
SEURAVARUSTEET 21/22   VG-62 TAITOLUISTELU  31.3.2021 
 

 
Luistelijoiden varusteet: 

 treenijakku, musta, rintabrode, ECO-thermo: jr-koot 58€ / sr-koot 64€  
 luistelutrikoot, musta: 

- Start, tulokkaat, minorit, yksinluistelijat: kumpparivyötärö, suora lahje, ECO-
thermo: jr 39€ / sr 42€  

- SM-joukkueet ja K-junnut: korkeavyötäröinen, kannan alle menevä malli, supplex, 
strassimotiivi Move sekä Synchro / Swing / Sound: kaikki koot 54€.  

 treenipaita pitkähiha, musta, selkäpainatuksella, sportneulos, jr 32,70€ / sr 37,70€ 
- selkäpainatus: joukkueen nimi + Naantali Finland 
- tulokkailla ja yksinluistelijoilla keltainen, selässä painatus Naantali Finland. 

 Painijanselkätoppi (ei tulokkaat) keltainen, selkäpainatuksella, sportneulos, jr 33,00€ / sr 
35,70€ 

- yksinluistelijoilla keltainen, ei painatusta, jr 30,00€ / sr 32,70€ 
 panta strassimotiivilla (SM-joukkueet ja K-junnut: Synchro / Swing / Sound) 17,50€ 
 panta VG-heijastinpainatuksella 10,50€ (muut joukkueet sekä yksinluistelijat) 
 toppatakki, keltainen, selkäbrode+lippu, (vanhempaa tai uudempaa mallia, kaikki II-laatua)  

20,00€ 
 tuulihousut, mustat, 32€ (Forsport) 
 kaulahuivi, musta-keltainen, VG-logolla, 20,80€ 
 varustekassi, Crossport, musta 31,50€ 

 
Lisäksi: 

SM -joukkueet (K-junnuilla vapaaehtoinen):  
 harkkapuku: 

 treenihame, musta paksu verkko, jr 35€ / sr 35€ 
 jumppapuku, musta supplex, jr 36€ / sr 37€ 

Tulokkaat: 
 harkkahelma, turkoosi 

 jaostolta lainaksi kauden ajaksi. 
 

Muut vapaaehtoisesti hankittavat varusteet: 
 pipo lyhyt 11,50€ / pipo pitkä 12,50€, musta trikoo, heijastinpainatuksella 
 luistinpyyhe, keltainen, VG-logobrodella 10€ 
 pukupussi, musta, VG-logobrodella 23,90€ 
 jumppapussi, musta, VG-logopainatuksella 10,50€ 

 
 
 



 Joukkueet tilaavat kisasukkikset elokuun loppuun mennessä tai heti kun 
mallit ovat valmentajilla selvillä. Joukkueiden varustevastaavat keräävät 
koot ja määrät joukkueelta ja toimittavat ne Skatewearille / Piia 
Luomahaara, p.0400 418090, aspa@skatewear.fi. Skatewearin 
verkkokaupasta voi hankkia itse lisäsukkiksia tarpeen mukaan. 

 
 Joukkue voi hankkia muita varusteita pakollisten lisäksi, kohtuus ja 

urheilullisuus mielessä pitäen. Mialta saa tähän vinkkejä ja apua. 
Mahdolliset brodeeraukset ja painatukset Mian kautta. Hankinnat von 
hyväksytettävä valmentajalla ja vanhemmilla, mikäli ne aiheuttavat 
kustannuksia. 

 
 kaikille muodostelmaluistelijoille on olemassa vapaaehtoisesti hankittava 

musta collegepaita kullanvärisellä Synchronized Skating – Naantali Finland -
painatuksella. Tilaukset tehdään erikseen syksyllä. 

  
TILAAMINEN: 
 

o Seuravaatteet tilataan Moven verkkokaupasta (yläreunasta SEURAT – sieltä VG-62). 
Varmista, että tilaat VG-62:n seuratarjonnasta! Mobiiliversiossa seurat -valikkoa 
on hankala löytää, joten suosittelemme tekemään tilaukset koneella: 
  
https://moveliikuntaasut.mycashflow.fi/category/28/naantalin-vg-62 
 

 muista merkitä joukkueen nimi jokaiseen sille varattuun kenttään. 
 Mikäli tarvitset sovittamista kokojen määritystä varten, varaa aika Movesta 

p. 050 526 8190 / Pirkko. Sovitettavana on vain Moven valmistamat tuotteet 
(treenijakku, luistelutrikoot, treenipaita ja toppi, harkkapuku (body+helma)). 
Tilaus maksetaan verkkokauppaan tilaamisen yhteydessä.  

