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Ledare - Pääkirjoitus

Vår förening har hållit sitt sedvanliga vårmö-
te i slutet av april. Till mötesordförande valdes 
vår ständige hedersordförande Henrik Skytte 
– härligt att få ha dig med ”Henkka”!

Styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet och det 
förtroendet tackar vi för. Vi fortsätter med ut-
vecklingsarbetet av föreningen, vilket faktiskt 
tar mer tid än jag förväntat mig, men som ord-
språket säger ”sakta men säkert” går vi fram-
åt. Finns det flera händer som vill vara med i 
arbetet, så är det bara att höra av sig.

Våra representationslag har dragit i gång 
med sina serier och vi hoppas få se flera in-
tressanta hemmamatcher i sommar. Regi-
onförvaltningsverket har äntligen lättat på 
restriktionerna så vi kan ta in en del publik till 
matcherna, men det finns fortfarande också 
möjlighet att följa med våra representations-
lags matcher på www.solidsport.com/VIFK. I 
början av juni startar även våra övriga lag sina 
serier – äntligen!

Projektet ”Kamratvallen III” har äntligen 
framskridit tack vare några engagerade 
IFK-profiler. Kamratvallen r.f. har grundats och 
Kamratvallens arrendekontrakt är godkänt av 
Vasa stadsstyrelse.

Som många vet har det funnits Kamratval-
len I och II tidigare, vilka båda fått ge vika för 
samhällsutvecklingen i Vasa stad. På det re-
serverade området i närheten av Allaktivitets-
området i Sandviken, kommer det i skede 1 att 
byggas en fullstor konstgräsplan (105x68). 
Skede 2 innebär byggandet av läktare och 
sociala utrymmen. Vi önskar att föreningen 
snart får en samlingsplats för både juniorer 
och seniorer så vi kan bygga upp föreningsan-
dan ännu mer. I nästa Magazin kommer vi att 
berätta mera om Kamratvallen III – ett projekt 
som varit en dröm i snart 40 år och som nu 
börjar andas ny luft.

I tidningen kan ni denna gång läsa om Ca-

Dags för Kamratvallen och Finlands VM-kval!Dags för Kamratvallen och Finlands VM-kval!

milla Pundars-Mitts, en trotjänare inom Vasa 
IFK. Hon är en av de många som ger av sin tid 
för att just dina barn, ungdomar eller spelare 
i representationslaget, har möjlighet att spela 
fotboll. Vasa IFK har en heltidsanställd, men i 
övrigt jobbar alla ideellt. Det kan man komma 
ihåg då man funderar över vad föreningen gör 
och vad den inte gör.

Jag vill tacka er alla, tränare, lagledare, kas-
sörer, alla medlemmar i junior-, dam-, och 
herrsektionerna, styrelsemedlemmar och alla 
andra frivilliga för all den tid och allt det enga-
gemang ni lägger ner för vår förening!

Visste ni att vi i föreningen även har en 
Bowlingssektion? Läs mera om vår unika sek-
tion inne i tidningen och ta kontakt med ordfö-
rande André Johansson om just du eller hela 
ert lag vill lära er mera om bowling eller ordna 
en rolig kväll i bowlingens tecken.

Raimo Hudd donerade tidigare en hel sam-
ling av hans stilfulla tavlor till föreningen och 
de finns nu att beskådas i Närpes konsthall 
hela maj månad ut. Ta en utflykt till Närpes 
och understöd våra juniorer genom att köpa 
en vacker tavla. 

Lottningen av damernas VM-kvalgrupper 
blev avklarad för ett par veckor sedan och Fin-
lands damer spelar i en intressant grupp till-
sammans med bland andra Sverige – vi öns-
kar förstås att vi får en eller flera landskamper 
till Vasa, det jobbar vi för – tänk vilken fotbolls-
fest vi kunde ordna på Elisa Stadion - VM-kval-
match Finland-Sverige ??

Jag vill önska alla en riktigt härlig sommar 
med massor med fina fotbollsmatcher!

Bästa fotbollshälsningar
Cisse, ordförande i Vasa IFK

Kiillekuja 1/Glimmergränd 1 65300 VAASA/65300 VASA * 06-2113060

Kiilletie 1 Kivihaka
Glimmervägen 1 Stenhaga
65300 Vaasa

Oy Lukko Vaasa
Lås Vasa Ab
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Dags för Kamratvallen och Finlands VM-kval!Dags för Kamratvallen och Finlands VM-kval!

Seuramme on pitänyt tavanomaisen kevät-
kokouksensa huhtikuun lopulla. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin kunniapuheenjohta-
jamme Henrik Skytte – ihanaa, että olet mu-
kanamme ”Henkka”! Hallitukselle myönnettiin 
vastuuvapaus ja siitä luottamuksesta kiitäm-
me.  Me jatkamme seuramme kehittämistä, 
mikä vaatii paljon enemmän aikaa kuin aluksi 
ajattelin mutta kuten tavataan sanoa ”hitaas-
ti mutta varmasti” edistymme. Jos joukosta 
löytyy lisää auttavia käsiä, sen kun annatte 
kuulua itsestänne ja tulkaa mukaan.

Edustusjoukkueittemme sarjat ovat jo alka-
neet ja toivon mukaan saamme nähdä tänä 
kesänä paljon mielenkiintoisia otteluita. Alu-
ehallintovirasto on vihdoinkin löysännyt rajoi-
tuksia, joten voimme ottaa otteluihin yleisöä 
rajoitetusti. Edustusjoukkueittemme otteluita 
voi edelleen seurata osoitteesta www.so-
lidsport.com/VIFK. Kesäkuun alussa muutkin 
joukkueemme aloittavat sarjansa – vihdoin-
kin!

Kamratvallen III- projektimme on myös vih-
doin edistymässä kiitos muutamien aktii-
visten IFK-  profiilien. Kamratvallen ry on 
perustettu ja Vaasan kaupunginhallitus on 
hyväksynyt Kamratvallenin vuokrasopimuk-
sen. Kuten monet tietävät on olemassa ollut 
Kamratvallen I ja II aikaisemmin, jotka molem-

Kamratvallenin ja MM-karsintojen aika koittaaKamratvallenin ja MM-karsintojen aika koittaa
mat kuitenkin saivat tehdä tilaa yhteiskunta-
kehitykselle Vaasassa. Varatulle alueelle Mo-
nitoimiviheriön läheisyyteen Hietalahdessa 
rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa täy-
smittainen tekonurmikenttä (105x68). Kak-
kosvaihe käsittäisi sekä katsomon että so-
siaaliset tilat. Toivomme, että seura saisi pian 
kokoontumispaikan junioreille ja senioreille 
yhteishengen vahvistamiseksi. Seuraavassa 
lehdessä kerromme lisää Kamratvallen III- 
projektista – projektista, joka on ollut haave-
enamme nelisenkymmentä vuotta ja joka nyt 
jälleen alkaa hengittää raitista ilmaa.

Lehdestä voitte tällä kertaa lukea henkilöstä, 
joka on ollut seuralle kaikki kaikessa monessa 
asiassa. Camilla Pundars-Mitts on yksi niistä 
monista, jotka uhraavat omaa aikaansa, jotta 
juuri sinun lapsillasi, nuorilla tai edustusjouk-
kueen pelaajilla olisi mahdollisuus pelata jal-
kapalloa. Vaasan IFK:lla on yksi vakituisesti 
töissä mutta muutoin kaikki muut ovat aat-
teen ihmisiä. Se olisi hyvä muistaa, kun miettii 
sitä, mitä seuraa tekee ja mitä se ei tee.

Haluan kiittää teitä kaikkia, valmentajia, jouk-
kueenjohtajia, kassanhoitajia, kaikkia juniori-, 
nais- ja miesjaoston jäseniä, hallituksen jäse-
niä ja kaikkia muita vapaaehtoisia siitä työstä 
ja ajasta, jota seurallemme uhraatte.

Tiesittekö, että seurassamme on myös Kei-

lailujaosto? Tutustukaa tähän erikoisjaostoon 
lehden sisäsivuilla ja ottakaa yhteyttä jaoston 
puheenjohtajaan, André Johanssoniin, mikäli 
juuri sinä tai esim. joukkueesi haluatte oppia 
enemmän keilailusta ja viettää hauskaa iltaa 
keilailun parissa.

Raimo Hudd lahjoitti aiemmin kokonaisen 
kokoelman omista kokoelmistaan seurallem-
me ja näitä voi nyt ihailla Närpiön taidehallissa 
koko toukokuun ajan. Tehkää pieni tutustu-
mismatka Närpiöön ja tukekaa junioritoimin-
taamme ostamalla hieno taulu.

