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SÄSONGSKORT NU 79€ (99€)

Gäller för alla dam och herr hemmamatcher 2023.

Priset i kraft till 31.12.2022. Ta kontakt mail@vifk.fi

 on nyt

Puh. 06 3170508

Kiillekuja 1 Vaasa
Glimmergränd 1 Vasa Puh/Tel 06 2113060
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Ledare - Pääkirjoitus

Bästa fotbollsvänner! Efter en riktigt händel-
serik säsong 2022 är vi redan i full gång med 
att bygga upp kommande fotbollsår 2023. 
Bitarna faller på plats en efter en och våra re-
presentationslag för damerna och herrarna 
börjar redan ta form. Det ser ut att bli en riktigt 
intressant säsong i och med de rekryteringar 
föreningen gjort. 

Genom målmedvetet arbete har Vasa IFK 
äntligen uppnått nivå 3 i FBF:s Kvalitetssys-
tem. Ett tidskrävande arbete av många Kam-
rater, anställda och frivilliga, som nu lagt 
grunden till den fortsatta utvecklingen av vår 
förening.  

Det nya fotbollsprogrammet, som blev klart 
under hösten, skall nu implementeras i den 
dagliga verksamheten och de interna tränar-
skolningarna drog i gång redan i november. 

Föreningens höstmöte hålls den 30 novem-
ber kl. 19.00 på kansliet i Sandviken – alla för-
eningsmedlemmar är hjärtligt välkomna. Kom 

Ett framgångsrikt år

Hyvät jalkapallon ystävät! Todella vaiheikka-
an kauden 2022 jälkeen olemme jo täydessä 
vauhdissa rakentamassa tulevaa jalkapallo-
kautta 2023. Palat loksahtavat paikoilleen to-
inen toisensa jälkeen ja edustusjoukkueemme 
sekä naisten että miesten osalta alkavat olla 
hyvässä vaiheessa. Oikein mielenkiintoinen 
kausi näyttää olevan tulossa seuran tekemien 
rekrytointien seurauksena.

Määrätietoisen työn tuloksena Vaasan IFK 
on vihdoinkin saavuttanut SPL: n laatujärjes-
telmän 3. tason. Se on ollut aikaa vaativaa ty-
ötä, jossa monet seuran jäsenet, toimihenkilöt 
ja vapaaehtoiset ovat olleet mukana rakenta-

med i sektionerna eller i styrelsen, det är här 
du kan vara med och påverka verksamheten!

I januari startar Kondisfotboll för både damer 
och herrar. En motionsform som passar alla 
som vill stärka den egna konditionen via fot-
boll, koordination, muskelträning, rörlighet och 
uthållighet. Några till ryms med, så anmäl ert 
intresse på mail@vifk.fi.

Vi tar också emot flera nya till föräldrar-barn-
grupperna (-19-20 födda) som startar i januari, 
anmälningarna görs även här till mail@vifk.fi.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som under 
årets gång varit delaktiga i vår verksamhet; 
tränare, lagledare, kassörer, föräldrar, fotbolls-
spelare, frivilliga inom sektionerna och styrel-
sen - det är Ni som är Vasa IFK! 

Alla våra samarbetspartners är ovärderliga 
och jag önskar att vi alla använder just deras 
tjänster och stöder dem tillbaka – tack till alla!

Cisse, ordförande i VIFK

Menestyksellinen vuosi

Beställ och hämta 
Beställ kostnadsfritt från vår 

webbutik till vår affär.
Se allt på multitronic.fi @multitronic.fi

Läs mer på: multitronic.fi/service

Vi på Multitronic erbjuder dig alltid
gratis felsökning. Kom in med din dator, telefon 
eller surfplatta till någon av 
våra butiker. Välkommen!

massa seuramme kehityksen perustuksia.
Uusi jalkapallo-ohjelma, joka valmistui 

syksyllä, toteutetaan nyt päivittäisessä toimin-
nassa ja seuran omat valmentajakoulutukset 
aloitettiin jo marraskuussa.

Seuran syyskokous pidetään 30. marras-
kuuta klo 19.00 seuran toimistossa Hietalah-
dessa. Kaikki seuran jäsenet ovat sydämelli-
sesti tervetulleita. Tule mukaan jonkin jaoston 
tai hallituksen työhön, niin voit olla mukana 
vaikuttamassa.

Tammikuussa alkaa naisten ja miesten 
kuntoilufutis. Se on liikuntamuoto, joka sopii 
kaikille, jotka haluavat parantaa kuntoaan, ko-

ordinaatiotaan, lihaskuntoaan, liikkuvuuttaan 
ja kestävyyttään jalkapallon avulla. Vielä ehtii 
mukaan, joten ilmoittautukaa osoitteeseen 
mail@vifk.fi

Lisää uusia ilmoittautumisia kaipaamme 
vanhempain ja lastenryhmiin (-19–20- synty-
neet), jotka alkavat tammikuussa. Ilmoittautu-
miset samaan osoitteeseen mail@vifk.fi

Haluan suuresti kiittää kaikkia, jotka ovat 
olleet osallisia toiminnassamme; valmenta-
jia, joukkueenjohtajia, vanhempia, pelaajia ja 
vapaaehtoisia eri jaostoissa ja hallitusta – Te 
olette Vaasan IFK! Kaikki yhteistyökumppa-
nimme ovat korvaamattomia ja toiveeni on, 
että kaikki käytämme juuri heidän palveluitaan 
ja tuemme vuorostamme heitä – Kiitos kaikille

Cisse, VIFK:n  puheenjohtaja
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Säsongen 2022 är för länge sedan färdigspe-
lad och när du läser detta har förmodligen våra 
spelare redan inlett träningarna inför nästa 
säsong. Semestermånaden för de som valt att 
satsa på fotboll är ju nämligen oftast novem-
ber och i december startar försäsongen inför 
2023.

Inkommande säsong för herrarnas del blir ju 
faktiskt extra intressant eftersom man under 
det kommande året kommer att spela för se-
rieplatser i därpå följande säsong, d.v.s. 2024! 

Kortfattat kommer nästa år division 2 att 
spelas likadant som tidigare men vem som 
kommer att stiga till division 1 ändras radikalt!

De 12 lag som 2023 spelar i division 1, d.v.s. 
”Ykkönen” kommer nämligen 2024 att delas 
upp i ”Ykkösliiga”, som kommer att bestå av 
10 lag, samt ”Ykkönen” som skall bestå av 12 
lag.

I klartext innebär detta av nästa års division 2 
förmodligen kommer att bli mycket intressant!

Summa summarum så kommer nämligen 
hela fem första lagen per grupp att på ett el-
ler annat sått vara inblandade i kampen om att 
stiga till endera ”Ykkösliiga” eller ”Ykkönen”.

Vi skall alltså hoppas på att VIFK slutar minst 
femma i sin zon under nästa säsong! 

Ska vi se lite i backspegeln så kan vi ju bara 
konstatera att det blev en riktig kanonsäsong 
för vårt gäng. 

Bästa serietvåan under fjolåret sett till alla 
tre zoner i division 2 var verkligen en presta-
tion som heter duga. Dessutom fick en hel 

Efter kanonsäsongen 2022:

Extra intressant 
säsong på 
kommande 
för herrarna!

drös av våra egna juniorer födda 2006 chan-
sen att pröva på vuxenfotboll i division 2 och 
som de gjorde det sen! PEn jättestor eloge går 
förstås till coacherna under ledning av head-
coach Max Peltonen för att de under säsong-
en gett många unga spelare möjligheter att 
pröva sina vingar.

En lika stor eloge ges till tränarteamet. Det 
märktes under många täta matcher att det var 
lagsammanhållningen och förmågan att inte 
vika ner sig som gav resultat då matcherna 
stod och vägde. De avbytare som kom in i an-
dra halvlek bidrog med mera energi då de kom 
in och det var en fröjd att se att man klarade av 
att höja matchtempot till vår fördel! 

Ett vinnande lag hjälper varandra och tar de 
extremt viktiga jobbet på plan för att hjälpa 
lagkamrater ger resultat. Förr eller senare.

En lista på spelare som gjorde intryck under 
den förra säsongen kunde förövrigt göras hur 
lång som helst…

En annan positiv sak var de spelare som kom 
in till laget ”utifrån”. Verkligt duktiga och välut-
bildade fotbollsspelare som både tillförde och 
stabiliserade vårt unga gäng. Många av dem 
studerar i Vasa och vi skall vara glada och stol-
ta över att dessa tog/tar kontakt med VIFK. Ef-
ter vad vi har förstått och hört så har alla trivts 
och känt sig välkomna i gänget.

