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ORDFÖRANDES SPALT

Bästa vänner! Jag har varit 
med om allt möjligt under 
min tid i Vasa IFK. Men inte 
någon sådan senhöst och 
vinter som 2014–2015. Ett 
sådant roende och hopande, 
om vilka lag som skall bort 
ur de högsta serierna. Lik-
som då vilka som skall vara 
i division 2 samt i vilken zon 
de skall spela! Vari ligger då 
felet? Att några föreningar 
och klubbar har svag eko-
nomi kan vi inte påverka 
mycket. Så är det och kom-
mer alltid att vara. Bara att 
beklaga, självfallet. Men det 
borde fi nnas ett system, 
som i god tid vaskar ut de 
föreningar som inte har till-
räckligt stark ekonomi och 
organisation för att klara av 
licenskraven för ifrågavaran-
de serie.

Hoppas verkligen att FBF-

Serierna borde slås fast tidigare!
gänget i H:fors ser över 
rutinerna så vi slipper en 
motsvarande situation i 
framtiden. Det är inte juste 
mot varken spelare eller ak-
tiva som jobbar på att bygga 
lag för en helt annan division 
än vad det verkligheten blir. 

Givetvis fi nns möjligheten 
att tacka nej till avancemang 
i dessa situationer. Men vem 
gör nu det?

Det är första gången som 
två lag från Vasa IFK stiger 
den 31 januari. Givetvis en 
positiv sak för nejdens fot-
bollsintresserade och aktiva 
ungdomar. Nu har vi ”full 
hand” i Vasa, på herrsidan; 
VPS i ligan, Vasa IFK i divi-
sion 1, FC-Kiisto i division 2 
och fl era lag i trean. Vasa IFK 
har damerna i ligan medan 
Iskmo–Jungsund återfi nns i 
division 2. Petalax IK packa-

de tyvärr ihop och drog sig 
ur damernas division 1.

Det blir helt klart utmana-
nande att plocka poäng i 
”herrettan” liksom i ”dam-
ligan”; vi är ju liksom minst 
två månader efter med orga-
niseringen redan i starten... 
Däremot är väl inte situa-
tionen helt hopplös i fråga 
om att bättra på med några 
lämpliga förstärkningar. Vi 
får säkert en indikator på 
hur vi ligger till efter cup-
matcherna under februari 
och mars?

Hoppas verkligen att det 
för en gångs skull blir ett pu-
blikvänligt och ekonomiskt 
optimalt program för bägge 
lagen. Närmare bestämt pro-
gram som lockar maximalt 
antal åskådare.

A-juniorerna inledde sitt 
FM-kval med vinst över JJK 
med 4–3 häromveckan. I 
skrivande stund den enda 

matchen de spelat. Säkert 
tre värdefulla poäng då pot-
ten räknas ihop senare i vår. 
Vi håller tummarna!

Ni som beundrar och upp-
skattar Vasa IFK, kan gärna 
söka fram bankgirot för in-
betalning av medlemsavgif-
ten (fi nns inne i tidningen). 
Alla som är medlemmar i 
VIFK har automatiskt bra 
rabatt på inköp från Starkki, 
Maskinservice Marander, In-
tersport, Dekk Partner och 
Rinta-Joupis Bilaffär. Detta 
genom att visa upp medlem-
skortet (kolla i inne i tidning-
en efter kortet).  Dessutom 
hoppas jag att ni stöder våra 
annonsörer. Må sedan gälla 
sophämtning, bankärenden, 
försäkringar eller annat som 
är väsentligt för vardagen.

Må så gott fram till utgiv-
ningen av nästa ”VIFK Ma-
gazine”. Nästa tidning torde 
komma ut 11.4. Alltså veck-
orna innan serien börjar. 
Var premiären spelas vet vi 
ingenting om – varken för 
herrar eller damer – ännu 
i detta skede. Synd att inte 
Sandvikens nya stadion var 
klar redan nu i vår. Då skulle 
vi ha sluppit dividerandet 
om var vi skall spela de för-
sta matcherna säsongen 
2015. Det lär ju bli trångt på 
Sandviken nu då tre lag skall 
samsas om naturgräset.

Med bästa fotbollshälsningar,

Henrik Skytte,
ordf. för Vasa IFK

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och 
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar 
depositionen med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för 
en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknadssituationen. 
Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Välkommen till Aktia!

Ser en människa i varje kund.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
trä� på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Välkommen till Aktia!

Vasa Skidklubb / Vaasan Hiihtoklubi

ÖJBERGET

www.vaski.org
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Sarjat pitäisi 
lyödä lukkoon 
aikaisemmin
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Hyvät ystävät! Olen ko-
kenut Vasa IFK:n aikanani 
yhtä sun’ toista. Mutta en 
tällaista myöhäissyksyä 
ja talvea kuin 2014-2015. 
Minkälaista huopaamista 
ja soutamista siitä, mitkä 
joukkueet pelaavat missä-
kin sarjassa. Missä on vika? 
Sille emme voi mitään, että 
joillakin seuroilla on heikko 
talous. Näin on aina ollut ja 
tulee olemaan. Ei voi muuta 
kuin valittaa, tietysti. Mutta 
pitäisi olla jonkinlainen jär-
jestelmä, joka hyvissä ajoin 
seuloo ne seurat, joilla ei ole 
tarpeeksi resursseja kunkin 
sarjatason lisenssivaatimus-
ten täyttämiseksi.

Toivon totisesti, että SPL 
:n porukka Helsingissä laatii 
uudet rutiinit, jotta emme 
toista kertaa kokisi  moista. 
Se ei ole reilua pelaajia eikä 
aktiiveja kohtaan, jotka 
ovat rakentamassa joukku-
etta ihan toista sarjaa varten 
kuin mitä todellisuudessa 
sitten tapahtuu. Totta kai 
kaikilla on mahdollisuus tor-
jua tarjous, mutta kuka nyt 
niin tekee?

Tämä on ensimmäinen ker-
ta, kun kaksi VIFK :n joukku-
etta nousee 31. tammikuuta. 
Totta kai tämä on myöntei-
nen asia seudun nuorille ja 
aktiiveille jalkapallonharras-
tajille. Nyt meillä on Vaas-
assa ”täys’ käsi”, miesten 
puolella; VPS liigassa, Vasa 
IFK Ykkösessä, FC Kiisto 
kakkosessa ja monta jouk-
kuetta kolmosessa. Naisissa 
VIFK on liigassa, Iskmo-Jung-
sund  kakkosdivisioonassa. 
Valitettavasti kävi kuitenkin 
niin että Petalax IK vetäytyi  

Ykkösestä.
Pisteiden saaminen Yk-

kösessä ja naisten liigassa 
tulee olemaan kovaa, olem-
mehan vähintään kaksi 
kuukautta jäljessä organi-
soinnissa. Sen sijaan jouk-
kueiden kohentaminen  
muutamalla vahvistuksella 
ei näyttäisi myöhäiseltä. 
Helmi- ja maaliskuun cup- 
ottelut näyttävät varmasti, 
missä mennään. Jännäksi  
jää nähdä minkälaiseksi 
miesten ja naisten otteluo-
hjelmat muodostuvat 2015. 
Toivon mukaan ne olisivat 
kerrankin yleisöystävällisiä 
ja taloudellisesti mahdolli-
simman edullisia kummalle-
kin joukkueelle. Toisin sano-
en mahdollisimman paljon 
yleisöä vetäviä.

A -juniorit aloittivat SM- 
karsinnat taannoin voitta-
malla JJK :n 4–3. Tätä laadit-
taessa tämä on toistaiseksi 
joukkueen ainut ottelu. Te, 
jotka ihailette ja arvostatte 
VIFK:ta  olkaa hyvä ja etsikää  
käsiinne jäsenmaksun pank-
kisiirtolomake (se löytyy 
lehdestä). Kaikilla VIFK:n 
jäsenillä on automaattisesti 
hyvät alennukset seuraa-
vista kohteista, Starkki,  Ma-
randerin konehuolto, Dekk 
Partner, ja Rinta-Joupin 
autoliike. Alennuksen saa, 
kun näyttää jäsenkorttinsa. 
Lisäksi toivon, että tuette 
ilmoittajiamme koski asia 
sitten pankkiasioimista, ros-
kien kuljetusta, vakuutuksia 
tai muita arkisia asioita.

Voikaa hyvin ensi kertaan. 
Seuraava lehti ilmestynee 
11.4. Siis muutamaa viikkoa 
ennen sarjan avausta. Tässä 

vaiheessa emme tiedä missä 
avaukset pelataan. Ehkä Bot-
nia -hallin kotikentällä. Sääli, 
että Hietalahden stadion ei 
ollut valmis tänä keväänä jo. 
Silloin ei näitä asioita olisi 
tarvinnut miettiä. Hietalah-

dessa  voi tulla ahtaat paikat 
nyt,  kun kolme joukkuetta 
on samoilla apajilla.

Parhain jalkapalloterveisin,

Henrik Skytte                  
VIFK:n puheenjohtaja

FRIDAY!
Tilaa sushi-annoksesi viimeistään torstaina! TAKE AWAY-annokset noudettavissa aina perjantaisin klo 11.00 alkaen. 

Beställ din sushi portion senast på torsdag! TAKE AWAY-portionerna kan hämtas varje fredag från kl. 11.00.

SUSHI
Tilaa! Beställ!

010 2292 444Puh/Tel
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VALMENTAJAN PALSTA

Sarjavoittomme palkittiin sittenkin 
ykkösdivari paikalla. Puhutaan kabi-
nettipäätöksestä mitä tahansa, niin 
moraalisesti omatuntoni on kuitenkin 
puhdas. Johtuen tietenkin siitä, että 
voitimme oman sarjamme.

Luonnollisesti ykkösen paikka aset-
taa seuran yht´äkkiä uusien haasteiden 
eteen. Edessä on kivikova sarja, jossa 
puolet joukkueista on pelannut liigaa 
viimeisen kolmen vuoden aikana, sarja 
jonka voi huoletta luokitella vähin-
täänkin puoliammattilaissarjaksi.

VIFK ei ikinä rupea kilpavarusteluun, 
mutta muutama kovan luokan peluri 
olisi tietenkin näin valmentajan kan-
nalta hieno asia. Tosin joukkueemme 
on tässä vaiheessa kautta jo hyvin pit-
källe rakennettu, ja hyvä niin. Olen tosi 
iloinen pelaajien puolesta, että saavat 
näyttää kyntensä Suomen toiseksi kor-
keimmalla sarjatasolla. Se on heidän 
kehityksensä kannalta todella tärkeää. 

Niin kuin olen usein todennut, niin 
pre-season on tässä maassa kohtuutto-
man pitkä. Sarjapaikasta tehty päätös 
antaa kaikille hyvän piristysruiskeen 
ja uudenlaisen motivaation tulevien 
kuukausien raakaan harjoitteluun. 
Sillä kaikki tekeminen niin kentällä 
kuin sen ulkopuolellakin pitää tehdä 
entistä paremmin. Se takaa sen, että 
kesällä Hietalahden hienolla viheriöllä 
nähdään ahnaasti hyökkäävä, ennak-
koluuloton ja kaikkensa pelille antava 
VIFK.

Sillä meillä ei ole mitään muuta kuin 
voitettavaa….ja mehän voitamme! Go 
Blue Hearts! Terveisin Kärde

PS. Isot onnittelut myös naisjouk-
kueelle ja sen taustoille liigapaikan 
johdosta!!!
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Edessä on ilman 

muuta kivikova sarja, 

mutta olen iloinen 

pelaajien puolesta

WASASPORT

Herrlagets tränare Tomi Kärkkäinen är naturligtvis glad över att hans gäng får 
pröva sina krafter i division 1. Nu är det gamla storlag som TPS, Haka och MyPa 
som står för motståndet. Samtidigt är han mån om att betona att han också är 
glad över att damerna nu får spela i ligan. Det blev klart då KF10 från Karleby 
inte fick fortsätta i högsta serien. I herrlagets fall handlade det i slutändan om att 
Atlantis inte fick någon licens för spel i division 1. Innan dess hade Honka och 
MyPa petats ner ur ligan medan KTP och ilves fick överta deras platser.

puh./tfn 346 2111    www.sparbanken.fi/kvevlaxsb

Vasakontoret finns nu på Handelsesplanaden 20!       
Vaasan konttori nyt osoitteessa Kauppapuistikko 20!Korsholm – Vasa – Vörå   Mustasaari – Vaasa – Vöyri
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Edessä on ilman 

muuta kivikova sarja, 

mutta olen iloinen 

pelaajien puolesta

LOKAL
OMSORG

LOKAL
OMSORG

Din lokala däckhandlare | Paikallinen rengas asiantuntiasi
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 Oy Rakennuspalvelu G. West 

 PL 7 

 65101 Vaasa 

 Mob. +358 50 306 8925 

 Fax 06 321 4002 

 info@gwest.fi 

 

*Samtalspriser via fast linje 8,28 cent/samtal + 5,95 cent/min.,
från mobiltelefon 8,28 cent/samtal + 17,04 cent/min.

Hos oss är också det möjligt. 
Fråga mera om vårt depositionserbjudande 
eller gå in på www.aktia.fi.
Depositionserbjudandet gäller när du
kombinerar depositionen med andra
sparaprodukter som Aktia erbjuder.

”Jag vill ha 
3,5 % årlig 

ränta på min 
deposition.” 

Välkommen till Aktia Bank!
Ring och boka tid till närmaste kontor
på nummer 010247 010* (vardagar 8-20).

Ser en människa i varje kund.

*

Hos oss är också det möjligt.
Fråga mera om vårt depositionserbjudande
eller gå in på www.aktia.� .
Depositionserbjudandet gäller när du
kombinerar depositionen med andra
sparaprodukter som Aktia erbjuder.

”Jag vill ha 
3,5 % årlig 

ränta på min 
deposition.”

