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Ligaspel kräver förberedelser
Stabiliteten i VIFK:s spel infann sig 
först då den nedre slutserien hade 
kommit igång. Under grundserien såg 
VIFK ut som ett givet nedflyttningslag. 
Men efter tre raka segrar kunde man 
börja hoppas igen. Seger i den sista 
seriematchen hade räddat laget kvar 
utan kval. Nu blev det i stället oavgjort 
– följt av kval mot ONS från Uleåborg. 
Ett kvalspel som tyvärr innebar förlust 
och degradering.

När man summerar en ligasejour som 
den här är det ett par viktiga aspekter 
man behöver lyfta fram. För det första 
kräver ligaspel ordentliga förberedel-
ser. Att påstå att VIFK fick det är enorm 
överdrift. Att ligaplatsen delades ut i 
slutet av januari gjorde förberedelser-
na tre månader kortare än för övriga 
ligalag, något som syntes under inled-
ningen av seriespelet. För det andra 
kräver ligaspel också stabilitet. Storför-
luster blandades med bättre insatser 
under säsongen, men det var egentli-
gen först i den nedre slutserien som 
den riktiga stabiliteten infann sig. 

Ligaspel kräver också en hel och rätt 
bred trupp. Knäskador på Alatalo och 
Palmer, benbrott i foten för Louise 
Björkskog andra småskavanker satte 
sina spår i en trupp som inte var så 
enormt bred när säsongen inleddes. 

Samtidigt fanns det glädjeämnen ock-
så, det ska erkännas. Emelie Smirnoffs 
ligadebut, som resulterade i en plats i 
U16-landslaget till hösten, Dahlmars 
två hattrick, Palmers fantastiska boll-

kontroll och killerinstinkt i boxen som 
gav smått otroliga åtta mål på sex 
matcher var bara några av guldkornen. 

Det vore fel att gnälla över en säsong 
som säsongen 2015. Beslutet om spel 
i ligan var VIFK:s eget, helt och hållet. 
Att då tåla leken när man väl gett sig in 
i den var och är en självklarhet för la-
get och organisationen. Många spelare 
har växt under säsongen, och fått er-
farenheter spel i division 1 aldrig hade 
gett. Samtidigt vet VIFK nu vad som 
krävs för spel i ligan. Lärpengen blev 
inte onödigt dyr och känslan när lam-
porna slocknade i Fennia Arena efter 
1-2-förlusten mot ONS var att det här 
med ligaspel är något vill man uppleva 
igen. 

Trots degraderingen kan man blicka 
tillbaka på en säsong som gav mycket. 
Om inte annat vetskapen om att VIFK 
och Vasa har spelare bra nog för liga-
spel. Vi tror och hoppas att det inte tar 
alltför lång tid innan vi får visa det igen.

Marcus Beijar

FOTO: Hapa Bragge
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William Rosenlöf var över 
och tränade med Chelsea
Med sina 201 cm har Vasa 

IFK:s William Rosenlöf åt-
minstone goda yttre förut-
sättningar att lyckas som 
målvakt. Trots sin längd sä-
ger han sig ändå ”stå med 
fötterna stadigt på marken” 
och vara beredd på att job-
ba hårt för att nå framåt i 
sin fotbollskarriär. Han har 
redan hunnit med att smaka 
på U16-landslagsspel, tränat 
med representationslaget 
och dessutom nyligen varit 
inbjuden för att träna med 
Chelsea. Nyss hemkommen 
från London tog han sig tid 
att svara på några frågor för 
VIFK Magazine. Kort efter 
skulle han på ett nytt besök 
till storklubben, visade det 
sig.

Vilka är dina intryck från 
veckan med Chelsea?

- Det hela var nog väldigt 
proffsigt upplagt. Vi blev 
hämtade vid fl ygplatsen 
och körda till hotell och 
träningsanläggningen. Alla 
arrangemang med mat, ut-
rustning, tränarna, massö-
rer och tillgång till planer 
(28 stycken!) imponerade. Vi 
tränade 1-2 gånger dagligen.

Fanns det stora skillnader 
jämfört med hur det är här 
hemma?

- Vi gjorde nog mest helt 

i BK-48. Sedan blev det allt 
fl er matcher i målet och när 
jag väl fl yttade till VIFK har 
jag i stort sett stått i målet.

Till vardags spelar du allt-
så med VIFK:s P00-lag.

- Jag har haft Tommi Vir-
kama som tränare under 
fl era år och fått bra träning 
och matchning där. Vi har 
bl.a. kvalifi cerat oss till två 
FM-slutspel och spelat i Puo-
len Suomen Liiga. Det har 
gett hårda matcher mot bra 
motstånd vilket har gjort att 
man utvecklats.

Hur ser du själv på din 
framtid som fotbollsspe-
lare?

- Vi får se hur det blir med 
det. Jag har inget emot att 
stanna kvar hemma i en 
trygg miljö och fortsätta 
utvecklas och få bra mål-
vaktsträning. Att få ett 
proffskontrakt är mycket 
svårt. Ett mål är naturligt-
vis att spela till sig en plats 
i VIFK:s herrlag. Och kanske 
sedan ta nästa steg.

Efter att denna intervju 
gjordes har William fått en 
ny inbjudan till Chelsea. Nu 
i november kommer han 
att spendera ytterligare två 
veckor hos klubben. Han 
kommer då att testas yt-
terligare samt säkerligen 
även att spela i någon/några 
matcher. Tomas Hiekkanen

En lovande fotbollsspelare kan få vara med om många 
äventyr. Utöver spel i P16-landslaget har målvakten 
William Rosenlöf nyligen fått vara över till London 
och träna med Chelsea. Det ni!

vanliga ”basic” övningar 
med målvaktstränarna. Så 
det var inte så stor skillnad. 
Tempot och hårdheten var 
högre än här hemma, man 
tvingades klara sig med 
färre bollberöringar och allt 
gick snabbare. Dessutom 
hade Chelsea tillgång till 
mer utrustning just för mål-
vaktsträning.

Fick du någon slags re-
spons från klubben?

- Dom tyckte nog jag hade 
gjort bra träningar men jag 
kommer att få mer feedback 
skriftligt lite senare. Klart 
jag ännu har mycket att job-
ba på men det har varit en 
bra erfarenhet och nu vet 
jag mer om hur det är i en 
proffsklubb.

Nå, efter att intervjun var 
klar visade det sig att Chel-
sea ville ha kontakt med ho-
nom även i fortsättningen. 
Kul!

Du har gjort en hel del 
extra målvaktsträning. Be-
rätta!

