
SAVOLIN VARUSTEVIIKOT ma 14.9- 27.9    

 
Savolin seura-asut ovat tilattavissa netistä ja kokeiltavissa Savoli-salilla. Huomioithan, että salilla 
olevat tuotteet ovat sovituskappaleita eivätkä värit täsmää. Kaikissa seuravaatteissa SaVoLin logo 
painettuna.  
 
KIRPPIS 
 
Facebookissa 
Kierrätä vanhat seura-asut ja tee jumppavaatelöytöjä SaVoLin facekirppailla ”Savolin kirppis”. 
https://www.facebook.com/groups/272863527264227.  
 
SaVoLi-salilla 
Perinteinen jumppavarustekirppis SaVoLi-salilla 14.9 alkaen. Kirppis on salilla toistaiseksi. Liitä 
myytävään tuotteeseen lappu, jossa on itse keksimäsi nimimerkki sekä tuotteen hinta ja koko. 
Laita tuotteet kirppispöydälle (kahvilassa). Ilmoita nimimerkkisi osoitteeseen 
savonlinvarusteet@gmail.com. Varustevastaava tilittä tuotteet kerran kuukaudessa.  
 
CRAFT / CLIQUE/ SOC 
Tilataan nettitilauksen kautta https://www.savoli.fi/seura-asut. Tilaukset toimitetaan salille ja 
maksetaan noudon yhteydessä. Arvioitu toimitusaika lokakuun loppu-marraskuun alku.   
 

1. SOC tekninen toppi (musta) tytöt 122–164 15€, aikuiset XS-L 20€    

2. CRAFT tekninen toppi (musta, sininen, pinkki) lapset unisex 122-164 20€, miehet 25€ 

3. SOC jumppahousut (musta) lapset 122–164 20€, naiset XS-L 35,00 €  

4. SOC shortsit (musta) lapset 122-164 15€ 

5. CRAFT shortsit (musta) naiset XS-L 20 € 

6. CRAFT tekninen t-paita (musta, sininen, pinkki) lapset unisex 122-164 21€, naiset xs-xxl 23€ 

7. CRAFT tekninen pitkähihainen (musta, sininen, pinkki) lapset unisex 122-164 23€, naiset xs-

xxl 27€ 

8. CLIQUE Kevyt untuvatakki (musta, sininen) lapset unisex 122-164 65€, naiset xs-xxl 76€ 

 
JUMPPAPUSSIT, PANNAT JA PIPOT 
Ostettavissa heti mukaan käteisellä.  
 
Iso jumppapussi/reppu (musta, sininen, pinkki) 12€  
Pieni jumppapussi (sininen, pinkki) 8€ 
Pannat (musta, sininen, pinkki) 10€  
Pipot (musta, sininen, pinkki) 13€ 

 
 

NONAME TUULIPUVUT 
Nonamen seura-asut tilataan omatoimisesti varusteviikkojen aikana Nonamen verkkokaupan 
Clubshopista. https://clubshop.nonamesport.com/fi/  

https://www.facebook.com/groups/272863527264227
https://www.savoli.fi/seura-asut
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclubshop.nonamesport.com%2Ffi%2F&data=02%7C01%7C%7C7bb955182be44a19189408d721563590%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637014526463226764&sdata=PlrfLGXFAyro4C5SJwLQi8dHnlkC6EhxOqtuyGzuEJg%3D&reserved=0


Tarvitset rekisteröitymistä varten seurakoodin, joka on: 00048SVL. Tuotteet maksetaan tilauksen 
yhteydessä. Tuotteet toimitetaan Savoli-salille. Toimitusaika noin 7vkoa. Seuraava tilaus keväällä 
2021.  
 

- Tuulipuku (sinipinkkivalkoinen ja sinivalkoinen) koot 120- 150 ja xxs- xl 72€ 

- Tuulipuvun housut (mustat) koot 120-150 ja xxs-xl 45€ 

- Tekninen pitkähihainen (sinipinkkivalkoinen ja sinivalkoinen) koot 120-150 ja xxs- xl 35€ 

 
JOULUMYYNTI 
 
Suppeampi valikoima vanhoja ja uusia tuotteita erillisessä joulumyynnissä marraskuussa. Tarkempi 
aika ja tuotteet ilmoitetaan marraskuussa.  
 
Lisätietoa varusteista:  
savolinvarusteet@gmai.com tai savoli@outlook.com 