Välkommen till Aktia Bank!
Ring och boka tid till närmaste kontor
på nummer 010247 100* (vardagar 8-20).

Ser en människa i varje kund.

YKSILÖLLISET

KODIT
ELÄMÄÄ VARTEN

INDIVIDUELLA

HEM
FÖR LIVET

Etsitkö uutta kotia tai sijoitusasuntoa? 

Söker du ett nytt hem eller en investeringsbostad? 

KATSO KAIKKI HUONEISTOT:
SE ALLA BOSTÄDER:     ASUNNOT.FI

2012

Ratakatu 1B, Vaasa    Bangatan 1B, Vasa 
(06) 3122 800

www.movaco.f i
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ENDAST 15 FÖRESTÄLLNINGAR KVAR!

WASA TEATERS BILJETTKASSA
Sandögatan 7, 06-3209330

öppen må-lö kl 12-14.30 & 15-17
WWW.NETTICKET.FI  

WWW.WASATEATER.FI
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Säsongen 2014 har gått och mycket 
har hänt. Nu dags för 2015. Men kanske 
lämpligt att inventera läget här! VIFK 
har nu juniorlag för 2010 och äldre 
(flick- och pojklag). I sista numret för 
år 2014 konstaterade vår ordförande 
lite förvånat att våra yngsta faktiskt är 
födda 2010–talet. Känns lite otroligt.

Många funderar säkert över hur man 
tar kontakt. Lättaste sättet att hitta 
mer info om lagen, som t.ex. kontakt-
uppgifter, är via föreningens hemsidor: 
www.vifk.fi. Där kan man också anmäla 
sig via ”INFO-ny spelare”. Alla nya flick-
or och pojkar är välkomna att prova på 
om fotboll är ”min grej”!

VIFK har regionens bredaste verk-
samhet i fotboll, ingen annan har sam-
ma bredd då vi ser till både flick– och 
pojkfotboll. VIFK är som enda förening 

En titt i backspegeln – men nu framåt!
med flick- och pojklag ända till de älds-
ta juniorlagen. 

Vi har nu ca 600 juniorer som ”spar-
kar boll” så gott som året runt. Av alla 
juniorer är ca 1/3 flickor och 2/3 pojkar. 
Men vi försöker satsa lika mycket på 
både pojkar och flickor. Vi har lag från 
4 år och äldre för både flickor och poj-
kar.

VIFK vill ge alla juniorer möjlighet att 
utvecklas med sina kompisar i trygg 
miljö. Nya kompisar kommer på köpet. 
Tänk på det!

Vi gör förstås ingen ”elitsatsning” 
bland knattar. Vem kan se och veta, 
vem eller vilka av dagens 9-åringar som 
blir en stjärna? Ingen, även om det kan-
ske finns de som tror sig veta. Istället 
ska juniorerna få vara tillsammans med 
sina kompisar där de känner sig trygga 
och bekväma.

När man kommer i högre ålder kan 
man börja dela lagen i olika nivågrup-
per då det blir ”mer allvar”. Den saken 
gör vi inte heller någon hemlighet. Det 
är så det fungerar. Det här sker någon 
gång i högstadiet; i ett skede då har 
man också har bytt skola, fått nya kom-
pisar med mera. Det där brukar falla 
sig naturligt. I den åldern har också trä-
ningsmängden ökat. Alla vill helt enkelt 
inte träna och spela 5-7 ggr./vecka utan 
nöjer sig med mindre. Oavsett var man 
spelar så måste vi försöka att alla har 
möjlighet att spela på egen nivå.

 Är det rätt alternativ att inte elitsatsa 
bland knattar och dela dem i nivågrup-
per. Vem vet, men det är ”VIFK–vägen”. 
Ett bra exempel på det här är 00-poj-
karna. Vi hade ännu år 2014 två lag 
(City och Smedsby). Nå, nu till 2015 
slås lagen ihop. Men ändå. Båda lagen 
klarade sig bra resultatmässigt; de blev 
etta och tvåa i vårens regionserie. Kan-
ske svårt för en utomstående att förstå 
hur speciellt det är. Men då vi buntade 
ihop ”00-pojkarna” blev också sjunde i 
den inofficiella FM-serien i år. Det där 
har lagets tränare Tommi Virkama be-
rättar om i tidigare nummer (5/2014, 
finns på hemsidan). Men det som jag 
vill peka på här är att det väl säger att 
man nog kan utvecklas med ”VIFK–vä-
gen”.

Notera för resten att Virkama utsågs 
till 2014 års bästa juniortränare i Vasa 
Bolldistrikt! Grattis!

Det som är minst lika roligt är att det 
fortfarande finns ca 40 pojkar i denna 
åldersgrupp. Vi pratar här om pojkar 
som vill spela fotboll, träna mycket och 
utvecklas, det gör att man inte heller 
har haft behov att dela pojkarna. Det 
bevisar också att verksamheten här 
har varit bra. Tacken för det ska i sin 
helhet gå till de båda lagens lagledning-
ar och till andra aktiva föräldrar som 
varit med och hjälpt till!

Samma sak kan man säga om pojkar 
födda 1999. Ännu senaste säsong 2014 
hade vi 30 stycken pojkar kvar ur den 
åldersklassen. Duktiga är dom också.

Ändå känns det förstås fel att bara 
plocka fram de lag som klarat sig allra 
bäst. Dom blir ändå uppmärksamma-
de. Grejen är ju att alla som jobbar med 
våra lag gör en massa jobb. Liten vink; 
är ni fler som delar på jobbet i de olika 
lagen är det inte så stor sak att hålla 
ihop sånt här.

Det diskuteras mycket om ekonomi 
och avgifter. Vart går verksamhetsav-
giften som juniorerna betalar in? De går 
i sin helhet till att hålla verksamheten i 
gång. Föreningen betalar – via deltagar-
avgifterna – lagens anmälningsavgif-
ter till bollförbundet, tränararvoden, 
matchhyror för planer till staden, spe-
larövergångar (för varje spelare som 
byter förening, oavsett åldern, måste 
man betala en avgift till bollförbundet), 
domaravgifter, tränar- och andra skol-
ningar, lagledarens ersättning, buss-

Välkommen med och spela fotboll 
i VIFK! Eller för den delen haka på 
som funktionär av något slag. Vi 
har lag i alla åldersklasser, både 
för pojkar och flickor. Den saken 
är vi ensamma om i trakten. Bra 
är det förstås om man är flera 
som delar på jobbet kring ett lag. 
Ju fler vi har i de yngre ålders-
klasser, desto enklare är det att 
hålla ihop ett lag då barnen blir 
lite äldre och annat kommer in i 
deras liv.
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resor till bortamatcher för C- juniorer 
och äldre osv.

Ju äldre lag det är frågan om och ju 
högre man spelar i seriesystemet, de-
sto dyrare är allting. T.ex. så kostade A-
pojkarnas hemmamatcher i FM-kvalet 
ca 550 € /match (domararvoden, rese-
ersättning och planhyra...). Det är ju så 
att lagen i lågstadieåldern har väldigt 
små utgifter om man jämför med de 
äldre lagen (typ 15 år och äldre) som 
spelar och reser runt Finland.

Men om en 5-åring spelar för 10 € i 
månaden eller om en 10-åring för 20€, 
är det dyrt? Det tycker inte jag!

Naturligtvis vore det lite billigare om 
vi inte hade någon verksamhet för de 
äldre juniorerna! Eller inte utbildade 
våra tränare för att den vägen spara 
10.000 €! Men vill vi ha det så? Hur 
många Vasa-juniorer hade då kommit 
med i juniorlandslag senaste åren? 
Även om fotboll i första hand ska vara 
roligt, där alla känner sig välkomna, så 
måste vi se till att de ju äldre juniorer-
na blir och fotbollen blir mera ”allvar-
ligt”, så ska vi se till att alla som vill nå 
toppen, ges möjligheten till det.

I somras hade vi en ”tränardag” då 
över 30 tränare samlades i Vasklot. I 
programmet fanns bl.a. föreläsning, 
modellträning, bastu och pizza. Kväl-
len avslutades med VM semifinal. För 
föreläsning och modellträning stod 
Lars ”Mosa” Mosander, Tomi ”Kärde” 
Kärkkäinen och Kim ”Sunken” Sund. 
Hur ska vi få flera tränare och andra fri-
villiga att ställa upp?

Vill du själv kanske bli tränare eller 
funktionär? VIFK står för utbildningen 
och alla kan komma med i verksamhe-
ten på egna villkor. Redan någon som 
kan ställa upp en gång i veckan hjäl-
per lagen oerhört mycket. Eller kan 
du hjälpa till med något annat; hem-
sidan, kommunikation, marknadsfö-
ring, sponsorering osv. Det finns plats 
för alla. Välkommen att diskutera om 
fotboll eller om något annat, kontoret 
finns på Grusgatan 5.

Vill också tacka alla ”kamrater” bland 
juniorlagen som ser till att verksam-
heten snurrar. Trevlig fortsättnig på 
fotbollsvintern åt er alla och lycka till 
med inkommande säsong! Ja, längre 
fram också naturligtvis!

Krister Grönholm
Vasa IFK, juniorchef
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

FOTO: JOHAN GEISOR

Hei taas! Toivottavasti lehti on mie-
lestänne taas tälläkin kertaa hyvä. Mi-
nusta se ainakin on. Toivon, että ilmoit-
tajamme ovat samaa mieltä.

Puheenjohtajapalstanhan pitäisi kai 
sävyltään olla myönteinen. Ehdotto-
masti. Mutta olette ehkä jo aiemmin 
huomanneet, että on olemassa joitakin 
asioita, jotka saavat aikaan sen, että 
en aina jaksa suhtautua myönteisesti 
kaikkiin asioihin. Yksi asia, joka häirit-
see on Palloliiton kykenemättömyys 
toteuttaa yhdessä seurojen kanssa jär-
kevä otteluohjelma. Tiedän, että olen 
hokenut tätä ennenkin. Mutta joka ker-
ta, kun katselen kausikorttia minua häi-
ritsee se, että VIFK : lla  on kahdeksan 
kotiottelua neljästätoista lauantaisin 
kello 16.00 ja kerran perjantaina kello 
18.30. Kuinka moni ”saaressa oleva” 
viitsii tulla saaresta klo 16.00 lauantai-
na seuraamaan ottelua? Tämä merkit-
see selvää rahan menetystä menetetty-
jen lippu- ja kioskitulojen osalta.

Toinen asia, joka harmittaa koskee 
tietoja, jotka keväällä antoivat ymmär-
tää, että Hietalahden stadion tehtäi-
siin ns. KVR- urakalla. Näin ei näyttäisi 
olevan enää. Sääli, sillä väittäisin edel-
leen, että saisimme selvästi enemmän 
rahoillamme. Voisimme tehdä kaiken 
näköistä muuta mukavaa säästöillä, 
esim. yhden tai kaksi katettua kent-
tää, jotka olisivat yhtä isoja kuin WFC: 
n Fennia- areena. Todella myönteisenä 
pidän sitä, että suunnittelutyöt on jo 
pantu alulle. Tavoitteena on uusi stadi-
on Hietalahteen. Stadion, joka täyttää 
kaikki leveysasteemme vaatimat toi-
minnot ja tarpeet.

VIFK: n osalta meidän suuri haasteem-
me on saada käyntiin koko Kamratval-
len- hankkeemme. Kaupungin suunnit-
telu varaamaamme aluetta varten on 
valmis. Valitusaika lienee umpeutunut 
ilman valituksia. Jotta VIFK pääsisi 
hankkeessa, eteenpäin tarvitaan orga-
nisaatio, jossa on tietoa ja taitoa. Se 
on syksyn suuri haaste, että pystymme 
nimeämään vastuuhenkilöitä hankkeen 
eri osa-alueita varten.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan 
omalla panoksellaan. Pyrimme tieten-
kin saamaan konsulttiapua Toffe Spar-
vilta. Tyhmiähän me muuten olisimme. 
Turhaan pyörää monta kertaa kannat-
taa keksiä.

Käyttäkää tervettä järkeä suunnittelussa!

Mitäs’ muuta? Kaksi henkilöä, jotka 
ovat uhranneet paljon Vaasan IFK:lle 
on täyttänyt tasavuosia. He ovat Boije 
(Börje) Lindroos ja Claus (Clasu) Stol-
pe.

Boije on ollut mukana VIFK:n toimin-
nassa niin kauan kuin useimmat mei-
stä pystyvät muistamaan. Hän on ollut 
aktiivinen johtokunnassa ja junioritoi-
minnassa. Sen lisäksi hän on ollut mu-
kana monissa hankkeissa.  Varsinkin 
niinä aikoina, jolloin seura talous ja 
organisaatio olivat huonossa jamassa. 
Yhdessä nämä vaikeudet on voitettu 
mm. ketunkoppeja ja linnunpönttöjä 
naulaamalla, ja myymällä bingoarpoja 
ja tekemällä paljon muuta, mikä nyt 
tähän ei mahdu. Boije on niitä ihmisiä, 

joita ilman mikään seura kerta kaikkia-
an ei tule toimeen.

Claus (hieman nuorempi) on ollut leh-
temme johtava hahmo aina vuodesta 
1990, jolloin aloitimme säännöllisen 
Magazine-lehden julkaisemisen. Leh-
teä on jo monta vuotta painettu 40 000 
painoksina joka ilmestymiskerta. Kai-
ken kaikkiaan lehteä on toimitettu noin 
kolme miljoona kappaletta. Uskaltai-
sikohan väittää, että tuskinpa mikään 
muu seura saavuttaa Suomessa saman 
levityksen. Magazine on lehti, jota us-
koaksemme monet mielellään lukevat 
ja jossa ilmoittajamme ovat kiinnostun-
eita olemaan mukana näkymässä. Leh-
den teon lisäksi Claus on ollut mukana 
junioritoiminnassa monta vuotta. Me 
Vaasan IFK:n keskuudessa olemme kii-
tollisia.

