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 JOHDANTO 
 Ulkoasuohjeen tarkoitus on luoda ja ylläpitää seurassa yhtenäistä linjaa siltä miltä 
 O2-Jyväskylä näyttää. Yhtenäinen ulkoasu on tärkeä seuran identiteetin kannalta. 
 Yhtenäinen ilme kaikkialla missä seurana näyttäydytään, on tärkeää ja luo lisää 
 yhteenkuuluvuuden tunnetta seurassa. Lisäetuna yhtenäisestä linjasta on varuste 
 toimitusten, kuten tekstiilien ja pelivarusteiden yhteistilaus. 

 Seurasta käytetään nimeä  O2-Jyväskylä  tai lyhennettä  O2JKL  , joissain tapauksissa myös 
 O2 lyhenne käy. 

 1 SEURAN LOGO JA VÄRIT 
 Seuran Ampparilogon on suunnitellut vuonna 2004 Riku Liimatainen. Logon Ampiainen 
 kuvastaa pientä uurastajaa, joka yhteistyössä oman joukkueen kanssa tekee kaikkensa 
 kotipesän suojelemiseen. Logo on ladattavissa seuran nettisivuilta. 

 Seuran päävärit ovat: oranssi, musta ja valkoinen. 

 Logon värit: 
 ●  Pohja  valkoinen 
 ●  Kehykset  musta (process black  ) 
 ●  Ampiainen  oranssi (pantone PS 1375 C) 

 Logon teksti: 
 ●  Fontti  Bookman old style BOLD 
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 2  PAINATUKSET 
 Peliasujen numeroiden ja pelipaidan selkäpuolella olevan pelaajan nimen vähimmäiskoko 
 (korkeus) sekä niiden paikka tulevat SSBL kilpailusäännöistä. 

 Seuran logo painetaan kaikkiin seuran tekstiileihin. 
 Logon paikka ja koko paidoissa, takeissa jne.: 

 ●  aina vasemman rinnan päällä. 
 ●  8cm leveä x 6cm korkea (siiven kärjistä logon reunaan mitattuna) 
 ●  pelihousujen oikeassa lahkeessa 

 Muissa asusteissa ja varusteissa logon koko ja paikka katsottava tapauskohtaisesti. 

 2.1 Käytettävät fontit painatuksissa 

 Tekstin fontti: NEW ATHLETIC M54 (normaali) 
 Fontin väri: ORANSSI tai MUSTA tai VALKOINEN 

 Fontin väri: ORANSSI tai MUSTA 

 Pelipaidan etupuoli ja housut: 
 ●  numeroiden korkeus väh. 7cm pelipaidassa ja väh. 5cm housuissa 
 ●  numeron sijainti paidassa oikealla kauluksen alapuolella 
 ●  numeron sijainti housussa vasemmassa lahkeessa 

 Pelipaidan selkäpuoli: 
 ●  numeroiden korkeus väh. 20cm 
 ●  pelaajan nimen korkeus 5cm 
 ●  numeron sijainti takana paidan yläosassa 
 ●  nimen sijainti numeron alla 
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 2.2 O2-Jyväskylä peliasut 

 Kuva 1: Kotipelipaita edestä / takaa (O2-Jyväskylän, Keskisuomalaisen, LähiTapiola 
 Keski-.Suomen ja Terveystalon logot valmiina)  Kuva 2: Vieraspelipaita edestä 

 Kuva 3: Pelishortsit edestä         Pelisukka         Intersport logo painetaan vain mustan 
 pelipaidan oikeaan olkapäähän 
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 2.3 O2-Jyväskylä seura-asut 

 Kuva 4: O2 - RORY TRACK JACKET BLACK 
 (logo valmiiksi broderattu) 

 2.4 Muut asut ja varusteet 
 Löydät ne www.fatpipe.fi 

 3 SEURA-ASUSTEET JA VARUSTEET 

 3.1 Asukoodi 
 Seuravaatteilla luodaan seuralle ja joukkueelle yhteinen ilme. 

 Peleissä joukkueet käyttävät vain ulkoasuohjeen mukaista peliasua. Pelimatkoilla ja 
 muissa yhteisissä tapahtumissa vahvasti suositellaan käytettävän tapahtumaan soveltuvaa 
 seura-, harjoitus- tai ulkoiluasua. 

