
Juhlavuoden tuotteet

Tilattavissa liiton yhteistilauksessa



Yleistä

• Tuotteet on tarkoitettu alueille ja seuroille lähinnä lahja-, palkinto- ja jakotuotteiksi, ei 
myyntiin. Varainkeruutuotteeksi suositellaan Unelma-arpaa tai sen rinnalle ensi vuodelle 
mahdollisesti tulevaa Sporttiarpaa. 

• Kaikki juhlavuoden tuotteet merkitään juhlavuoden logolla, joka on kaikissa tuotteissa yksi-
tai monivärisenä

• Tuotteiden hinnat on merkitty kunkin tuotteen kohdalle, hintaan vaikuttaa tilattava 
yhteismäärä. Toimituskulut tilaajalle lisätään hintaan

• Sitovat tilaukset tulee tehdä viimeistään 15.1.2019 liiton verkkosivuilla olevalla 
tilauslomakkeella 

• Kaikkia tuotteita ei välttämättä tilata, jos minimitilausmäärä ei ylity
• Tuotteet laskutetaan, kun niistä saapuu lasku liittoon
• Tässä esittelyssä olevat tuotekuvat eivät vastaa lopullisia tuotteita väreiltään ja 

painatuksiltaan



Takkasytytin

• Läpikuultava takkasytytin, 
uudelleentäytettävä

• Sininen
• Koko 190x41x20 mm
• Hinta

– 100 kpl 5,98 €/kpl
– 300 kpl 4,12 €/kpl
– 600 kpl 3,40 €/kpl



Puhelinpidike

• Puhelinpidikkeen jalat ja kädet voi 
kääriä puhelimen ympärille, jolloin 
puhelin pysyy pidikkeessä ja sen 
voi asettaa esimerkiksi roikkumaan 
ja latautumaan pistokkeen viereen

• Koko 45x145x210 mm
• Sininen
• Hinnat

– 100 kpl 9,28 €/kpl
– 300 kpl 7,51 €/kpl
– 600 kpl 6,72 €/kpl



Varavirtalähde

• Alumiininen varavirtalähde 4000 mAh
• Mukana laitteen latauskaapeli
• TÜV-turvallisuustestattu
• Koko 110x68x10 mm
• Sininen
• Hinnat

– 10 kpl 33,65 €/kpl
– 25 kpl 29,12 €/kpl
– 50 kpl 27,35 €/kpl
– 100 kpl 26,29 €/kpl



Kassi

• Laminoitu kuitukankainen laukku, 
105 g/m2

• Soveltuu esim. ostos- tai 
rantakassiksi

• Tummansininen
• Koko 160x400x350 mm
• Hinnat

– 100 kpl 4,56 €/kpl
– 300 kpl 3,50 €/kpl
– 600 kpl 3,05 €/kpl



Uunikinnas

• Neopreenistä valmistettu 
uunikinnas

• Sininen
• Koko 245x170x10 mm
• Hinnat

– 50 kpl 7,81 €/kpl
– 100 kpl 7,14 €/kpl
– 300 kpl 6,60 €/kpl
– 600 kpl 6,25 €/kpl



Korvatulpat

• Narulla toisissaan kiinni olevat 
korvatulpat

• Mukana muovinen 
säilytysrasia

• Koko halk. 41x19 mm
• Hinnat

– 300 kpl 1,69 €/kpl
– 600 kpl 1,44 €/kpl
– 1200 kpl 1,29 €/kpl



Mikrokuituliina

• Mikrokuituliina 250 g/m2 esim. 
silmälasien ja linssien 
puhdistamiseen

• Koko 150x180 mm
• Hinnat

– 300 kpl 2,28 €/kpl
– 600 kpl 1,88 €/kpl
– 1200 kpl 1,66 €/kpl



Muistitikku

• Muistitikku 16 GB
• Normaalin käytön lisäksi voi 

yhdistää puhelimeen 
• Sini-valkoinen
• Hinnat

– 25 kpl 17,68 €/kpl
– 50 kpl 14,68 €/kpl
– 100 kpl 13,04 €/kpl
– 300 kpl 11,90 €/kpl



Kärpäslätkä

• Muovinen, kotimainen 
kärpäslätkä

• Varressa logon lisäksi isompi 
painatus ”osumisen iloa 
vuodesta 1919”

• Musta
• Hinta 500 kpl 1,41 €/kpl



Heijastin

• Pyöreä heijastin, halk. 50 mm
• Tätä tuotetta on saatavilla 

pienissäkin erissä, sillä liitto 
tilaa ison erän

• Hinta 2000 kpl 1,09 €/kpl
• Ampumaurheilukoululaisille 

annetaan ilmaiseksi 
juhlavuoden ajan