 Publikantalet på våra hemmamatcher steg 
också under säsongen och det tolkar vi för-
stås som ett tecken på att gänget spelade fin 
fotboll som uppskattades av publiken  Riktigt 
kul var också att vi även fick se en alldeles 
egen VIFK-hejarklack på våra hemmamatcher 
och vi får verkligen hoppas på att gänget fort-
sätter under nästa år.

Vi väntar med spänning på nästa säsong!  

TEXT: TOBBE HOLMGREN                    
p.s. Du har väl redan köpt säsongkort?

Segervrål inför hejarklacken var en härligt vanlig syn under säsongen 2022. (foto: nipsu_photography)

AV ADDE MALMBERG

EN FARS SOM HYLLAR 
ELDSJÄLARNA I 
FÖRENINGSLIVET  

"Om du gillar något kul - gå och se den"

“En muista, koska olen nauranut niin paljon. 
Nappisuoritukset “

"Har inte varit på teatern på 50 år, 
men den här skall jag se!"
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IFK-profilen

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

Vad allt detta beror på och varför den beröm-
da Sisu-asken kom med i bilden skall vi försö-
ka reda ut här.

- Det var 22 år sen, då dottern Ella föddes, 
som jag kom på idén att börja springa till och 
från jobbet på Wärtsilä. Det var ett sätt att hit-
ta tid och möjlighet för motion då barnen var 
små, berättar Kaj.

- Jag gör det inte direkt för miljöns skull, utan 
av egoistiska orsaker, tillägger han med glim-
ten i ögonvrån.

- Visst har folk på stan säkert börjat fundera 
på vad slags tok jag är. Men ibland får jag säll-

Kaj - en tränare med Sisu -
springer till jobbet varje dag

Kaj Portin är en av otroligt många trotjänare – eller kanske man kunde säga trotränare 
(?) – i VIFK. Historien om Kaj och VIFK börjar på sätt och vis redan vid millennieskiftet. 
Det var ”nollnoll” de flickorna föddes han åtta år senare började träna. År 2000, då 
hans äldsta dotter Ella föddes, började han också ta för vana att springa från hemmet 
i Skogsberget till jobbet på Wärtsilä, först i Vöråstan och numera i Vasklot. Och hem 
igen. Varje dag, året runt, i ur och skur.

skap av cyklister som jag har en trevlig prat-
stund med längs rutten, berättar han.

Till saken hör att Kaj också sprungit ”sådär 
30-35” maratonlopp också sedan debuten 
1989. Det har blivit maraton i Houston, New 
York och Boston men även runtom i Europa i 
Italien, Tjeckien och Spanien, för att nämna 
några exempel. Plus ett antal terräng-DM och 
andra tävlingar utanför löpbanorna, så att 
säga.

Kaj har skrivit upp varenda kilometer sedan 
1992, och under årens lopp har det blivit cirka 
60 000 kilometer. Och fler blir det. Varje dag.

- Ja, jag var ju bäst på att springa. Någon duk-
tig fotbollsspelare har jag aldrig varit, skrattar 
han.

Kaj är – förutom VIFK - med i IF Femmans 
och VIS arrangörsstab. Han sköter målkame-
ran i Femman en-två gånger i året, sedan han 
gick med i mitten av 1990-talet. I VIS har han 
tränat flickor och ställer ännu gärna upp för 
föreningen i samband med större arrange-
mang.

Till Vasa kom Kaj Portin, född och uppvuxen 
i Sundby i Pedersöre, efter examen som diplo-
mingenjör i Helsingfors. Han fick jobb på Wärt-
silä och har arbetat där i 30 år.

Kopplingen till Vasa IFK kom in i bilden på all-
var 2008 då han ingick i tränarteamet för flick-
or -00-01 där hans äldsta dotter Ella spelade. 
Hon var då åtta år och tyckte att det var bra att 
få med pappa. Och tränare behövs det alltid. 
Kaj tränade dem tills de var B-flickor i BK-48.

En som figurerade i laget då det begav sig var 
Fanny Söderström, som i år kan titulera sig fin-
ländsk mästare med KuPS. 

Av Kajs egna flickor Ella, född 2000, och Lina, 
född 2001, är det numera Lina som spelar fot-
boll. Hon spelade med BK-48:s division 3-lag i 
somras då hon var sommarledig från studier-
na på Aalto-universitetet i Helsingfors. Ellas 
nya sport är padel efter att hon återvänt till 
Vasa efter studier vid Åbo Akademi i Åbo.

I dag ingår Kaj Portin tillsammans med bland 
andra Rolle Mattbäck, Olav Hermansson och 
Casper Malmsten i ett gäng som arrangerar 
hemmamatcherna för VIFK:s damlag i division 
1 och division 2. De är speakrar, sköter må-
ljinglar, spelar musik, filmar, ja, listan kan göras 
lång.

Själv kallar Kaj sig hantlangare som är ”lika 
ruku på allt” (understatement, red. anm.):

- Det är så roligt att få vara med under match-
erna, man får vara med i laget, liksom. Inte 

Kontakta HälsoHjälpens chatt om du plötsligt råkar ut för ett 
olycksfall eller blir sjuk. Sjukskötarna och läkarna betjänar dig 
varje dag kl 7–23 och kan i de flesta fall kartlägga, ge råd och 
sköta dina besvär på distans, vilket gör att du slipper onödiga 

läkarbesök. Läs mer och ladda ner appen till din telefon: 
lahitapiola.fi/halsohjalpen

HälsoHjälpen  
– nära till hands 

varje dag
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skulle jag vara med, om jag inte gillade det, 
konstaterar han. U 19-EM minns man gärna 
också, då blev vi lite ”proffsigare”.

Men var kommer då Sisu-askarna 
med i spelet?

- Vi delade ut en ask Sisu-pastiller som pris åt 
en spelare i typ åtta års tid. Priset kunde man 
få för en snygg tackling, för en fin nick, för att 

man hämtade bollen ur rapadiket eller för att 
man sade förlåt till en motståndare. Alla spe-
lare fick nog någon gång en Sisu-ask i pris, 
minns Kaj.

Man ger vanligen pris till matchens bästa 
spelare, alternativt målskyttar, men det här är 
ett helt annat tänk som Kaj menar att exempli-
fierar hans fotbollsfilosofi:

-Det viktigaste är att intresset och motiva-
tionen hålls upp. Vissa spelare är kanske inte 

de allra bästa i laget, men de håller ihop laget. 
Massan ger sedan toppen. Alla mår bra om 
många är med.

Då Kaj avslutade sin tränarkarriär fick han en 
GIGANTISK Sisu-ask i gåva från flickorna och 
laget. Men den innehöll inte pastiller - utan en 
drös med tackkort.

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

Kaj Portin med den kännspaka Sisu-asken. Modell större.
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IFK-specialaren

Steven Bergwijn 
fick skriva ganska 
många autografer 
i sin Porsche åt 
lägerdeltagarna.

Vad vore sommaren utan fotbollsläger? Alla kläder ingår i anmälningsavgiften så alla 
tränar i Ajax röd-vita dress. 

Extra krydda ger det att Ajax herr- och dam-
lag tränar samtidigt på samma anläggning. 
På morgnarna och eftermiddagarna stannade 
bland andra Lisandro Martinez sin Ferrari och 
Steven Bergwijn sin Porsche för att skriva au-
tografer åt lägerdeltagarna. 

Platserna går fort åt, så vill man få en plats 
till nästa sommars läger så kan man anmäla 
sitt intresse på www.ajaxcampsenclinics.nl. 

Liverpool International 
Football Academy

LFC-skolorna ordnas varje år runt om i stora 
delar av världen. I Finland har läger ordnats 
på somrarna tillsammans med någon värd-
förening. Tränarna kommer från England och 
är handplockade av LFC. Ville Hänninen från 
Äänekosken Huima har under flera års tid stått 

värd för lägret. 
Han tycker det bästa med lägrena är att 

se barnens glädje men lyfter också fram att 
många via campen har fått vänner och bekan-
ta runt om i världen. Ville lovar att det ordnas 
LFC-camp i Äänekoski även nästa sommar, 
men tipsar också om att det kan bli aktuellt 
med ett läger under vintern. 