- Jag har tränat extra två 
gånger varje vecka sedan 
2013 med ”Ellu Kurki” på 
Norvalla. Klart det är tungt 
att stiga upp på morgonen 
innan skolan men det har 
nog varit värt det. Det har 
gett mig mycket. Jag har 

också tränat i ett och ett 
halvt år med IFK:s första 
lag och där har jag också 
fått mer mv-träning. Det har 
gjort att det blir lättare när 
man sedan spelar matcher 
med egna laget. Man är va-
nare vid det hårdare tempot.

Hur har det varit att spela i 
landslaget?

- Jag har spelat två matcher 
i U16, borta mot Slovakien 
(2-4 förlust) och hemma mot 
Nord-Irland (3-0 seger). Det 
kändes inte alls nervöst att 
spela i landslaget. Det var 
tryggt att spela bakom ett 
försvar där det kändes som 
om alla vet vad dom skall 
göra.

Vad tycker du är svårast 
för en fotbollsmålvakt?

- Det är nog att hela tiden 
vara koncentrerad och fo-
kuserad mentalt. Allt lyckas 
inte alltid och då måste man 
bara lära sig att ”skita i miss-
tagen” och ta nya tag.

Hur ser du på dina egna 
styrkor och svagheter som 
målvakt?

- Jag är väl hyfsat bra på 
det mesta men kanske är det 
fotarbetet jag mest behö-
ver utveckla. inte så mycket 
passningsspelet utan snab-
ba sidoförfl yttningar och 
sånt.

Har du alltid varit mål-
vakt?

- Nej, jag spelade länge som 
utespelare då jag började 

UpCode Smart City

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

The new 

generation 

of communication
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Emelie Smirnoff har fått pröva på att spela med hel del olika lag i sommar. Åldersmässigt hör hon hemma i 15-åringarnas 
lag. Mestadels har hon ändå spelat med VIFK:s B-flickor (18 år och yngre). Det laget har vi berättat om förut i år. B-flick-
orna tog sig till kvartsfinal i FM-serien. Där blev det tyvärr stopp mot TPS. Här är Emelie i aktion mot ONS från Uleåborg. 
Säsongen kröntes dock av att hon fick debutera i damernas FM-serie innan hon ens fyllt 15 plus att hon fick åka till Edin-
burgh med flicklandslaget och möta Skottland. 
Lopulta VIFKn B-tytöille tuli 5. sija SM–sarjassa. Kuvassa Emelie ottelussa Oulun ONS:ia vastaan.Emelie Smirnoff on oi-
keastaan hieman liian nuori pelatakseen B–tyttöjen joukkueessa ja kaiken kukkuraksi hän debytoi myös naisten SM–sar-
jassa jo ennen kuin hän oli tarpeeksi vanha voidakseen ottaa mopon autotallista kotonaan Sundomissa.

FOTO: MONA STRÖMWALL

Emelie Smirnoffin kausi on 
ollut tapahtumarikas
Vasa IFK:n nopealla oi-

kealla laitahyökkääjällä 
Emelie Smirnoffilla on ollut 
vahva kausi, pelaten sekä 
B-tyttyöjen SM-sarjassa että 
”oikean” naisten joukkueen 
kanssa. Sen lisäksi tyttöjen 
U16-maajoukkueen valmen-
taja Marko Saloranta valitsi 
hänet joukkueeseensa ja 
Emelie oli mukana kun Suo-
mi kohtasi Skotlannin kak-
soismaaottelussa Edinburg-
hissa 22.–24.9.2015.

Emelie oli myös joukon 
ainut pelaaja pohjoisista 
lohkoista. Muut pelaajat 

olivat lähinnä suurkaupun-
kien joukkueista, kuten HJK, 
TPS, Ilves ja PK-35. Yksi maa-
livahdeista pelaa Bayern 
Münchenissä. Emelien kutsu 
maajoukkueeseen kolahti 
postiluukusta runsaat kaksi 
viikkoa ennen maaotteluita, 
mikä oli tietysti kivaa, mut-
tei ehkä ihan odottamaton-
ta?

- Kyllähän minä tunsin, että 
maajoukkue voi kohdallani 
tulla ajankohtaiseksi, Emelie 
myöntää. Minulla on mennyt 
todella hyvin tänä vuonna. 
Lähinnä kolme asiaa ovat 

mielestäni olleet ratkaisevia. 
Minut valittiin kesän Pallo-
liton piirisarjafinaalissa All 
Stars joukkueeseen. Minulla 
on ollut tasainen kausi B-tyt-
töjen SM–sarjajoukkueessa. 
Ja kaiken kukkuraksi olen sa-
anut mahdollisuuden pelata 
naisten joukkueessa yli 500 
minuuttia tänä vuonna.

Pääasiassa Emelie on 
pelannut B-tyttöjen jouk-
kueessa, ja siitähän meillä 
oli tässä lehdessä juttua ai-
kaisemmin tällä kaudella. 
Joukkue sijoittui viidenneksi 
SM-sarjassa, mikä on todella 

hieno saavutus. Neljännesfi-
naaleissa TPSaa vastaan, yh-
den maalin tappiot kärsittiin 
molemmissa otteluissa. Mut-
ta sen jälkeen VIFK oli paras 
niistä joukkueista, jotka pe-
lasivat sijoista 5–8. 

Tässä yhteydessä voidaan 
mainita, että Emelie pelasi 
ensi kerran naisten SM-sar-
jassa jo ennen kuin hän sai 
ottaa vespansa Sundomissa 
sijaitsevan kotitalonsa auto-
tallista, eli se tapahtui jo en-
nen kuin hän oli edes täyttä-
nyt 15 vuotta. Oliko hän 
silloin ehkä nuorin pelaaja 
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En händelserik säsong för Emelie Smirnoff kröntes av att hon fick åka med flicklandslaget 
till Edinburgh för att där möta Skottland. På den något improviserade lagbilden, på en 
trottoar utanför centrum av Skottlands huvudstad, syns Sundom-tjejen sittande som den 
andra från vänster.

FOTO: MONA STRÖMWALL

Tapahtumarikas kausi on ohi. Emelie Smirnoffille (toinen vasemmalta edessä) sen kohok-
ohta oli maajoukkuetehtävä Edinburghissa ja kaksi maaottelua Skotlantia vastaan.

ikinä naisten SM-sarjassa? 
Emme tiedä, koska tarkko-
jen tilastojen löytäminen on 
vaikeaa, mutta kaukana en-
nätyksestä ei varmasti olla, 
varsinkaan naisjalkapallo-
ilun kehityttyä siksi, mitä se 
tänään on.