Boijea ja Clausia muistettiin miele-
stäni yhdellä parhaimmista lahjoista, 
jonka  vifkiläiselle voi antaa. Nimittäin 
VIFK: n toverimaljakolla, joka nime-
nomaan kuvaa seurassa valitsevaa to-
veruutta. Tyylipuhdas Aalto- maljakko 
asianmukaisine kaiverruksineen.

Tämähän ei missään nimessä tarkoita 
sitä, että heidän VIFK- uransa päättyisi 
tähän, vaan kyllä se jatkuu…

Lopuksi toivotan kaikille joukkueil-
lemme menestyksellistä syksyä sekä 
kentällä että sen ulkopuolella. Meidän 
vuonna 2000 syntyneet pojat ovat toi-
mineet suunnannäyttäjinä menestyk-
sellisesti toissa viikolla poikien epävi-
rallisissa SM-kisoissa.

Henrik Skytte

Henrik Skytte
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”Kvalfylld” tillvaro väntar damer och B-flickor

Spelordningen är också sådan att 
seriesegrarna i de respektive zonerna 
möts först i en eventuell final. Semifi-
nalerna avgörs i dubbelmöten medan 
finalen och bronsmatchen avgörs i en 
enda match. För att ytterligare krångla 
till det spelar förlorarna i kvartsfina-
lerna placeringsmatcher om platserna 
5–8. I annat fall skulle säsongen helt 
enkelt ta slut onödigt fort. Vinnarna i 
matchparen spelar sedan om place-
ringarna 5-6 (kallat för B-final) medan 
förlorarna spelar om placeringarna 7-8 
(kallat B-bronsmatch) under finalda-
gen då även A-finalen och A-bronsmat-
chen avgörs. Var slutspelet hålls är i 
skrivande stund oklart.

Från VIFK:s zon blev WJK, VIFK och 
Pallokissat tidigt slutspelsklara. Seder-
mera slutade dom i just den ordnings-
följden. SiPS/Klubi-36 tog den sista 
platsen före ONS. Mer intressant då 
att se på vilka VIFK kunde möta från 
den södra zonen. Där var också tre 
lag – VJS, Honka och PK-35 tidigt slut-
spelsklara – medan tre anrika fören-
ingar – HJK, TPS och Ilves – gjorde upp 
om den sista slutspelsplatsen. Det blev 
HJK som gick vidare.

Att förutspå utgången av slutspelet är 
svårt, men sägas kan att VIFK och WJK 
tagit flest poäng av FM-serielagen i år, 
och att lag från den norra zonen påfal-
lande ofta tagit sig långt i slutspelet. 
Men läget är förstås nytt varje år.

VIFK hamnade nu mot PK-35. Efter-
som de tre bästa i den södra zonen var 
jämnstarka är det alltså ingen risk för 
underskattning. 2011 vann VJS finalen 
mot Pallokissat, medan 2012 års final 
vanns av just Pallokissat. Då stod Me-
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Paras tapa rakentaa - Bästa sättet att bygga

Lemminkäinen Talo Oy 
Lemminkäinen Hus Ab 
Olympiakatu 16 Olympiagatan
Vaasa 65100 Vasa 

 02071 58300

As Oy Vaasan AURINKOKUMPU
Bs Ab Vasa SOLBACKEN
Mäntymaantie 29-31 - Tallmarksvägen 29-31

 m2               mh alk.           vh alk

4h+k+s 94-96,5 60 805 212 000
5h+k+s 104,5-105,5 66 271 230 000
6h+k+s 111,5-112,5 70 303 245 000
autopaikat   alk. 2 000

Nyt ennakkomarkkinoinissa uusi rivitalokohde Mäntymaantielle. Koteja 1- tai 
2-tasossa kaiken kokoisille perheille erinomaisella paikalla Gerbyssä. Asun-
tojen lämmön tuottaa maalämpö. Palvelut lähietäisyydellä. 

Nu förhandsmarknadsförs ett nytt radhusprojekt på Tallmarksvägen. Hem  
i 1- och 2-plan för alla familjestorlekar på ypperligt ställe i Gerby. Bostäd- 
ernas värme produceras med jordvärme. Service nära. 

Vaasan Kauppahalli  |  Vasa Saluhall

www.polyplan.fi

0-0, 1-0, 0-1 och 1-0… Lå-
ter som en resultatrad från 
Italien förr i tiden det där. Men 
i själva verket handlar det om 
en sifferrad som innebär att 
VIFK:s pojkar hör till de 20 
bästa lagen i landet bland 14-
åringarna. Detta med en hel 
del 13-åringar i laget; 11 av 
18 var faktiskt födda 1999.

Något officiellt FM finns 
inte. I stället kallas det Nike 
Premier Cup. Men alla invol-
verade vet vad det handlar 
om. Punkt slut.

Alltnog! Under sista vecko-
slutet i maj hölls Nike Pre-
mier-kvalet för Norra Finland 
uppe i Uleåborg. I de här 
sammahangen räknas Vasa 
till norra Finland, hur märkligt 
det än låter. Ett sammansla-
get lag av våra 98:or och 99:
or var på plats – och lyckades 
kvala sig in till slutturneringen 
i Pajulahti. 

Grabbarna öppnade tur-
neringen med att spela 0-0 

mot Jaro. Sedan sänkte man 
HauPa med 1-0. I gruppsspe-
lets sista match blev det se-
dan förlust mot OLS/99 med 
siffrorna 0-1. Den förlusten 
betydde dock ingenting. Där-
efter följde en direkt avgöran-
de match mot TP-55/SJK. En 
försvarsbetonad kämpain-
sats senare kunde IFK:arna 

glädjas åt en 1-0 seger mot 
rivalerna österifrån.

Även Jaro och VPS gick 
vidare till slutspelet. I VPS’ 
fall handlar det om den bästa 
årgång föreningen haft på 
många, många år. Jaro (lik-
som VIFK) är däremot flitig 
gäst I Nike Premier Cup-slut-
spelet.

Så här ur ”VIFK Magazine”-
synvinkel sett är det extra 
skojigt. Det är nämligen två 
av våra mer flitiga medarbe-
tare som har ansvar för kil-
larna; Peter Siegfrids sköter 
om P98 medan Kim Sund har 
hand om P99. 

                                   C.S.

Vi hjälper er med alla fotbollsrelaterade skador!
Autio Heikki
Dottin Heini
Karlsson Charlotta
Koivumäki Minna - Sisko
Mäkelä Arja
Övergaard Nina

Kaunismäki Jenni
Slotte Benjamin

Näsman Katja
Slotte Johan
Suoste Marko
Heikkilä Hannu
Eriksson Heli
Hakola Mikael

Vi erbjuder alla tjänster inom 
fysioterapi och massage! 

Tidsbokning via tel. 06-3177020 
eller via nätet www.eurofysio.fi!

Eurofysio Oy, Rådhusgatan 15 Vasa, 
tel 06-3177020, www.eurofysio.fi

rilappi för motståndet. 2011 var också 
året då VIFK gick till slutspel senast. 
Efter förlust mot VJS i semifinalen blev 
JyPK för svåra i bronsmatchen. Själv-
fallet blir situationen något tillkrång-
lad av att många föreningar har duk-
tiga spelare som skulle behövas i både 
damlaget och bland B-flickorna. Här ut-
gör väl VIFK nästan någon form av sär-
fall eftersom stor del av de tongivande 
spelarna i damlaget är så pass unga att 

FOTO: JOHAN GEISOR

de ännu skulle få spela med B-flickorna. 
Men i dylika fall gäller ”bara” att försö-
ka prioritera rätt. Vad som nu sedan är 
rätt eller fel kan man alltid tvista om.

Vi önskar självfallet både damlaget 
och B-flickorna medgång under hösten 
och återkommer med en summering i 
senare nummer. Lite snopet då bägge 
tappade sin serieseger alldeles på slu-
tet. Men vi kommer igen!

Marcus Beijar

VI KÖPER BILAR
Årsm. 2008 - 2014. 

Vi behöver bra bilar. 
Helst bilar medkörda under 100 tkm.

        BJUD UT!
Jens Wistbacka 050-414 2200, Vasa

Rinta-jouppis Bilaffär Ab
VASA Mejerigatan 15B (invid Karlebyvägen  
Tel.  020 7772106

Vi betj. må-fre 9-18, lö 10-15
www.rinta-jouppi.com

ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006   2008 OCH 2013  2014
 
 

SAMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN ! 
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TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!!

MOTORBRÄNNOLJOR
OCH DIESEL

0500-162803 Johnny Gammal050-3213799  Kent Nordling

Bränsletjänst  Kent & Johnny
66240 Petalax

OTA YHTEYTTÄ / TAG KONTAKT 
LEMMINKÄINEN TALO OY
OLYMPIAKATU/GATAN 16, 65100 VAASA 
PUH. /TEL 02071 58300 
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

SIJOITA KOTIIN!
INVESTERA I ETT HEM!

MÄNTYMAANTIE / TALLMARKSVÄGEN 29-31, 65100 VAASA 
www.lemminkainen.fi/aurinkokumpu

Asunto Oy Vaasan Aurinkokumpu -  Bostads Ab Vasa Solbacken

Aurinkokummussa jäljellä vain kaksi 5h asuntoa. Näitä 
neljän makuuhuoneen isompia asuntoja on harvoin 
tarjolla, joten tartu tilaisuuteen ja tee ostopäätös nyt! 
Rivitalokoti lapsiperheelle koulujen ja päiväkotien läheltä. 
Urheilukenttä, kaukalo ja hiihtolatu nurkan takana. 
Kaukolämpö. Energialuokka D

2007
.

Vid Solbacken finns det endast två 5r bostäder kvar. 
Stora bostäder som denna med fyra sovrum erbjuds 
sällan, så ta tillfället i akt och gör köpbeslut nu! 
Radhushem för barnfamilj nära skolor och daghem.  
Sportplan, rink och skidspår bakom knuten. 
Fjärrvärme. Energiklass D

2007
.

104,5 M²
5H/R+K+S/B

mh/fp  73 763 €
vh/skf  230 000 €
B6 & B7   1-2. krs/vån

www.lemminkainen.fi/asunnot
Omat asuntosivustomme uudistuivat ja muuttivat uuteen 
osoitteeseen. Tule löytämään oma kotisi!
Våra bostadssidor har förnyats och flyttat till ny adress. 
Besök sidan och hitta ditt eget hem!

Waasa Sijoitusmessut /Placeringsmässa 12.2.2015
Olemme mukana messuilla, jos asuntosijoittaminen kiinnostaa, 
tule tutustumaan uustuotantoomme. Kysy ilmaislippu messuille 
Botniahallin infosta, lippuja rajoitetusti.
Vi deltar i mässan. Ifall bostadsplcering intresserar, kom och 
bekanta dig med vår nyproduktion. Fråga efter gratis biljett till 
mässan från Botniahallens info, begränsat antal.

I vår text om damlagets för-
beredelser inför sommarens 
FM–serie nämns att inte min-
dre än sex spelare dubblerar 
genom att spela i damernas 
FM–serie i futsal. Vilket för 
den oinvigde kan beskrivas 
som inomhusfotboll med 
fem spelare med en boll som 
knappt studsar. För övrigt 
mycket omväxlande och un-
derhållande, för den som und-
rar. Nu är det alltså inte VIFK 
som bedriver den här verk-
samheten på FM–nivå, utan 
FC Sport–39. Men stommen i 
laget utgörs av ett halvdussin 
tjejer från VIFK damlag i ”rik-
tig” fotboll.

En snabb titt på serietabel-
len visar att tjejerna tävlar 
om FM–brons. Guldet lär gå 
till Ilves (Tammerfors) medan 
GFT från Esbo blir tvåa. Där-
efter är det fyra lag som har 
chans på tredje platsen; ACE 
(universitetslag från Tammer-
fors), MuSa (Björneborg), FTK 
(samarbetsförening mellan 
Torneå och Kemi) och så just 
FC Sport–39.

I skrivande stund har va-
satjejerna fyra matcher kvar, 
varav den första samma dag 
som den här tidningen är äm-
nad att komma ut; lördag 14.2 
klockan 18 mot tabelltvåan 
GFT i Handelsläroverket (gi-
vet att spelprogrammet på nä-
tet är korrekt). Den sista hem-
mamatchen har man 7. mars 
mot suveräna Ilves. Claus

Halvdussin damer                                                                                                                  
spelar i futsal–FM

Tervetuloa tutustumaan tuleviin 
asuntokohteisiin 

Vaasan keskustassa.

Välkommen att bekanta dig 
med kommande

Bostadsprojekt i Vasa centrum.

Tel.  050-3519487,  050-3104607
www.mwmbygg-rakennus.com
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Täytyy heti aluksi tun-
nustaa tämän tekstin olleen 
kirjoitettiin alun perin siinä 
uskossa, että VIFK pelaisi 
tulevan kauden kakkosdivi-
sioonassa. Yllättäen tilanne 
muuttui äkillisesti. Tammi-
kuun viimeseinä päivänä 
seura sai tiedon siitä, että 
miesten edustusjoukkue 
nostetaan Ykköseen, ja nai-
set saivat Liigapaikan. Nais-
ten edustusjoukkuetta käsi-
tellään toisella kertaa. Nyt 
keskitymme miesten joukku-
eeseen. Atlantis ja VIFK kuu-
luivat häviäjien joukkoon 
viime syksyn nousukarsin-
tojen jälkeen. Atlantiksella 
oli etuoikeus nousuun, ko-
ska se oli kerännyt kauden 
aikana oli enemmän pisteitä 
itälohkosta kuin VIFK oli sa-
anut kasaan länsilohkossa. 
Kävikin niin, että Atlantis ei 
näköjään täyttänyt Ykkösdi-
visoonan lisenssivaatimuk-
sia. Mutta mihin me oikein 
olemmekaan ryhtymässä?