 Tilausajat: 
 1.-11.4.21 yksinluistelu 
 5.-18.4.21 Swing, Synchro, Sound 
 19.-30.4.21 Sweets, Sequins 
 Souls ja Shake huhtikuun loppuun mennessä 

Tämän jälkeen tuotteet lähtevät valmistukseen ja ne toimitetaan kesän 
aikana joukkueittain. 
 

o Tuulihousut (Craft) jokainen käy itse ostamassa Forsportista Naantalista. 
(Forsportista lähtee täydennystilaus Craftille aina perjantaisin)  
 

o Keltaiset toppatakit tilataan VG-62 Taitoluistelun nettisivujen linkin kautta: 
 
https://www.vg-62.fi/taitoluistelu/lomakkeet/2205/keltainen-toppatakki 

 
VG-62 Taitoluistelun varustevastaava Mia Ruusumo, p. 0500 829 029, mia.ruusumo@gmail.com 



 
SEURAVARUSTEET SM-noviisit / Sun City Synchro 
 
Treenijakku 

- musta ECO-thermo 
- rinnassa VG-62 Taitoluistelun brodeeraus 
- oikeaan hihaan kiinnitetään itse TOK-merkki 

 
Luistelutrikoot 

- musta supplex 
- korkeavyötärö 
- kannan alle menevä malli 
- strassimotiivi Move ja Synchro -strassitus oikeassa lahkeessa 

 
Treenipaita 

- musta sportneulos 
- selässä painatus Sun City Synchro, Naantali Finland 

 
Painijanselkätoppi 

- keltainen sportneulos 
- selässä painatus SCS 

 
Harkkapuku (jumppapuku (body) + helma) 

- musta supplex 
 
toppatakki, keltainen, selkäbrode+lippu 
tuulihousut, mustat, Craft 
kaulahuivi, musta-keltainen, VG-logolla 
panta, Synchro-strassituksella 
varustekassi, musta Crossportin duffelbag 
vetolaukku, musta, HH (vuokralla jaostolta) 
 
 
Lisäksi voi ostaa muita varusteita, mutta nämä pitää olla, jotta joukkue on yhtenäisen näköinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEURAVARUSTEET SM-juniorit/ Sun City Swing 
 
Treenijakku 

- musta ECO-thermo 
- rinnassa VG-62 Taitoluistelun brodeeraus 
- oikeaan hihaan kiinnitetään itse TOK-merkki 

 
Luistelutrikoot 

- musta supplex 
- korkeavyötärö 
- kannan alle menevä malli 
- strassimotiivi Move ja Swing -strassitus oikeassa lahkeessa 

 
Treenipaita 

- musta sportneulos 
- selässä painatus Sun City Swing, Naantali Finland 

 
Painijanselkätoppi 

- keltainen sportneulos 
- selässä painatus SCS 

 
Harkkapuku (jumppapuku (body) + helma) 

- musta supplex 
 
toppatakki, keltainen, selkäbrode+lippu 
tuulihousut, mustat, Craft 
kaulahuivi, musta-keltainen, VG-logolla 
panta, Swing-strassituksella 
varustekassi, musta Crossportin duffelbag 
vetolaukku, musta, HH (vuokralla jaostolta) 
 
 
Lisäksi voi ostaa muita varusteita, mutta nämä pitää olla, jotta joukkue on yhtenäisen näköinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEURAVARUSTEET Minorit / Sun City Sweets 
 
Treenijakku 

- musta ECO-thermo 
- rinnassa VG-62 Taitoluistelun brodeeraus 
- oikeaan hihaan kiinnitetään itse TOK-merkki 