Mutta takaisin tyttöjen 
maajoukkuepeleihin. Ensim-
mäisessä ottelussa Emelie 
pelasi 90 minuuttia ja Suomi 
voitti 2-1. Toisessa ottelussa 
peliminuutteja kerääntyi 67, 
ja siinä ottelussa skottilaiset 
tytöt olivat hieman parem-
pia voittaen 2-0.

- Ensimmäisessä ottelussa 
joukkueemme pelaajat oli-
vat tietysti tottumattomia 
pelaamaan yhdessä, koska 
teimme sen ensimmäistä 
kertaa. Mutta tosi hienoa, 
että voitimme! Toisessa ot-
telussa meillä oli myös mon-
ta hyvää laukausta maalia 
kohti, mutta valitettavasti 
ne eivät maaliin uponneet, 
Emelie sanoo.

Molemmat ottelut pelattiin 
Ainslie Park Stadiumilla vuo-
denaikaan nähden kuivassa 
ja hienossa säässä.

Me tavalliset ihimiset, joi-
den lähin kosketus maajouk-
kueeseen tulee television 
kautta, olemme tietysti ute-
liaita kuulemaan mitä maa-
joukkueessa pelaaminen 
oikeastaan tarkoittaa – mitä 
oikein tapahtuu?

- Edinburghissa harjoitte-
limme suhteellisen kevyesti 
päivisin ja miellä oli aika pal-
jon palavereita. Satsasimme 

- Vaikuttavin tunne oli kyllä 
marssia kentälle Suomen 
lippu rinnassa. Silloin tun-
sin, että tämä on jotain aivan 
erikoista, Emelie sanoo.

No kuinkas muuten, toimit-
taja uskaltautuu lisäämään...

myös paljon aikaa lihasten 
palautumiseen, esimerkiksi 
uinnin avulla. Minusta oli 
myös tosi hauskaa oppia 
tuntemaan uusia pelaajia 
ja valmentajia. Maajouk-
kueen organisaatio teki mi-
nuun suuren vaikutuksen 

– mukaan otettiin tosi pal-
jon varustusta, jopa omia 
hierontapenkkejä, valtavia 
huoltokasseja ja useita vaa-
tekertoja joka päivälle, Eme-
lie nauraa.

Entä mikä oli reissussa 
kaikkein parasta? Claus Stolpe

Saajan tilinumero AKTIA BANK ABP Tilisiirto Girering
Mottag. Kontono. F I 41 4 9 7 0 1 0 2 0 8 0 5 1 9 4

 Understöd / Tukimaksu

Saaja - Mottagare I.F.KAMRATERNA, VASA r.f. ( VIFK ) Medlemsavgift / Jäsenmaksu
 

För en person / Yhdelle henkilölle 30 €uro

För föräldrar / Vanhemmille 45 €uro

Maksaja - Betalare Ständig medlem / Ainaisjäsen 200€uro

VIFK skickar medlemskortet kom ihåg att uppge din postadress

VIFK toimittaa jäsenkorttisi, muista mainita postiosoitteesi

Allekirjoitus Viitenro.
Underskrift Ref.nr.

Tililtä Eräpäivä
Från konto nr. -- Förf.dag €ur

Puh/Tel   050-5424943 Keskuskatu - Centralgatan 34 B 8 • 65320 Vaasa - Vasa
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IFK–föreningar i olika former,             
på många olika arenor och orter

Den första IFK–föreningen 
såg dagens ljus i Stockholm 
år 1895. Bakgrunden hittar 
man i en ungdomstidning 
som hette ”Kamraten” och 
som förde fram sunda vanor, 
fosterländskhet och dylikt. 
I något skede kom någon på 
att idrottsföreningar kunde 
grundas i tidningens anda. 
Det har alltså inget att göra 
med att man på vänsterhåll 
sedermera skulle kalla var-
andra ”kamrat”. Strängt ta-
get är väl just IFK Stockholm 
kanske den enda (?) IFK–för-
eningen som har haft någon 
slags direkt vänsterprägel 
över sig?

Notera att IFK–föreningar-
na i Sverige skriver förkort-
ningen först och ortsnamnet 
efteråt. Här är det ju oftast 
tvärtom.

Vår framgångsrika sys-
terförening i huvudstaden, 
HIFK, hade i samband med 
IFK Stockholms (och där-
med hela IFK–rörelsens) 
120–årsfestligheter fått 
till  uppdrag av Centralor-
ganisationen för IFK (www.
ifkcs.org) att samla samtliga 
finländska  IFK–föreningar 

(och de grenar där man täv-
lar) till en gemensam sam-
mankomst i Helsingfors. 
Närmare bestämt lördag 9.5.

En majoritet av landets 
IFK–föreningar var repre-
senterade på mötet. Från 
våra led deltog  viceordfö-
rande Kim Sund och junio-
rernas verksamhetsledare 
Krister Grönholm. På plats 
vid mötet var representan-
ter från Grankulla, Lepplax, 
Åbo, Vasa, Helsingfors samt 
en kvartett från IFK:s Cen-
tralorganisation. Tillställ-
ningen började med en väl-
komsthälsning av värden, 
tillika sammankallaren, 
Kimmo  Niemistö från Hel-
singsfors IFK.

Föreningarna presenterade 
sedan i tur och ordning sin 
egen förenings verksamhet, 
olika  grenförbund och hur 
organisationerna är upp-
byggda. Detta var mycket 
intressant och  lärorikt att 
få höra då de olika inhem-
ska IFK föreningarnas verk-
samheter skiljer sig  tämli-
gen mycket från varandra. 
Det finns t.ex ingen enskild 
idrottsgren som är  repre-

senterad i samtliga klubbar. 
Närmast kommer fotbollen 
som de flesta IFK-föreningar-
na hade på repertoaren. Un-
dantaget utgörs av den ren-
odlade hockeyföreningen 
IFK Lepplax utanför Jakob-
stad. Nämnas kan att deras 
”granne”, relativt nybildade 
IFK Jakobstad, inte tycks 
vara officiell medlem av IFK–
familjen.

Handboll, friidrott, bowling 
och ishockey var andra gre-
nar som flera av föreningar-
na hade verksamhet i.

Under sammankomsten 
utbyttes mycket erfarenhe-
ter och synpunkter vilket 
uppskattades av deltagarna. 
Trots föreningarnas del-
vis mycket olika verksam-
hetsområden så märkte vi 
alla att kamratandan var nå-
got som genomsyrade samt-
liga föreningars verksamhet.