Naisten MM-arvonta tehtiin pari viikkoa sit-
ten ja Suomen naiset valittiin mielenkiintoi-
seen ryhmään, jossa on mm. Ruotsi. Mehän 
toivomme tietenkin, että saisimme yhden tai 
montakin maaottelua Vaasaan, minkä puoles-
ta teemme kovasti töitä – kuvitelkaapa minkä-
laiset jalkapallojuhlat saisimme aikaiseksi Eli-
sa-stadionilla, kun Suomi ja Ruotsi kohtaisivat 
MM- karsintaottelussa!

Haluan toivottaa teille kaikille ihanaa kesää 
ja paljon hyviä jalkapallo-otteluita.

Parhain terveisin,
Cisse,  VIFK:n puheenjohtaja
KUVA: SAMPPA TOIVONEN
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Inför denna säsong anslöt Christian ”Cisse” 
Almén till tränarteamet för VIFK:s herrlag i 
division 2. Förutom Cisse finns också Marko 
Salminen och målvaktstränaren Timo ”Tipe” 
Tiensuu i det assisterande team som huvud-
tränaren Max Peltonen har till sitt förfogande.

Både Cisse och Marko har för övrigt många 
års erfarenhet av att träna juniorlag i VIFK och 
båda tagit steget upp till träna seniorer. 

Hur är det då att träna seniorer jäm-
fört med att träna juniorlag, Cisse?

- Klart att kravnivån är och bör vara högre i 
ett seniorlag på denna nivå. I ett juniorlag skall 
absolut inte resultatet vara det primära.  Men 
glädjen skall finns där! Det skall vara roligt att 
komma till träning eller match, på alla nivåer.

- Jag har verkligen känt mig välkommen i 
herrlaget. Från första början har de andra i 
tränarteamet gett mig egna områden som jag 
får ta ansvar för och påverka.  Det har förstås 
gjort att jag känt mig delaktig från dag ett, sä-
ger Cisse.

- Samtidigt är det ju också utmanande att 
komma in till en ny grupp. Trygghet, tillit och 
förtroende skall förstås stegvis byggas upp 
och gruppen är ganska stor så det tar ett tag 
innan jag lärt känna alla spelare och innan de 
lärt känna mig.  Men nu känner vi nog varandra 
rätt väl, menar Cisse.

- Kan väl bara också konstatera att jag tycker 
att det är riktigt kul!

Cisse menar vidare att det finns flera saker 
som egentligen är rätt lika som juniortränare 
eller seniortränare, oberoende av ålder och 
nivå på spelarna:

- Att det skall vara roligt att komma till trä-
ning eller match är förstås en grundtanke som 
gäller alla lag, oberoende av ålder. Dessutom 
vill i att gruppen skall känna att vi faktiskt bryr 
oss om dem!

- Vi försöker inom lagledningen faktiskt upp-
märksamma alla spelare när de kommer till 
träningarna. Man kan få otroligt mycket info 
bara genom att faktiskt bara titta på dem eller 
byta nåt ord med spelarna när de anländer till 
träningen. Jag försöker själv bidra med positiv 
energi då jag kommer till träningen. Samma 
sak kräver vi förstås även av spelarna, obero-
ende hur deras arbets- eller studiedag varit. 

Då man tränar seniorer har man förstås 
ganska stora åldersskillnader inom gruppen.  
Spelarna är i olika faser av sitt idrottsliv. Vissa 
är kanske i slutet av sin karriär och vissa har 
drömmar om sin karriär som de vill uppnå och 
här är ju konsten att få alla spelare att förstå 

Vi tar pulsen på herrlagets Vi tar pulsen på herrlagets 
assisterande tränare Alménassisterande tränare Almén

hur viktigt det är att vi drar åt samma håll, sä-
ger Cisse.

Cisse har även ett eget motto som 
han försöker sprida vidare inom laget:

”Love what you do and do what you love”

När vi funderar lite kring skillnader och likhe-
ter i juniorfotboll kontra vuxenfotboll så kom-
mer Cisse igång på allvar:

 - När man är med i ett herrlag slås man för-
stås direkt av hur otroligt viktiga fotbollens 
baskunskaper är. Alltså det som man tragglar 
dag ut och dag in under junioråren. Eventuella 
brister i grundfärdigheterna blir så tydliga i ett 
herrlag där tiden med boll är begränsad, press-
sen från motståndare är mycket hårdare och 
snabbare, betydelsen av den berömda första 
beröringen, förståelse för spelet för att inte 
nämna passningskvalitén.... ger vi en dålig 
passning så får vi snabbt ställa om till att för-
svara, ger vi bra passningar inom laget så kan 
vi gå framåt och anfalla osv.

 I ett herrlag är det ju förstås resultat som 
gäller och då gör man som tränare faktiskt 
inte så mycket med ”taktiska genidrag” om 
inte de tekniska baskunskaperna sitter som 
de ska, anser Cisse.

- En annan viktig sak som jag insett är olik-
heterna i hur snabbt spelarna återhämtar sig. 
De äldre spelarna känner ofta sin kropp bättre 
och har ganska klara funderingar hur de vill att 
en återhämtande träning skall se ut för dem 
(t.ex. efter match) medan yngre spelare är 
mera öppna för allt, säger Almén.

- Om jag skulle ge lite tips till juniortränare så 
är det nog främst en sak … alltså att vi skulle 
ha spelat betydligt mera på våra juniorträning-
ar! När man spelar mycket så kan man som 
tränare få otroligt många fina moment infläta-
de i spelövningar plus att också barnen tycker 
att det är roligare jämfört med att stå och slå 
passningar samt springa från kon till kon! 

- Spelet i sig lär de unga spelarna vad de bor-
de bli bättre på, sedan är det ju i slutändan för-
stås upp till spelaren själv som avgör om hen 
vill träna upp sina fotbollsfärdigheter vidare 
eller inte. Man måste nog även sätta en hel del 
tid på egenträning också om man vill bli riktigt 
duktig. Att bara ”träna med laget” räcker inte i 
slutändan, konstaterar Cisse.

 
Cisse passar även på att ge lite prak-
tiska tips till alla juniortränare:

- Ha inte för bråttom med att ha många fot-

bollsträningar i veckan utan låt dem delta i an-
dra idrotter också!

- Börja inte fokusera på resultat för tidigt! Då 
är faran att ni har för få spelare i slutändan.

- Var rädd om varje spelare! Ingen av oss trä-
nare kan säga vem som kommer att vara bäst 
som tonåring/senior!

- Låt varje juniorspelare drömma om att spe-
la i de stora ligorna, det är inte vår sak som trä-
nare att ta bort deras drömmar!

  TEXT:  TOBBE HOLMGREN
FOTO: TOBBE HOLMGREN
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En ny och en med något år på nacken. “Cisse” Almén (t.v.) och Marko Salminen är assisterande tränare för VIFK:s herrlag i division 2.Välkommen till din lokala 
järnhandel i Liselund.

Öppet må-fre 7-17, lö 9-14

Allt för byggare, 
renoverare 

och inredare!
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Våra juniorer

En del pojkar har spelat fotboll sedan de var 
fem, andra har precis börjat, nu när de ska fylla 
15. Nivåskillnaderna  är en utmaning för trä-
narna, men: 

- Det viktigaste är att alla känner sig välkom-
na, säger Håkan Björkskog, huvudtränare  för 
WFA:s blåa lag. 

Yaser Al-Yousefi står och övar tricks. Han 
och de andra pojkarna har precis värmt upp - 
strax ska den här lördagsträningen börja. 

Yaser hör till de allra nyaste i laget WFA Blåa. 
Flera pojkar har kommit till under våren och 
förutom dem också sex killar från Norrvalla. 
Tränarna behöver inte längre vara oroliga för 
om det blå laget alls ska få någon fortsättning.

- Vi hade lite för få spelare under förra sä-
songen, säger Håkan Björkskog, huvudtränare 
i laget. 

- Samtidigt tog samarbetet mellan Norrvalla 
och Kanu slut. Deras tränare Jonny Eklund tog 
kontakt med oss och så hade vi sex vöråpoj-
kar med i WFA. 

Pojkarna från Vörå har varit mycket motive-
rade och har tillsammans med sin tränare bli-
vit en tillgång för det blå laget. 

Det är ett brokigt  gäng som tränar tillsam-
mans. Redan från tidigare hade pojkarna sin 
bakgrund i många olika lag: VIFK, Sundom IF, 
BK-48, FC Kuffen, I-JBK, Solf IK och FC KoMu. 
Pojkarna har också spelat olika länge, en del 
började redan som  femåringar medan andra 
började spela fotboll först i vinter. 