Spelarna lär sig att försvara som Virgil van 
Dijk, att vända som Roberto Firmino och att 
göra mål som Mohammed Salah. Under det 
tre dagar långa lägret betonas ”The Liverpool 
Way” och deltagarna får, förutom att lära sig 
fotbollsfärdigheter, även fostras i de värde-
ringar som uppskattas hos en av Europas 

mest framgångsrika klubbar.  
Alla spelare får feedback efter campen kring 

vad man gjort bra och vad man kan förbättra 
i sitt spel. På www.liverpoolfootballschool.fi 
kommer information om var och när nästa lä-
ger i Finland ordnas.

Coerver Coaching

På 1970-talet lade Weil Coerver i Nederlän-
derna grunden till ett teknikutvecklingspro-
gram för unga spelare. Fokus ligger på ef-
fektivt anfallsspel och det tränas mycket på 
bollkontroll och en-mot-en-situationer. Dennis 
Stjernfeldt från Sverige förvaltar Coervers arv 

i Finland och Sverige och har dragit läger i Va-
saregionen i många år. Dennis brukar, utöver 
sommaren, även besöka Vasa under höst- och 
jullovet. Ett av Coerver Coachings mål är att 
visserligen lära barn och ungdomar att upp-
skatta vinst, men inte högre än karaktär och 
insats. Är man intresserad av Coervers fot-
bollsskolor kan man höra med sin egen träna-
re eftersom Dennis brukar skicka information 
åt lagledningen om kommande läger i god tid. 

P.s. nästa sommar kommer VIFK att ordna 
ett riktigt super läger!

TEXT: ANDREAS LINDROOS
FOTO: ANDREAS LINDROOS

www.epv.fi

EPV Energi är föregångare inom 
utsläppsfri energiproduktion. 
Målet är klimatneutralitet 2030.

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

Fullständig rostskyddsbehandling på person- 
och paketbilar

Roy Kronholm, tel. 050-438 5874    Helsingby   www.autorost.fi
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BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

Bakom varje
framgångsrikt

företag står en kunnig
bokföringsbyrå!

Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet

+358 (06) 3209 550
info@back-vilen.�

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

www.epv.fi

EPV Energi är föregångare inom 
utsläppsfri energiproduktion. 
Målet är klimatneutralitet 2030.

Books & magazines in different 
shapes and sizes.

You imagine, we print.
Creativity done together 

ggrroouupp

Korsholms Tryckeri     
Mustasaaren Painotalo

www.ktmp.fi

Naturnära boende när det är som bäst
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”Tack för att ni inte låter mina barn
tappa tron på mänskligheten”

Kostnadsfri offert

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

044-9392417 / Nicklas
www.takservice.fi

 
 

Behöver du en hyreslägenhet ?             Tarvitsetko vuokra-asunnon ?  
 

Vi har radhus- eller våningshus              Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja  
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,              Sepänkylässä, Koivulahdessa 
Solf, Petsmo, Jungsund och i              Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa  
Replot.               sekä Raippaluodossa, 
 

Fastighets Ab Korsholms Bostäder 
Centrumv 4 / Keskustie 4,   65610   Korsholm /  Mustasaari 
Tel  / Puh  06-3277123  ,  0400 188 083 
www.korsholmsbostader.fi 
 

ST1 KVEVLAX, KARLEBYV. 1134, 66530 Kvevlax
06-3460 151 / info@st1kvevlax.fi    ÖPPET VARJE DAG

KONTAKTANNONS

Sökes: DU BIL, BILIST, Trött och hungrig, dåliga 

vindrutetorkare, slitna däck, smutsig bil och tom 

tank

Här finns: Traditionell servicestation invid Riks-

väg 8 i Kvevlax. Vi har det du behöver. Bränsle, 

biltillbehör, nya däck, biltvätt mat och kaffe.

Barn och famlij inget hinder, alla är välkomna. 

Kom in efter en kopp kaffe så träffas vi och disku-

terar. Kanske det leder till något mera?

Eventuellt ett byte av ringar.
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FOTO: Jenny Lindholm

Talkootoimittaja latautumassa suosikkilukemisellaan? No, ehkä ei nyt 
sentään. Niin isoa egoa minulla ei ole. Vain pieni kuvaus siitä, että kyllä 
sitä ehtii ilmaistyötä tehdä, vaikka muuta olisi tarjolla. Tässä tapauksessa 
henkilö, joka on toimittanut tätä lehteä vuodesta 1990- työnsä ja yksity-
iselämän ohessa. Tervetuloa mukaan sinäkin. Kaikille löytyy kyllä paikka, 
ilman että joutuisi raatamaan itsensä ihan puhki. Tuo valkokantinen juttu 
tuossa on vain ”fake(book)news”, mutta toivottavasti jotain, josta aika-
naan tulee ”booknews”. Kunhan tässä ehditään.

 Inkast på  slutet

Funderingar kring fotbollsregler

Talkoredaktören laddar upp med sin favoritläsning? Nja. Fullt så stort är 
egot inte. Bara en illustration av att man nog hinner med gratisjobb, även 
om det finns annat. I det här fallet en person som gjort den här tidningen 
sedan 1990 – vid sidan av heltidsjobb och privatliv. Välkommen du med. 
Lär nog finnas plats för alla. Utan att man för den skull behöver slita ut 
sig. Det där med vit pärm där är för resten bara ”fake(book) news”. Men 
hoppeligen något som med tiden blir ”book news”. Om jag bara hinner.

Med tanke på ur länge man har spe-
lat fotboll är det rent otroligt hur lite 
reglerna har ändrats. Fortsättnings-
vis gäller detta med 11 spelare på 
plan, en speltid på 90 minuter, in-
kast, hörna, målbur enligt vissa giv-
na mått och så vidare. 
Hösten 1863 möttes representanter 
för ett antal klubbar i London för att 
spika det hela. En ledamot vägra-
de skriva under. Han tyckte det var 
okay att ta krokben och passa bol-
len med händerna. Så han och hans 
kompisar grundade rugbyförbundet 
i stället.
En gång i året sammanträder IFAB 
(International Football Association 
Board) under parollen ”Sensible 
changes to make the game better” 
(ungefär ”rimliga förändringar för att 
göra spelet bättre”). Inför säsongen 
2019-20 är det en del ändringar som 
kan vara värda att notera. I de fin-
ländska serierna gäller det här från 
och med nästa säsong. Man byter ju 
inte regler mitt i. Alltnog. Det är det 
här som är på gång:

* En spelare som blir utbytt går av 
plan den närmaste vägen. Han går 
alltså inte till det tekniska området, 
där tränarna håller till. Mycket bra. 
Svårare att maska mot slutet av 
matchen.

* Målvakten behöver inte ha mer än 
ett ben på mållinjen vid en straffs-
park. Lika så bra? Mer sällan en 
straff tas om, även om det vore mo-
tiverat enligt nuvarande regler?

* Vid inspark, eller frispark innanför 
egna straffområdet, måste bollen 
inte lämna straffområdet innan en 
medspelare får beröra bollen. Bra. 

Den där regeln har varit lite onödig.

* Mål via en spelares arm eller hand 
godkänns inte även om det har skett 
i misstag. Mindre tjafs, helt enkelt. 
Domaren slipper undan en del be-
svärliga tolkningsfall.

* Vidare skall man ta i hårdare mot 
spelare som ställer till bråk i för-
svarsmuren vid en frispark.

* Om bollen träffar domaren på ett 
sätt som påverkar spelsituationen 
skall man inte bara låta spelet fort-
gå. Det blir i stället nedsläpp där 
domaren stod. Bra i sig. Men lär ge 
upphov till kniviga tolkningsfall.

* Gula och röda kort kan drabba 
även personer i lagledningen. Lika 
så bra?

* Användningen av så kallat VAR 
(videogranskning) har fått grönt ljus 
från IFAB, så vi lär se mer av detta 
längre fram.

Spontant känns det här vettigt. Åsik-
terna kan gå isär. Så var det säkert 
också då man införde tre poäng för 
seger. Eller något annat. Men nog 
är det ju lite som har ändrats under 
mer än 150 år! Under årens lopp har 
offsideregeln justerats. Plus att mål-
vakten inte längre får ta upp bollen 
med händerna vid bakåtpassning. 
Tidigare fick man ju inte heller an-
vända avbytare. För att inte tala om 
att det var mycket ovanligt att någon 
blev utvisad.
Överlag har väl nog ändringarna 
ändå gjort ett intressant spel än mer 
intressant?