Under mötet bestämdes att 
kontakten med dels Central-
organisation i Sverige som 
direkt med de svenska IFK–
föreningarna som förstås de 
finländska IFK–föreningar 
som inte var på plats, är nå-
got som både bör och skall 

ske med större frekvens i 
framtiden.

De historiska aspekterna 
kring togs även upp och det 
är anrika föreningar det är 
frågan  om även här i Fin-
land. Den första IFK–fören-
ingen såg dagens ljus 1895 i 
Stockholm och  ganska kort 
efter det bildades IFK fören-
ingar även i Finland. Intres-
sant nog var IFK Uleåborg 
var först ut  den 15 septem-
ber 1897 tätt följt av Helsing-
fors IFK 1897 samt Vasa IFK 
1900. Just IFK Uleåborg hade 
vi ett längre reportage om 
för några år sedan i den här 
tidningen.

De finländska IFK–förening-
arna är grundande följande 
år och har följande grenar 
på repertoaren:
IFK Uleåborg 1897/2003 
(via nyregistrering): Rink-
bandy, fotboll, futsal, 
motionsboxning,  hand-
boll, friidrott, backhopp-
ning, bandy, innebandy.                                                 
Helsingfors IFK 1897: Bandy, 
bowling, handboll, fotboll, 
futsal, friidrott, ishockey.
Vasa IFK 1900: Fotboll, 
bowling.
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Välkommen till Närpes! 
Vi serverar BRUNCH alla söndagar kl. 11-14 

Tack för gott samarbete Vasa IFK 2015 

 

Kom ihåg att boka bord! 

Tel: 06-8238 400 
sales@hotelredgreen.fi 
www.hotelredgreen.fi  
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Tervetuloa meille viihtymään  
 

Rauhallinen sijainti ja pienen perhehotellin 
tarjoama asiakaskeskeinen 

palvelu on meidän vahvuutemme.  
 

Astu sisään ! 
 
 

Välkommen till oss  
 

Med en lugn omgivning och en personlig 
service som endast ett litet familjehotell 
kan erbjuda önskar vi er sköna stunder.  

 
Stig in ! 

 
 

 

www.astorvaasa.fi  www.vallonia.fi 

Trevlig advent! Vi undervisar i säker körning i vinterföre
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06-3222 111 06-3222 11106-3178 174

VIESTIKATU/SIGNALGATAN 2, 65320 VAASA     asunnot.fi/keltavuokko

As Oy Vaasan Keltavuokko - Bs Ab Vasa Gulsippan

Keltavuokossa on juuri sopivan kokoisia 
asuntoja vaikkapa kaupunki-, seniori- tai 
ensiasunnoksi. Haaveilet sitten pienem-
mästä tai vaikka sopivilla neliöillä var-
ustetusta 3h+k+s kodista, niin pääset 
heti muuttamaan! Energialuokka B

2007
.

Vid Gulsippan finns bostäder lämpliga 
exempelvis som stads-, senior- eller för-
sta bostad. Oberoende om du drömmer 
om ett mindre hem eller en 3 r+k+b bos-
tad med lämpliga kvadratmetrar, kan du 
flytta in direkt! Energiklass B

2007
.

LEMMINKÄINEN TALO OY, OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA
LEMMINKÄINEN HUS AB, OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
PUH./TEL 02071 58300, ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM
PUHELUIDEN HINNAT: L ANK APUHELIMSE TA 8,28 SNT/PUH + 5,95 SNT/MIN, MATK APUHELIMSE TA 8,28 SNT/PUH + 17,04 SNT/MIN. 
SAMTALSAVGIF T FRÅN FAST TELEFON 8,28 CENT/SAMTAL + 5,95 CENT/MIN ,́ FRÅN MOBILTELEFON 8,28 CENT/SAMTAL + 17,04 CENT/MIN.

AsumisKululAsKelmA / BOendeKOstnAdsKAlKyl
Vastikkeet esim.  2h+kt+s   44,5 m² 
Vederlag t.ex.        2r+kutr+b     44,5 m²
hoitovastike /skötselvederlag  120,15 €
rahoitusvast/finansieringsved  417,41 €  
 yhteensä €/kk / totalt €/mån 537,56 €

   
  MH ALK. € VH ALK. €
 m² FP FR. € SKF FR. €
1 h/r+kk/kv 32,5 43 965 109 000 
2 h/r+kt/kutr+s/b 44,5-45,5 38 452  127 500
2 h/r+k+s/b 63,5-64,0 45 431 173 500
3 h/r+k+s/b 68,0 48 426 184 500
autopaikat/bilplatser  2 500 - 22 000

lue lisÄÄ / lÄs meRA:

AsunnOt.Fi

Intersport Vasa
Vasaesplanaden 16, 65100 Vasa
Puh. (06) 3123511
Betjänar må-fre 10-19, lö 10-16, sö 12-16

www.intersport.fi

Adidas Nitrocharge jr
Adidas Speedkick jr
Adidas Supersala jr

(50,-)

START PÅ FUTSALSÄSONGEN
POTKUA FUTSALKAUTEEN

-15% 39,90

Intersport Vasa

Med denna kupong 
får du -15% 

extra-rabatt på 
fotbollskor.

Tällä kupongilla saat 
-15% lisäalennuksen 
jalkapallokengistä.

Åbo IFK 1908: Handboll, fot-
boll, bowling, friidrott.
IFK Mariehamn 1919: Ping-
is, bowling, fotboll, friidrott, 
ishockey, orientering, sim-
ning.
Grankulla IFK 1925: Ishock-
ey, fotboll, handboll, inne-
bandy, alpina grenar.
IFK Lepplax 1974: Ishockey.
IFK Willmanstrand 1998: 
Fotboll.

Kim Sund
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Lars Mosanderin johtamaa 
ja vastaperustettua ”Vaa-
san Jalkapalloakatemiaa” 
(tai Wasa Fotbollsakademi, 
WFA) voidaan lyhyesti sa-
nottuna pitää nimenomaan 
jalkapalloakatemiana. Luon-
nollisena rekrytointialueena 
on ensisijaisesti Vaasan 
kaupungin, Mustasaaren ja 
lähikuntien ruotsin-ja kak-
sikieliset lapset ja nuoret. 
Mutta ovia ei tietenkään ole 
muilta suljettu.

Lars Mosanderilla on 
alan vankkaa kokemusta. 
Ohjattuaan aiemmin VIFK: 
n junioritoimintaa hän on 
sittemmin ollut mm. Ja-
rossa, Örebro SK:ssa. Sen 
lisäksi hän on toiminut eri 
piirijoukkueissa, seutujouk-
kueissa ja jopa poikien maa-
joukkueissa.