Pian Ykkösen karsintojen 
jälkeen lokakuun puolessa-
välissä teki Ylen Länsi-Uu-
denmaan ruotsinkielinen 
toimitus mielenkiintoisen 
jutun siitä, mitä vaatimuk-
sia nousu edellyttää. Syynä 
tähän oli tietenkin se, että 
Ekenäs IF oli noussut PS Ke-
min seuraksi maan toiseksi 
korkeimmalle sarjatasolle.  
Nousu on vain ensimmäinen 
haaste. Sen jälkeen tulee luo-
da edellytykset sarjassa py-
symiselle. Esimerkkinä tästä 
voidaan ajatella FC Jazzin 
tapausta.

Jazz voitti kakkosen län-
silohkon 2013 ja nousi kar-
sinnan kautta Ykköseen. 
Heidän toiminnanjohtajansa 
Tomi Leivo-Jokimäen mu-
kaan voidaan laskea kustan-
nuksen tuplaantuvan. Tämä 
asettaa kovia vaatimuksia 
taustajoukoille. On yksi 

Leveämpi organisaatio on edellytys 
pärjäämiseen Ykkösessä!

asia saada joukkue raken-
nettua, mutta miltä muu 
organisaatio näyttää? Jos 
Ykköseen tullaan huonosti 
varustautuneena, voi siitä 
tulla joukkueen viimeinen 
kausi. Tietenkin tuhkimota-
rinoitakin löytyy; HIFK nousi 
Veikkausliigaan, vaikka sen 
budjetti oli Ykkösen pienim-
pien joukossa. Tämä onkin 
kokonaan toisen keskuste-
lun aihe.

Jazzin edustusjoukkueen 
budjetti yli kaksinkertaistui 
nousun myötä. Kauden 2014 
budjetti oli lähes 270 000 €. 
Sarjan kahden pienimpien 
budjettien suuruus oli hie-
man yli 200 000 €. Tämä on 
aikamoinen summa kerättä-
väksi talkoovoimin.

Vertaukseksi Ylen jutussa 
mainittiin, että Ekenäs IF:n 
koko jalkapallotoiminnan 
budjetti junioritoiminta mu-
kaan lukien oli suuruudel-
taan 200 000 €. Ottelutapah-
tumat vaativat myös paljon 
enemmän Ykkösen seuralta.

Ykkösdivisioona asettaa 
myös kovempia vaatimuk-
sia jalkapallostadioneille. 
Vanha tuttuni Marko Joas, 
joka on samalla myös Åbo 
IFK:n jalkapallopuolen pu-
heenjohtaja, tuskin kokee 
minun rikkovan mitään 
vaitiololupausta kertoes-
sani keskusteluistani hänen 
kanssaan. Hänen mukaansa 
ÅIFK:n nousu olisi tarkoit-
tanut sitä, että ottelut olisi 
ollut pakko siirtää vanhalta, 
miellyttävältä ja edulliselta 
Urheilupuiston kentältä 
paikkakunnan pääareenalle. 
Pelkästään tämä toimen-
pide olisi ollut ylimääräinen 
kustannus seuralle. Tilan-
netta hankaloitti vielä enti-
sestään TPS:n putoaminen 
Veikkausliigasta ÅIFK:n ol-
lessa TPS:n farmijoukkue

Palloliiton vaatimusten 

mukaan stadionilla tulee 
olla vähintään 1 000 istuma-
paikkaa, joista 500 tulee olla 
katettuja. Vaaditaan myös 
valonheittimiä, joiden vala-
istusteho on vähintään 800 

Syksyn karsinnassa kun vastassa oli PS Kemi Kings (tuo 
on todellakin heidän nimensä...) VIFK oli askeleen jäljessä 
ja joutui antautumaan. Loppujen lopuksi myös VIFK saa pe-
lata valtakunnan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Juuri 
tämä sarja on suuri haaste. 

Den 31 januari flyttades VIFK upp till division 1. Samma dag 
flyttades damerna till ligan. Att Honka och MyPa petades 
bort från herrligan varpå KTP och Ilves flyttades upp gjorde 
att VIFK plötsligt var aktuella för division 1. Men MyPa fick 
plats i division 1 och Atlantis var bättre rankade än VIFK 
med avseende på den sista platsen som var ledig. I slutän-
dan visade det sig ändå att Atlantis inte fyllde kraven. 

luxia. Nämä vaatimukset 
eivät ole mikään ongelma 
Vaasassa, mutta ne on ehkä 
hyvä tietää.

Claus Stolpe

FOTO: JOHAN GEISOR
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Korsholms gymnasium erbjuder dig
- en grund för högre utbildning
- ett brett utbud av traditionella ämnen samt kurser i musik, konst, drama, språk m.m.
-idrottsmöjligheter på skoltid (fotboll, friidrott mm.)

tfn: 06-327 7307      e-post: gymnasiet@korsholm.fi      hemsida: www.korsholm.fi/gymnasiet

Ariens Lumilingot

Alpina Snöslungor
            Lumilingot
       fr./alk. 799€

JAPA 
hiekoitin 
työnnettävä

Sandag-
gregat
skjutbar

895€895
260€260JAPA hiekoitin, vedettävä

Sandaggregat, dragbar

KASTELLI-HUS 
Storalånggatan 60, Vasa
Mikael Boberg 046 850 3590
Johan Wikar 040 197 1629
Skolgatan 5, Jakobstad
Johan Wikar 040 197 1629

www.kastelli.fi
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VALMENTAJAN PALSTA

Förmedlingsbyrå - Välitystoimisto Ingemar Tåg Ab/Oy AFM/LKV
Skolhusgatan 47 A 3 Koulukatu, 65100 Vasa/Vaasa 
+358 50 414 50 60 ingemar@ingemartag.fi
www.ingemartag.fi
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”Kvalfylld” tillvaro väntar damer och B-flickor

Spelordningen är också sådan att 
seriesegrarna i de respektive zonerna 
möts först i en eventuell final. Semifi-
nalerna avgörs i dubbelmöten medan 
finalen och bronsmatchen avgörs i en 
enda match. För att ytterligare krångla 
till det spelar förlorarna i kvartsfina-
lerna placeringsmatcher om platserna 
5–8. I annat fall skulle säsongen helt 
enkelt ta slut onödigt fort. Vinnarna i 
matchparen spelar sedan om place-
ringarna 5-6 (kallat för B-final) medan 
förlorarna spelar om placeringarna 7-8 
(kallat B-bronsmatch) under finalda-
gen då även A-finalen och A-bronsmat-
chen avgörs. Var slutspelet hålls är i 
skrivande stund oklart.

Från VIFK:s zon blev WJK, VIFK och 
Pallokissat tidigt slutspelsklara. Seder-
mera slutade dom i just den ordnings-
följden. SiPS/Klubi-36 tog den sista 
platsen före ONS. Mer intressant då 
att se på vilka VIFK kunde möta från 
den södra zonen. Där var också tre 
lag – VJS, Honka och PK-35 tidigt slut-
spelsklara – medan tre anrika fören-
ingar – HJK, TPS och Ilves – gjorde upp 
om den sista slutspelsplatsen. Det blev 
HJK som gick vidare.

Att förutspå utgången av slutspelet är 
svårt, men sägas kan att VIFK och WJK 
tagit flest poäng av FM-serielagen i år, 
och att lag från den norra zonen påfal-
lande ofta tagit sig långt i slutspelet. 
Men läget är förstås nytt varje år.

VIFK hamnade nu mot PK-35. Efter-
som de tre bästa i den södra zonen var 
jämnstarka är det alltså ingen risk för 
underskattning. 2011 vann VJS finalen 
mot Pallokissat, medan 2012 års final 
vanns av just Pallokissat. Då stod Me-
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Paras tapa rakentaa - Bästa sättet att bygga

Lemminkäinen Talo Oy 
Lemminkäinen Hus Ab 
Olympiakatu 16 Olympiagatan
Vaasa 65100 Vasa 

 02071 58300

As Oy Vaasan AURINKOKUMPU
Bs Ab Vasa SOLBACKEN
Mäntymaantie 29-31 - Tallmarksvägen 29-31

 m2               mh alk.           vh alk

4h+k+s 94-96,5 60 805 212 000
5h+k+s 104,5-105,5 66 271 230 000
6h+k+s 111,5-112,5 70 303 245 000
autopaikat   alk. 2 000

Nyt ennakkomarkkinoinissa uusi rivitalokohde Mäntymaantielle. Koteja 1- tai 
2-tasossa kaiken kokoisille perheille erinomaisella paikalla Gerbyssä. Asun-
tojen lämmön tuottaa maalämpö. Palvelut lähietäisyydellä. 

Nu förhandsmarknadsförs ett nytt radhusprojekt på Tallmarksvägen. Hem  
i 1- och 2-plan för alla familjestorlekar på ypperligt ställe i Gerby. Bostäd- 
ernas värme produceras med jordvärme. Service nära. 

Vaasan Kauppahalli  |  Vasa Saluhall

www.polyplan.fi

0-0, 1-0, 0-1 och 1-0… Lå-
ter som en resultatrad från 
Italien förr i tiden det där. Men 
i själva verket handlar det om 
en sifferrad som innebär att 
VIFK:s pojkar hör till de 20 
bästa lagen i landet bland 14-
åringarna. Detta med en hel 
del 13-åringar i laget; 11 av 
18 var faktiskt födda 1999.

Något officiellt FM finns 
inte. I stället kallas det Nike 
Premier Cup. Men alla invol-
verade vet vad det handlar 
om. Punkt slut.

Alltnog! Under sista vecko-
slutet i maj hölls Nike Pre-
mier-kvalet för Norra Finland 
uppe i Uleåborg. I de här 
sammahangen räknas Vasa 
till norra Finland, hur märkligt 
det än låter. Ett sammansla-
get lag av våra 98:or och 99:
or var på plats – och lyckades 
kvala sig in till slutturneringen 
i Pajulahti. 

Grabbarna öppnade tur-
neringen med att spela 0-0 

mot Jaro. Sedan sänkte man 
HauPa med 1-0. I gruppsspe-
lets sista match blev det se-
dan förlust mot OLS/99 med 
siffrorna 0-1. Den förlusten 
betydde dock ingenting. Där-
efter följde en direkt avgöran-
de match mot TP-55/SJK. En 
försvarsbetonad kämpain-
sats senare kunde IFK:arna 

glädjas åt en 1-0 seger mot 
rivalerna österifrån.

Även Jaro och VPS gick 
vidare till slutspelet. I VPS’ 
fall handlar det om den bästa 
årgång föreningen haft på 
många, många år. Jaro (lik-
som VIFK) är däremot flitig 
gäst I Nike Premier Cup-slut-
spelet.

Så här ur ”VIFK Magazine”-
synvinkel sett är det extra 
skojigt. Det är nämligen två 
av våra mer flitiga medarbe-
tare som har ansvar för kil-
larna; Peter Siegfrids sköter 
om P98 medan Kim Sund har 
hand om P99. 

                                   C.S.

Vi hjälper er med alla fotbollsrelaterade skador!
Autio Heikki
Dottin Heini
Karlsson Charlotta
Koivumäki Minna - Sisko
Mäkelä Arja
Övergaard Nina

Kaunismäki Jenni
Slotte Benjamin

Näsman Katja
Slotte Johan
Suoste Marko
Heikkilä Hannu
Eriksson Heli
Hakola Mikael

Vi erbjuder alla tjänster inom 
fysioterapi och massage! 

Tidsbokning via tel. 06-3177020 
eller via nätet www.eurofysio.fi!

Eurofysio Oy, Rådhusgatan 15 Vasa, 
tel 06-3177020, www.eurofysio.fi

rilappi för motståndet. 2011 var också 
året då VIFK gick till slutspel senast. 
Efter förlust mot VJS i semifinalen blev 
JyPK för svåra i bronsmatchen. Själv-
fallet blir situationen något tillkrång-
lad av att många föreningar har duk-
tiga spelare som skulle behövas i både 
damlaget och bland B-flickorna. Här ut-
gör väl VIFK nästan någon form av sär-
fall eftersom stor del av de tongivande 
spelarna i damlaget är så pass unga att 

FOTO: JOHAN GEISOR

de ännu skulle få spela med B-flickorna. 
Men i dylika fall gäller ”bara” att försö-
ka prioritera rätt. Vad som nu sedan är 
rätt eller fel kan man alltid tvista om.

Vi önskar självfallet både damlaget 
och B-flickorna medgång under hösten 
och återkommer med en summering i 
senare nummer. Lite snopet då bägge 
tappade sin serieseger alldeles på slu-
tet. Men vi kommer igen!

Marcus Beijar

Hyvä Sport! Liiganousu 
tuli!! Mutta..hetkinen..onko 
se tosiaan mahdollista? 
Eihän Sport voittanut run-
kosarjaa ja kasvattajaseu-
rani Jukurithan passitti kot-
kalauman jo pleijareitten 
ensimmäisellä kierroksella 
kesälomalle. Miten voi nä-
illä meriiteillä nousta Lii-
gaan? Onhan se hienoa,että 
Vaasalaisilla on tarjolla Lii-
gakiekkoilua, mutta tapa 
millä sinne päästiin on hä-
peällistä. Missä on urheilul-
lisuus?

Entäpä miten kaupunki 
reagoi? Kabinettipäätök-

  Hyi häpeää..

FOTO: JOHAN GEISOR

Toyota YARIS 1,33 Dual VVT-i Act. 5-d (MY13)....... -13 
1 tkm; grå; 4.5/5.4/6.8; 123g/km; Navi,
Luftk.                   