Claus Stolpe

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

06 3177 900  kontaktor@kontaktor.fi
Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa
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Våra juniorer - Meidän juniorit

VIFK flickor –09 deltog i Umeå fotbollsfes-
tival 2022. Torsdag morgon fylldes Wasaline 
med ivriga och spända fotbollsspelare. Bara 
båtresan i sig var en upplevelse för de flesta, 
men det var bara en början. 

Framme i Umeå åkte vi till skolan vi skulle 
övernatta på och packade upp sakerna. Flick-
orna tog vinster i båda torsdagens matcher 
mot svenska lag. På fredagen var det bara en 
match så flickorna hann spendera en del av 
dagen i Umeå centrum. 

På lördag spelades två matcher varav kvarts-
finalen var mot ett finländskt lag. Lördag kväll 
var det konsert med Birkir Blaer. Söndag mor-
gon blev det tidig väckning. Sakerna packades 
färdigt och efter frukost var det dags för semi-
final. Semifinalen avgjordes med straffar och 
Gimonäs Umeå IF tog hem segern. 

Båttidtabellen och tiden för bronsmatchen 
krockade, så det blev tyvärr ingen bronsmatch 
för flickornas del. På båtresan hem var flickor-
na trötta men glada och en värdefull upplevel-
se rikare.

Turnén blev en succé trots att flickorna inte 
hann spela bronsmatch. Att få vara med och 
uppleva turneringen tillsammans med flickor-
na var guld värt. Jag har sett flickorna samar-
beta på plan tidigare, men att få vara med och 
se det på nära håll var en upplevelse. Under 
resan fick flickorna uppleva alla olika känslor. 
Det var spänning, glädje, gemenskap och även 
några tårar fälldes. 

Det var underbart att även få se och höra 
lagledningen prata och planera tillsammans. 
Det gläder och värmer mig som förälder att all 

VIFK:s F-09VIFK:s F-09    
De tog båten De tog båten 
till Umeå!till Umeå!

fokus är på flickorna och på att de ska få ha 
roligt och uppleva saker tillsammans och ut-
vecklas tillsammans som grupp. 

Varje flicka ses och hörs och alla är lika vär-
da och det syns även på flickorna. Flickorna 
ställer upp för varandra i alla lägen, skrattar 

Glada miner då VIFK:s flickor -09 besökte Umeå. Varje flicka ses och hörs och alla är lika värda.

Pohjanmaan
Viemäripalvelu Oy

0400 664 862   0400 604 946

och gråter tillsammans och ger kompisen en 
kram när det behövs. 

Gemenskap, respekt, glädje. Dessa ord sum-
merar väldigt bra hur jag upplevde cupen till-
sammans med flickorna.

TEXT OCH FOTO: HEIDI SÖDERBERG
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VAASA -  VASA, puh-tel 06-319 3900
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IFK-profiili

VIFK Magazine esittelee joka numerossa 
lähikuvassa jonkun tunnetun ”seurahah-
mon.” Henkilön, joka toimii kaikkien hyväk-
si mutta mielellään hieman taka-alalla. Ih-
misiä, jotka aina ovat sinnikkäästi mukana 
auttamassa. Ihmisiä ilman joiden panoksia 
mikään seura ei toimisi. Onneksi meillä on 
monta sellaista meidän VIFK:ssa

- Siitä on nyt 22 vuotta, kun tyttäreni Ella syn-
tyi, ja minä sain idean ruveta juoksemaan työ-
paikalleni Wärtsilään ja takaisin kotiin. Se oli 
keino löytää aikaa ja mahdollisuuden liikuntaa 
varten, kun lapset olivat pieniä, Kaj kertoo.

- En tee sitä varsinaisesti ympäristön takia, 
vaan itsekkäistä syistä hän sanoo pilke sil-
mäkulmassa.

Onhan ihmiset kaupungilla varmaan ruven-
neet miettimään, että mikähän hullu tuokin on. 
Mutta aina silloin tällöin joku pyöräilijä liittyy 
seuralaiseksi ja saan mukavaa juttuseuraa rei-
tin varrella, hän lisää.

Asiaan kuuluu, että Kaj on juossut ”noin 30–
35” maratonia sitten ensi kerran vuonna 1989. 
On tullut juostua Houstonissa, New Yorkissa 
ja Bostonissa mutta myös ympäri Eurooppaa 
Italiassa, Tšekissä ja Espanjassa esimerkiksi. 
Sen lisäksi lukuisia maastojuoksun Piirinmes-
taruuskisoja ja muita kilparatojen ulkopuolella 
niin sanoaksemme.

Kaj on tallettanut jokaisen kilometrin sitten 

Kaj juoksee töihin joka päivä

Kaj ylläpitää kuntoaan juoksemalla Wärtsilään 
töihin ja takaisin.

Kaj Portin on yksi VIFK:n uskomatto-
man monista uskollisista palvelijoista 
– vai pitäisikö sanoa valmentajista. 
Kajn ja VIFK:n yhteinen taival alkaa 
tavallaan jo vuosituhannen vaihteesta, 
sillä hänen valmentamansa tytöt syn-
tyivät tasan vuonna ”nollanolla” ja Kaj 
ryhtyi valmentamaan tyttöjä kahdek-
san vuotta sen jälkeen. Vuonna 2000, 
kun vanhin tyttö Ella syntyi, Kaj otti 
tavakseen juosta kotoa Metsäkalliosta 
töihin Wärtsilään Vöyrinkaupungille 
ja nykyään aina Vaskiluotoon saakka. 

Ja sitten takaisin kotiin. Joka päivä, 
vuoden ympäri, satoi tai paistoi.

Mistä kaikki tämä johtuu ja miksi kuu-
luisa Sisuaski tuli kuvioihin mukaan? 
Sen me yritämme selvittää seuraavas-
sa.

vuodesta 1992 ja vuosien mittaan on kertynyt 
kilometrejä noin 60 000. Ja lisää tulee, joka pä-
ivä.

- No, minähän olin paras juoksussa. Mikään 
hyvä jalkapalloilija en ole koskaan ollut, hän 
naureskelee.

Kaj on VIFK:n lisäksi mukana IF Femmanin 
ja VIS: n järjestäjien joukossa. Hän on muuta-
man kerran vuodessa maalikameran hoitajana 
IF Femmanissa, aina 1990-luvun keskivaiheil-
ta lähtien. VIssä hän on toiminut tyttöjen val-
mentajana ja on mielellään mukana auttamas-
sa seuraa, kun jotain suurempaa on tekeillä.

Vaasaan Kaj Portin tuli suoritettuaan diplo-
mi-insinöörin tutkinnon Helsingissä ja saatua-
an töitä Wärtsilästä 30 vuotta sitten. Alkujaan 
hän on Sundbystä Pedersöressä.

Yhteys VIFK:hon syntyi toden teolla 2008, 
kun hänestä tuli -00–01 syntyneiden tyttöjen 
valmentajatiimin jäsen. Hänen vanhin tyttä-
rensä Ella pelasi joukkueessa. Hän oli silloin 
kahdeksan vanha ja oli sitä mieltä, että oli hyvä 
saada isä mukaan. Ja valmentajiahan aina 
tarvitaan. Kaj valmensi heitä, kunnes he olivat 
B-tyttöjä BK-48:ssa.

Muuan pelaaja, joka oli joukkueessa mukana 
silloin, oli Fanny Söderström, joka tänä vuon-
na voi tituleerata itseänsä Suomen mestariksi 
Kuopion Palloseuran riveissä.

Kajn omista tytöistä Ella, s. 2000 ja Lina, s. 
2001, Lina on se, joka nykyään pelaa jalka-

palloa. Hän pelasi BK-48:n kanssa kolmoses-
sa, kun hänellä oli opintovapaata Helsingin 
Aaltoyliopistosta. Ellan uusi laji on padel sen 
jälkeen, kun hän palasi opintojen jälkeen Vaa-
saan Åbo Akademista Turussa.

Nykyään Kaj kuuluu porukkaan, jossa ovat 
mukana muun muassa Rolle Mattbäck, Olav 
Hermanson ja Casper Malmsten. Yhdessä he 
hoitavat VIFK:n naisten kotiottelut Ykkösessä 
ja Kakkosessa. He kuuluttavat, hoitavat maa-
libiisit, soittavat musiikkia, filmaavat ja listaa 
voisi jatkaa loputtomiin.

Kaj kutsuu itseään hanttimieheksi, joka on 
”yhtä huono kaikessa” (vähättelevää, toim. 
huom.):

- On niin kivaa saada olla mukana otteluissa 
ja tuntea ikään kuin olevansa osa joukkuetta. 
En minä mukana olisi, ellei se minusta tuntui-
si hauskalta, hän toteaa. U 19 – EM-turnaus 
muistetaan mieluusti, silloin meistä tuli hiukan 
”ammattimaisempia”.