Jalkapalloakatemian ta-
voitteena on, että toiminta 
järjestetään siten, että kaikki 
jotka ovat mukana voivat 
pelata ja harjoitella asumi-
sympäristönsä läheisyy-
dessä. 

Tavoitteena on, että jouk-
kueet organisoidaan alueit-
tain, kunnes pelaajat ovat 12 
- 13- vuotiaita. Kun pelaajat 
ovat 13 -14- vuotiaita, muo-
dostuu uusia joukkueita, jot-
ka eivät ole sidottuja mihin-
kään erityiseen alueeseen.

Korkeat tavoitteet

Tavoitteena on, että tule-
vaisuudessa ollaan pelaajien 
kehittämisessä parhaimpien 
joukossa Suomessa (sekä 
laajuudessa että eliittitoi-

VIFK  yhteistyössä  BK-48, Solf IK:n,Sundom IF:n 
ja I-JBK:n kanssa

Det fi nns gott om föreningar 
i trakten. Ett samarbete har 
länge varit på tapeten. Då 
möjlighet gavs att få Lars 
Mosander vid rodret inne-
bar det en unik chans som 
man inte ville missa. De för-
eningar som är med i Wasa 
Fotbollakademi är alltså inte 
bara VIFK utan även BK-48, 
Iskmo-Jungsund BK, Sun-
dom IF och Solf IK. 
Seudullamme on paljon 
seuroja. Nämä iloiset tytöt 
ovat Iskmo–Jungsund BK:n 
pelaajia. Seurojen välistä 
yhteistyötä on kauan mie-
titty. Kun tuli mahdolliseksi 
saada Lars Mosander johta-
maan työtä, merkitsi se ai-
nutlaatuista mahdollisuutta. 
Akatemian seuroja eivät ole 
pelkästään VIFK ja I-JBK 
vaan siihen kuuluvat myös 
BK-48, Sundom IF ja Solf IK

Uusi jalkapalloakatemia 
on ainutlaatuinen 
seurojen välinen hanke

minnassa). Tämä koskee 
sekä tyttöjä että poikia. 
Lisäksi tavoitteena on saa-
vuttaa kansallinen kärkia-
sema 14 – 15-vuotiaiden 
ikäryhmissä, joukkuetasolla 
ja henkilökohtaisella tasolla. 
Koska jalkapalloakatemi-
assa pyritään valmennu-
ksessa ylläpitämään laatua 
ja laajuutta, siitä tulee mitä 
ilmeisimmin itsestään selvä 
vaihtoehto seudun jalkapal-
loa harrastaville nuorille. 
Muutama tavoite voitaisiin 
kuvata vaikka seuraavasti:

- Pelaajien kehittäminen 
naisten ja miesten edustus-
joukkueita varten.  Tämä 
tapahtuisi siten, että taita-
vimmille pelaajille luotaisiin 
mahdollisuus edetä seuraa-
vaan kehitysvaiheeseen.

- Maalivahtiemme harjoi-
tusmahdollisuuksien paran-
taminen ja pätevien valmen-
tajien kouluttaminen.

- Hyvien valmentajien 
tarjoaminen, että saavuteta-
an päämäärä, jossa pelaaja 
on keskipisteessä.

Yhteisvastuu

WFA: n pelaajakoulu-
tukseen sisältyy myös se, 
että kaikki kantavat vastuuta 
itsestään, tovereistaan ja 
koko joukkueesta. Pelaa-
jien (ja vanhempien) täytyy 
myös oppia kantamaan 
vastuuta Jalkapalloakate-
miasta ja arvostamaan sitä 
ja sen työtä kokonaisval-
taisesti. Tätä varten WFA 
on ohjeistukseksi koonnut 
”normisopimuksen”, johon 

kuuluu sekä oikeuksia että 
velvollisuuksia. Tämä ja-
etaan kaikille vanhempien 
pelaajaryhmien pelaajille ja 
ohjaajille.

WFA: n tavoitteena on luo-
da hyvin toimiva yhteistyö 
niiden seurojen kanssa, jot-
ka ovat rekrytointi-

alueellamme. Muiden yh-
teistyöseurojen valmentajat 
ja ohjaajat ovat aina terve-
tulleita osallistumaan jal-
kapallokursseille, jotka jär-
jestämme WFA: n johdolla. 
Muiden seurojen pelaajia ja 
ohjaajia voidaan kutsua ju-
nioreillemme järjestämillem-
me jalkapalloleireille. Järje-
stämme myös erikoisleirejä/
harjoituksia alueen taitaville 
ja eteenpäin pyrkiville pelaa-
jille.

Kun jonkun muun seuran 
pelaaja haluaa tulla mukaan 
jonkun WFA: n joukkueen 
harjoituksiin tai kun me re-
krytoimme jonkun pelaajan, 
pitää kasvattajaseuraan ja 
vanhempiin aina ensin ot-
taa yhteyttä epäselvyyksien 
tai väärinkäsitysten vält-
tämiseksi. Meidän toimin-
tamallimme voidaan pukea 
sanoihin ”me osaamme, me 
haluamme ja me uskallam-
me”

Akatemiassa kaikille lap-
sille, jotka haluavat pelata 
jalkapalloa annetaan siihen 
mahdollisuus. Harjoitusten 
ja toiminnan on oltava sen 
muotoista, että kaikille kiin-
nostuneille on tilaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaikkien, jotka haluavat pe-
lata jalkapalloa saavat tehdä 

sitä omien tarpeittensa ja 
kykyjensä mukaan turvallis-
essa ja harmonisessa ympä-
ristössä.

Kim Sund
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riainen ja Jonas Pitkäkangas 
olivat poissa melko paljon. 
Sievers–Laine, jota haastat-
telimme viime numerossa, 
on kantanut suurta vastu-
uta. Samoin Petter Rausk, 
Eetu Rahkola jne.

Hyvin on mennyt ja väl-
illä jopa yllättävän hyvin. 
Tarkoittaakohan tämä sitä, 
että noususta karsiva län-
silohkon joukkue on muita 
karsijoita heikompi? Ei vält-
tämättä. Klisee-kiintiön 
täyttämiseksi voidaan to-
deta vielä, että karsintavai-
heessa voi tapahtua ihan 
mitä tahansa.

Taulukon loppupäässä eh-
dittiin jo kesäkuun puolelle, 
ennen kuin Sporting Kristina 
otti ensimmäiset voittopis-
teensä. Tämä tapahtui ot-
telussa FC Hämeenlinnaa 

vastaan, joka kamppailee 
talousvaikeuksissa. Talous 
on varmaankin haasteellista 
useimmille joukkueille, mut-
ta tässä tapauksessa se voi 
johtaa putoamiseenkin.