 
Luistelutrikoot 

- musta ECO-thermo 
- suora lahje 

 
Treenipaita 

- musta sportneulos 
- selässä painatus Sun City Sweets, Naantali Finland 

 
Painijanselkätoppi 

- keltainen sportneulos 
- selässä painatus SCS 

 
toppatakki, keltainen, selkäbrode+lippu 
tuulihousut, mustat, Craft 
kaulahuivi, musta-keltainen, VG-logolla 
panta, VG-62 heijastinpainatuksella 
varustekassi, musta Crossportin duffelbag 
 
 
Lisäksi voi ostaa muita varusteita, mutta nämä pitää olla, jotta joukkue on yhtenäisen näköinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEURAVARUSTEET Tulokkaat / Sun City Sequins 
 
Treenijakku 

- musta ECO-thermo 
- rinnassa VG-62 Taitoluistelun brodeeraus 
- oikeaan hihaan kiinnitetään itse TOK-merkki 

 
Luistelutrikoot 

- musta ECO-thermo 
- suora lahje 

 
Treenipaita 

- Keltainen sportneulos 
- selässä painatus Sun City Sequins, Naantali Finland 

 
 

toppatakki, keltainen, selkäbrode+lippu 
tuulihousut, mustat, Craft 
kaulahuivi, musta-keltainen, VG-logolla 
panta, VG-62 heijastinpainatuksella 
varustekassi, musta Crossportin duffelbag 
 
harkkahelma, (lainataan jaostolta) 
 
Lisäksi voi ostaa muita varusteita, mutta nämä pitää olla, jotta joukkue on yhtenäisen näköinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEURAVARUSTEET K-juniorit / Sun City Sound 
 
Treenijakku 

- musta ECO-thermo 
- rinnassa VG-62 Taitoluistelun brodeeraus 
- oikeaan hihaan kiinnitetään itse TOK-merkki 

 
Luistelutrikoot 

- musta supplex 
- korkeavyötärö 
- kannan alle menevä malli 
- strassimotiivi Move ja Sound-strassitus oikeassa lahkeessa 

 
Treenipaita 

- musta sportneulos 
- selässä painatus Sun City Sound, Naantali Finland 

 
Painijanselkätoppi 

- keltainen sportneulos 
- selässä painatus SCS 

 
toppatakki, keltainen, selkäbrode+lippu 
tuulihousut, mustat, Craft 
panta, Sound-strassituksella 
kaulahuivi, musta-keltainen, VG-logolla 
varustekassi, musta Crossportin duffelbag 
 
 
Lisäksi voi ostaa muita varusteita, mutta nämä pitää olla, jotta joukkue on yhtenäisen näköinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEURAVARUSTEET 
K-seniorit / Sun City Souls  ja 
Masters / Sun City Shake 

 
Joukkueet sopivat kauden alussa keskenään mitä varusteita käytetään ja suositus on, että ne 
valitaan yhtenäisistä seuravarusteista: 
 
Treenijakku 

- musta ECO-thermo 
- rinnassa VG-62 Taitoluistelun brodeeraus 
- oikeaan hihaan kiinnitetään itse TOK-merkki 

 
Luistelutrikoot 

- musta supplex 
- korkeavyötärö 
- kannan alle menevä malli 

 
Treenipaita 

- musta sportneulos 
- selässä painatus Sun City Souls, Naantali Finland 

 
Painijanselkätoppi 

- keltainen sportneulos 
- selässä painatus SCS 

 
toppatakki, keltainen, selkäbrode+lippu 
tuulihousut, mustat, Craft 
kaulahuivi, musta-keltainen, VG-logolla 
varustekassi, musta Crossportin duffelbag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEURAVARUSTEET / Yksinluistelu 
 
Treenijakku 

- musta ECO-thermo 
- rinnassa VG-62 Taitoluistelun brodeeraus 
- oikeaan hihaan kiinnitetään itse TOK-merkki 

 
Luistelutrikoot 

- musta ECO-thermo 
- suora lahje 

 
Treenipaita 

- keltainen sportneulos 
- selässä painatus Naantali Finland 

 
Painijanselkätoppi 

- keltainen sportneulos 
 
toppatakki, keltainen, selkäbrode+lippu 
tuulihousut, mustat, Craft 
kaulahuivi, musta-keltainen, VG-logolla 
panta, VG-62 heijastinpainatuksella 
varustekassi, musta Crossportin duffelbag 
 
 
 
 
 
 