Utmaningar för tränartrion

Vi försöker dela in pojkarna i grupper så att de 
som spelat länge kan träna med varandra. Vi 
strävar efter att träningarna ska hålla hög kvali-
tet, men också efter att beakta nivån. Samtidigt 
vill vi att alla ska känna sig välkomna i WFA. Vi 
står för bredden och erbjuder alla en möjlighet 
att få spela fotboll, säger Björkskog. Pojkarna 
är nu så pass många i det blå laget att alla inte 
spelar i alla matcher. Däremot får alla spela när 
de väl är uttagna till match - ingen sitter på bän-
ken i 90 minuter. 
 - Egentligen borde WFA ha tre lag för varje ål-
dersgrupp, då kunde vi också erbjuda ett hob-
bylag med färre träningar. Men det räcker inte 
antalet spelare till, säger Mikael Lall, assiste-
rande tränare och lagledare.

Pojkarna i det blå laget erbjuds ibland möjlig-

WFA:s pojkar 06 blåa lag 
ger alla chansen att spela fotboll

het att få flytta till det orange laget, där ambi-
tionsnivån är högre och träningarna ännu fler. I 
fjol fick två pojkar chansen att flytta upp till det 
orange laget. 

- Lagen är inte låsta. Är pojkarna intressera-
de och motiverade finns möjligheten att flytta 
upp ett steg, säger Björkskog. 

”Hög tid sluta träna egna pojkar”

Håkan Björkskog och Mikael Lall började 
träna pojkarna i den här åldern redan för nio 
år sedan, det var då deras egna pojkar började 
spela fotboll. Nu spelar sönerna i det orange 
laget medan papporna tränar andras pojkar i 
det blå laget.

 - Det var hög tid att sluta träna våra egna poj-
kar, säger Björkskog. 

- Vi krävde betydligt mer av våra egna. Nu 
kan vi vara mer objektiva, säger Lall. 

Med sin långa tränarerfarenhet  ger de nya 
mammor och pappor rådet att gå tränarkur-
ser. Kurserna ger alltid nya idéer. 

Är det något ni känner att ni lyckats speciellt 
bra med under de här nio åren?

- Det att pojkarna vill vara kvar i laget och 
fortsätta spela fotboll, det tycker jag är att 
lyckas som tränare, säger Lall. 

Nu ser WFA:s blåa lag fram emot att börja 
spela matcher igen. I sommar spelar de i divi-

sion 2 med pojkar som är 15 år. Vinnaren sti-
ger till division 1. 

Matcherna fortfarande viktigast

Även om coronan ställt till med mycket har 
träningarna kunnat fortsätta under vintern, om 
än i mindre grupper. Laget har också hunnit 
med ett par träningsmatcher under våren. 

- Det är skönt att få börja spela matcher igen. 
Det viktigaste för pojkarna är ändå matcherna.
säger Lall. 

Kvällen innan intervjun åkte laget 
på en förlust. Vad säger ni då som 
tränare?

- Det gäller ju att vara diplomatisk. För mig 
som tränare är inte resultatet i de enskilda 
matcherna det viktigaste utan hur pojkarna 
spelar, att de tar med sig det de lärt sig på trä-
ningarna. Det viktigaste är att vi utvecklar spe-
lare och inte fokuserar för mycket på matchre-
sultaten. Och det är jätteviktigt att stämningen 
i laget är bra, säger Håkan Björkskog. 

- Men det finns förstås vinnarskallar i laget 
som tar en förlust hårt och så får det också 
vara. 

TEXT:  MONICA AHLROT
  FOTO: MONICA AHLROT

Yaser Al-Yousefi gör några tricks strax före träningen börjar. Han hör till de nyaste i laget.

”Här är alla välkomna”
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Meidän juniorit

Här är juniorsektionen 2021
Juniorsektionen består i år av Minna Rimpi-

lä (ordf.), Michael Englund, Andreas Lindroos, 
Pia Reini samt juniorchefen Krister Grönholm. 
Alla har egna barn som spelar fotboll inom 
Vasa IFK eller egen spelarbakgrund inom för-
eningen. Således vet hela gänget vad som 
krävs av såväl föräldrar och fotbollsutövare 
som andra föreningsaktiva. 

Detta verksamhetsår har juniorsektionen 
som ett av sina huvudmål att synliggöra juni-
orverksamheten bättre i både VIFK Magazine 
och på sociala medier. Juniorverksamheten är 
fundamentet för hela föreningen och fotbolls-

glädje ska prägla alla åldrar. I VIFK ska alla 
få spela fotboll oavsett förutsättningar, kön 
och ålder. Den inställningen och de villkoren 
jobbar sektionen ihärdigt för att förverkliga. 
Juniorsektionen träffas kontinuerligt för att 
utveckla och strukturera verksamheten till att 
gynna och tjäna medlemmarna på bästa sätt. 
Gruppen arbetar i positiv anda och hoppas att 
det trivsamma arbetet ska smitta av sig och 
engagera flera frivilliga att medverka. 

Juniorsektionen/Minna Rimpilä

Fotboll är fantastiskt! Oavsett var i världen 
man befinner sig så behöver man några kom-
pisar, någonting som påminner om en boll 
och någonting som påminner om ett mål och 
plötsligt så kan matchen börja. Oavsett vilken 
bakgrund man har, vilka åsikter man annars 
står för eller vilket språk man pratar, så förenar 
fotbollen världen på ett sätt som saknar mot-
stycke.

Ser man på fotbollsverksamheten mera lo-
kalt, så kan man konstatera att den utvecklats 
extremt mycket de senaste årtiondena. Vi har 
jättebra hallar som vi kan träna i under vintern. 
Vi har konstgräsplaner som vi kan spela på 
när gräsplanerna inte ännu är gröna. Tränarna 
är bättre utbildade än någonsin tidigare och 
det finns oändligt med utrustning att köpa. 
Detta är givetvis väldigt positivt och har säker-
ligen bidragit till att Finlands landslag för både 
damer och herrar klarar sig bättre än någonsin 
tidigare. Baksidan är att allt kostar. 

I Vasa IFK gör vi vårt bästa för att hålla kost-
naderna på en rimlig nivå så att så många som 
möjligt skall ha möjlighet att spela fotboll. 
Trots detta så uppstår ändå kostnader och vår 
värsta fasa är att någon inte kan delta i verk-
samheten på grund av för höga avgifter. Det 
som för någon är en liten utgift, kan för någon 
annan vara ett oöverkomligt hinder. 

Därför startades Vasa IFK:s Kamratfond 
2018. Fondens syfte är att förbättra möjlighe-
terna för mindre bemedlade barn och ungdo-
mar att spela fotboll i Vasa IFK. Kamratfonden 
delar ut stöd av olika storlek till enskilda juni-
orspelare på ansökan av lagledningen i den 
enskilda spelarens lag. Vid beslut om stöd ur 
Kamratfonden beaktas spelarens socioeko-

nomiska bakgrund, spelarens engagemang 
och storleken på spelarens avgifter. 

Vi tycker att det är jätteviktigt att alla barn 
och unga erbjuds möjlighet att idrotta, lära 
sig nya saker, få nya kamrater och lära sig att 
fungera i ett lag. I samma banor tänker man 
på Finlands Bollförbund (FBF) och där arbetar 
man hårt för att fotboll skall vara tillgänglig för 
alla. 

Timo Huttunen, som ansvarar för att utveck-
la föreningsverksamheten inom FBF, säger 
att det är väldigt viktigt att det i enlighet med 
verksamhetsidén ”Fotboll för alla” finns åtgär-
der att tillgå hur man via föreningarna stöder 
familjer som behöver stöd så att alla barn och 
unga skall få spela fotboll. Detta görs genom 
via Fotbollsstiftelsens Pertti Alaja-fond. Via 
donationer och fondens egna kapital kan fon-

den i år stöda 80 medlemsföreningars egna 
fonder varav Vasa IFK:s Kamratfonden var en. 
Huttunen säger att det har varit glädjande att 
se hur företag, samfund och privatpersoner i 
allt större utsträckning har velat delta i detta 
synnerligen viktiga hjälparbete.  

Pertti Alaja-fonden donerade i år 2500 € till 
Vasa IFK:s Kamratfond. Vi har också fått do-
nationer av andra fonder, företag och privat-
personer. Till alla som bidragit vill vi rikta ett 
stort tack! Er donation betyder mer än ni kan-
ske kan ana. Vill man bidra till detta fina ända-
mål så kan man göra en inbetalning till Kam-
ratfondens konto: FI70 4055 0012 4145 18. 
Inget bidrag är för litet eller för stort.

