo
- Alaosaan ei painatuksia, ellei halua erikseen pyytää nimikirjaimia

Valmentajien tulee esiintyä seuran asussa seuran tapahtumissa. 

Tammikuusta 2022 alkaen emme käytä enää Umbron tuotteita näkyvästi.



Muuta infoa varusteista
Lisäksi kaikkien on mahdollista tilata seuramalliston tuotteita vapaasti omaan tarpeeseensa.
Mm. näitä tuotteita suositellaan:

● pipo 
● pelaajan hanskat
● kauluri
● reppu / urheilukassi

Painatukset
Painatukset kuuluvat hintoihin ja ne on valittu valmiiksi seuran toimesta seuraavasti:

● 5v5
○ Pelipaita: etunimi + numero
○ Muut varusteet ilman numeroa / halutessa pienellä pelinumerolla

● 8v8 & 11v11
○ Pelipaidat: sukunimi + numero (B-jun + A-jun numero tulee 25cm kokoisena, muille 20cm)
○ aikuiset: pelkkä numero
○ Muut varusteet pienellä pelinumerolla

● Toimihenkilöt:
○ Yläosiin aina nimikirjaimet, alaosat ilman painatuksia
○ Toimihenkilöiden varusteiden väri musta.

●



Mainospaikat varusteissa 
Joukkueella on mahdollisuus myydä sponsoreille logonäkyvyyttä omiin peliasuihin, eli pelipaitaan ja shortseihin.
Esimerkit mainospaikoista

● Pelipaidassa:
● Etupuoli keskellä rintaa sekä vatsa
● Selkä numeron alla
● Hiha

● Shortseissa:
● Toinen lahje (huom. toisessa lahkeessa on numeropainatus)
● Lahkeiden takapuoli

Seuran pidättää itsellään oikeuden mainospaikkoihin seura-asuissa, kuten takit ja verkka-asut. Mikäli joukkue haluaa 
ehdottomasti painattaa seura-asuihin oman sponsorin logon, ole ensin yhteydessä toimisto@grifkfotboll.fi. 

Huomioittehan sponsorin logojen suhteen seuraavat rajoitukset:
● Seuran logon lähelle (tyhjää 5 cm) ei tule sijoittaa mainoksia. Muutenkin sponsorin logo ei saa viedä kohtuuttomasti 

huomiota seuran logolta.
● Vaatevalmistajan merkkejä (adidaksen logo ja raidat) ei saa peittää sponsorin logolla.
● Suosittelemme, että sponsorin logo ja tekstin tulisi olla pääsääntöisesti valkoinen (tai vieraspaidassa musta).

mailto:toimisto@grifkfotboll.fi


Mainospaikkojen myynti
● Joukkue sopii sponsorin kanssa paikan, koon ja sopimuksen keston (1 v, 2 v). Intersport tekee layoutin 

tuotteesta joukkueelle ja sitä kautta sponsorille hyväksyttäväksi. Lisäksi kuva lisätään joukkueen 
verkkosivuille, jotta kaikki näkee minkä näköistä paitaa ovat ostamassa.

● Logoaineisto toimitetaan ai, eps tai vektoroitu pdf -muodossa. Aineiston voi tarkastaa zoomaamalla logoa 
ja jos se on pikselimäinen niin se ei ole vielä painokelpoinen.

● Logojen hinta tarkentuu kun Intersport saa logon ja selviää millä tekniikalla sen voi toteuttaa. 
Lähtökohtaisesti pieni (80 mm leveä) 4 € sis. alv ja isot 200 mm 7€ sis. alv

● Kuka maksaa logot? Jos yritys maksaa, niin Intersport tarvitsee yrityksen tiedot y-tunnuksineen. Laskuun 
on mahdollista saada teksti markkinointi tms. jos yritys näin haluaa.

● Kannattaa kysyä onko logo mahdollista tehdä yksivärisenä jos kyseessä on värillinen logo. Esim. 
vihreässä paidassa valkoinen on ylivoimaisesti paras painoväri. Jos useampi logo, niin saa kaikista 
rauhallisemman kun kaikki logot ovat samaa väriä.

● Jos esim. paitoja tulossa 25 kpl, niin Intersport varaa 30 kpl, jotta niitä on myös jatkossa helposti 
saatavilla. 
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Peliasut ja treeniasut



Treeniasut ja alusasut



Muut asut ja varusteet



Valmentajien ja muiden toimihenkilöiden varustesetti



Muut asut ja varusteet