 Seuravaatteita käytettäessä on muistettava, että edustaa O2-Jyväskylää ja sen arvoja. 
 Seuran vaatteita ei tule käyttää tilanteissa, jotka voi olla haitallisia seuran maineelle tai 
 aiheuttaa negatiivista julkisuutta. 

 Peli- ja seura-asusteina jokaisen joukkueen tulee pyrkiä käyttää ehdottomasti ko. kaudelle 
 sovitun yhteistyökumppanin asusteita. Aikaisemmilla kausilla hankittuja varusteita saa 
 käyttää, mutta uudet hankitaan aina seuramalliston mukaan. Seuralla on käytössään 
 seura-asuste katalogi, mistä löydät tilattavissa olevat seuran asusteet. Seuran kautta 
 tilattavat pelaajakohtaiset asusteet ja varusteet pelaaja lunastaa itselleen. 

 3.1.1 Pelaajakohtaiset varusteet 
 Seurassa käytetään vain seuran yhteistyökumppanin asusteita ja varusteita. 

 Pelivarusteissa, kuten kengissä, mailoissa ja maalivahdin varusteissa: 
 Seura tekemillään yhteistyökumppanuuksillaan tarjoaa sellaisia tuotteita, jotka ovat 
 laadukkaita ja edullisia seuran jäsenten hankkia. Seura ei pakota näiden 
 henkilökohtaisempien varusteiden hankkimiseen vaan vahvasti kannustaa siihen. 
 Edustusjoukkueiden pelaajien on yhteistyösopimuksesta riippuen käytettävä vain 
 yhteistyökumppanin varusteita. 

 Amppariliigalaisen pelisettiin kuuluu maila, pelipaita ja shortsit. 
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 3.1.2. Kenttäpelaajan peliasu 
 Kenttäpelaajan kotipeliasuun kuuluu: 

 ●  Kotipelipaita  Oranssi (Ampparipaita) 
 ●  Pelishortsit  Mustat 
 ●  Pelisukat  Oranssi 

 Kenttäpelaajan vieraspeliasuun kuuluu: 
 ●  Vieraspelipaita  Musta 
 ●  Pelishortsit  Mustat 
 ●  Pelisukat  Mustat 

 Kenttäpelaajan perusvälineisiin kuuluu: 
 ●  Maila 
 ●  Sisäpelikengät 
 ●  Suojalasit (juniori-ikäisillä pakolliset) 
 ●  Juomapullo 
 ●  Varustekassi 
 ●  O2 Pipo 

 3.1.3 Maalivahdin peliasu 
 Maalivahdin peliasuun kuuluu: 

 ●  Maalivahdin paita (eri värinen kuin kenttäpelaajalla) 

 Maalivahdin perusvarusteisiin kuuluu 
 ●  Kypärä 
 ●  Polvisuojat 
 ●  Kyynärsuojat 
 ●  Rintapanssari 
 ●  Housut 
 ●  Alasuoja 
 ●  Hanskat 
 ●  Kengät 
 ●  Juomapullo 
 ●  Varustekassi 
 ●  O2 Pipo 

 3.2 Pelaajan urheiluasut 
 Joukkueissa pelaavien pelaajien urheiluasuihin kuuluvat vähintään O2 Rory takki, 
 verryttely/tuuliasu. Lisänä voi olla lämmittelypaitaa, ulkotakkia jne. 

 Pelaajan Fatpipe asut ja varusteet tilataan Tourulan Instersportista. 

 3.3 Valmentajat ja toimihenkilöt 
 Valmentajien ja toimihenkilöiden asusteisiin kuuluu paita ja O2 Rory takki. Joukkueesta 
 riippuen valmentajan ja toimihenkilön asusteisiin voi kuulu myös muita asuja. 