Toyota COROLLA 1,6 Valvematic Active.........-13 
1 tkm, 4.9/6.0/8.0,139g/km, Garanti, Läder-
klädsel., P-radar, Luftk, Farth., Bluetooth. 
                                             24900,- 17900,-

sellä irtaannuttiin surullisen 
kuuluisasta hevosurheilu-
keskuksesta ja samalla loh-
kaistiin yli miljoona euroa 
tulevan Liigaseuran hallin 
kunnostuksiin.

Vaasassa on pelattu vuo-
sikymmenet Liigapalloilua. 
Välillä on tiputtu ja noustu 
taas takaisin. Aina kentällä – 
ei kabineteissa. Stadionissa 
ei ole mitään muuta hyvää 
kuin valot, kentänhoitajat 
ja erinomainen pelialusta. 
Uutta stadionia on kohta 
suunniteltu 10 vuotta, mutta 
mitään ei ole saatu aikaisek-
si. Ai niin, meinasi unohtua. 

Rahaa on suunnitteluun 
palanut satoja tuhansia 
euroja veronmaksajien ra-
hoja, ja päätettiin sentään 
kaupunginhallituksen päät-
öksen vastaisesti kabine-
teissa vaihtaa erinomainen 
pelialusta keinotekoiseksi 
nurmeksi.

VPS voitti viime kaudella 
hienosti mitalin. Lohkesiko 
kaupungilta yhtään mitään 
surkean stadiontilanteen 
paikkaamiseksi? No ei sit-
ten yhtään mitään! Ja VPS 
pelaa tulevaa Eurooppaliiga 
karsintaa Valkeakoskella!

Kaupunki, ja useat isot ja 
pienetkin yritykset puhuvat 
paljon kansainvälisyyde-
stä. No vain pieneksi mu-
istutukseksi: Jääkiekko ei 
tuo Vaasaan kansainvälistä 
näkyvyyttä. Jalkapallo toisi. 
Nyt sen näkyvyyden saa Val-
keakoski ja jos ja kun VPS 
etenee seuraavalle karsin-
takierrokselle näkyvyyden 
todennäköisesti saa joku 
isomman stadionin omaava 
kaupunki. Ja vieraspeleissä 
nämä  kansainväliset yrityk-
set todellakin saisivat kan-
sainvälistä näkyvyyttä, kai-
kenlisäksi vielä maailman 
suosituimmassa lajissa.

Mutta ei. Kansainvälinen 
Vaasa ja kansainväliset yri-
tykset Vaasassa pistävät 
ennemmin rahansa jääkiek-
koon. Lajiin, joka maail-
malla on marginaalilaji, la-
jiin joka suosii väkivaltaa, 
ja lajiin joka on ummistanut 
silmänsä urheilullisuudelta 
vallan ja rahan kustannu-
ksella. Hyi häpeää..

PS. With money you 
can buy position – 
but NOT respect!!

Tomi Kärkkäinen

Asematie 5, 66440 Tervajoki
Tel.  (06) 478 5440, 

040-708 2259
vard. ark. 9-17, 
lördag 10-12

Läs/avståndsglasögon från120€
Dubbelslipade från 250€
Progressiva från 300€
(båge + linser + fodral)

REA -50%

-100%-1000%
HOS OSS

Dam- och herrkläder

Boutique Beauty
www.boutiquebeauty.fi

Skolhusgatan 30, Vasa

Tel. 06 317 0187

till bröllop och fest!

Turo Tailor
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En ung, orädd målvakt som                      
inte backar för utmaningar

Mathias inledde sitt fot-
bollsspelande i VIFK Gerby 
som 5–årig junior. Han spe-
lade både ute på plan och i 
målet, precis som de flesta 
gör när de är riktigt unga. 
Då han var 13 år bytte han 
lag inom föreningen till VIFK 
City och i det skedet ville 
han helst vara målvakt. Ma-
thias var ovan att kasta sig 
och han fick jobba hårt med 
många tekniska moment för 
att utvecklas. Det var kon-
kurrens om speltiden i vik-
tiga matcher.

Då laget tog guld i Wasa 
Footballcup fick han stå i 
mål en enda match, men 
han fick mer speltid som 
utespelare istället. Laget for 
på Dana cup senare samma 
säsong och redan i det ske-
det fick Mathias mer speltid 
i viktiga matcher. En säsong 
senare slogs båda VIFK–96 
lagen ihop och Mathias väg 
till att bli en lovande mål-
vakt tog allt bättre fart. Timo 
Tiensuu var med som mål-
vaktstränare i laget och all 
specialträning han gav Ma-
thias och de andra målvak-
terna har varit mycket ut-
vecklande. Laget kom sjätte 
i Kaj Pahlman–turneringen 
(inofficiella FM) och spelade 
många tuffa matcher.

Med en allt bättre teknik 
och en hyfsad fysik är Ma-
thias idag en orädd målvakt 
som inte är rädd för utma-
ningar. Nyligen spelade han 
hela andra halvleken mot 
Jaros herrar i en tränings-
match. Han slängde sig in 

Mathias Östergård är en 18-årig målvakt som ingår 
i VIFK:s representationslag. Han går på fotbollslin-
jen i Vörå och satsar hårt på fotboll. Vägen till att få 
träna med herrlaget har inte varit spikrak och den 
här artikeln handlar delvis om hur vägen för en mål-
vakt kan se ut.

med huvud och händer flera 
gånger för att ta bollen från 
anfallarna i farliga lägen. 
Den jämna träningsmatchen 
vann Jaro med 1–0, Mathias 
var chanslös på det avgöran-
de målet. Träningsmatcher i 
all ära men det är ännu långt 
till seriespelet. VIFK fick nu 
plats i division 1 och tuffa 
seriematcher väntar laget i 
april. Mathias tycker att det 
var roligt att VIFK fick plats 
i division 1 och han hoppas 
kunna hjälpa laget på alla 
sätt han kan.

Trots att han hittat sin 
plats i målet – och föga för-
vånande har tysken Manuel 
Neuer som sin favoritspe-
lare – tycker han att man i 
yngre år gärna kan pröva på 
lite olika spelplatser.

Hur känns det att träna 
och spela med VIFK:s herr-
lag just nu?

– Det känns bra, man vet 
att man gör någonting rätt 
när man får ta steget från A-
juniorerna till herrlaget och 
samtidigt motiverar det en 
att arbeta hårdare.

I vilken ålder skall man 
bestämma sig för att vara 
enbart målvakt?

– Svårt att säga. Jag tycker 
själv att det är viktigt att 
man inte satsar enbart på att 
vara målvakt då man är yng-
re. Åtminstone jag har fått 
ut massor av att ha spelat 
på de flesta positioner. Om 
jag måste nämna en ålder så 
kanske 11–13 år.

Text och foto: Peter Siegfrids

Vilka är dina bästa egen-
skaper mellan stolparna?

– Mina bästa egenskaper är 
nog bra reflexer, spelet med 
fötterna och styrandet av 
backlinjen.

Vilka egenskaper är vikti-
ga att träna för att bli en bra 
målvakt?

– Det finns massor av egen-
skaper som är viktiga. Spel 
med fötter och positione-
ring är två egenskaper som 
jag tänker mycket på.

Hur stor del av en vanlig-
träning spenderar ni mål-
vakter med utespelarna? 
Både i VIFK och på fot-
bollslinjen normalt?

– Varierar förstås mycket 

från träning till träning. Om 
tränaren vill träna mera av-
slut och spel någon träning 
så är vi med laget nästan 
hela tiden. Men normalt kan-
ske målvaktstränarna drar 
halva träningen åt oss och 
sedan så kan det komma öv-
ningar med avslut eller spel.

Har du något favoritlag 
och någon favoritspelare?

– Mitt favoritlag är Man-
chester United och favorit-
spelaren är tysken Manuel 
Neuer. Annars så tycker jag 
mycket om den engelska 
fotbollen och hur Stoke har 
spelat, med typiskt engelskt 
spel som är hårt och där de 
alltid krigar i 90 minuter.

Asematie 5, 66440 Tervajoki
Tel.  (06) 478 5440, 

040-708 2259
vard. ark. 9-17, 
lördag 10-12

Läs/avståndsglasögon från120€
Dubbelslipade från 250€
Progressiva från 300€
(båge + linser + fodral)

REA -50%

-100%-1000%
HOS OSS
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Keijo oli 

lopettamassa 

jalkapalloilun,

mutta nyt hän 

onkin liigavalmentaja

Keijo Karvonen har igen en gång 
hamnat in i fotbollens hetluft. 
Då han åtog sig VIFK:s damlag 
trodde han det skulle handla om 
division 1. Nu blir det i stället 
FM–ligan. En tuff utmaning som 
han ser fram mot med tillförsikt.

FOTO: CLAUS STOLPE

Keijo Karvonen on hen-
kilö, jonka useimmat jalka-
pallon ystävät ovat nähneet 
ketillä viime vuosikymme-
ninä.        

Vaikka Keijon valmennus 
viime kaudella olikin säästö-
liekillä verrattuna aikaisem-
piin vuosiin, oli hän päättä-
nyt että nyt riittää. Jatkossa 
hän panostaisi kesämökin 
rakentamiseen. Mutta ku-
inka ollakaan, olikin hän 
yllättäen VIFK:n naisjoukku-
een valmentaja. Joka pelaa 
ykkösessä. Näin me luulim-
me, Keijo mukaan lukien.
  Mutta nyt hän on taas yhtä 
kiinni jalkapallossa kuin ai-
kaisemmin. Kaksi kuukautta 
ehti kulua ja naisjoukkue 
olikin liigassa. KF10 Kok-
kolasta ei saanut talouttaan 
vaadittavaan kuntoon  ja 
joutui luovuttamaan paik-
kansa liigassa. VIFK sijoittui 
toiseksi Ilveksen jälkeen yk-
kösessä ja oli täydennysme-
nettelyssä ensimmäisenä 
jonossa.

– On ihan turha puhua ”ka-

binettipäätöksistä” ja muus-
ta sellaisesta. Säännöt ovat 
selvät, jos jokin joukkue ei 
täytä vaatimuksia saa joku 
toinen paikan. On tietysti 
toinen asia, että tämä on hy-
vin ikävää heille, jotka joutu-
vat kärsimään. Aivan samoin 
kävi kun VIFK:n miehet nou-
sivat samanaikaisesti.

Samanaikaisesti tarkoit-
taa 31. tammikuuta. Joten 
paljon aikaa valmistautua ei 
ole. Tuliko päätös yllätykse-
nä?

– Ehkä se oli hieman 
yllättävää. Mutta ei ollut 
mikään suuri salaisuus, että 
KF10:llä oli ollut vaikeuksia. 
Samoin oli jo viime vuonna, 
joten ajattelin että mikään 
ei muutu. Mutta näyttääkin 
siltä, että tänä vuonna heillä 
on ollut vielä enemmän vai-
keuksia.

Nyt kysymys kuuluukin, 
kuinka valmiita ollaan ot-
tamaan vastaan sarjanousu 
vain muutama kuukausi en-
nen sarjan käynnistymistä. 
Mikä on suuri ero on sarja-

portaitten välillä?
– Vauhti, on Keijon vastaus 

ykskantaan. Ainakin omasta 
mielestäni pystymme pelil-
lisesti haastamaan hyviä 
joukkueita.   Kysymys kuu-
luukin, pysymmekö mukana 
sellaisessa vauhdissa johon 
emme ole tottuneet.

Keijon apuna toimii Peter 
Nyman, joka valmensi 95-tyt-
töjä suurella menstyksellä, 
sekä Sanna Keromaa – täy-
sin kirjoittamaton luku mitä 
valmennukseen tulee. Keijo 
haluaakin korostaa tiimity-
öskentelyä.

Keijolla itsellään on me-
riittejä sekä poikien että 
tyttöjen piirijoukkueista. 
Lisäksi hän valmensi VIFK:n 
A-poikia SM-sarjassa muuta-
ma vuosi sitten. Pisimpään 
hän on toiminut VIFK:n 
93-poikien valmentajana.

Mutta nyt kyseessä on 
naisten liiga. VIFK:n ensim-
mäinen koetinkivi on harjoi-
tusottelu NiceFutiksen viera-
ana Porissa 14. helmikuuta, 
eli samana päivänä kun tämä 

lehti ilmestyy. Täytyy kui-
tenkin ottaa huomioon, että 
olosuhteet VIFK:n osalta 
ovat aika erikoiset.

– Niinkin voi sanoa. Puoli-
sen tusinaa pelaajistamme 
osallistuu samana päivänä 
futsalin SM-sarjaan Vaas-
assa. He matkustavat ensin 
Poriin pelaamaan NiceFutis-
ta vastaan ja kiiruhtavat sen 
jälkeen pelaamaan futsalmi-
taleista Vaasaan, FC Sport:in 
paidassa. Mutta tietenkään 
he eivät voi pelata koko ot-
telua Porissa.

Naisten jalkapalloliigassa 
pelaa kymmenen joukku-
etta. Joukkueet pelaavat 
kaksinkertaisen sarjan, 
jonka jälkeen kuusi parasta 
jatkavat mitalisarjaan. Lo-
put neljä joutuvat alempaan 
loppusarjaan, jonka heikoin 
joukkue putoaa ja toiseksi 
viimeinen karsii. Yhteensä 
pelataan siis 24 tai 28 otte-
lua.

– Haluan painottaa sitä, 
että ensisijaisesti lähdemme 
varmistamaan sarjapaik-
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Ladies Club & Spa
Kauppapuistikko 14 B  
65100 Vaasa

010 396 3200
www.wsc.fi

Sports Gym
Wolffintie 36 
65200 Vaasa

(06) 318 9700
www.wsc.fi

Yleinen arvonlisävero (nostettu 2 kertaa lyhyessä ajassa) sekä yleinen hintataso, kuten sähkön, veden ja toimitilojen kustannukset nousevat tasaisesti. 
Suoraveloituksen poistumisen myötä myös pankkitoiminnot muuttuvat maksullisiksi. Kustannusten merkittävän nousun seurauksena korotamme 
liikuntamaksujen hintoja 1.3.2015 alkaen. Hinnankorotus on 5 € / kuukausi 12 kk sekä 24 kk sopimuksiin.