TEXT: ANDREAS LINDROOS
 FOTO: PIA NIEMI

Kamratfondens mål är fotboll för ALLA

Ett gäng glada kamrater från -13 födda pojkars lag.
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BEGAGNADE TELEFONER
FRÅN MULTITRONIC
Läs mera på multitronic.fi/outlet

HITTA OSS
Hovrättsesplanaden 18
65100 Vasa

ÖPPETTIDER
Mån - Fre: 10-18
Lör: 11-15

WEBBUTIK
www.multitronic.fi

269€
från

Redo att användas
Varje telefon kommer i en tunn trälåda. 
Dessutom får du en kabel och ett SIM-ejektorverktyg.

Garanti 
Vi ger 12 månaders garanti på alla telefoner vi säljer. 
Går den sönder, reparerar eller byter vi ut den gratis.

iPhone 7 32GB

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden VAASA-VASA
Puh. - Tel. 06-319 3900

auki - öppet, ma -pe, må-fre 10-19, la-lö 10-16,  su-sö 12-16

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden 
VAASA -  VASA, puh-tel 06-319 3900

auki – öppet, ma – pe, må - fre 10-19, la – lö 10-16, 
su-sö 12-16

Några poäng ytterligare behövs för att serieplatsen i division 2 skall vara säkrad inför 
nästa säsong. Hemma mot topplaget KuFu (4-2) lossnade målskyttet på ett sätt som gör 
att man vågar tro att det inte skall vara något problem med den saken. Två lag faller direkt. 
Men också den ”sämsta trean från slutet” åker ur. Så för säkerhets skulle borde man ha 
minst tre lag bakom sig.

FOTO: JOHAN GEISOR

Hur många faller?
Då man följer med herrar-

nas serie i division 2 riske-
rar man bli lite lurad av på 
vilket sätt serietabellen är 
utformad. Det renodlade 
nedflyttningsstrecket dras 
ovanför de två lagen som 
parkerar längst ner. Men: 
Det lönar sig nog utan vi-
dare att ha tre lag bakom 
sig i tabellen. Saken är den, 
att det är totalt sju lag som 
degraderas. Dels de två 
sämsta från varje zon. Men 
också den ”trea från slutet” 
som har minst poäng. Sä-
songen igenom har de lag 
som varit trea från slutet 
i de båda övriga zonerna 
spelat ihop i genomsnitt en 
poäng per match.

Inför matchen mot 
överlägsna serieledaren 
SJK-Akatemia (fredag 16.8) 
hade VIFK 16 poäng på 14 

matcher. Utöver VIFK och 
Hercules hade övriga lag 
spelat 15 matcher av 22. 
PK-37 hade då tio poäng, 
strax före PK-37 (9 p.) och 
VPS-Akatemia (6 p.).

Samtidigt talar vi om att 
KäPa, GrIFK och EPS (tre 
lag från huvudstadsriegio-
nen) parkerar på 13-15 po-
äng efter 15 omgångar i zon 
B. EPS ligger näst sist, på en 
direkt nedflyttningsplats. I 
zon A har MiPK (S:t Michel), 
NJS (Nurmijärvi) och klas-
siska H:forslaget Kiffen 16 
poäng på 15 matcher. Dessa 
är strax ovanför nedflytt-
ningsstrecket.

Med 16 poäng på 14 
matcher tycker man att det 
i princip borde räcka med 
ett par segrar till för VIFK:s 
del. Saken borde med andra 
ord vara som i en liten ask. 

Vasaratie 7 Hammarvägen, Vaasa - Vasa
✆ 010 3210 100

www.repaint.      www.tomtom. 

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

Vasaratie 7 Hammarvägen, Vaasa - Vasa
✆ 010 3210 100

www.repaint.      www.tomtom. 

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI
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Behöver du hjälp 
med något i 

ditt hem? 

Vi sköter om ditt hus och trädgård 
- gräsklippning

- vedarbete
- renovering, byggen

- städning inomhus och utomhus
- handla m.m.

- inredning och målar valfria 
motiv på en fondvägg. 

- flyttservice och flyttstädning
- försäljning av dödsbo el. likn. 

Ring F:ma A Ekström 
050 589 9741.

Malax
www.enhjalpandehand.fi
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hjälpande

hand

050-5899741

Fastighetsservice

Fondväggsmålning

Flyttservice
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Jordbyggnads
K. RÖNN

Vi utför det 
mesta inom 

jordbyggande

Begär offert!
Tel. 044-332 3370

Kvevlax

Kostnadsfri offert

- Tvättning och målning av tak
- Service och underhåll av tak
- Taksäkerhetsprodukter

044-9392417 / Nicklas
www.takservice.fi

R E S E R V E R A D

Vi på Red & Green sätter våra 
gästers och medarbetares 
välmående främst.

ÖPPETHÅLLNINGSTIDERVÄLKOMNA
Hjärtligt

06 8238 400 | sales@hotelredgreen.fi

Lunch
måndag–fredag 11–14

A la carte
måndag–fredag 16–20

lördag 12–20

11

www.epv.fi

VVS-installation
B. Lax Rör Ab

Slompvägen 98, 65630 Karperö
Tel. 06-3591 097 / 0500-163 468

R E S E R V E R A T

VASA IFK 2019 - 7 

www.epv.fi

BOTNIA BOLTP

FOTO: JOHAN GEISOR

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

BIG DOG Ab Oy
www.bigdog.fi

Vallgrundvägen 78 a Replot
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52
Anna-Lena
Ahlnäs

56
Stefan
Asplund

53
Peter
Ahlroos

57
Julia
Back

54
Anthony
Anih

58
Didrik
Beukelman

55
Ann-Christine
Antell-West

59
Tom
Blom

92
Patrick
Linman

96
Jan-Erik
Möuts

93
Frida
Lönnbäck

97
Marit
Nilsson-Väre

94
Ramieza
Mahdi

98
Alexandra
Nivukoski

95
André
Martinéz

99
Bjarne
Norrgrann

60
Ragnvald
Blomfeldt

64
Mira
Bäck

61
Jan Peter
Bonn

65
Chatarina
Doktar

62
Helena
Boucht-Lindeman

66
Patrik
Ehnström

63
Marianne
Buss

67
Nina
Ehrström

100
Martin
Norrgård

104
Sonja
Rodén

101
Nina
Peltomäki

105
Lars
Rosenblad

102
Tiina
Puharinen-Finne

106
Sofia
Saarikko

103
Pertti
Reinikainen

107
Anne
Salovaara-Kero

68
Johan
Ekman

72
Hans
Frantz

69
Johb Fritz
Ekollo

73
Ulla
Granfors

70
Anders
Englund

74
Robert
Grönblom

71
Christoffer
Forsblom

75
Jens Drud
Hansen

108
Björn
Schauman

112
Mathias
Skytte

109
Tina
Selänniemi

113
Kaj
Smeds

110
Marianne
Siermala

114
Magdalena
Snickars

111
Monica
Sirén Aura

115
Sari
Somppi

76
Linnea
Hasselblatt

80
Sandra
Högström

77
Rasmus
Hautala

81
Dan
Inborr

78
Elisabeth
Henriksson

82
Gunlög
Ingves

79
Johanna
Holmäng-Jaskari

83
Dick
Jungerstam

116
Josefin
Stolpe

120
Eva-Maria
Strömsholm

117
Maria
Storgård

121
Heidi
Svartsjö

118
Joakim
Strand

122
Roy
Syring

119
Aija
Ström

123
Frans
Villanen

84
Johanna
Kauppinen

88
Maria
Kukkonen

85
Barbro
Kloo

89
Bruno
Köhler

86
Calle
Koskela

90
Johanna
Lehtonen

87
Marko
Koski

91
Madelene
Linman

124
Johannes
Wilson

125
Naomi
Åbacka

126
Kim
Åkerman

127
Johan
Ångerman

OB/SIT

OB/SIT

OB/SIT
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IFK-profilen

VIFK Magazine kommer i varje num-
mer att i närbild presentera en ”profil” 
inom föreningen. En person som jobbar 
för allas bästa men gärna lite i det för-
dolda. Människor som bara ”finns” där. 
Människor som alltid ställer upp, som 
aldrig förtröttas. Människor utan vilkas 
insats en förening inte skulle existera. 
Som tur är har vi väldigt många av dem 
i vårt VIFK!