Nousukarsinnoissa arvo-
taan otteluparit neljän loh-
kovoittajan kesken. Näistä 
pareista voittajat nousevat 
Ykköseen ensi kaudelle.

Etelälohkossa (= pääkau-
punkiseutu ja Lounais-
Suomi) monet odottivat, 
että BK-46 ja Grankulla IFK 
pärjäisivät hyvin. Kuitenkin 
Ekenäs IF yllätti ja aloitti 
sarjan parhaiten. Heidän 
väitetään yksinkertaisesti 
harjoitelleen hyvin ja – ku-
ten viime vuonnakin – löy-
täneen amerikkalaisen 
topparin, joka pitää oman 
maalinedustan puhtaana. 

Valmentajakaksikko on ”hel-
sinkiläis-närpiöläinen” (sic!), 
sillä Jens Mattfolk avustaa 
entistä maajoukkuepelaaja 
”Jallu” Rantasta valmennu-
ksessa. Kuten sanottu, GrIFK 
oli vahva paperilla, ja juuri 
GrlIFK on ollut kovin haas-
taja Ekenäs IF:lle.

BK-46 vaihtoi nopeasti val-
mentajaa ja ottivat tilalle 
kokemattoman 27-vuotiaan. 
Ulkopuolisen silmin tämä 
tuntui hätiköidyltä ratkaisul-
ta. Mutta he varmaankin tie-
tävät mitä ovat tekemässä. 
Tämän lisäksi arveltiin KäPa 
mahdollisesti hyötyvän 
siitä, että Gnistan on ollut 
romahtamassa. Taulukon 
mukaan näin ei käynyt. Jouk-
kueet ovat olleet rinnakkain.

Pallohonka pysyi hyvin 
mukana alussa. Suuri ky-

symys onkin siinä, mikä 
intressi Hongalla on saada 
farmijoukkueensa nous-
emaan. Aivan kuten HJK:n 
farmijoukkueen Klubi-04:n 
kohdalla voidaankin olettaa, 
että nouseminen toteutuisi 
melko yksinkertaisesti, jos 
sitä priorisoitaisiin? Tämä 
on sanottu ilman, että vas-
tustajia aliarvostettaisiin 
millään tavalla! Viime kädes-
sä se ei kuitenkaan ehkä ole 
niin yksikertaista kuin luul-
laan. On kuitenkin muistet-
tava, että Ykkönen on myös 
taloudellisesti raskas.

Kaikista pohjoisimmassa 
lohkossa on ollut eksootti-
sia tahteja (perinteiseen ta-
paan). PS Kemi on pärjännyt 
hyvin yhden kauden alussa 
maaleja tehtailleen pelaajan 
ansiosta, joka on tullut Ber-

FOTO: JOHAN GEISOR
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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 30.
6.2013 asti, kun yhdistät talletuksen Aktian muihin säästä-
misen tuotteisiin.
 
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa 
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.
Tervetuloa Aktiaan!

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

UpCode Smart City

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

The new 

generation 

of communication

OBS! 95% 
MINDRE DAMM

*  Metallkonstruktioner
*  Plåt och tegeltak
*  Betong, tegel och träfasader

Tel. 050-3221535 Petalax
www.ob/blastring.fi 

*  Målar även plåttak
*  Glasfi ber + båtar, 
    bottenmålning

Resultaten i division 2 västra har inte alltid följt tipparens logik. Speciellt inte på senare tid. Trots att VIFK haft oväntat 
svårt mot lag som Ilves-Kissat, Pallo-Iirot och Sporting Kristina blev det nyligen seger mot Masku - ett lag som inte hade 
förlorat sedan mitten av juni. Inför seriefinalen hemma mot TPV förra helgen ledde VIFK därför serien med fem poäng. 
Inte minst eftersom också TPV och de andra lagen med tätkänning hade åkt på oväntade nederlag. De fyra zonsegrarna i 
division 2 paras ihop och spelar om två platser i nästa års division 1. Efter uddamålsseger började det se riktigt hyfsat ut.
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Lars ”Mosa” Mosander har återvänt till hemorten Vasa. 
Detta efter utfl ykter i bland annat Jaro, Örebro SK, de fi n-
ländska juniorlandslagen samt andra jobb inom den fi nska 
bollförbundet.  Mosanders fotbollserfarenhet som tränare 
är något som inte många tränare på våra breddgrader besit-
ter. Merparten av tiden har han lagt på unga talanger. Han 
kommer nu att ansvara för WFA:s fotbollsverksamhet där 
målsättningarna är högt ställda. 
Lars ”Mosa” Mosander on palannut kotiseudulleen Vaa-
saan oltuaan sitä ennen mm. Jarossa, Örebro SK:ssa, 
Suomen juniorimaajoukkueissa sekä muissa tehtävissä 
Suomen Palloliitossa. Mosanderin valmentajakokemuksia 
vastaavaa ei kovin monelta näillä main löydy. Suurimman 
osan ajastaan hän on keskittänyt nuoriin lupauksiin. Nyt 
hän vastaa WFA: n jalkapallotoiminnasta, jonka tavoitteet 
ovat korkealla.

Tanken med nystartade 
Wasa Fotbollsakademi – un-
der ledning av Lars Mosan-
der – är att kunna erbjuda en 
verksamhet som är utveck-
lande, intressant och rolig 
för såväl spelare som för 
tränare och föräldrar. Målet 
är att bedriva en verksam-
het som lockar så många 
ungdomar som möjligt. Mål-
sättningen är därför att ha 
en stabil och välfungerande 
organisation med kunskap 
och kvalitét som främsta va-
rumärke.

Juniorfotbollen utgör 
basen för hela WFA:s fot-
bollsverksamhet, vilket 
innebär att det är här vi skall 
hitta och utbilda största de-
len av våra framtida spelare, 
tränare och ledare.

WFA skall ha ett gott sam-
arbete med klubbar inom 
vårt rekryteringsområde. 
Även föreningar utanför 
WFA:s verksamhet kan er-
bjudas skolning beträffande 
utbildning av tränare, spe-
lare etc. Talangfulla spelare 
i regionen skall/kan inbjudas 
till läger/träningstillfällen 
som anordnas av Wasa Fot-
bollsakademi. Vår strävan 
är också att utveckla samar-
bete med andra föreningar? 
lokalt, nationellt och inter-
nationellt. Wasa Fotbollsa-
kademi skall verka för att 
skapa ett bra kontaktnät till 
det omgivande samhället? 
skola, kommun och andra 
organisationer.