Hinnanmuutos 1.3.2015

LIITY JÄSENEKSI

HELMIKUUN AIKANA

VANHAAN HINTAAN

1 VUODEN JÄSENYYS

1 vuosi vanhaan hintaan

+ 1 kerta keilailu (1 h 4 henk.)

+ 1 kk ilmaista treeniä

2 VUODEN JÄSENYYS

2 vuotta vanhaan hintaan

+ 2 kertaa keilailua (1 h 4 henk.)

+ 2 kk ilmaista

treeniä

WASA SPORTS CLUB
S P O R T S  G Y M  /  L A D I E S  C L U B  &  S P A

Suoraveloituksen poistumisen myötä myös pankkitoiminnot muuttuvat maksullisiksi. Kustannusten merkittävän nousun seurauksena korotamme 

HOHTOKEILAUSHOHTOKEILAUS
WSC jäsenille keilaus ja biljardi -20%. Jäsenkortilla 
myös muita etuja. Opiskelijakortilla keilaus su-to 
22€/rata/tunti ja biljardi 6€/tunti.

Kauppapuistikko 18 / Puh: 0207 19 19 19
www.cinemabowling.com

kaamme, sanoo Keijo. Muut 
joukkueet ovat koko ajan 
valmistautuneet liigan pelei-
hin ja joka joukkueessa on 
ainakin pari ulkomaalaisvah-
vistusta. Mutta antaa ajan 
kulua ja katsotaan, miten 
käy.

Suurimmat mitalisuosikit 
ovat viime kausien mesta-
rit PK-35 ja Åland United. 
Ongelma VIFK:n osalta on 
se, että joukkueen paras 
maalintekijä Hanna Lönn-
qvist ehti siirtyä Åland Uni-
tediin vaiheessa, jolloin vie-
lä uskottiin VIFK:n pelaavan 
ykkösessä.

Tulopuolella on kolme 
liigakokemusta omaavaa 
pelaajaa; Eva-Susanna 
Dahlmars, Maarit Vitikka 
ja Louise Björkskog. Tämä 
kolmikko on taas päättänyt 
panostaa jalkapalloon tosis-
saan. Lisäksi pitää muistaa, 
että VIFK:n joukkue koostuu 
nuorista pelaajista, jotka 
varmasti parantavat peliään 
vuosi vuodelta.

– Meillä on neljä pelaajaa, 

jotka ovat hiljan olleet maa-
joukkueleirillä; kaksoset Fre-
ja ja Frida Lähteenmäki, Fan-
ny Forss ja Linnea Hjerpe. 
Lisäksi meiltä löytyy monta 
muutakin lahjakasta pe-
laajaa. Jos hankitaan uusia 
pelaajia, täytyy heidän olla 
selviä vahvistuksia, mutten 
hankinnoissa ei ole mitään 
järkeä.

Harjoituskauden tuloksista 
voisi päätellä, että toinen 
nousija Ilves tulee olemaan 
mielenkiintoinen tuttavuus. 
Joukkue on lyönyt TPS:n 
melko selvin lukemin. Mutta 
Ilveksellä oli jo viime kaudel-
la joukkue, joka olisi pärjän-
nyt melko hyvin liigassa.

Muut joukkueet ovat Hon-
ka, Pallokissat, HJK ja Meri-
lappi United.

– Rehellisesti sanottuna ei 
tulevien vastustajien joukos-
sa vaikuta olevan yhtäkään 
huonoa joukkuetta. Kau-
desta tulee haastava. Mutta 
mielenkiintoinen.

Claus Stolpe

Förra året blev VIFK tvåa i division 1 efter Ilves från Tam-
merfors. Ilves steg direkt medan VIFK fl yttades upp 31 ja-
nuari sedan det stod klart att Karlebys lag i damernas FM–
serien inte ansågs ha ekonomin i ett sådant skick att man 
skulle få fortsätta på den serienivån.
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UpCode Smart City

www.upcodeworld.fi | info@upcode.fi | VAASA, Finland

The new 

generation 

of communication

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu              (06) 317 7900

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

PAIKALLISTA
HUOLENPITOA

Kiillekuja 1, 65300 Vaasa
Lääkärikeskus Promedi Oy

Puh.  06 - 357 7700

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tervetuloa Aktiaan!

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on 
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun 
yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa 
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Tarjous voimassa toistaiseksi, talletuksen korko voi muuttua markkinatilanteesta johtuen.   
Ajantasainen tieto talletuksen korosta löytyy www.aktia.fi.

Tervetuloa Aktiaan!

 
KAMRATLIGAN 2014 

är för alla 2007-2010 födda, som vill prova på fotboll. 
Vi har leker, tränar och har roligt! 

Ta med egen boll och dricka flaska. 
Träningar: juni-september må kl 18.00. 

Plats: Lilla Ehnvallen.  

 

KAVERILIIGA 2014 
on kaikille 2007-2010 syntyneille, jotka haluavat tulla 

pelaamaan jalkapalloa. 
Pelaamme, harjoittelemme ja pidämme hauskaa! 

Ota mukaan oma pallo ja juomapullo. 
Harjoitukset: kesä-syyskuu ma klo 18.00.  

Paikka: Pikku Ehnvallen. 
 

Mera info/Lisätietoa: 
krister.gronholm@vifk.fi 

044-0331624 
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Smakliga luncher 
vardagar 

kl. 10.30-14.45

Skeppsredaregatan 3, 
65710 Vasa

Tel. 050-5431528

LINDBERG CONSTRUCTION
Kaasastået 32, Malax
www.ovelindberg.fi

Vi bygger radhus i Yttermalax. Ännu finns
lediga lägenheter kvar. Ring för mera info!
* gör element för hus, garage och villor
* bygger nytt, gör ritningar och planering
* renoverar
* vtt certifikat för våtutrymme

Ring! Begär offert Ove 0500-733701
e-post: ove.lindberg@pp.malax.fi

www.epv.fi

TUTUSTU TARJONTAAMME JA LÖYDÄ OMA KOTISI:
BEKANTA DIG MED VÅRT UTBUD OCH HITTA DITT EGET HEM:                                                                                                            ASUNNOT.FI
LEMMINKÄINEN TALO OY LEMMINKÄINEN HUS AB
OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
PUH. 02071 58300 TEL. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

   
	 m²	 KRS/VÅN	 MH	 ALK/	FP	FR.	 VH	 ALK/	SKF	FR.

4 h/r+k+s/b 80,0-94,0 1/1 68 504 192 000
5 h/r+k+s/b 104,5-105,5 1-2/2 68 683 230 000
6 h/r+k+s/b 111,5 1-2/2 72 878 245 000
Autopaikat/Bilplatser    2 000 - 13 500

As  Oy  Vaasa n Aurinkokumpu            Bs  Ab  Vasa  Solbacken

Muuttovalmiita asuntoja keskellä Gerbyytä. Myytävistä asunnoista löytyy vielä sekä yksi- että 
kaksitasoisia ratkaisuja, eli koteja erilaisiin tarpeisiin. Vesikiertoinen lattialämmitys, parkettilattiat 
ja Petra keittiöt. Hyvillä materiaaleilla varustettuun kotiin on helppo muuttaa. Asunnoissa hyvin säi-
lytystilla, mm. oma ulkovarasto sisäänkäynnin yhteydessä ja käyttöullakko. Päivittäispalvelut ja up-
eat lenkkimaastot löytyvät lähiympäristöstä. Energialuokka D

2007
. Lämmitysmuotona kaukolämpö. 

Tilaa kohteeseen yksityinen esittely!

Inflyttningsklara bostäder i Gerby. Det finns bostäder i både ett- och två plan till salu, alltså hem 
för olika behov. Vattenburen golvvärme, parkettgolv och Petra kök. Till dessa hem som inretts med 
goda material är det lätt att flytta. Bostäderna har gott om förvaringsutrymme med bl.a. ett eget 
uteförråd vid huvudingången och bruksvind. Daglig service samt fantastiska friluftsleder i närheten. 
Energiklass D

2007
. Som värmekälla fungerar fjärrvärme. Beställ en privat visning till detta objekt!

Kom med och 
spela fotboll!

Etsimme uusia 2004-2009
syntyneitä tyttö– ja poika 

pelaajia!

Tule mukaan 
pelaamaan futista!

Vi söker nya 2004-2009 födda 
flick– och pojkspelare! 

Info:
krister.gronholm@vifk.fi

044-0331624
www.vifk.fi

 NIITTYLÄHTEENTIE 13 KÄLLÄNGSVÄGEN
65610 MUSTASAARI KORSHOLM

PUH 063228000 TEL MIKAEL SAND

WWW.HENRYTEIRS.FI

REHURAAKA-AINEET 
FODERRÅVAROR
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Vasa IFK inledde sä songen 
med en familjegudstjä nst

FOTO: MATHIAS SKYTTE

Ravintolakoneet Vaasa Oy
Börje Sjöblom

Sundsgatan 27-29, 65200 VASA
Tfn 044-317 1522

Fax 06-317 1522
borje.sjoblom     netikka.fi 

www.ravintolakoneet.com

Alfa Laval A
Kaivopuisto
26101 Raum

www.alfal

Aalborg Oy Tel. +358 10 838 3800
ontie 33 Fax. +358 10 838 3808
ma, Finland info.rauma@alfalaval.com

laval.com  ‐ www.aalborg‐industries.com

Fullständig rostskyddsbehandling på person- 
och paketbilar

F:ma B.I.G DOG
Hundpensionat och försäljning av hundtillbehör

Södra Vallgrund
tel. 06-352 7807, 050 572 6462

www.netikka.net/bigdog

Vasa IFK ordnade tillsam-
mans med Vasa svenska 
fö rsamling en två språ kig 
familjegudstjä nst med temat 
Familjen, Fotbollen och An-
svaret. Detta sö ndagen den 
1 februari. Kyrkan bedriver 
precis som Vasa IFK en verk-
samhet som handlar om att 
fokusera på  att ta hand om 
medmä nniskor, familjen, 
samt ta ansvar fö r och fost-
ra vå ra ungdomar. Verksam-
het som prioriterar andra 
framom sig sjä lva.

Mä ssan var riktigt 
stä mningsfull dä r man fi ck 
mö jligheten att stanna upp 
och tä nka efter på  vad som 
ä r viktigt. Vad man kan lä ra 
sig av att bå de vinna och 

fö rlora under livets gå ng. 
Bå de på  och utanfö r fotbolls-
planen. Mä ssan blev extra fi n 
av den breda skaran medver-
kande.

Ordfö rande Henrik Skyt-
te framfö rde vä lkomst– 
och inledningshä lsning. 
S t a d s f u l l m ä k t i g e s 
ordfö rande - och tillika före 
detta division 1-spelaren 
i Vasa IFK - Joakim Strand 
lä ste dagens evangelium 
medan spelare från både 
herr– och damlaget deltog 
i presidiet samt uppbar kol-
lekten.

Kollekten gick den hä r 
gå ngen till kyrkans ung-
domsarbete men ingenting 
hindrar att den nä sta gå ng 
gå r till en fond fö r exempel-
vis mindre bemedlade Vasa 
IFK:are. Efter gudstjä nsten 
ordnades kaffe i kryptan 
dä r vi umgicks i fri sam-
varo en stund.Vi få r se, 
kanske Vasa IFK kan gö ra 
familjegudstjä nsten till 
en tradition fö r att inleda 
sä songen. Det vore kanske 
inte helt dumt. Allt detta sagt 
väl medveten om Vasa IFK:s 
blandning av olika folkgrup-
per och trosinriktningar. 
Självklart är en sådan här 
tillställning något som knap-
past alla vill delta i. Men det 
skall vi också respektera.

Mathias Skytte
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Botniahallen. Tisdagsmor-
gon. Klockan är lite över åtta. 
På konstgräsplan vimlar det 
av fotbollsspelare. De flesta 
har idrottsgymnasiets trä-
ningskläder i röd-svart. Det 
är en helt vanlig skoldag och 
först på schemat står fot-
bollsträning för alla fotbolls-
spelare vid Vörå samgymna-
sium-idrottsgymnasium.

Vid den ena kortändan 
finns målvakterna samlade. 
Målvaktstränaren Esa ”Ellu” 
Kurki ger korta men tydliga 
instruktioner och målvakterna 
byter övning snabbt.  Ingen 
onödig tid går åt och trots att 
målvakterna är många är de 
hela tiden sysselsatta.  Det 
märks att de är vana att jobba 
fokuserat då det är träning.

 ANNONS                                                                               Mer info om idrottsgymnasiet finns på www.vora.fi/gymnasiet

Målvaktsträningen vid idrottsgymnasiet och Norrvalla 
sköts av Esa ”Ellu” Kurki.  Till gymnasiets målvakter 

hör Mathias Östergård, Heidi Jussil, Jim Väkeväinen, 
Wilma Teirfolk, Ada Widjeskog, Erik Hildén, Valtteri 

Saari och Jakob Strand.

Målvaktsträning i grupp vid idrottsgymnasiet
Vid idrottsgymnasiet får målvakter från olika lag träna tillsammans under ledning av Esa “Ellu” Kurki.

Valtteri Saari väntar på sin tur. I bakgrunden Erik Hildén.

- Vi har en väldigt bra mål-
vaktsgrupp, säger tränaren 
Ellu.  De som är här har kom-
mit för att de vill utvecklas, 
och de jobbar utgående från 
det.  Jag har fungerat som 
tränare i sammanlagt 26 år 

och jag måste säga att jag 
trivs otroligt bra här i idrotts-
gymnasiet. Stämningen är 
väldigt positiv, målvakterna är 
ambitiösa och träningsförhål-
landena är bra. 