Hon bjuder på ett vänligt ord 
i både biljettluckan och kiosken

Sedan några år tillbaka har vi blivit bortskäm-
da med att få ett stort leende och några vän-
liga ord redan innan vi ens klivit in i Elisasta-
dion. Det står Camilla Pundars-Mitts för. Hon 
huserar i ”biljettkoppin” utanför stadion. I halv-
tid är det likadant. Den som sökt sig till läkta-
rens innandömen för att få sig en kaffe eller 
en grillad korv möts av samma vänlighet. Det 
är Camilla som står längst framme vid disken. 
Serverar och tar betalt. Varje herrmatch. Dess-
utom är hon VIFK-styrelsens sekreterare sen 
åtta år tillbaka. 

För henne är frivilligarbetet en självklarhet:
- Det var min pappa som fick mig redan som 

ung flicka att uppskatta gemenskapen i tal-
ko-arbete och värdet av att ställa upp. Min 
pappa var väldigt föreningsaktiv och det dam-
lag i fotboll jag spelade i som ung fick i upp-
drag att sälja biljetter på ishockeymatcherna. 
Talkojobbet blev ”normalt” för oss, det liksom 
bara hörde till.

”Pappa” var ingen mindre än Per-Håkan 
”Perre” Pundars och ”laget” var Sport. ”Perre” 
Pundars var känd som ”Mr Vasa Sport” och 
var den som, tillsammans med några andra, 
lyckades få konstis och även ishall till Vasa. 
Hockeymatcherna behövde frivilligarbetare 
och dem hittade ”Perre” i föreningens damlag.

Camillas fotbollskarriär är kopplad till Sports 
damlag.

- Som 13-åring började jag spela ytter i laget. 
Vårt damlag bestod då av spelare med både 
svenska och finska som modersmål. Den 
yngsta var 10 år och den äldsta 45 år, minns 
hon.

- På 1970-talet var det inte så vanligt med 
flick- eller damlag. Förutom Sport hade VPS 

damlag plus några till i Vasa fotbollsdistrikt. 
Det fanns absolut inga fotbollslag för flickjuni-
orer, vissa flickor hade tränat med pojklag och 
vår främsta sparringpartner för damlaget var 
Sports c-pojkar, berättar Camilla vars bästa 
fotbollsminne är ett mål hon gjorde på Sandvi-
ken. Med vänstern.

Det är alltså mycket som hänt på tjejfotbolls-
fronten sedan 1970-talet. Som jämförelse kan 
nämnas att Vasa IFK idag har cirka 190 flick- 
och damlagsspelare.

Efter studentexamen styrde Camilla stegen 
till Åbo där hon inledde med att studera eng-
elska och andra språk. Men genom lite av en 
slump blev det ändå ”Hanken” vid ÅA i Åbo, 
med studier i internationell marknadsföring, 
som blev huvudfokus. Efter ekonomexamen 
följde tolv år av vistelse utomlands tillsam-
mans med dåvarande maken som jobbade 
för Finnair. Hon bodde i Sverige, Singapore, 
Kina och Ukraina innan hon återvände till Vasa 
1996. Åren utomlands har gett Camilla väldigt 
mycket som hon nu har ovärderlig nytta av 
som internationell chef vid yrkeshögskolan 
Novia i Vasa.

- Vi brukade få studerande från Kina som stu-
derade hela sjukskötarprogrammet här i Vasa. 
Det hände att jag överraskade de kinesiska 
studenterna ibland genom att säga några ord 
på kinesiska. Då blev det lite fnissigt, skrattar 
Camilla.

Inte att undra på det. Knappast kunde de ki-
nesiska studerandena räkna ut på förhand att 
någon behärskade kinesiska. 

Camillas söner, William och Martin, har båda 
spelat fotboll i föreningen. William började i 
dåvarande BK-IFK efter hemkomsten och via 
Williams lag kom Camilla i kontakt med andra 

intresserade föräldrar, framför allt många akti-
va mammor i laget. Martin började som fem-
åring och spelade ännu som A-junior i VIFK. 
Hon hann vara lagledare för pojkarnas lag i oli-
ka repriser och så småningom blev det dags 
för styrelseuppdrag under ”Henkka” Skyttes 
ledning.

Camilla Pundars-Mitts har varit sekreterare 
under sina hittills åtta år i IFK:s styrelse. Där-
till säljer hon biljetter och står i kiosken under 
herrlagets hemmamatcher. Hon har också 
varit en viktig kugge i samband med talkojobb 
under landskamper och U19 EM-turneringen i 
Vasa.

Camilla ser en ljus framtid för VIFK som 
klubb och organisation:

-Det är positivt att så många nya aktiva kom-
mit med i IFK:s verksamhet. Man behöver inte 
ha egna barn med i något av juniorlagen eller 
ha spelat själv för att vara med. Forskning vi-
sar på att tillhöra ett sammanhang, en gemen-
skap, gör att människan mår bättre och blir 
lyckligare. Det är ju precis det kamratskapet 
och den gemenskapen som Vasa IFK står för, 
konstaterar hon, och fortsätter:

- Det är också bra att organisationsstruktu-
ren fortsätter att utvecklas så att man numera 
jobbar för sektionen och hela föreningen och 
inte bara för det egna laget. 

Camilla har ett tips på ett enkelt sätt, som 
alla kan stöda föreningen på. Det är att bli 
KPO-supporter där KPO betalar en viss pro-
cent till föreningen på basen av din inköpsbo-
nus utan att du själv förlorar några pengar. Ett 
lättare frivilligjobb får man leta efter, konstate-
rar Camilla.

TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

Camilla Pundars-Mitts

En mugg halvtidskaffe serverad av IFK:s sekreterare Camilla är aldrig fel.
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IFK-profiili

VIFK Magazine esittelee joka nume-
rossa lähikuvassa jonkun tunnetun 
”seurahahmon.” Henkilön, joka toimii 
kaikkien hyväksi mutta mielellään hie-
man taka-alalla. Ihmisiä, jotka aina 
ovat sinnikkäästi mukana auttamassa. 
Ihmisiä ilman joiden panoksia mikään 
seura ei toimisi. Onneksi meillä on 
monta sellaista meidän VIFK:ssa

Hon bjuder på ett vänligt ord 
i både biljettluckan och kiosken

Häneltä heltiää ystävällinen sana lippukassassa ja kioskissa
Jo muutaman vuoden ajan meitä on hemmo-

teltu suurella hymyllä ja muutamalla ystävälli-
sellä sanalla jo ennen kuin olemme edes ehti-
neet Elisa-stadionin puolelle. Tämän ilon suo 
meille Camilla Pundars-Mitts. Hän huseeraa 
”lippukopissa” stadionin ulkopuolella. Puolia-
jalla sama juttu. Se, joka hakeutuu katsomon 
sisätiloihin kahville tai syömään grillimak-
karaa kohtaa samaa ystävällisyyttä. Camilla 
seisoo etummaisena tiskin takana. Tarjoilee 
ja rahastaa kaikissa miesten otteluissa. Sen 
lisäksi hän toimii VIFK: n hallituksen sihteerinä 
valituksi tultuaan kahdeksan vuotta sitten.

Hänelle vapaaehtoistyö on itsestäänselvyys:
- Isäni sai minut jo nuorena tyttönä arvo-

stamaan talkoiden yhteisöllisyyttä ja osal-
listumisen merkitystä. Isäni oli erittäin aktii-
vinen seuraihminen ja se naisten joukkue, 
jossa minä pelasin nuorena jalkapalloa, sai 
tehtäväkseen myydä lippuja jääkiekko-ot-
teluissa. Talkootöistä tuli meille ”normaalia”, 
se nyt vain kuului asiaan.

- ”Isä” ei ollut kukaan muu kuin itse Per-Hå-
kan ”Perre” Pundars ja ”joukkue” oli Sport. 
”Perre” Pundars oli ”Mr. Vasa Sport” ja hän 
oli se, joka muutaman muun kanssa onnistui 
saamaan Vaasaan tekojään ja myös jäähallin. 
Jääkiekko-otteluihin tarvittiin vapaaehtoisia 
työntekijöitä ja ne ”Perre” löysi seuran nais-
joukkueesta. Camillan jalkapalloura liittyy 
Sportin naisjoukkueeseen.

- 13-vuotiaana rupesin pelaamaan joukku-
een laitahyökkääjänä. Naisten joukkueessa 
meitä oli silloin ruotsin- ja suomenkielisiä pe-
laajia. Nuorin oli 10 vuotta ja vanhin 45 vuotta, 
hän muistelee.