Tränarna/ledarna i WFA 
skall erbjudas bra utbild-
ning. Fortbildning, tränar-
träffar, diskussionstillfällen 
utgör alla viktiga ingredi-
enser i denna satsning. Bra 
tränare/ledare är en grund-
förutsättning. Tränarna/le-
darna skall ges stöd av WFA 
och känna sig betydelsefulla 
för respektive förenings ut-

Generella mål och riktlinjer för WFA

veckling. Föräldrarna skall 
erbjudas en introduktion 
gällande WFA:s mål och ar-
betssätt (föräldramöten/
kvällar). Utan stöd från för-
äldrarna blir verksamheten 
omöjlig att bedriva. En aktiv 
rekrytering bland föräldrar-
na till olika poster och upp-
gifter inom föreningarna bör 
ske kontinuerligt.

Fotbol lsverksamheten 
skall bedrivas i en positiv 

anda, där ungdomarna sti-
muleras, uppmuntras och 
får beröm. På detta sätt 
skapas glädje, vilket är en 
förutsättning för bra inlär-
ning, laganda samt intresse 
för träning på egen hand. 
Vi följer givna regler, visar 
respekt för ledare, föräld-
rar, funktionärer, domare 
med– och motspelare, andra 
föreningar etc. Spelare och 
ledare skall uppträda i en-

lighet med WFA:s principer 
och värderingar i alla sam-
manhang, inte enbart vid 
träning och match.

Ungdomarna skall inte hin-
dras från att delta i andra 
idrotter. Det är till fördel för 
barnens fysiska, motoriska 
och koordinativa utveckling 
om de sysslar med många 
olika idrotter ända upp i pu-
berteten. Vi bör dock vara 
uppmärksamma på att det 
inte blir för fysiskt betung-
ande samt att de inte för-
sätts i situationer t ex gäl-
lande val av tränings– och 
matchnivå eller idrottsgren, 
som hos dem skapar psykisk 
press.

Spelare med talang och 
ambition skall erbjudas 
extra träning. Satsning på 
extra talangträning där ett 
visst urval av spelare börjar 
ske startar vid 14 års ålder. 
Dessa spelare skall erbju-
das bästa möjliga träning, 
spela i de lag deras talang 
och mognad förutsätter 
oavsett ålder, få möjlighet 
att spela mot internationellt 
motstånd samt erhålla olika 
former av annat stöd från 
klubben.

Extra träning skall erbju-
das redan från 9 års ålder för 
spelare som vill träna mer 
än andra. Dessa träningar 
skall vara öppna för alla oav-
sett färdighetsnivå. Kravni-
vån på dessa träningar skall 
vara högre än på vanliga lag-
träningar. 

Spelarutvecklingsprogram-
met är indelat i fyra olika 
steg:

– Fotbollsskola 
   (G9,F10, E11)
– Teknikskola (D12, D13)
– Utvecklingsgrupp 
   (C14, C15)
– Fotbollsakademin 
   (B och A jun)

FOTO: TORBJÖRN HOLMGREN
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De två första stegen är öpp-
na för alla som vill träna ex-
tra. Extra träning kan ordnas 
även för yngre åldersgrup-
per. Denna träning bedrivs 
främst i form av extra spel-
träning.

För att kunna uppnå de mål 
vi ställt skall juniorträningen 
i föreningarna bedrivas så 
att den:

– Utvecklar spelförståelse 
fotbollsfärdigheter

– Utvecklar teknik, speci-
ellt den speltekniska (funk-
tionella)

– Utvecklar snabbhet och-
rörlighet (koordination & 
motorik)

– Utvecklar fysiska och 
psykiska egenskaper

– Utvecklar kunskaper och 
färdigheter till att ta egna in-
itiativ på och utanför planen

– Ger de äldre juniorspe-
larna grundskolning i fot-
bollsträning och tränings-
lära

– Lär ut rätt inställning till 
träning och match (”trä-
ningskultur”)

– Skapar kamratanda som 
tilltalar och lockar nya junio-
rer till föreningen

– Är anpassad till barnens 
utvecklingsnivå rätt träning 
i rätt ålder

Målsättningen med juni-
orfotbollen är att utveckla 
spelare till våra seniorlag. 
Detta betyder att all träning 
fram till seniorlaget bygger 
på en utvecklingsprocess 
där spelaren och spelarens 
utveckling kommer i första 
hand. Givetvis skall alla lag 
alltid gå in för att vinna sina 
matcher, men placering i 
serietabellen får aldrig vara 
viktigare än utveckling av 
spelare.

Förutom en rätt och kvali-
tativt bra fotbollsutbildning 
är inlärandet av riktig trä-
ningskultur en förutsättning 
för att de sportsliga målen 
skall kunna uppfyllas. Med 
träningskultur menas inte 
enbart en rätt attityd och 
inställning till träning och 

match, utan även att våra 
juniorer görs medvetna om 
vilken satsning och tränings-
mängd som krävs för att 
man skall kunna spela på hö-
gre nivå.

Fotbol lsverksamheten 
skall bedrivas så att den 
bidrar till att utveckla ung-
domarnas fysiska, psykiska 
och sociala utveckling. Kam-
ratskap, rent spel, hälsa, bra 
självkänsla, förmåga att göra 
sitt bästa både i med– och 
motgång, är exempel på en 
bra föreningsanda i linje 
med WFA:s principer. Ung-
domarna skall fostras till att 
ta ansvar för sig själva, för-
eningen och omgivningen.

Ett gott kamratskap och en 
positiv atmosfär i förening-
en är en förutsättning för att 
vi skall kunna locka fl er ung-
domar att börja spela fotboll 
i våra föreningar. 

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

Kim Sund

x 45

Joka päivä n. 20 % biojätettä katoaa poltettavaan 
jätteeseen. Auta meitä palauttamaan ne oikeaan 
osoitteeseen, sinun biojäteastiaasi. 

Varje dag försvinner ca 20 % bioavfall bland 
brännbart. Hjälp oss att returnera dem till rätt 
adress, ditt bioavfallskärl.

Tiesitkö? / Visste du? 
Kerrostalossa muodostuu noin 91 kg biojätettä viikossa. Tästä saatavalla energia-
määrällä pesisit 45 koneellista astioita.
Ett höghus producerar ca 91 kg bioavfall i veckan. Det motsvarar energi-
mängden som behövs för att köra 45 fulla diskmaskiner.