I år finns det tio målvakter 
i träningsgruppen.  Åtta av 
dem går i idrottsgymnasiet 
och två är från Norrvalla. Mål-
vakterna tränar både skilt och 
tillsammans med de övriga 
fotbollsspelarna.  

- Målvakten är en indivi-
duell spelare, som dels ska 
behärska spelteknik som 
alla andra fotbollsspelare, 
men också kunna fånga bol-
len med händerna, förklarar 
Ellu. Dessutom behöver mål-
vakterna kunna styra spelet. 
Från målet har de oftast den 
bästa översikten över spelsi-
tuationen på plan. 

- På träningarna tränar vi 
bland annat grundteknik för 
målvakterna och taktiska 
övningar för olika spelsitua-
tioner för att sedan övergå 
till skjutövningar eller spel-
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Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. kuuluu niihin seuroi-
hin jotka saavat tukea KPO/S-ryhmän kannustajat-toiminnan 
kautta vuonna 2015.

Kaikki nykyiset/tulevat KPO:n asiakasomistajataloukset 
(S-kortin omistajat) voivat tukea Vasa IFK:ta keskittämällä 
ostonsa KPO:n ja S-ryhmän toimintapisteisiin. Saat Bonu-
ksen itsellesi normaalisti - tukisumma on lisätuki jonka KPO 
maksaa seuralle.

Nyt tarvitaan SINUN apusi! Tee näin jotta ostoksesi rekis-
teröityvät seuran hyväksi!

Kirjaudu www.s-kanava.fi 

(Klikkaa Oma S-kanava yläoikealla)
Klikkaa Bonus ja Ostokset
=> Klikkaa Ilmoittaudu kannustajaksi
=> kirjoita rasti ruutuun: 
Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa rf
=> Klikkaa Päivitä tiedot (alaoikealla)
Kirjaudu ulos

Vasa IFK är med i KPO:s 
supporterverksamhet 2015
Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. är en av de förening-

ar som får understöd via KPO/S-gruppens supporterverksam-
het under år 2015.

Alla som är/blir medlemmar i KPO:s ägarkundhushåll (S-bo-
nuskort) kan stöda Vasa IFK genom att koncentrera sina inköp 
till KPO/S-gruppen. Din Bonus behåller du själv - stödsumman 
är ett extra understöd som KPO betalar till föreningen.

Nu behöver vi alltså DIN hjälp! Gör så här för att dina inköp 
skall registreras till förmån för föreningen!

Logga in på www.s-kanava.fi 

(Klicka på Oma S-kanava i högra övre hörnet)
Klicka på Bonus och Köp
=> Klicka på Anmäl dig som supporter
=> kryssa i rutan för Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa rf
=> Klicka på Uppdatera data längst ned i högra hörnet
Logga ut

VIFK on valittu mukaan KPO:n 
kannustajat–toimintaan 2015

Text och bilder: Pia Hildén ANNONS                                                                               Mer info om idrottsgymnasiet finns på www.vora.fi/gymnasiet

 Ada Widjeskog från IK Myran tränar tillsammans med 
Mathias Östergård från VIFK

övningar tillsammans med 
övriga spelare. Ibland har vi 
teoriundervisning, då vi går 
genom olika strategier, och 
nu har vi också haft bollöv-
ningar på mjuk matta, förkla-
rar Ellu och tillägger i förbifar-
ten att han nyligen producerat 
en dvd för undervisning, där 
just dessa övningar presen-
teras.

Målvakterna följer, precis 
som alla andra idrottare vid 
idrottsgymnasiet, den natio-
nella läroplanen för idrotts-
gymnasier. Den möjliggör 
träning under skoldagen och 
på så sätt blir det en natur-
lig rytm mellan träning, vila 
och skolgång. Träningen 
hålls av ett tränarteam, som 
arbetar över grengränserna 
vid behov. Ellu, Tomi  Kärk-
käinen och Marko Uusitalo 
har ansvaret för fotbollsträ-
ningarna. Vid sin sida har de 
tränare som bistår med sin 
specialkunskap vid behov. 
Målvakterna kan till exempel 
ha styrketräning med Magnus 
Häggblom, träna snabbhet 
med Tom Andtbacka, få reha-
biliteringsträning under Johan 
Nordmyrs ledning eller testas 
av Mika Lehtonen  i gymna-
siets eget testlabb 

- Målvakterna tränar tisdag, 
onsdag och torsdag förmid-
dag i grupp, berättar Ellu. Ut-
över detta har de individuella 

träningsprogram, som anpas-
sas efter individens behov 
och förstås enligt säsongen 
och vad de tränar i sina egna 
lag.  

På vintern tränar alla fot-
bollsspelare i Botniahal-
len.  Transporten till och från 
Botniahallen tar drygt tjugo 
minuter med bussen, som 
fotbollsspelarna delar med 
gymnasiets övriga idrottare, 
och på våren och hösten 
sker träningarna på utekonst-
gräsplanvid Norrvalla eller i 
Adidashallen.  Från och med 
hösten kommer gymnasiet att 
flytta till nya undervisningsut-
rymmen i Campus Norrvalla. 
Vörå samgymnasium-idrotts-
gymnasium och Folkhälsan 
Utbildning Ab kommer att utö-
ka sitt samarbete och tanken 
är detta ska ge både mer möj-
ligheter och resurser till vida-
reutveckling av ett finlands-
svenskt kompetenscenter.  

- För fotbollsspelarnas del 
borde det här bara medföra 
fördelar vad det gäller trä-
ningsutrymmena, avrundar 
Ellu.  Jag hoppas att vi kan bi-
behålla den varma och öppna 
stämningen och även i fort-
sättningen få jobba med mål-
medvetna studerande, som 
kommit hit för att både sköta 
studier och utvecklas som fot-
bollsspelare!
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Tiden går. Första gången 
jag satte ihop den här tid-
ningen var faktiskt 1990. Vart 
försvann alla år? Tidningen 
har inte utkommit alla år. 
I något skede höll vi upp 
något år. Men för det allra 
mesta har tidningen kommit 
ut rätt så regelbundet. Ingen 
aning om hur många num-
mer det har blivit. Kanske 
det här rentav är någon form 
av ”100-tidningsjubileum”? 
Inte vet jag. På senare tid 
har jag glatt mig åt att det 
ofta har funnits bidrag från 
er andra. Det är bra. Blir en-
formigt om det står samma 
namn under varje text.

Jag vill understryka att 
tidningen blir vad vi tillsam-
mans gör den till. Insändare i 
lokaltidningen påverkar inte 
innehållet särskilt mycket. 
Ej heller goda råd om vad 
”någon” gärna kunde skriva 
om. I regel tycker folk att 
”någon” borde göra reporta-
ge om det lag där deras eget 
barn spelar. Förståeligt i sig. 
Men den där ”någon” existe-
rar dessvärre inte.

Hmmm… Nu låter det som 
om jag på sistone skulle ha 
råkat ut för kritik för tidning-
ens innehåll. Så är inte fallet. 
Inte kritik som har kommit 
till min kännedom åtmins-
tone. Jag bara filosoferar lite 
kring det hela.

Rent cyniskt kan sägas att 
tidningen fylls enligt följan-
de mönster: 1) Annonser, 2) 
det som andra än underteck-
nad skriver varpå 3) jag fyl-
ler de tomma sidorna.

Jag sticker inte under stol 
med att det är annonsintäk-
terna som gör att tidningen 
ges ut. 

Själv har jag inte tagit emot 
vare sig en enda penni eller 
en enda cent under de här 

Tidningen blir vad VI(fk) gör den till
Synd att den där ”någon” inte existerar

åren. Jag tycker helt enkelt 
det är bra att det finns fören-
ingar som sysselsätter barn 
och ungdom. Men här skall 
genast sägas att den tid jag 
sätter ner är otroligt lite jäm-
fört med en som tränar ett 
juniorlag. Med jämna mel-
lanrum är det skäl att lyfta 
fram vilken enorm tidsåt-
gång dessa offrar för andras 
barn. Också den lagledare 
som får allting att rulla vid 
sidan av det som sker ute på 
planen är värd ett omnäm-
nande.

Sånt där har jag också syss-
lat med. Men inte numera. 
Därför är det också svårare 
för mig att fylla sidorna nu 
jämfört med tidigare. Jag är 

helt enkelt inte up-to-date 
med vad som händer ute på 
fältet. Därför handlar mina 
egna bidrag vanligen om 
sånt som inte är direkt VIFK-
relaterat. Må sedan gälla ett 
besök på en match i Bun-
desliga, något om då Finland 
spelade om bronset vid OS i 
Stockholm 1912, tjeckiska li-
gan eller något annat.

Naturligtvis skall vi ha med 
annat också. Därför är jag 
synnerligen tacksam över 
exempelvis de lagpresen-
tationer som tränare/lagle-
dare/föräldrar ställer upp 
med. Många av dessa texter 
har organiserats via Krister 
& Cisse Grönholm.

För att inte tala om de läs-

värda intervjuer som ”Pese” 
Siegfrids ställt upp med ge-
nom åren. På senare år har 
exempelvis Marcus Beijar 
varit flitig med bidrag från 
dam– och flickfotbollens 
sida. Men stort tack även till 
alla andra som med jämna 
mellanrum bidragit.

En värdefull medarbetare 
har vi haft i Johan Geisor. 
Det är många proffsiga bil-
der som vi har fått via ho-
nom.

Vidare finns det en stab 
som hjälper till med över-
sättningarna. Då jag skriver 
på finska ser det ut som ett 
lite barn skulle göra det. Så 
det är bra att någon ser över 
det där.

Leif Granholm sköter lay-
outen. Det faktum att tid-
ningen är snyggt utformad 
beror på honom, inte på mig.

Utan kompetenta medarbe-
tare går  det inte att göra en 
tidning.

För att inte tala om alla an-
nonsörer. Som jag redan var 
inne på är det för att hjälpa 
upp föreningens kassa som 
vi gör den här tidningen. Här 
upplever jag att föreningens 
ordförande drar ett för stort 
lass på egen hand. Jag tror 
säkert det finns många där 
ute som gott skulle kunna 
ge en hjälpande hand på 
den här punkten. Säg nu att 
man skulle ha ett dussin per-
soner som skulle dra in an-
nonser för en tusenlapp per 
tidning. Redan en sådan sak 
skulle avlasta vår ordföran-
de väldeliga. Detta utan att 
det skulle innebära ”oavlö-
nat halvdagsjobb” för någon 
annan. Många bäckar små, 
ni vet...

Claus Stolpe
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Viime vuonna VIFK pelasi länsilohkossa. Tässä näemmeTravis Cantrell ottelussa Pallo-
Iirot vastaan. Ensi kesänä puhutaan pohjoislohkosta. Vastedes lienemme pohjoislohkossa 
aina, kun olemme tällä tasolla. Kun Kakkonen pelataan kolmen lohkon sarjana neljän sijas-
ta, raja pohjois- ja länsilohkon välillä kulkee Närpiön seudulla. Neljän lohkon järjestelmällä 
raja on kulkenut Vaasan tienoilla
Förra säsongen spelade VIFK i den västra zonen. Här ser vi Travis Cantrell i matchen mot 
Pallo-Iirot. I sommar talar vi om den norra. Framöver lär det bli norrtvåan varje gång vi hål-
ler oss på den här serienivån. Med division 2 i tre zoner i stället för fyra kommer gränsen 
mellan norra och västra zonen att gå i trakten av Närpes. Med fyra zoner har gränsen gått 
kring Vasa.

Koska elin vielä siinä us-
kossa, että VIFK pelaa kak-
kosessa tänä kesänä koostin 
vähän ajatuksia edessä ole-
vista muutoksista. Nyt tätä 
kirjoitettaessa olemme siis 
Ykkösessä. Tänä vuonna 
vastustajina ovat muun 
muassa TPS ja Haka. Mutta 
kakkosessa tapahtuvat muu-
tokset ovat kuitenkin sen 
verran mielenkiintoisia, että 
pitäydyn niissä hieman. En 
nimittäin oikein jaksa uskoa, 
että tämä on se taso, jolla 
muutosten pitäisi tapahtua. 
Mieluummin astetta ylem-
mällä. Tuntuu hiukan ylelli-
seltä pyörittää valtakunnal-
lista sarjaa, jossa on suuret 
kustannukset ja enimmäk-
seen aika vähän yleisöä.

Seuraavaa  juttua voitaisiin 
ehkä pitää Kiiston kesän ko-
tiotteluiden mainoksena? 
Siitä vaan. Ja mikäli he te-
kevät oman lehden jossain 
vaiheessa, heillä on täysi su-
ostumukseni julkaista tämä 
juttu.

Tuskin kukaan, joka aktiivi-
sesti seuraa jalkapalloa elää 
enää siinä uskossa, että sarj-
oja pelattaisiin samalla lailla 
kovinkaan monta vuotta 
perätysten. Harvapa meistä 
joutuu jonkinmoisen sydän-
vaurion takia turvautumaan 
alueen kiistellyn sydänkirur-
gian palveluksiin kuultuaan, 
että kakkosdivaria muuteta-
an taas vuoden 2015 jälkeen.

Viime kaudet on pelattu 
neljän, kymmenen joukku-
een lohkossa. Vuoden 2016 
jälkeen joukkueita on enää 
36. Ne jaetaan kolmeen kah-
dentoista joukkueen loh-
koon. Tämä tarkoittaa selko-
kielellä, että sarjasta putoaa 
neljä joukkuetta enemmän 
kuin muutoin. Viime vuosina 
joka lohkon kaksi huonointa 
joukkuetta on pudonnut. 
Todellisuudessa tällaista ei 

Kakkosdivisiiona on mielenkiintoinen, 
vaikka meidät nostettiin Ykköseen

ole itse asiassa tapahtunut, 
sillä joku on aina luopunut 
paikastaan. Nyt viimeksi JBK 
sai säilyttää paikkansa, kun 
Honka poistettiin liigasta, 
KTP nostettiin ylimpään 
sarjaan ja VIFK :n nousun 
jälkeen kakkoseen jäi siis ty-
hjä paikka. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että Kerho-07 pe-
laa länsilohkossa, koska JBK 
sijoitetaan pohjoislohkoon. 
Honka ottaa farmijoukku-
eensa paikan kakkosdivisio-
onassa.