Mutta mitenkä Sisu-askit liittyvät 
tähän hommaan?

- Meillä oli tapana jakaa noin kahdeksan 
vuoden ajan Sisupastillirasia ansioituneelle 
pelaajalle. Palkinnon saattoi saada hienosta 
taklauksesta, hienosta pukkauksesta, tai jos 
kävi hakemassa pallon rapaojasta tai jos pyysi 
anteeksi vastustajalta. Kaikki pelaajat saivat 
kyllä joskus Sisuaskin palkinnoksi, Kaj muiste-
lee.

Tavallisestihan palkinto annetaan ottelun 
parhaalle pelaajalle, vaihtoehtoisesti maalin-
tekijälle, mutta tässä on aivan toisenlainen 
ajattelutapa, joka Kajn mielestä kuvastaa hä-
nen jalkapallofilosofiaansa:

- Tärkeintä on, että mielenkiinto ja motivaatio 
säilyy. Jotkut pelaajat eivät ehkä ole joukku-
een parhaat pelaajat, mutta he pitävät jouk-
kueen yhdessä. Massasta syntyy sitten huip-
puja. Kaikki voivat hyvin, jos joukkueessa on 
paljon pelaajia.

Kun Kaj lopetti valmentajauransa, hän sai 
lahjaksi valtavan sisuaskin tytöiltä ja joukkue-
elta. Mutta siinä ei ollut pastilleja – vaan valta-
va läjä kiitoskortteja.

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

FOTO: JOHAN GEISOR

Hur många faller?
Då man följer med herrar-

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

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

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

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

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

Vasaratie 7 Hammarvägen, Vaasa - Vasa
✆ 010 3210 100

www.repaint.      www.tomtom. 

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

Vasaratie 7 Hammarvägen, Vaasa - Vasa
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BOTNIA BOLTP



9Vasa IFK 2022

I leden på Vasa IFK:s representations-
lag hittar vi Piita Kytölaakso och Shkelqim 
Xhosha. Den unga anfallarduon har fått axla 
ordentligt med ansvar i sina lag och ser med 
tillförsikt fram emot en ny säsong.

När spelarföreningen i damernas division 
1 skulle utse månadens spelare för oktober 
månad var det Piita Kytölaaksos namn som 
vaskades fram. Ett erkännande som ger råg 
i ryggen att fortsätta resan mot toppen.

Piita Kytölaakso är själv nöjd med den 
gångna säsongen. Med sina 12 mål place-
rade hon sig andra i skytteligan. Kytölaakso 
är hemma från Karleby och har tidigare spe-
lat i KPV och IK Myran innan hon tog steget 
över till Vasa IFK. Till vardags är det studier 
och träning för andra året vid Vörå Samgym-
nasium-idrottsgymnasium som gäller.

-Det har varit ett jättebra beslut att välja 
gymnasiet i Vörå. Jag har fått arbetsro i trä-
ningen och jag har också tränat mycket.

En insikt som ytterligare klarnat under ti-
den i Vörå är att man verkligen måste träna 
mycket för att nå framgång. Att våga tänka 
på sig själv och den egna utvecklingen sam-
tidigt som man tänker på laget är ytterligare 
en nyckel till utveckling som Kytölaakso lyf-
ter fram.

-Det har även varit till stor hjälp att jag i år 
fått delta i U18-landslagets lägerverksam-
het.

I vardagsträningen i Vörå har Kytölaakso 

Kytölaakso och Xhosha mot nya höjder

Vasa IFK-anfallarna Piita 
Kytölaakso och Shkelqim Xhos-
ha lyfter båda fram fotbollslin-
jen vid Vörå Samgymnasium 
som en viktig faktor bakom 
deras utveckling. Träningen 
inför nästa säsong är i full gång.

via gymnasiets fotbollslinje stöd av ett kom-
petent tränarteam under ledning av Marko 
Uusitalo. Christoffer Kloo ansvarar för flick-
ornas träning, medan Casper Källberg är 
anställd som tränare för pojkarna. Den lång-
siktiga utvecklingen för varje spelare sätts 
i fokus och som hjälpmedel används bland 
annat videoanalys, bedömning av helhets-
belastning och konditionstester med laktat-
mätning. Styrketräningen planeras av David 
Söderberg, som även hjälper till som allmän 
fysiktränare.

I samma korridor i Vörå Samgymnasium 
hittar vi Shkelqim Xhosha, som i sin tur varit 
en viktig kugge i Vasa IFK-herrarnas repre-
sentationslag. Xhosha, hemma från Oravais 
och med Norrvalla FF som fostrarförening, 
lyckades näta fem gånger under den gång-
na säsongen i division 2.

-Som lag hade vi kunnat vara närmare top-
pen av tabellen. Jag kunde även själv ha 
gjort ännu fler mål, men som helhet var det 
en okej säsong för egen del.

Mer erfarenhet av spel på högre nivå och 
en fungerande vardag lyfter Xhosha fram 
som viktiga faktorer bakom den egna ut-
vecklingen.

-Kombinationen skola och träning har 
fungerat väldigt bra här i Vörå. Man har nära 
till allt, vilket möjliggör mycket.

Specialstatusen som idrottsgymnasium 
medför en skild läroplan där en del av stu-

diepoängen erhålls genom att delta i sko-
lans träningar under ledning av tränarsta-
ben. 

En normal vecka tränar Xhosha kring fyra 
gånger med klubblaget Vasa IFK och tre till 
fem gånger med fotbollslinjen i Vörå Sam-
gymnasium. Därtill kommer matcher på 
helgerna. Tränarna vid Vörås fotbollslinje 
hjälper till att koordinera logistiken till en 
fungerande helhet för spelarna, vilket även 
tredjeårsstuderande Xhosha intygar.

-Transporterna har fungerat väl, resorna 
till träningarna i Vasa har inte inneburit pro-
blem.

På sikt strävar både Kytölaakso och 
Xhosha till spel i ännu mer krävande ligor. 
Kytölaakso ser den helhetsmässiga utveck-
lingen och i något skede spel i Nationella 
Ligan som viktiga för den fortsatta utveck-
lingen. Även Xhosha spekulerar kring att 
spel i högre ligor lockar.

-Men allra mest motiverande skulle det 
kanske vara att stiga till division 1 tillsam-
mans med Vasa IFK. Vi har ett bra lag på be-
nen och allt borde vara möjligt.

Ett råd duon har till ännu yngre fotbolls-
spelare är att träna hårt och att njuta av det. 
Idrotten behöver inte vara gravallvarlig, utan 
arbetet ger ofta bäst resultat om man kom-
mer ihåg glimten i ögat under träningarna. 
”Njut så länge du är ung!”, sammanfattar 
Xhosha.           Text. Fredric Portin  Foto: Anne Häggblom
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KAMRATVALLEN 3

Årets julklapp 2022 i vårt västra grannland 
Sverige är det hemstickade plagget. Det sägs 
representera både värme och omtanke. Varför 
inte skaffa någonting som kunde vara Årets 
julklapp 2022 i och kring Vasa – nämligen en 
del i Kamratvallen 3 i julgåva åt någon av dina 
nära och kära.

Eller till dig själv.
Det skulle definitivt vara att visa både värme 

och omtanke gentemot alla nuvarande och 
kommande generationer av fotbollsspelande 
flickor och pojkar i Vasa IFK. 

Du kan genom en julgåva bidra till förverkli-
gandet av Vasa IFK:s dröm sedan många år, 
att bygga en egen plan med belysning och läk-
tare, med ett eget klubbhus, en samlingsplats 
för alla helt enkelt. Allt detta kan du idag, i de-
cember 2022, åstadkomma för bara 150 euro.

Detta gör man genom att bli ständig medlem 
i föreningen Kamratvallen r.f. För 150 euro blir 
man ständig medlem och dessutom kommer 
man att, så att säga, bli en 714:de del av pla-
nen. Namnen på de ständiga medlemmarna 
kommer att sättas upp i alfabetisk ordning på 
den stora tavla som sätts upp innanför infar-
ten till Kamratvallen. Dessutom kommer Kam-

Kamratvallen-projektets eldsjälar Henrik Skytte (t.v.) och Toffe Sparv har fullt upp med arbete. Här förbereds 
ett stundande möte med planeraren Alf Kangasniemi kring detaljerna i ritningarna.