Biojäte - Bioavfall

WaNTeD
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De två första stegen är öpp-
na för alla som vill träna ex-
tra. Extra träning kan ordnas 
även för yngre åldersgrup-
per. Denna träning bedrivs 
främst i form av extra spel-
träning.

För att kunna uppnå de mål 
vi ställt skall juniorträningen 
i föreningarna bedrivas så 
att den:

– Utvecklar spelförståelse 
fotbollsfärdigheter

– Utvecklar teknik, speci-
ellt den speltekniska (funk-
tionella)

– Utvecklar snabbhet och-
rörlighet (koordination & 
motorik)

– Utvecklar fysiska och 
psykiska egenskaper

– Utvecklar kunskaper och 
färdigheter till att ta egna in-
itiativ på och utanför planen

– Ger de äldre juniorspe-
larna grundskolning i fot-
bollsträning och tränings-
lära

– Lär ut rätt inställning till 
träning och match (”trä-
ningskultur”)

– Skapar kamratanda som 
tilltalar och lockar nya junio-
rer till föreningen

– Är anpassad till barnens 
utvecklingsnivå rätt träning 
i rätt ålder

Målsättningen med juni-
orfotbollen är att utveckla 
spelare till våra seniorlag. 
Detta betyder att all träning 
fram till seniorlaget bygger 
på en utvecklingsprocess 
där spelaren och spelarens 
utveckling kommer i första 
hand. Givetvis skall alla lag 
alltid gå in för att vinna sina 
matcher, men placering i 
serietabellen får aldrig vara 
viktigare än utveckling av 
spelare.

Förutom en rätt och kvali-
tativt bra fotbollsutbildning 
är inlärandet av riktig trä-
ningskultur en förutsättning 
för att de sportsliga målen 
skall kunna uppfyllas. Med 
träningskultur menas inte 
enbart en rätt attityd och 
inställning till träning och 

match, utan även att våra 
juniorer görs medvetna om 
vilken satsning och tränings-
mängd som krävs för att 
man skall kunna spela på hö-
gre nivå.

Fotbol lsverksamheten 
skall bedrivas så att den 
bidrar till att utveckla ung-
domarnas fysiska, psykiska 
och sociala utveckling. Kam-
ratskap, rent spel, hälsa, bra 
självkänsla, förmåga att göra 
sitt bästa både i med– och 
motgång, är exempel på en 
bra föreningsanda i linje 
med WFA:s principer. Ung-
domarna skall fostras till att 
ta ansvar för sig själva, för-
eningen och omgivningen.

Ett gott kamratskap och en 
positiv atmosfär i förening-
en är en förutsättning för att 
vi skall kunna locka fler ung-
domar att börja spela fotboll 
i våra föreningar. 

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

Kim Sund

9,90€
(NORM. 15,20€)

Erbjudandet gäller med denna kupong må-to i oktober 2015.

MÅ-TO 10.30-21, FR 10.30-23, LÖ 12-23, SÖ 13-19
VASAESPLANADEN 22, VASA TEL 050 3000 619

WWW.PANCHOVILLA.FI/VAASA


Erbjudandet gäller med denna kupong till 30.12.2015

9,90€
(NORM. 15,20€)

Erbjudandet gäller med denna kupong må-to i oktober 2015.

MÅ-TO 10.30-21, FR 10.30-23, LÖ 12-23, SÖ 13-19
VASAESPLANADEN 22, VASA TEL 050 3000 619

WWW.PANCHOVILLA.FI/VAASA



x 45

Joka päivä n. 20 % biojätettä katoaa poltettavaan 
jätteeseen. Auta meitä palauttamaan ne oikeaan 
osoitteeseen, sinun biojäteastiaasi. 

Varje dag försvinner ca 20 % bioavfall bland 
brännbart. Hjälp oss att returnera dem till rätt 
adress, ditt bioavfallskärl.

Tiesitkö? / Visste du? 
Kerrostalossa muodostuu noin 91 kg biojätettä viikossa. Tästä saatavalla energia-
määrällä pesisit 45 koneellista astioita.
Ett höghus producerar ca 91 kg bioavfall i veckan. Det motsvarar energi-
mängden som behövs för att köra 45 fulla diskmaskiner.

Biojäte - Bioavfall

WaNTeD
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www.vaasanrakennuskorjaus.fi 

www.epv.fi

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
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Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. kuuluu niihin 
seuroihin 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 keskittämäl-
lä ostonsa KPO:n ja S-ryhmän toimintapisteisiin. 
Saat Bonuksen itsellesi normaalisti - tukisumma on lisä-
tuki jonka KPO maksaa seuralle.
Nyt tarvitaan SINUN apuasi! Tee näin jotta ostoksesi 
rekisteröityvät seuran hyväksi!

Kirjaudu www.s-kanava.fi  (Klikkaa Oma S-kanava yläoi-
kealla)

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 fören-
ingar som får understöd via KPO/S-gruppens supporter-
verksamhet under år 2015.
Alla som är/blir medlemmar i KPO:s ägarkundhushåll 
(S-bonuskort) 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
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VIFK:s utlandsförstärk-
ning för säsongen, ame-
rikanske anfallaren Travis 
Cantrell, äter sin lunch på 
Leison Café på Brändö. 
VIFK samarbetar med 
restaurangen, vilket ger 
Travis möjligheten till god 
och näringsrik mat under 
veckorna. Travis själv är 
väldigt nöjd med maten 
som erbjuds. 

- Leison har under hela 
min tid i Vasa haft väldigt 
bra utbud vad gäller lun-
chen. 

Leison erbjuder flera 
olika rätter per dag, något 
som Travis uppskattat.

Travis 
gillar 

maten på 

Leison

- De har ett bra och va-
rierat utbud, plus att per-
sonalen är väldigt trevlig. 

Då maten är viktig in-
för träningar och matcher 
uppskattar han också ut-
budet av sallad och plock-
mat.

- Salladsbordet är bra 
och mångsidigt. Jag har 
märkt att man i Finland vill 
ha sina grönsaker och sin 
sallad skilt, och det funkar 
väldigt bra här. 

Leison Café finns på 
Wolffskavägen 36 och ser-
verar lunch mellan 11.00 
och 15.00 på vardagarna. 

14

A N N O N S 

Kotimainen 
tuoresalaatti

hetkessa.fi

www.stark-suomi.fi

ma-pe/må-fre 7-19, la/lö 9-15 
puh/tel.0935413000

FOTO: Hapa Bragge

Solfvägen 106,
65450 Solf
Tel. 050-384 4300
www.stg.fi

* Reparation och service av alla bilmärken
* Däckbyten (även däckförsäljning)
* AC-service
* Förvaringsplatser för husbilar och båtar