1970-luvulla naisten tai tyttöjen joukkueet 
eivät olleet kovin tavallisia. Sportin lisäksi 
VPS:llä sekä muutamalla muulla oli naisten 
joukkue Vaasan piirissä. Tyttöjen juniorijouk-
kueita ei ainakaan ollut ja jotkut tytöt olivat 
harjoitelleet poikajoukkueiden kanssa ja 
meidän, siis naisten joukkueen harjoitusvas-
tustajana oli Sportin C-pojat, kertoo Camilla, 
jonka paras jalkapallomuisto on maali, jonka 
hän teki Hietalahden kentällä. Vasurilla.

Paljon on siis tapahtunut tyttöjen jalkapallo-
rintamalla sitten 1970-luvun. Vertailun vuoksi 
voidaan mainita, että Vaasan IFK:lla on tänä 
päivänä 190 tyttö- ja naispelaajaa.

Ylioppilastutkinnon jälkeen Camilla suuntasi 
askeleensa kohti Turkua, jossa hän aloitti eng-
lannin ja muiden kielten opinnot. Mutta vähän 
kuin sattumalta hän päätyi ÅA: n ”Hankenille” 

Turussa, jossa hän opiskeli kansainvälistä 
markkinointia ja siitä tuli myös hänen pääai-
neensa. Ekonomitutkinnon jälkeen Camilla oli 
12 vuotta ulkomailla silloisen aviopuolisonsa 
kanssa, joka oli Finnairilla töissä. Hän asui 
Ruotsissa, Singaporessa, Kiinassa ja Ukrai-
nassa ennen kuin hän palasi Vaasaan 1996. 
Ulkomaan vuodet ovat antaneet Camillalle 
paljon, josta hänellä on nyt korvaamatonta hy-
ötyä ammattikorkeakoulu Novian kansainväli-
senä johtajana Vaasassa.

- Meille tapasi tulla opiskelijoita Kiinasta, 
jotka suorittivat koko sairaanhoitajakoulutuk-
sensa täällä Vaasassa. Sattuipa silloin tällöin, 
että yllätin kiinalaiset opiskelijat sanomalla 
muutaman sanan kiinaksi, mikä sai aikaan ai-
kamoista hihittämistä, Camilla nauraa.

No, mikäs ihme se nyt on. Tuskinpa kiinalai-
set opiskelijat osasivat etukäteen arvata, että 
joku puhuisi kiinaa. 

Camillan pojat William ja Martin ovat mo-
lemmat pelanneet seurassa. William aloitti 
silloisessa BK-IFK:ssa kotiinpaluun jälkeen 
ja Williamin joukkueen kautta Camilla oppi 
tuntemaan muita kiinnostuneita vanhempia, 
ennen kaikkea joukkueen monta aktiivista äi-
tiä. Martin aloitti viisivuotiaana ja pelasi vielä 
A-juniorina VIFK:ssa. Camilla ehti olla poikien 
joukkueiden joukkueenjohtajana eri vaiheissa 
ja pikku hiljaa oli hallitustehtävien aika ”Henk-
ka” Skytten johdolla.

Camilla Pundars-Mitts on ollut VIFK: n hal-
lituksen sihteerinä toistaiseksi näiden kah-
deksan vuotensa aikana. Sen lisäksi hän myy 
pääsylippuja ja seisoo kioskissa miesten ot-
teluissa. Hän on myös ollut tärkeässä osassa 
talkoissa maaotteluiden yhteydessä ja U19 
EM-turnauksessa, joka järjestettiin Vaasassa. 
Camilla näkee valoisan tulevaisuuden VIFK:lle 
seurana ja organisaationa: 

- On myönteistä, että niin monta aktiivia on 
tullut mukaan VIFK: n toimintaan. Ei tarvitse 
olla omia lapsia jossain juniorijoukkueessa 
tai, että on itse pelannut, jotta voisi olla muka-
na toiminnassa. Tutkimukset osoittavat, että 
ihminen voi paremmin ja tulee onnellisem-
maksi, kun hän on mukana jossain yhteisössä 
tai kokee yhteenkuuluvuutta. Juuri tätä yhtei-
söllisyyttä ja toveruutta on Vaasan IFK:ssa, 
hän toteaa ja jatkaa:

- On myös hyvä, että organisaation rakenne 
jatkaa kehittymistään siten, että nykyään te-
hdään töitä jaostoissa ja koko seuralle eikä 
pelkästään omalle joukkueelle. Camillalla on 
pieni vinkki kaikille, kuinka helposti seuraa 
voi tukea. Ryhtykää KPO-kannattajiksi, jolloin 
KPO maksaa tietyn prosentin seuralle, joka 
perustuu teidän bonuksiinne ilman että te itse 
menetätte rahaa. Helpompaa vapaaehtoisty-
ötä saa hakemalla hakea, sanoo Camilla.

TEKSTI: K. D. LÅNGBACKA
KUVA: K. D. LÅNGBACKA

Camilla Pundars-Mitts

VIFK:n kioskin avaaminen ja sulkeminen on ollut Camilla 

Pundars-Mittsin tehtävä monessa kotiottelussa.
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Varaa aika ilmaiseen
yritysneuvontaan

Boka tid till gratis
företagsrådgivning

www.vasek.fi

Follow VIFK on:

GENAST IBRUKTAGNINGSBARA MASKINER FÖR SKÖTSEL AV TRÄDGÅRDEN

www.marander.fi  •  email: marander@maskin.netikka.fi

Cirkelv. 15,
65100 Vasa

tel. 06-3182950
0500-364688

MidjestyrdMidjestyrd
hydrostatisk hydrostatisk 
kraftöverföringkraftöverföring

Trädgårdstraktor som 
gör gräsklippningen 
bekymmersfri. Mång-
sidig och lättanvänd.

Arbeta tryggt och bekvämt med 
STIHL säkerhetsutrustning!

FRÅGA EFTER  
PAKETERBJUDANDE.

Ultralätta motorsågar

Stihl MS 180 Erbjudande
• Volym 32 cm3 

• 4,3 kg 279279€

Stihl MS 170 Erbjudande
• Volym 30 cm3 
• 4,2 kg 199199€

Stihl MS 194 CE Erbjudande
 • Volym 30 cm3

 

• 3,3 kg 399399€

Stiga NYA Multiclip 
47-modeller!

Stiga Park 120
FRONTKLIPPARE

Stiga Tornado

STIHL TRIMMER

från 245245€€

25952595€€

15951595€€

129129€€

Automattrådhuvud

från

19991999€€

STIHL RMI 632
ROBOTGRÄSKLIPPARE
Klippbredd 28 cm och 
klarar ytor på upp till 
3.000 M2 utan problem.

Trycktvätt
STIHL RE 88

NYA MODELLER!

MSA 140 C-BQ 
- Batteridriven såg
Brukstid ca 45 min (AK30)

MSA 120 C-BQ 
- Batteridriven såg
Brukstid ca 35 min (AK20)

329329€
inkl. batteri och laddare

369369€
inkl. batteri och laddare

• MotoMix •
Miljövänlig 2-T bränsle, som tillverkas genom 
att använda STIHLs egna HP Ultra motorolja 
av toppkvalitet – går till alla 2-taktsmotorer 
samt till STIHL 4-MIX maskiner!199199€€

SUNDOM 
9 KM

SOLF / SULVA 
8 KM

MALAX / MAALAHTI 
3 KM

Malax återvinningsstation  
Maalahden 
hyötykäyttöasema

Stra
ndväg

en

Ran
tat

ie

Mycket bra läge!
Hyvien yhteyksien 

päässä!

MALAX ÅTERVINNINGSSTATION 
Fjärdingsvägen, Malax
må, ons kl. 12-19, fre kl. 14-19
(maj-september även lö kl. 10-14)

 

MAALAHDEN HYÖTYKÄYTTÖASEMA
Neljännestie, Maalahti
ma, ke klo 12-19, pe klo 14-19 
(touko-syyskuu myös la klo 10-14)

Ab Stormossen Oy
010 320 7600  
Växel / Vaihde 
stormossen.fi
info@stormossen.fi
          stormossen

Herrg
ård

s K
öttr

ökeri

BBD
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André Johansson är med sina 53 år på nack-
en rena ynglingen i VIFK:s glada bowlinggäng. 
Han efterträdde mångåriga ordföranden 
Matts Majors häromåret är sålunda en relativt 
nyvald kapten för föreningens bowlingssek-
tion. Den stigande medelåldern och svårighe-
terna med nyrekrytering är två av orosmolnen 
för VIFK-bowlingen idag. Trenden är på neråt-
gående i Vasa, ja, i hela landet för den delen. 
Men André och hans bowlingvänner har pla-
ner på att re-vitalisera sporten och göra den 
populär bland de yngre igen. Målgruppen finns 
på nära håll – inom den egna föreningen VIFK!

- Vi lever och har roligt, hälsar André från 
IFK-bowlarnas träningskväll på onsdagar i 
Vasa bowlinghall.

