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FLEECE TAKKI 
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  35 eur

TUULITAKKI
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  25 eur

PELIPAITA
KPV-logo edessä brodeerattu 

väri: vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  35 eur

RETRO- PELIPAITA  ”K” 

K-kirjain edessä, kaksi viivaa 
Numero selässä 

väri: vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  40 eur 

omalla nimellä ja numerolla 
HINTA 55 eur
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FANIKAULALIINA 

KPV-logolla, neulottu 

väri: vihreä/musta

HINTA  12 eur

PIPO

KPV-logolla, puuvillaa 

väri: musta 

HINTA  12 eur 

PYYHE

KPV-logolla, puuvilla 

väri: valkoinen 

koko: 100x150 cm 

HINTA  20 eur 

SATEENVARJO 

KPV-logolla 

väri: vihreä/valkoinen

HINTA  10 eur 

PINSSI

KPV-logo 

HINTA  5 eur
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KPV FANITUOTTEET 2008
Tilaukset: Antinkadun R-kioski puh 06 - 831 1542 tai e-mail: info@kpv.fi
Tuotteet voi noutaa KPV:n toimistosta pelien yhteydessä, Antinkadun R-Kioskilta 
tai lähetettynä postiennakolla. 

T-PAITA
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  12 eur

LIPPIS
KPV-logo edessä  
takana www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

HINTA  10 eur

PIKEE PAITA 
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  20 eur

COLLEGE PAITA 
KPV-logo edessä  

niskassa www.kpv.fi 

väri: musta, vihreä

koot: S, M, L, XL, XXL 

HINTA  25 eur

Palloliitto on määritellyt tulevan pe-
likauden lisenssi- ja vakuutusmaksut 
nuorille.  Vakuutusmaksuosuuden voi 
hyödyntää, mikäli nuorella on oma tapa-
turmavakuutus, joka kattaa kilpailu- ja 
harjoittelutoiminnan sekä matkatapa-
turmat koti- ja ulkomailla. Vanha va-
kuutus on voimassa 31.3. 2008 saakka. 
Vakuutuksissa hoitokulujen yläraja on 
8500 euroa ja 89–92 syntyneillä sekä 
vanhemmilla on lisäksi 100 euron oma-
vastuu. 

Maksujen suorittaminen on edelly-
tyksenä, jos osallistuu Palloliiton kil-
pailutoimintaan. Ensi kaudella ei enää 
puhuta pelaajalisensseistä, vaan pelaa-
japasseista. 

Uudet maksut, jotka sisältävät Fu-
tari-lehden vuosimaksun, ovat 1.4. 2008 
alkaen:

– lasten pelipassi 1997 syntyneille ja 
nuoremmille 21 euroa + vakuutus 6 eu-
roa eli yhteensä 27 euroa = sama kuin 
2007

– nuorten pelipassi 1993–1996 synty-
neille 35 euroa ja vakuutus 42 euroa eli 
yhteensä 77 euroa = sama kuin 2007

– nuorten pelipassi 1989–1992 synty-
neille 35 euroa ja vakuutus 90 euroa eli 
yhteensä 125 euroa. Vakuutus oli viime 
kaudella 52 euroa.

– vanhemmilla pelaajilla uusi lisenssi 
on 40 euroa ja sporttivakuutus 480 eu-
roa eli yhteensä 520 euroa. Heillä on 
myös ns. B-vaihtoehto, jossa lisenssi on 
40 euroa, sporttivakuutus 240 euroa, 
omavastuu 100 euroa ja hoitokulujen 
yläraja 1000 euroa. Lisäksi on omat li-
senssinsä aivan pienimmille ja harras-
tejalkapalloiluun.

Jos lisenssimaksut on pidetty en-
nallaan, niin vakuutusmaksuissa on 
vanhemmissa ikäluokissa tapahtunut 
merkittävä korotus. Kun lisenssimak-
sun piirissä olevia pelaajia on pitkälti 
yli 100 000, niin sievoisen summan Pal-
loliitto kerää vuosittain lapsista ja nuo-
rista. Todennäköisesti myös yhteistyö 
vakuutusyhtiön kanssa tuo vakuutus-
maksuista lisää euroja liiton kirstuun. 
Lisänä virallisessa kilpailutoiminnassa 
ovat seura- ja joukkuekohtaiset osallis-
tumismaksut ja erotuomarimaksut.

Näistä voidaan mainita, että viime 
kaudella Ykkösen osallistumismaksu oli 
940 euroa ja Suomen Cupiin 420 euroa. 
Naisilla vastaavat summat olivat 420 ja 
120 euroa. B:n ykköseen osallistuminen 
maksaa 270 euroa. KV-pelaajasiirron 
rekisteröintimaksu on 770 euroa jne. 

Erotuomarikustannukset Ykkösen 
pelissä olivat 185 euroa ja avustavalle 
erotuomarille 120 euroa. Naisten yk-
kösessä ja B-pojissa summat olivat 42 
ja 30 euroa. Lisäksi erotuomaristo voi 
periä matka-, majoitus- ja arkiottelu-
korvauksia.

Monista maksuista ja niiden suuruu-
desta löytyvät tarkemmat tiedot myös 
netistä Palloliiton ja piirin sivuilta, kun-
han jaksaa ne etsiä – ja löytää.

Lajin harrastajat ja varsinkin lasten 
vanhemmat tietävät, että edellä maini-
tut summat ovat vain osa vuosittaisista 
kustannuksista. Vaikka jalkapalloilussa 
kustannukset ovat kaukana esimerkiksi 
jääkiekkoilusta, niin voi hyvin sanoa: 
”Oi niitä aikoja entisiä”. Maksaja voi 
myös kysyä, saadaanko näille maksuille 
kunnon vastiketta.

Harrastuksella hintansa
Lisenssistä passiin