MyPa :lle ei annettu liiga-
paikkaa ja Ilves saa MyPa : n 
paikan. Mutta MyPa :lle an-
nettiin lisenssi Ykköseen.

Mutta nyt oli kyse kakko-
sesta. Kaudella 2015 sarjan 
häntäpäässä tulee olemaan 
tiukkaa. Nyt kolme viimeistä 
putoaa ja (periaatteessa) 
huonoin seiska kustakin lo-
hkosta.

Jos katsomme tätä Vaasan 
seudun näkökulmasta, tämä 

merkinnee sitä, että seudun 
joukkueet pelaavat täste-
des aina pohjoislohkossa. 
Silloin, kun on pelattu nel-
jässä lohkossa, on länsi- ja 
pohjoislohkon raja kulkenut 
Vaasan seudulla. Välillä VIFK 
on ollut länsilohkossa, väl-
illä pohjoislohkossa.  Kun lo-
hkoja on kolme, raja kulkee 
sata kilometriä etelämpänä. 
Silloin lohkojen välillä siir-
tyminen koskisi lähinnä 
Suupohjan joukkueita. Naa-
purimme Kiisto on sen ete-
läisin joukkue. Pohjoisin on 
Rovaniemen Santa Claus. 
Pohjoiseen päin mentäessä 
muut ovat JBK (Pietarsaa-
ri), GBK ja KPV (molemmat 
Kokkolasta), Ylivieska, AC 
Kajaani, OPS (Oulu) ja TP-47 
(Tornio). Ja vielä yksi jouk-
kue joka saa VIFK :n paikan.

Nousun suhteen asiat 
ovat samanlaiset kuin viime 
vuonna. Neljä lohkovoittajaa 
arvotaan kahdeksi ottelupa-

riksi, joiden voittajat nous-
evat. Jos Ykköseen tulee va-
paita paikkoja ensimmäisen 
saa karsinnan häviäjistä se 
joukkue, jolla oli sarjassa 
eniten pisteitä. Siksi Atlantis 
olisi noussut mikäli lisenssi 
olisi myönnetty heille.

Minua tämä hieman häm-
mästyttää. En tiennyt, että 
neljä lohkoa kakkosessa 
aiheuttaisi jonkinmoisen 
ongelman. Omalta osaltani 
luulisin, että ongelmana  on 
valtakunnallinen Ykkösdiva-
ri. Tulee nimittäin kalliiksi, 
kun joutuu kiertämään maa-
ta ja pelaamaan puolityhjille 
katsomoille. Mutta kokeil-
laan ja katsotaan miten käy. 
Minusta tuntuu kuitenkin, 
että ennemmin tai myöhem-
min joudutaan kustannussy-
istä luopumaan valtakunnal-
lisesta Ykkösdivisioonasta.

Claus
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Lär dig hjälpa
Lär dig Första Hjälpen på 

Röda Korsets kurser

Första Hjälpen FHJ 1 ® - (16 timmar)
Du vet vad du ska göra när en olycka inträffar, i samband med de vanligaste 
sjukdomsattackerna och när något händer hemma eller på fritiden.

Livräddande Första Hjälpen - (8 timmar)
Du vet vad du ska göra i samband med de vanligaste sjukdomsanfallen, 
du kan slå larm och ta hand om smärre blessyrer som brännsår och sår.

LivLivräddande Första Hjälpen - (4 timmar)
Du vet vad du ska göra i en livshotande situation och kan slå larm. 

HLR-D + Defibrillator - (4 timmar)
Du lär dig behärska hjärt- och lungräddning med defibrillator.

Aktuella kurser:

Finlands Röda Kors
Österbottens svenska distrikt
Samordnare för Första Hjälpen
Isabella Olli
E-post: isabella.olli@redcross.fi
Tel: 020-7012751

Mer information och anmälningar: Kurskalender och anmälningar:
www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta-hjalpen

Beställ högklassig Första Hjälpen-utrustning:
www.rednet.rodakorset.fi/osterbotten

Gilla oss på Facebook och ta del av våra 
senaste nyheter, evenemang och erbjudanden.
www.facebook.com/RödaKorset/Österbotten

LINDBERG CONSTRUCTION
Kaasastået 32, Malax
www.ovelindberg.fi

Vi bygger radhus i Yttermalax. 
Ännu finns lediga lägenheter kvar. 
Ring för mera info!

* gör element för hus, garage och villor
* bygger nytt, gör ritningar och planering
* renoverar
* vtt certifikat för våtutrymme

Ring! Begär offert Ove 0500-733701
e-post: ove.lindberg@pp.malax.fi

Malax

Murning & Kakel
Certifierad för
vattenisolering

Vasa IFK:s medlemskort erbjuder möjlighet 
till rejäla rabatter vid inköp

från våra samarbetspartners, kolla baksidan av kortet. 
Lönar sig absolut att vara medlem 

i Idrottsföreningen kamraterna, Vasa r.f.!

Vasa IFK:n jäsenkorttilla on mahdollista 
saada runsaita alennuksia

ostoksista yhteistyökumppaneiltamme, 
katso kortin takosalta. 

Kannatta aivanvarmasti olla 
Idrottsföreningen kamraterna, Vasa r.f. jäsen!

20152015

www.epv.fi
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”Pese” samlar sina tankar
på ”fotbollsfabriken.fi”

Intressanta förslag kring regeländringar för juniorer
En av de klart mest aktiva med-

hjälparna genom åren i den här 
tidningen är Peter ”Pese” Sieg-
frids. Undrar för resten hur många 
gånger jag har stavat hans efter-
namn fel? Vid sidan av att hjälpa 
med intressanta spelarintervjuer 
får han utlopp för sin skrivklåda på 
sin websida ”fotbollsfabriken.fi”. 
Finns lite allt möjligt. Från beskriv-
ning av enskilda träningsmoment 
till någon smaskig sallad han fixat 
ihop.

Den 17 oktober (2014) hade 
”Pese” lagt in en intressant notis 
om regeländringar som är på gång 
inom ungdomsfotbollen i Stock-
holm. Fortsättningen av texten är 
nästan ordagrant plockad däri-
från. Ja, vissa egna tankar erbjöd 
sig den här tidningens redaktör att 
lägga till.

Funderingar kring utvecklandet 
av fotbollen är ständigt i full gång. 
Nu har det varit aktuellt att låta 168 
lag få säga sitt genom röstning. 
Punkt fyra här under är kanske den 
mest revolutionerande, men i Gö-
teborg lär man redan följa det där 
(liksom även de tre övriga punk-
terna).

Punkt fyra är faktiskt ganska 
smart då man tänker efter. Hur 
mycket tid går det inte åt att en 
stackars juniormålvakt skall hitta 
någon att passa åt utan att det blir 
mål bakåt direkt? Det är väl därför 
målsparkarna får slås från straff-
områdesgränsen i ung ålder i Fin-
land, antar jag. Med det här syste-
met kunde målsparkarna slås från 
rätt ställe och visst uppmuntrar det 
passningsspel. Se igenom de aktu-
elle förslagen här under:

1. Åldersregeln
För att motverka att hela lag av 

yngre spelare matchas mot äldre 
lag föreslås att minst hälften av 
laguppställningen måste ha ”rätt” 
ålder. Kanske lite svårt att hålla koll 
på den saken förstås. Plus att det 

förstås kan vara lite opraktiskt om 
man skall samarbeta med ett äldre 
lag som kanske har match samma 
dag. Om det finns ett lag per ålders-
klass i en förening blir det här gan-
ska svårt att genomföra.

2. Fri anmälan
Upp- och nedflyttning kan komma 

att tas bort för alla årskullar upp till 
19 år. Lagen väljer i stället själva 
vilken nivå man vill spela på. Detta 
för att motverka resultathets. Här 
kan man förstås hoppas att lagen 
vet vilken nivå som är den rätta. Om 

man har fått stryk i varje match un-
der våromgången (alternativt varit 
helt överlägsna) vore det kanske 
vettigare att få byta serie? Nå, det 
kanske är genomförbart med ett 
byte i sommarpausen. Hoppas det. 
Annars blir det dumt.

3. Extra spelare
När de yngsta spelarna, 8–9-åring-

arna i femmannafotbollen, ligger 
under med fyra mål ska en extra 
spelare få sättas in på planen. Tan-
ken är att skapa en sundare idrotts-
miljö och jämnare matcher. Knap-
past någon dum idé. Det där har 
man väl för resten kört med i Juni-
orcupen i många år?

4. ”Första fri”
I både fem- och sjumanna (8–11 

år) måste motståndarna backa hem 
till egen planhalva när målvakten 
ska lägga en inspark. Detta i syfte 
att utveckla passningsspelet redan 
i tidig ålder. Den här punkten är 
som konstaterats den kanske mest 
intressanta. Skall bli intressant att 
se om det här genomförs och hur 
det sedan kommer att tas emot ute 
på fältet.

Nåväl. Detta bara som ett exempel 
på sånt som Peter Siegfrids funde-
rar kring under rubriken ”fotbolls-
fabriken.fi”.

Peter ”Pese” Siegfrids tycker om att 
sätta ner sina tankar kring sånt som 
har med fotboll att göra. Dels är han 
flitig medarbetare för ”VIFK Maga-
zine”. Men dessutom har han startat 
websidan ”fotbollsfabriken.fi”.
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www.vaasanrakennuskorjaus.fi 

Fincumet Container 
PL 7, 39700 Parkano 

SYKSY ON 
LAVANKORJUUAIKAA

KATSO MUUT LAVAMALLIT (esim. rakennusjäte-
lavat, romulavat, merikontit, mittatilauslavat) 

fincumet.fi

Lunastushinta 
120 €

Lunastushinta 
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Isolahden ala-asteen jal-
kapallokenttä on varmasti 
kaupungin tuulisin kenttä. 
Mutta tämän jälkeen se on 
varmasti kestosuosikki, kun 
harjoituskauden vuoroja ja-
etaan. Tämä ei sinänsä ole 
mikään uutinen.

Mutta se on huomionarvoi-
nen tämän kaltaisessa fooru-
missa. Ellei muuten, niin sen 
korostamiseksi, että vanhaa 
tekonurmea voidaan käyttää 
monta vuotta sen jälkeenkin, 
kun se on vaihdettu joltakin 
pääareenalta. Tämä seikka 
näyttää monilta unohtu-
neen, kun keskustelu käy 
luonnon nurmesta vastaan 
tekonurmi.

Tässä tapauksessa on 
kyse siitä, että Vaasan kau-
punki varasi 280  000 euroa 
hanketta varten. Siis siihen, 
että Ehnvallenin vanha te-
konurmi, eli se joka oli siellä 
ennen kuin Fennia- areena 
rakennettiin siirrettäisiin 
sinne. Nurmi itsessään ei 
tietenkään maksanut niin 
paljon. Mutta valaistus (kuu-
si pylvästä), maatyöt, aita 
ja päätyjen korkeat verkot 
aiheuttivat sen, että loppu-
summasta tuli se mikä siitä 
tuli. Usein naristaan virano-
maisille ja siitä mitä ne teke-
vät. Mutta tässä tapaukses-

Fotbollsplanen i Storviken brukar kännas som den blåsi-
gaste i Vasa med omnejd. Men framöver lär den bli upp-
skattad då träningsturerna delas ut på vårvintern. Vasa stad 
köpte det gamla konstgräset från Ehnvallen som blev över 
då Fennia Arena byggdes. Efter en del markarbeten, upp-
sättande av stängsel och belysning var det hela klart.

Ehnvallenin tekonurmi 
nykyään Isolahden kentällä

FOTO: CLAUS STOLPE

sa täytyy vain kiittää ja ottaa 
vastaan.

Alussa valinta koski Isolah-
tea, Alkulaa (Vanha Vaasa) 
ja Radiotietä (Ristinummi).  
Isolahti oli monin tavoin 
edullisin. Siellä on valmiit 
suihkutilat ja pysäköintitilat. 
Ja lisäksi routavauriot eivät 
liene kovin pahoja.

Kenttä ei ole ihan täysimit-
tainen. Mutta 96x60 metriä 
kelpaa paremmin kuin hy-
vin alasarjojen  otteluihin. 
Harjoituskenttänä se taitaa 
kelvata vaativimmillekin 
joukkueille. Koko palapeli 
koottiin kauden 2014 lopulla 
ja sen jälkeen kumirouhetta 
levitettiin kentälle.

Claus

ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006   2008 OCH 2013  2014
 
 

SAMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN ! 
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Tapahtumajärjestäjälle
Evenemangsarrangör

Kokouspalvelut
Företagsservice

Testauspalvelut
Konditionstestning

Personal Training ja ryhmäliikunta
Personal training och motionsgrupper

Kahvilat ja ravintolat
Café och restauranger

Urheiluseurat
Idrottsföreningar

HYVINVOINTIA BOTNIAHALLISTA JA VAASA ARENASTA
VÄLMÅENDE FRÅN BOTNIAHALLEN OCH VASA ARENA

Puh. / Tel. 0201 201700    www.vaasanseudunareenat.fi   www.vasaregionensarenor.fi

14

We welcome
champions
in our
winning team
Check out our vacant jobs at
www.veo.fi 

        

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie,  65280  VAASA 

Tel. 010 2922530 Puh. 

www.elmontoren.com Lillbyvägen 2 Pienkyläntie,   
65280 VAASA   Tel. 010 2922530 Puh. 

www.elmontoren.com


