
Hei ja tervetuloa Vasa IFK:hon!
Vasa IFK (Idrottsföreningen Kamraterna Vasa r.f.) perustettiin 1900. 

Seuran toiminnan peruskivet ovat huomaavaisuus, rehellisyys ja kun-
nioitus – kaikkia kohtaan.

Kaikki jotka haluavat potkia palloa ovat tervetulleita. Meillä on toi-
mintaa sekä pojille että tytöille ja joukkueita 4-5v nappuloista mies- ja 
naisjoukkueisiin. Joukkueiden yhteystiedot löydät kotisivuilta, www.

tulet mukaan, niin sinun ei tarvitse osata tai tietää mitään jalkapal-
losta, kaikki opitaan ajan mukana. VIFK:lla on oma ”Jalkapallo-ohjel-

  .neesiot atsedouv naatnimiot neeukkuoj teskuajnil aatna ämäT .”am
Ohjelmassa on mm oheistus harjoitusten sisältöön ja määrään eri 
ikäluokissa. Valmentajamme koulutetaan Suomen Palloliiton valmen-
tajakoulutusohjelman mukaan.

”Lasten pitää saada olla lapsia”

VIFK:ssa 4-7 v harjoittelevat 1-2 kertaa viikossa (harjoittelu + ot-
telu). Mitään varusteita ei tarvita kun aloitat jalkapalloharrastuksen, 
oma pallo (koko 3) ja juomapullo on kumminkin hyvä olla. Aluksi on 
tärkeintä herättää ja lisätä kiinnostus jalkapalloiluun ja saada lapset 
harjoittelemaan ja leikkimään pallolla vapaa-aikanaan. Näin taito kas-
vaa nopeasti päivästä toiseen. Sinulla pitää myös olla aikaa toisiin 
harrastuksiin. Tätä pidämme ainoastaan positiivisena asiana. 

Lasten toiminta ja harjoittelu perustuvat:
* Lasten yhteisarvoisuuteen
* Lasten etuun
* Lasten oikeuteen kehittyä
* Lasten vaikuttamiseen 
* Lasten oikeuteen vapaa-aikaan

Harjoitusten periaatteet: 
* Palloleikit
* Jalkapallon pelaaminen
* Liikkumisen ilo
* Yhteistyö
* Ystävyys

Kustannukset

Vasa IFK:ssa kaikki juniorit maksavat Juniorijaostolle:
- Jäsenmaksu,  30€/v. 
- Toimintamaksu, alkaen 95€/v.  
- P/T 15 ja nuoremmat maksavat myös WFA maksun, 
  75€/v. WFA on kuuden seuran (VIFK, SIK, SIF, 
  BK-48, I-JBK ja Kuffen) yhteistyöprojekti. 
  Kaikkien yhteistyöseurojen juniorit maksavat 

Lisätietoa mitä toimintamaksu sisältää ja mihin rahat käytetään löytyy 

Tärkeää tietää!

Kun osallistut seuran järjestämään toimintaan (harjoitukset/ottelut), 
tulee sinulla olla vakuutus. Jotta saat osallistua ja pelata Palloliiton 
järjestämissä sarjoissa, sinun tulee olla rekisteröitynä ”Pelipaikassa”. 
Jotta uusi pelaaja saadaan rekisteröityä tarvitaan seuraavat tiedot, 
jotka annat joukkueenjohtajalle:

- Nimi, osoite, postinumero, puhelin, s-posti, 
  syntymäaika, syntymäpaikka ja –maa sekä kansallisuus
- Jos olet ulkomaan kansalainen, tarvitaan myös 
  kuva passista tai henkilöllisyyspaperista
- Jos sinulla ei ole vakuutusta, niin ilmoitat mikäli 
  haluat sen ”Pelipaikan” kautta. 

Kun uusi pelaaja on rekisteröity hän saa ”PalloID:n” (= jalkapalloili-
jan henkilötunnus). ”PalloID” tulee antamaasi s-posti osoitteeseen. 
”PalloID:llä” voit itse kirjautua ”Pelipaikkaan” ja katsoa/muuttaa tieto-

seuran järjestämässä toiminnassa, olet ehkä jo rekisteröity. Tässä 
tapauksessa tehdään siirtopyyntö aikaisempaan seuraan. Suomen 
Palloliiton (SPL) perii maksun kaikista siirroista (”Siirtomaksu”). Siir-
rosta koituvan maksun maksaa VIFK. 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat tietoa VIFK:n toiminnasta 
kuten vastuu ja velvollisuudet, vanhempien rooli, vapaaehtoistyö, 

”Kaveria ei jätetä”

Finska versionen

 

Ändra också 60? till 95?
 

"Jotta uusi pelaaja saadaan rekisteröityä tarvitaan 
seuraavat tiedot, jotka annat joukkueenjohtajalle: - 
Nimi, osoite, postinumero, puhelin, s-posti,    syn-
tymäpaikka ja –maa sekä kansallisuus"
è Jotta uusi pelaaja saadaan rekisteröityä tarvitaan 
seuraavat tiedot, jotka annat joukkueenjohtajalle: - 
Nimi, osoite, postinumero, puhelin, s-posti, syntymäaika,   
syntymäpaikka ja –maa sekä kansallisuus
 