Årets julklapp 
är en del i 
Kamratvallen!

ratvallens hemsida att ständigt publicera nam-
net på de personer (och företag) som bidragit.

Förutom ett julklappstips, låter detta som en 
utmärkt gåva; födelsedagspresent, vängåva 
etc. 

Enklast är det att gå in på Kamratvallens 
hemsida eller använda uppgifterna i talong-
en här intill för hur man blir ständig medlem i 
Kamratvallen och därigenom köpa en del av 
planen. 

På hemsidan hittar man även material om 
Kamratvallens historia, stadgar, projektplan, 
ritningar o.s.v.

Föreningen har erhållit ett starkt stöd från så-
väl myndigheter som företag och privatperso-
ner. Vasa stads organ och tjänstemän har varit 
till ett ovärderligt stöd i det förberedande arbe-

tet och Regionförvaltningsverket och Finlands 
Bollförbund har beviljat ekonomiskt bidrag. 
Därtill har bland andra Vasa stad, Aktiastif-
telsen, SOB r.f. och Ollqvists stiftelse bidragit 
med understöd.

Men det är givetvis viktigt att komma upp 
med eget kapital och allra helst borde närmare 
100 000 euro fås ihop. Detta bland annat för 
att inte behöva ta så stora lån. Totalt balanse-
rar budgeten på drygt en halv miljon euro.

Därför är sponsorering från företag och bi-
drag från enskilda av yttersta vikt.

- Nu behövs allas hjälp. Planering, grundjobb, 
organisation - allt det är OK. Men det är nu det 
börjar kosta. Tillfälliga sociala utrymmen och 
läktare för 700 åskådare skall byggas så fort 
som möjligt, säger ”Toffe” Sparv, projektledare 
för Kamratvallen 3.

- Målet är att spela på Kamratvallen i juni. Det 
är nu upp till folket att bestämma om det verk-
ligen blir så också, tillägger han. Det är viktigt 
att vi visar samma kampanda som man gjorde 
till exempel i Malax.

Målet är att antalet ständiga medlemmar 
skulle vara minst 500. Det skulle ge 75 000 € 
för att driva projektet framåt. 

Ordförande för Kamratvallen 3 r.f. Henrik 
Skytte vilar heller inte på lagrarna. Den enda 
som vilar just nu är själva planen, som skall få 
sätta sig över vintern.

Skytte håller med Sparv om att det är just nu 
folket skall vara med och dra sitt strå till stack-
en för att förverkliga projektet:

-Nu behöver vi allas stöd. Mindre snack och 
mer verkstad, efterlyser han.

TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: KRISTER GRÖNHOLM
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Saajan tilinumero AKTIA BANK ABP Tilisiirto - Girering
Mottag. Kontono. F I 6 0 4 0 5 5 0 0 1 7 2 2 9 0 0 2

BIC HELSFIHH   

Saaja - Mottagare Kamratvallen r.f.  Medlemsavgift / Jäsenmaksu
 Fo nummer     3198787-2 Understöd / Tukimaksu

Maksaja - Betalare

 

 

Allekirjoitus Viitenro.
Underskrift Ref.nr.

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

VIFK:N TUKIJAT, PELAAJAT, VANHEMMAT, SUKULAISET, JALKAPLLON YSTÄVÄT – 

NYT TARVITSEMME SINUN TUKEASI!
Voimme kaikki olla mukana avustamassa ja antamassa tukemme Kamratvallen 3 hankkeen toteuttamisessa.
Yksityishenkilönä on kaikkein 
helpointa ryhtyä Kamratvallen 
r.y:n ainaisjäseneksi 150 eurolla. 
Julkaisemme kaikkien ainaisjäsenten 
nimet kotisivuillamme ja 
Kamratvallenin yhteydessä olevalla 
metallilaatalla.
Lisäinfoa Kamratvallenin kotisivuilta. 
Sieltä löytyy tietoa Kamratvallenin 
historiasta, hankesuunnitelmasta, 
piirustukset, säännöt ym.
Alta löytyy pankkisiirtolomake, jolla 
voi voi maksaa 150 euroa ja tulla 
ainaisjäseneksi

”Mindre snack och mer verkstad” uppmanar 
Kamratvallens ordförande Henrik Skytte i arti-
keln här intill.

Sagt och gjort, tänkte Magazinets redaktör 
och gjorde sig per omgående till ständig med-
lem i Kamratvallen 3. Med bankgiro i hand och 
nätbanken öppnad i mobilen gick det lätt som 
en plätt.

En 150 euros julklapp till mig själv, tänkte jag. 
Först.
Men detta är ju en julklapp åt alla de tusen 

och åter tusen barn och ungdomar som kom-
mer att få nytta av en egen samlingspunkt för 
Vasa IFK. En plats för identitetsskapande och 
för glädje. 

För kamratskap.
Om alla insåg vilket perfekt gåva det här är, 

vore vi snabbt upp i de 500 personer som be-
hövs för att nå det uppsatta målet i budgeten.

På stan och ute i bygden hör man många 
som säger ”Kamratvallen är en fantastisk grej, 
jag skall bli absolut bli medlem”. Men samti-
digt har jag en känsla av att beslutet stannar 
på enbart tankenivå. Jag känner så igen mig. 
Det kommer något annat i vägen, nästa kväll, 
nästa gång jag betalar räkningar, på helgen, 
nästa vecka… Låter det bekant?

Nu skulle det vara dags att få ”arslet ur vag-
nen”. Ursäkta ordvalet.

God adventstid.
K. D. LÅNGBACKA

Redaktör för Magazinet

Magazinets redaktör visade gott exempel

VIFK Magazinets redaktör Karl David Långbacka 
(t.v.) gör slag i saken och blir ständig medlem i 
Kamratvallen r.f. Ordförande Henrik Skytte hälsar 
ännu en fotbollsvän välkommen ombord. 
(Foto: Krister Grönholm)
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Våra juniorer - Meidän juniorit

Den hejarramsan har ljudit många gånger 
under denna säsong. VIFK F12 är ett spralligt 
gäng med 12 flickor, som inte tackar nej till fot-
bollsturneringar! 

Den gångna säsongen har flickorna fått delta 
i många fotbollsturneringar och blivit många 
minnen och erfarenheter rikare. Flickorna har 
fått resa, övernatta och umgås som lag och 
det har varit fantastiskt att se hur gott det gjort 
för lagandan. Vi är en fotbollsfamilj. Vi spelar 
som ett lag. 

På vårvintern då det ännu var kallt och kyligt 
åkte vi till Piispala på vår första övernattnings-
turnering. Spännande tider och förväntan i luf-
ten! I Piispala låg snön ännu tjock på marken 
och inne i hallen var det nästan lika kallt som 
utomhus, men bollen rullade ändå i motstån-
darnas mål ett par gånger. 

När sommaren äntligen kom var Wasa Foot-
ball Cup en självklarhet. I år var det första 
gången vi spelade om placeringar, vilket gjor-
de att varje match var lite extra pirrig. 

Säsongen bjöd också på diverse fotbollslä-
ger som många spelare deltog i, bland annat 
Coerver vintercamp och Soccer camp - moder-
ni potkutekniikka-lägret som ordnades i Vasa 
var riktigt omtyckta. 

Sommarens höjdpunkt var nog utan tvekan 
Umeå fotbollsfestival som ordnades i juli. 
Själva resan i sig toppade flickornas lista över 
sommarens bästa upplevelser. Att få resa på 
en längre turnering (utomlands dessutom!) 
tillsammans med laget gjorde lagandan allt 

”Olee, ole, ole, olee, VIFK (Vee-Iii-eF-Kåå), VIFK!”

“The skye is 
the limit” för 
dessa tjejer i 
VIFK F12.

Uudet ryhmät aloittaa tammikuussa
Tervetuloa!

bättre och festivalen gav barnen många ljuvli-
ga minnen för livet. 

En av Umeå turneringens mest spännande 
händelser var nog att få sova på ett skolgolv 
tillsammans med sina lagkamrater. Inte bara 
en natt, utan flera nätter. Sova över i ett klass-
rum där saker låg lite huller om buller på sam-
ma gång som var och en ansvarsfullt försökte 
hålla ordning på sina egna benskydd, handdu-
kar och spelkläder. I ett klassrum där sovsäck-
ar och madrasser var packade som sardiner 
och svettiga spelkläder hängde på tork på 

provisoriska ställningar av stolar och pulpeter. 
Det är här som magin hände. Det är här som 
lagandan togs till en ny nivå. 