- Aj, hur många aktiva vi har? Nå, nog har vi 
oftast 12 man till en klubbkamp åtminstone, 
men faktum är att folk blir äldre. Det är samma 
sak runtom i Finland. Man ser nästan bara ve-
teraner i hallarna numera, analyserar han.

- VIFK har dock aktiva spelare i alla åldrar, 
den yngsta är 30 år och den äldsta är 79 år. 
Vår damspelare, Monika Blomstedt-Björk, 
spelar med herrarna på lika villkor tack vare 
medeltalshandikappet i stortävlingar.

Det är kanske många nytillkomna IFK:are 
som inte vet det, men VIFK har haft bowling på 

VIFK är inte bara fotboll
Bowlarna vill dela med sig av glädjen

programmet allt sedan 1952 då föreningens 
bowlingsektion bildades. Så nästa år infaller 
alltså ett 70-årsjubileum i kamratbowlingens 
historia. Sektionen har en speciell ställning 
inom moderföreningen och har sin egen eko-
nomi.

-Vi lever i vår egen ”bubbla”, säger ordföran-
den med glimten i ögat.

Det är just glädjen och den avslappna-
de stämningen som är kännetecknet för 
bowlinggänget och det som gjorde att André 
och andra valde att börja bowla för VIFK efter 
att Gamblers upplöstes. I VIFK har man kul på 
träningar och matcher, det är inte så allvarligt.

Förutom träningskvällar och matcher kan 
VIFK-bowlarna njuta av en alldeles speciell bo-
nus och det är att delta i den årliga IFK-turne-
ringen som turvis ordnas av IFK-föreningarna 
i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. En 
turnering kamrater emellan som arrangerats 
ända sedan 1976.

- Det är häftigt att känna en större gemen-
skap och få träffa andra IFK:are runtom i 
Svenskfinland. Vi är som en enda stor familj. 
Synd bara att utbytet med IFK Umeå torkade 
in, men det finns alla chanser att återuppta det 
snart, då nya färjan är här och pandemin för-
hoppningsvis är över, konstaterar Johansson.

Nya planer finns också för en annan verk-
samhet. Det gäller att få fart på nyrekrytering-
en. Blickarna går mot den egna föreningens 
fotbollsjuniorer och -föräldrar.

- Vi tänker oss att ett juniorlag per kväll kun-
de komma till bowlinghallen och prova på. Vi 
bowlare kunde ge goda tips och råd. På det 
sättet kunde juniorlagen ytterligare förbätt-
ra lagandan och vi kunde kanske så ett frö 
till intresse bland juniorer och föräldrar. Rena 
win-win-situationen, konstaterar André Jo-
hansson.

André Johanssons bästa minne från 
bowlingen är första stortävlingsvinsten 
(1995) då han vann en betydande prissum-
ma. Men han har också ett brinnande intresse 
för ishockey. Han ser varenda ligamatch som 
Sport spelar i ishallen, det är ett som är säkert. 
Från hemmet i Sunnanvik är det nära till såväl 
ishall som bowlinghall. Nära till naturen är det 
också, vilket passar utmärkt väl för hans nyas-
te hobby – geocaching.

TEXT: K.D. LÅNGBACKA
FOTO: K.D. LÅNGBACKA

Det är glada miner bakom maskerna då IFK-bowlarna André Johansson (t.v.) och Christer Kronman samlas i hallen. 
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Jag ska berätta en historia, tagen ur mitt 
eget liv, ur en tid i mitt liv när jag under flera års 
tid led av olika typer av ätstörningar. Jag hopp-
as att min historia kan hjälpa någon annan av 
er unga tjejer och killar där ute som kanske 
känner igen sig. Framför allt vill jag att alla för-
äldrar och tränare tar det här på största allvar, 
för er kunskap, eller okunskap, kan påverka 
mer än ni tror. 

När det började mer på allvar gick jag i gym-
nasiet och spelade fotboll på hög nivå och fick 

blev expert på att dölja det för allt och alla, och 
jag tror att många som lider -  eller lidit -  av 
ätstörningar kan känna igen sig. Jag ville inte 
att någon skulle stoppa mig, för jag hade ju full 
kontroll på min situation och jag visste precis 
hur jag ville leva just då. 

I något skede började det påverka mig så 
pass mycket att jag förändrades som person. 
Glad och social som jag alltid varit började jag 
dra mig för att umgås med andra. Jag ville inte 
hamna i sociala situationer, för det kunde ju 
rubba mitt strikta beteende. Som fotbollsspe-
lare var mina styrkor att jag var kvick och ut-
hållig, men det förändrades ju också totalt. All 
min energi gick till att leva det strikta, sjuka liv 
jag hade format. 

Jag började få mindre och mindre speltid, 
för jag presterade ju varken på träningar eller 
matcher. Det tog väldigt hårt på mig, jag kände 
mig otroligt dålig och var fylld av skam, men 
tyvärr fick inte ens det mig att sluta med mitt 
sjuka beteende. Jag åkte på landslagsläger 
och var otroligt nervös, för jag visste ju att jag 
var sjuk. Väl där var det dags för tester i uthål-
lighet, snabbhet och styrka. Jag presterade 
sämre än någonsin och under mitt individuel-
la samtal med tränarna fick jag minsann höra 
om det. Jag var så ledsen och bestämde mig 
där och då att för första gången berätta för 
någon om mitt störda beteende. Jag berätta-
de att jag under en lång tid haft svårt med ma-
ten och att jag sovit väldigt dåligt. Jag nästan 
grät, för det var väldigt känsligt för mig. Som 
svar fick jag: ”Det där är bara bortförklaringar. 
Du måste prestera bättre om du ska vara här”. 
Där och då tappade jag totalt förtroendet för 
dessa tränare, som uppenbarligen inte kun-
de se någon annan än fotbollsspelaren i oss 
unga tjejer som var där på läger. Jag tappade 
även motivationen för fotboll och slutade spe-
la efter en tid.

Kroppen sa ifrån på alla sätt och vis, jag var 
sjuk hela tiden. Det var förkylningar, det var 
feber, det var utdragna lunginflammationer. 
Kroppen orkade inte mer och la av på många 
sätt och vis. Det tog många år för mig att hit-
ta tillbaka till ett sunt och friskt beteende. Min 
räddning var i slutändan ändå mitt starka in-
tresse för träning. Jag längtade efter att känna 
mig frisk, stark och pigg så att jag skulle kun-
na göra det jag tyckte så mycket om, nämligen 
träna och umgås med andra. En person som 
står mig väldigt nära, började lära mig vad 
mat egentligen är samt hur människokroppen 
fungerar. Jag fick mer kunskap, och detta var 
sedan nyckeln till det friska och hälsosamma 
liv jag lever idag. 

För idag är jag fullt frisk. 
Till er föräldrar och tränare; om ni märker att 

en ung person plötsligt förändras - våga då frå-
ga hur hen mår. Och till er tränare - kom ihåg 
att det finns en person bakom varje fotbolls-
spelare. De är människa precis lika mycket 
som du. 

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden 
VAASA-VASA 
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ett väldigt osunt förhållande till mat och till 
min egen kropp. Jag var ända från början fullt 
medveten om att det jag höll på med var osunt 
och rent ut sagt sjukt, men jag ville ändå fort-
sätta. 

Jag mådde väldigt dåligt, både fysiskt och 
psykiskt. 

Samtidigt fick jag en stark kick av adrenalin 
när jag lyckades fullfölja mitt sjuka beteende. 
Utifrån var det få som märkte något, för tyvärr 
var det under en lång tid lätt att dölja det. Jag 

Fotboll och ätstörningar
En ung tjejs berättelse

Personen på bilden och artikelförfattaren är inte identiska. Bilden är endast en illustration.
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Lediga hyresbostäder och tomter  
i Malax kommun Nära till all service, 

bl.a.  affär, HVC och apotek
Intresserad? 

Kontakta disponenten, tel 050 5524301
Närmare uppgifter: www.malax.fi

Naturnära boende när det är som bäst

BOTNIA BOLTP

•  grundarbeten, tak, murning och nybyggen
•  köks- och badrumsrenoveringar
    (VTT:s våtrumscertifikat)
•  målning och tapetsering, kakelarbeten
•  montering av inredningar
•  VVS-arbeten
•  cellulosaisolering som lösull och skiva
•  även större projekt t.ex. industrihallar och radhus 

BYGG & RENOVERING - FRÅN GRUND TILL TAK
Vi är en bygg- och 
renoveringsfirma från 
Korsholm som utför 
mångsidiga arbeten 
åt både små och 
stora kunder.
Läs mer: timbergs.fi

Hultvägen 180, 65630 Karperö
Ring 040 910 4166 eller 050 525 6673
dennis@timbergs.fi, www.timbergs.fi

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

 
Fotis är roligt! 