 3.3.1 Joukkuekohtaiset varusteet 
 Joukkueen varusteissa käytetään vain seuran varusteyhteistyökumppanin tuotteita. 
 Jokaiselle joukkueella tulee olla hankittuna vähintään seuraavat harjoitus- ja 
 otteluvarusteet: 

 ●  Pallo / liivikassi 
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 ●  Palloja (n.50kpl) 
 ●  Liivejä (20 kpl ja kahta eri väriä) 
 ●  EA-laukku (varustuksena; jääpusseja, kylmägeeliä, urheiluteippiä, laastareita, 

 sideharsoa, puhdistusainetta ja särkylääkettä) 
 ●  Fläppitaulu ja tussi 

 Nämä edellä mainitut tarvikkeet ovat joukkueen yhteistä omaisuutta. Joukkueen 
 varustevastaava huolehtii tarvikkeiden hankinnasta. Tarvikkeet ostetaan joukkueen laskuun 
 seuran yhteistyökumppanilta. 

 4 YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 Seura sopii koko seuraa kattavat yhteistyökumppanuudet. Seuran sopimia 
 yhteistyökumppanuuksia tulee noudattaa kaikissa seuran joukkueissa ja toiminnoissa. 

 Seuran yhteyshenkilö ottaa yhteyttä keskitetysti varusteasioissa yhteistyökumppaneihin! 
 Varustetoimittaja 

 ●  Power Stick Oy (FATPIPE) 
 ●  Jasu Pulkkinen 
 ●  Kaikki seuravarusteet 

 Seurakauppa 
 ●  Intersport Jyväskylä Tourula 
 ●  Kauppias Jukka Kankkunen 
 ●  Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä 
 ●  Seurakauppa yhteystiedot: 

 o  Sampo Kankkunen, sampo.kankkunen@intersport.fi, 0405265325 
 o  Petteri Luukkonen, petteri.luukkonen@intersport.fi, 0453461499 

 Tekstiilipainatukset: 
 ●  Painotalo Silkkisiipi Oy 
 ●  yhteyshenkilö: Juha Niemi 
 ●  Palokankaantie 8, 40320 Jyväskylä 
 ●  Aineisto: aineisto@silkkisiipi.fi 
 ●  Puhelin 044 975 5627 
 ●  Tekstiilien numero, logo ja mainospainatukset sekä fanituotteet 

 Nettisivut: 
 ●  OnlineSolutions, Jyväskylä 
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 5 ASUTILAUKSET / JOUKKUEOSTOT 
 Seura tekee uuden kauden asutilausvaraukset (haamu) ennakkoon marraskuun aikana. 
 Tilausta tarkennetaan kauppiaan kanssa sovitusti sovittuun päivää mennessä. Kauden 
 aikana tehdään tarpeen mukaan täydennystilauksia suoraan Intersport seurakauppa 
 sähköpostiin  sampo.kankkunen@intersport.fi  tai petteri.luukkonen@intersport.fi. 

 Kuinka toimitaan: 
 1.  Sovitus Intersport Jyväskylä Tourula (sovi sovitus etukäteen) 
 2.  Kokojen ja painatusten kerääminen listaan 
 3.  Lista toimitettaan joukkue ostoista Tourulan Intersportiin 

 a.  huom! pallot, liivit ja pieni määrä peliasuja jne. ostetaan suoraan kaupasta 
 b.  kylmä, ensiapu tuotteet myös Intersportista 

 4.  Joukkueelta tiedot hyvissä ajoin painamista varten Painotalo Silkkisiipeen 
 5.  Joukkueen ostot tulevat Intersportiin ja toimitetaan painoon Silkkisiipeen 

 a.  Intersportista ilmoitetaan joukkueen yhteyshenkilölle tilauksen saapumisesta 
 b.  joukkueen yhteyshenkilö ilmoittaa omalle joukkueelle noudettavista 

 henkilökohtaisista tuotteista, kuten mailat ym. jotka pelaajat itse maksavat 
 noudon yhteydessä kassalle 

 6.  Painosta ilmoitetaan tekstiviestillä joukkueen yhteyshenkilölle, kun asut ovat 
 noudettavissa Intersportista 

 Joukkueille kerääntyy ostohyvitystä kaikista kaupassa kirjatuista ostoista. 
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