Den förlängda helgen i Umeå var inte bara 
en fotbollsturnering utan en mångfasetterad 
cup-upplevelse, som vi alla kommer att blicka 
tillbaka på med glädje. Tänk så fotbollen för-
enar både stora och små! 

I september blev det, som många år tidigare, 
Norrvalla cup, och så hann vi ännu lägga Loch-
teå på kartan och där avslutades egentligen 
vår turneringssommar. Flickorna fick visa vad 
de kan och vad de går för. Kändes fint att få av-
sluta säsongen med flaggan i topp och guld-
medalj runt halsen. Där och då ljöd ”ole ole ole 
oleee” starkare och klarare än någonsin förr. 

Tack till alla tränare och föräldrar som varit 
med under sommaren, ställt upp och hjälpt 
till. Vi har verkligen fått njuta av gemenska-
pen och talkoandan. En styrka som vårt lag 
har är just samhörigheten; vi är som en enda 
stor fotbollsfamilj. Det finns alltid extra sock-
or att låna, en extra plats ledig för samåkning 
eller en extra mockaruta efter matchen. Vuxna 
som flätar, knyter, tröstar och hejar. Fotboll är 
vänskap, fotboll är samhörighet, både när det 
gäller spelare och familjer.

Följ gärna vårt härliga lag på insta vifk_f12. 
Vår fotbollsfamilj växer, välkommen med i 

laget!

Teamet bakom text och bild: Paulina 
Nord-Karlström, Sophia Hudd och Belinda Sö-
derlund
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”Olee, ole, ole, olee, VIFK (Vee-Iii-eF-Kåå), VIFK!”
Vasa IFK:s pojkar födda 2013 är inte som 

andra lag. Vi är inte heller ett lag för alla. Det 
är ingen skillnad hur bra man är på fotboll el-
ler hurudan man är.  Men av alla spelare, led-
are och föräldrar som vill vara med i verksam-
heten förväntas att man vill efterfölja lagets 
egna och uttalade sätt. ”Vårt sätt” består av 
fyra hörnstenar: 
1. Ambition – vi drömmer stora drömmar. Vi 
kommer på träningar, matcher och går i skolan 
för att lära oss nya saker och bli bättre. Vi vill 
vinna matcher och vi vill få bra betyg i skolan. 
2. Engagemang – vi jobbar hårt för att uppfylla 
våra drömmar. På varje träning och match gör 
man alltid sitt bästa. Vi gör våra läxor och är 
uppmärksamma i skolan.  
3. Respekt – vi visar respekt mot våra lagkam-
rater, tränare och alla föräldrar som är med i la-
get. Vi respekterar domarna och deras beslut. 
I skolan respekterar vi våra lärare och klass-
kamrater, fast de skulle spela för ett annat lag 
än Vasa IFK. I vårt lag är det också viktigt att 
varenda spelare respekterar och tror på sig 
själv och sin förmåga att lära sig nya saker.
4. Kamrater – alla i laget förstår att goda kam-
rater är bland det viktigaste man kan ha i livet. 
Man ställer upp för sina kamrater och man 
kan lita sig på att ens kamrater finns där för en 
själv när man behöver dem. Både på och utan-
för planen. Vad som än händer och vart i värl-
den man än flyttar så är de lagkamrater man 
har fått i Vasa IFK P13 ens sanna vänner för 
livet.

I all vår verksamhet betonar vi karaktärsdra-
gen i ”vårt sätt” framför allt annat. Att vilja vin-
na matcher och göra sitt bästa är en av nyck-
elfaktorerna men att faktiskt vinna matcher är 
sekundärt. Vi både vinner och förlorar matcher 
men när alla gör saker på ”vårt sätt” är det inte 
osannolikt att sportslig framgång kommer 
som en biprodukt. 

Landslagets tränare Markku Kanerva fick 
i somras höra om pojkarna i Vasa IFK:s P13 

Markku Kanervas hälsning Vasa IFK P13 – världens bästa lag?

Pohjanmaan
Viemäripalvelu Oy

0400 664 862   0400 604 946

och ville skicka en speciell hälsning åt laget. 
Videon finns att ses på vårt Instagramkonto 
vifk_p13. Om ni inte redan följer oss så skulle 
vi glada om ni gjorde det. 

Vi går in i säsongen 2023 över 50 spelare 
starka. Tillsammans med engagerade föräld-
rar och mor- och farföräldrar består familjen 
av över 150 kamrater. Spelarna är förstås den 
viktigaste tillgången vi har, men utan deras för-
äldrar skulle ingenting vara möjligt. Föräldrar-
na i laget är några av de mest empatiska, väl-
villiga och genuint goda människor man kan 
tänka sig. Till varenda match är det kioskför-
äljning med pizza, bakverk och kaffe.    
Stämningen runt alla matcher kan närmast be-
skrivas som karnevaler då planerna är fulla av 
föräldrar och mor- och farföräldrar som är och 
hejar, inte bara på egna barn utan alla spelare 
och alla våra lag. 

Vi skall vara ärliga med att även P13 har sina 
utmaningar. Nyligen hade vi ett talko där en-
bart de åtta första anmälda kunde delta och 
det blev tillfälligt lite dålig stämning då alla 
inte fick vara med. 

Lagledningen består av nio välutbildade och 
erfarna tränare. Deras outtröttliga engage-
mang är fundamentalt för att spelarna skall 
utvecklas. Våra tränare är fantastiska och vi är 
tacksamma för att de investerar så mycket av 
sin egen tid i laget. 

Eftersom tränarna har lite olika bakgrund 
och specialkunnande så kan vi stoltsera med 
att ha tränare specialiserade på målvaktsspel, 
fysik och skademotverkande träningar. 

Det nyaste tillskottet i tränarstaben för vårt 
lag är förstalagsspelaren Erno Puska. Vi är 
mycket glada att ha honom i våra led. Många 
av pojkarna har flitigt besökt förstalagets 
matcher under sommaren och vi hoppas att 
intresset ytterligare kommer att stiga då Erno 
finns i vårt tränarteam. 

En sak är säker, vi har inte hört det sista från 
pojkarna i Vasa IFKs P13. Jag är övertygad om 

Goda kamrater är bland det viktigaste man kan ha i 
livet. Vasa IFK:s P13 drömmer stora drömmar och 
jobbar hårt för att uppnå dem.

att alla spelare i laget kommer att bli bra. En 
del kommer att bli riktigt bra fotbollsspelare 
och en del kommer kanske att uträtta sina all-
ra största gärningar på en annan plan än fot-
bollsplanen. Jag är dock säker på att alla kom-
mer att bli bra och alla kommer att ha nytta av 
vad man lärt sig och de kamrater man fått i 
Vasa IFK:s P13.

TEXT: ANDREAS LINDROOS
FOTO: ANDREAS LINDROOS
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Emilia och Jonas årets trotjänare
I början av november ordnades den årliga 
VIFK-festen där föreningens representations-
lag, tränare och lagledning var inbjudna. 
Under kvällen tilldelades fina priser till spela-
re och tackgåvor till årets tränare och lagle-
dning. Föreningens trotjänarpris tilldelades 
Jonas Pitkäkangas och Emilia Grönholm.

Följande priser tilldelades damspelarna:

Årets Överraskning: Erika Malviniemi
Årets Spelare: Fanny Forss
Årets Guldgosse: Frida Peltonen
Årets VIFKare: Karoliina Louhiranta

Bland herrarna belönades:
Årets överraskning: Shkelqim Xhosa
Årets spelare: Eddie Hiekkanen 
Årets guldgosse: Teemu Muurinen
Fansens favorit: Lubunga Etoka

Årets VIFK:are (framröstad av spelarna): 
Teemu Muurinen 

Mästerskapfondens stipendium: 
Lubunga Etoka

Vasa IFK vill ännu tacka årets tränarteam 
och lagledning samt alla som på något sätt 
hjälpt och ställt upp under säsongen. Ingen 
nämnd, ingen glömd. 

Päivi Myllyneva belönades för troget arbete i 
kiosken  (Foto: Cisse Grönholm)

Årets trotjänare Emilia och Jonas 
(Foto: Cisse Grönholm)
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REKLAM

ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006 ? 2008 OCH 2013 ?  2014

SAMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN !

Vuosim. 2008 - 2016

ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006 ? 2008 OCH 2013 ?  2014

SAMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN !

Behöver du hjälp 
med något i 

ditt hem? 

