
Organisationens syfte är att stöda idrottsverksamheten för unga  
i Vasa regionen, sprida idrotten och ge alla vasabor samma
möjlighet att hålla på med den idrott man älskar. 

Genom att stöda unga idrottare vill vi vara med och möjliggöra att 
Vasaidrottare kan bli stjärnor (Wasa Stars) i sin idrott. För att 
uppnå det här målet stöder man idrottare bl.a. via stipendier.  
Resurserna samlar man in från privatpersoner och företag.  
Wasa Stars stöder idrottsverksamhet genom att:

WASA STARS ry
”För kärleken till Vasa och idrotten”

Finansiellt stöda potentiella idrottare som är mindre bemedlade, 
så de har en möjlighet att fortsätta med den idrott man älskar.

Stöda Vasaidrottare, så att de har bättre möjligheter att uppnå 
en internationell toppnivå inom sin idrott

Vår verksamhet kort

Vi vill vara hela Vasas och alla Vasabors gemensamma  
välgörenhetsorganisation som är till för och stöder idrotten  
i Vasa och som för samman alla de som bryr sig om idrotten.

Vår vision



GEMENSKAP

Hela Vasas och alla Vasabors gemensamma organisation.  
Vi är en del av samhället i Vasa.

Våra värden

TILLSAMMANS

Samvaro och att göra saker tillsammans är viktigt för oss. 

PASSION

Vi gör det här för kärleken till Vasa och till idrotten.

SAMARBETE

Vi samarbetar med föreningarna i Vasa och andra  
berörda parter för att uppnå våra målsättningar.

År 2016 grundades i Vasa ett
välgörenhetsfotbollslag, som bestod av
gamla spelare från Kiisto, VPS och VIFK.

Vasa Sports -74 födda spelare har
länge drömt om att grunda en
välgörenhetsorganisation,  
där kärleken till Vasa,  
idrotten och vänner möts.

År 2018 möttes de här två grupperna
och förenade sina krafter för att  
grunda en välgörenhetsorganisation.

Wasa Stars rf grundades 18.4.2019.

Historia

Vi fått mycket av både Vasa och idrotten och därför känns  
det bra att få vara vara med och ge något tillbaka.



Medlemsskap

Wasa Stars -vän Patron medlemsskap

Årsavgift 20€ 100€

Livstids medlemsskap 100€ 1000€

Sitt namn på WS hemsida 
om man vill X

Wasa Stars t-skjorta X25€

Gratis inträde till Wasa 
Stars evenemang X

Wasa Stars  
-stödföretag Patron företag

Namnet på WS hemsida X

Logo på WS hemsida om  
företag vill X

Möjlighet att använda WS 
logo på företagets hemsida X

WS spelskjorta med  
företagets logo X

200€ 1000€Årsavgift

*Kontakta verksamhetsledaren om ni undrar över något.

*Kontakta verksamhetsledaren om ni undrar över något.

Privatpersoner

Samarbetspartners



Mikko Manner
Jani Nikko
Veli-Pekka Ahonen
Petri Virolainen
Lenni Paarma ja Elonkerjuu
Petri Vuorinen
Tim Sparv
Setä-Tamu & Kuningas Pähkinä
Klamydia
Sebastian Strandvall

Stödfaddrar
Miika Koivisto
Veli Lampi
Tomi Väkelä
Jyrki Huhtamäki
Leo Tuisku
Håkan Hjerpe
Jukka Seppo
Pasi Nevanperä
Mikaela Ingberg
Heli Koivula

Grundarföretags partners

Robert Häggblom
Kirsi Ahonen
Maarit Vitikka
Tiia Hakala
Andre Smulter



Med i samarbetet

Ordförande: Vesa Hakkarainen (0403005181)
Vice ordförande: Marko Heinonen (0503596441)
Kassör: Peter Kauppi 
Medlem: Marko Salo
Medlem: Rami Louke
Medlem: Taneli Jokela
Medlem: Mikaela Ingberg

Verksamhetsledare: Jaakko Jokela
Telefon: (0505559186)
Epost: jaakko.jokela@kivirock.fi

Styrelse och organisation

t-skjorta 25€ / st mössa 15€ / st