Flickor och pojkar (2010-2015) 
Vi har verksamhet  

för alla åldersklasser.  
Kom och prova på! 

Verksamhetsavgift från 95€/år inkl träningsskjorta  
Glädje och kamratskap på och 

utanför planen! 
 

Anmäl er: 

www.vifk.fi -> ”Ny spelare” 
 

  
Futis on hauskaa! 

 
Tytöt ja pojat (2010-2015) 

rohkeasti mukaan kokeilemaan! 
Meillä on toimintaa kaikkiin 

ikäluokkiin. 
Toimintamaksu alk 95€/vuosi sis harjoituspaita 

 
Iloa ja ystävyyttä palloilun parissa! 

 

 
Ilmoittaudu: 

www.vifk.fi ->  ”Uusi pelaaja” 
 

 

Kaikki VIFK:n joukkueet ovat juuri päättäneet kautensa. Tämä koskee niin ka-
ikkein pienimpiä kuin edustusjoukkueitamme. Mutta,  koska jalkapallo on tänä 
päivänä ympärivuotista urheilua, niin kaikki juniorijoukkueet ovat jo aloittane-
et uuden kauden. Edustusjoukkueet aloittavat perusharjoittelun joulukuussa.

Juuri tämä, että kausi on tätä nykyä 12 kuukauden mittainen asettaa suuria 
vaatimuksia valmentajille ja joukkueenjohtajille. Kuten myös kaikille muille, jot-
ka tekevät taustatyötä jokaisen pikkujunnun hyväksi. Olette kullanarvoisia. Mi-
nulla on kuitenkin sellainen tunne, että aivan liian harvoin saatte kuulla tästä.

Haluan seuran puolesta kiittää teitä kaikkia tekemästänne arvokkaasta työstä. 
Toivottavasti jatkatte samaan malliin.

On tapana valittaa, että talkoohenki on katoavaa voimavaraa. Mutta siinä sam-
assa unohtuvat helposti kaikki te, jotka olette mukana tekemässä väsymättö-
mästi työtä seuran toiminnan hyväksi. Kaikesta huolimatta meitä on aivan liian 
vähän ihmisiä eri jaostoissamme. Kaikki olisi niin paljon helpompaa, jos mei-
tä olisi vähän enemmän. Toiminta pyörii joten kuten mutta sen kehittäminen 
vaatisi lisäresursseja. Olen sanonut tämän aikaisemmin. Tiedän. Mutta mitä 
enemmän hartioita sitä pienempi taakka kunkin hartioille. Se on vain näin yk-
sinkertaista. Ottakaa mielellänne yhteyttä, mikäli tuntuu siltä, että haluaisitte 
olla mukana toiminnassamme. Jotain pientä silloin tällöin tai miksei myös jo-
tain pysyvämpää. Yhdessä olemme vahvempia.

Olemme aloittaneet Vaasan Palloseuran kanssa yhteistyön, joka näin alkajai-
siksi koostuu yhteisestä kausikortista. Yhteistyötä laajennetaan ajan myötä. 
Mutta tästä ilmoitamme lissä myöhemmin. Meidän kaksi perinteikästä seu-
raamme eivät katoa mihinkään, vaan teemme yhteistyötä, jotta voisimme hyö-
dyntää toisiamme mahdollisimman hyvin ja voidaksemme nostaa vaasalaisen 
jalkapalloilun jalkapallo-Suomen salonkeihin taas.

Haluan myös omasta puolestani kiittää, kun nyt vetäydyn puheenjohtajan ja 
hallituksen paikaltani, koska aika ei kerta kaikkiaan millään enää riitä. Olen kui-
tenkin mukana toiminnassa jatkossakin – mutta hieman  vähemmän aikaa vaati-
vissa tehtävissä.

 VIFK on lähellä sydäntä. Mutta , jos katsomme asioita vähän laajemmin voim-
me nyt iloita siitä, että Suomi nyt ensimmäistä kertaa saa olla mukana miesten 
suurturnauksessa. Tosin EM-kisoihin mahtuu nykyään 24 joukkuetta. Mutta sil-
ti. Tämä on kerta kaikkiaan omiaan lisäämään maamme jalkapalloinnostusta.

Kim Sund puh. joht.

Kohti 
uusia aikoja

FOTO: JOHAN GEISOR

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden 
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Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden 
VAASA -  VASA, puh-tel 06-319 3900

auki – öppet, ma – pe, må - fre 10-19, la – lö 10-16, 
su-sö 12-16
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BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

Bakom varje
framgångsrikt

företag står en kunnig
bokföringsbyrå!

Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet

+358 (06) 3209 550
info@back-vilen.�

W W W . B A C K - V I L E N . F I

 
Kvalitativa hem- och 

företagsstädningar i Vasa och Korsholm
 

 
www.brittasocarinas.fi            brittasocarinas@gmail.com            040-6796290

Maaperätutkimus tulee aina tehdä ennen rakentamista
Grundundersökning borde alltid utföras innan man börjar bygga

Tarvitsetko palvelujamme? Haluatko tarjouksen? Ta gärna kontakt, så diskuterar vi mera!
Insinššritoimisto Snickars Oy, isak@isnickars.Þ, 044 062 5570

MAAPERÄTUTKIMUKSET
Maaperätutkimus kertoo maan kanta-
vuudesta. Monet kunnat vaativat, että 
maaperätutkimus pitää tehdä ennen 
rakennusluvan saamista. Jos aikomuk-
sena on ostaa tontti, on viisasta teettää 
maaperätutkimus yhdessä myyjän 
kanssa paalutustarpeen selvittämisek-
si.

LEVYKUORMITUSKOKEET
Levykuormituskokeet on hyvä tehdä 
erityisesti omakotitaloille mutta myös 
muille rakennuksille, jotta voidaan var-
mistua siitä, että rakennuspaikan kan-
tavuus on riittävä.

ENERGIATODISTUKSET & 
ENERGIALASKELMAT ARA:N 

ENERGIATUKEEN
Energiatodistus vaaditaan lain mukaan 
silloin, kun rakentaa, myy tai vuokraa 
taloa tai asuntoa. ARA:n energiatukea 
voi saada esimerkiksi yksityinen talon-
omistaja, joka vaihtaa vanhan sähkö-
kattilan ilma-vesilämpöpumppuun, tai 
taloyhtiö, joka vaihtaa vanhan öljyläm-
mityksen maalämpöön.

GRUNDUNDERSÖKNINGAR
En grundundersökning ger information 
om markens bärighet. Många kommu-
ner har ett krav på att en grundunder-
sökning måste utföras för att få bygg-
nadslov. Har man planer på att köpa en 
tomt, är det klokt att utföra en grund-
undersökning i samråd med säljaren 
för att ta reda på markens bärighet.

SKIVBELASTNINGSPROV
Skivbelastningsprov är bra att utföra 
speciellt till egnahemshus men även till 
andra typer av byggnader, för att säk-
erställa att husgrundens bärighet är till-
räcklig.

ENERGICERTIFIKAT & 
ENERGIBERÄKINGAR TILL ARA:S 

ENERGIUNDERSTÖD
EnergicertiÞkat krŠvs enligt lag nŠr 
man bygger, säljer eller hyr ut hus. 
ARA:s energiunderstöd kan ges t. ex. 
till en privat egnahemshusägare som 
byter ut den gamla elpannan mot en 
luft-vattenvärmepump eller till ett hus-
bolag som byter ut den gamla oljeupp-
värmningen till bergsvärme.

MAINOS/ANNONS

9.7 Tullmagasinet i Nykarleby kl 19.00

10.7 Tottesunds herrgård kl 19.00

11.7 Åminne folkpark kl 19.00

12.7 Strandis Larsmo kl 19.00

13.7 Fagerö folkpark kl 19.00

14.7 Ramsholmen Ekenäs kl 19.00

15.7 Tolkis Borgå kl 19.00

Förköp www.netticket.fi eller vid dörren. 30 € inkl. exp. avg.

Med Henrik Åberg, Heléne Nyberg  
och Philip Järvenpää. 
 
En helkväll med berörande musik, skratt och 
gråt, en kväll vi behöver efter coronan.  
Något för just dig. Thomas Enroth med musiker 
medverkar.

Tel. 044 986 2049
Wolffskavägen 36, 65100 Vasa

Öppet varje vardag mellan 07.15–15.00

www.leisoncafe.fi

www.epv.fi