Vi sköter om ditt hus och trädgård 
- gräsklippning

- vedarbete
- renovering, byggen

- städning inomhus och utomhus
- handla m.m.

- inredning och målar valfria 
motiv på en fondvägg. 

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

Ring F:ma A Ekström 
050 589 9741.

en

hjälpande

hand

050-5899741

Fastighetsservice

Fondväggsmålning

Flyttservice

Förs
äljn

in
g

F:m
a A EKSTR

Ö
M

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

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

 

Öppet alla dagar 

www.8gym.n.nu 

8gym.kvevlax@gmail.com 

050 4666916/050 4305309 

Långgatan 4, 66530 Kvevlax 

etab electric oy
Kaikkea Sähkössä

Allt inom El

010 292 2530         www.elmontoren.com

Daniel Håkans i VIFK:s färger.

IFK:aren Håkans spelade i VIFK fram till 2019 då han flyt-
tade till SJK i ligan. Under åren har han också visat framföt-
terna i U21-landslaget. Efter några lyckade säsonger lånad-
es 22-åringen ut till Jerv förra sommaren. Det hann bli sju 
matcher innan en skada satte stop för säsongen. Håkans 
hann ändå imponera så mycket att Jerv ville göra övergång-
en permanent.

Håkans säger att det känns positivt just nu. Han har haft 
som mål att spela utomlands.

-Jag hade en bra låneperiod i Norge, spelade på bra nivå. 
Jag fick mycket förtroende och startade alla matcher fram 
till skadan.

-Fokus är först att bli helt frisk efter skadan. Sen hoppas 
jag fortsätta spela bra, utvecklas ännu mera och prestera på 
hög nivå för Jerv. I framtiden vill jag gå vidare till en ännu 
större klubb i Norge eller något annat land. Intresse från an-
dra klubbar finns redan.
Vad tar du med dig från tiden i Vasa IFK?

-Väldig tacksam för tiden i VIFK, särskilt kommer jag ihåg 
sista åren då jag spelade som ung pojk med VIFK:s herrlag. 
Tiden där var mycket lärorik. Jag växte på alla plan både 
som människa och spelare. Jag fick mycket speltid och an-
svar.

TEXT: ANDREAS LINDROOS

Håkans till Norge
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Inte många veckor efter att säsongen tog 
slut så är damernas verksamhet i full gång. 
Många kontrakt är redan skrivna och träning-
arna kör i gång redan första december. 

Nästa säsong kommer damerna och Vasa 
IFK:s B ha ett tätt samarbete. Många tränings-
turer kommer damerna och B träna på samma 
plan och tid. Detta kommer att göra att damer-
na och B-flickorna får ett bättre samarbete 
och alla spelare kommer lära känna varandra, 
vilket bidrar till en bra sammanhållning inom 
föreningen. 

Många av spelarna som redan nu skrivit 
kontrakt med damerna kan även spela med 
B-flickorna och många från VIFK B kommer 
ha stor chans att träna och till och med spe-
la matcher med damerna nästa säsong. Även 
tränarteamet är stort och med väldigt lång 
erfarenhet och kompetens. Damernas och 
B-flickornas nya huvudtränare är Tomi Kärkkä-
inen som är gammal IFK:are som återvänder 
till kamraterna efter några år som FC Sports 
damtränare. 

Damerna 
i gång igen

Pasi Virtanen, Håkan ”Hokki” Björkskog, Jo-
hannes Karf, Jan Björmans och Timofei Klo-
chenko fortsätter i tränarteamet även nästa 
säsong. Nya för nästa säsong är Peter Karls-
son och Mika Varala som kommer att fungera 
som hjälptränare för B-flickorna.

Ida Antus som har varit långtidsskadad kom-
mer äntligen tillbaka efter två år av skador. Vi 
önskar henne en skadefri och lyckad säsong! 
Nya spelare som kommer hittas på planen är 

Cecilia Suomela, Vilma Rosenström, Lotta Ro-
senström och Adela Råtts, välkomna till kam-
raterna! Även Elin Rajala har återvänt till VIF-
K:s damer efter en säsong i FC Sport. 

Under december månad kommer damerna 
att hålla öppna träningar för intresserade, ni 
kan följa damerna på Instagram för mera in-
formation.              

     TEXT: EMILIA GRÖNHOLM

VIFK firar ett av många mål i den gångna sommaren matcher (foto: nipsu_photography).

Allt inom jordbyggnads
Grävmaskiner 1,5-26 tn band & hjul
3D-maskinstyrning
Transporter, Materialförsäljning
Lavett, Krokbil
Borrning, Sprängning, Bergkilning

 
 

Behöver du en hyreslägenhet ?             Tarvitsetko vuokra-asunnon ?  
 

Vi har radhus- eller våningshus              Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja  
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,              Sepänkylässä, Koivulahdessa 
Solf, Petsmo, Jungsund och i              Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa  
Replot.               sekä Raippaluodossa, 
 

Fastighets Ab Korsholms Bostäder 
Centrumv 4 / Keskustie 4,   65610   Korsholm /  Mustasaari 
Tel  / Puh  06-3277123  ,  0400 188 083 
www.korsholmsbostader.fi 
 

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

* Reparation och service av alla bilmärken
* Däckbyten (även däckförsäljning)
* AC-service
* Båttvätt
* Båtservice, Förvaring av båtar
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NYHET - VIFK ORDNAR 
KONDITIONSFOTBOLL
VIFK ordnar Kondisfotbollsgrupp för 
både damer och herrar varje onsdag 4.1.-
29.3.2022 kl 21.00–22.00 
på Botniahallens innekonstgräs.
Kondisfotbollgruppen är för damer, herrar, 
nybörjare och före detta spelare. 
I gruppen tränar vi förutom fotboll, 
koordination, löpning, muskelträning, rör-
lighet och uthållighet.

Dålig kondis är en bra orsak 
att komma med. 
Träningen organiseras av herrarnas 
representationslag. Anmäl dig senast: 
15.11.2022
Pris för VIFKs medlemmar: 80 € 
Pris för övriga: 100 €
Spelarna sköter om sin egen försäkring. 
Anmälning till: mail@vifk.fi

VIFK järjestää 
naisten ja miesten kuntofutisryhmän 
keskiviikkoisin 4.1.- 29.3.2022 klo 
21.00–22.00 Botniahallin tekonurmella.
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www.epv.fi

BOTNIA BOLTP

FOTO: JOHAN GEISOR

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

BIG DOG Ab Oy
www.bigdog.fi

Vallgrundvägen 78 a Replot

Kuntofutis on tarkoitettu naisille ja mie-
hille, aloittelijoille ja vanhoille pelureille. 
Ryhmässä harjoitellaan lajinomaisen har-
joittelun lisäksi koordinaatiota, juoksua, 
lihaskuntoa, liikkuvuutta ja kestävyyttä. 
Harjoittelua ohjaa VIFK miesten edustus-
joukkue. 
Huono kunto on paras syy lähteä muka-
an! 
Ilmoittaudu viimeistään 15.11.2022: 
Hinta VIFK jäsenille: 80 €Hinta muille 
kuin jäsenille: 100 €
Palaajilla tulee olla oma tapaturmava-
kuutus.
Ilmoittaudu mukaan:  mail@vifk.fi

Nya grupper startar i januari  Välkommen!

0500-324 120,  sanifast.fi
Dejour 24h: 045 182 2658

Bygger och renoverar
* Nybyggen * Renovering
* Monteringar * Husgrunder
* Färdigställande av elementhus
* Badrum/våtutrymmen
* Plattläggningsarbeten
* Målning utomhus och inomhus
* Tapetsering * Takrenovering
* Småhus, garage, hallbyggnader,
   sommarstugor (även i skärgården)

Fastighetsservice
* Gräsklippning * Häckklippning
* Snöröjning * Halksandning
* Reperationer * Granskningspaket m.m.
* Sopning av asfaltsområden
* Minigrävare * Lastare 1 - 6,5 ton
* Dräneringsarbeten
* Anlägger gräsmattor, trädgårdar m.m
* Tvätt med högtryckstvätt varm/kall
* Filmning/spolning av avlopp & dräneringar

Ota yhteyttä meihin GW Group:ssa
Kontakta oss på GW Group

Uudisrakennukset, remontit ja teollisuusremontit
Nybyggen, renoveringar och industrirenoveringar

Remontit ja rakennuslaajennuksia
Renoveringar och tillbyggnader

Kiinteitstöylläpito ja logistiikka
Fastighetsunderhåll och logistik


