
SAVOLIN VARUSTEVIIKOT ma 11.10 – su 24.10   

Seura-asut ovat sovitettavissa varusteviikkojen ajan Savoli-salilla.  Kaikissa seuravaatteissa 
SaVoLin logo painettuna.  

CRAFT / ADIDAS/ PIRUETTI 
Tuotteet sovitettavissa Savoli-salilla. Tilataan nettitilauksen kautta https://www.savoli.fi/seura-
asut. Tilaukset toimitetaan salille ja maksetaan tuotteiden saavuttua tekstiviestillä lähetetyn 
maksulinkin kautta. Viimeinen tilauspäivä 24.10. Arvioitu toimitus joulukuun aikana.  
 

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

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

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

xxl 27€ 

4. ADIDAS college (musta, harmaa) Lapset unisex 116-176 34€, aikuiset xs-xxl 37€  

5. ADIDAS huppari (musta, harmaa) Lapset unisex 116-176 34€, aikuiset xs-xxl 37€ 

6. Piruetti narupunttihousut taskuilla (musta) lapset 110-160 59€, aikuiset xs-xl 69€  

7. Piruetti narupunttihousut ilman taskuja musta lapset 110-160 56€, aikuiset xs-xl 65€ 

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

 
JUMPPAPUSSIT, PANNAT JA PIPOT 
Ostettavissa heti mukaan käteisellä Savoli-salilta 
 
Iso jumppapussi/reppu (musta, sininen, pinkki) 12€  
Pieni jumppapussi (sininen, pinkki) 8€ 
Pannat (musta, sininen) 10€  
Pipot (musta, sininen, pinkki) 13€ 
 
 
NONAME TUULIPUVUT 
Tuotteet sovitettavissa Savoli-salilla. Nonamen seura-asut tilataan omatoimisesti varusteviikkojen 
aikana Nonamen verkkokaupan Clubshopista. https://clubshop.nonamesport.com/fi/  
Tarvitset rekisteröitymistä varten seurakoodin, joka on: 00048SVL. Tuotteet maksetaan tilauksen 
yhteydessä. Tuotteet toimitetaan Savoli-salille. Toimitusaika noin 9 vkoa. Seuraava tilaus syksyllä 
2022. 
 

1. Tuulitakki (sinipinkkivalkoinen ja sinivalkoinen) koot 120- 150 ja xxs- xl 75€ 

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

 
KIRPPIS 
Facebookissa 

Kierrätä vanhat seura-asut ja tee jumppavaatelöytöjä SaVoLin facekirppailla ”Savolin kirppis”. 
https://www.facebook.com/groups/272863527264227. 
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SaVoLi-salilla 

Perinteinen jumppavarustekirppis SaVoLi-salilla varusteviikkojen ajan. Liitä myytävään tuotteeseen 
lappu, jossa on itse keksimäsi nimimerkki/numero sekä tuotteen hinta ja koko. Laita tuotteet 
kirppispöydälle (kahvilassa). Ilmoita nimimerkkisi osoitteeseen toimisto@savoli.fi. Tilitämme 
myynnit varusteviikkojen jälkeen.  
 
Kirpparin ostokset maksetaan käteisellä possuun lapun kanssa. Tarkemmat ohjeet kirpparilla.  
 
Mukavia ostoksia varutsteviikoilla!  
 
Lisätietoa varusteista:  
toimisto@savoli.fi 
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