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Grönt för blått
IFK:lla menee hyvin

PRIS
FESTIVAL

Vi på Multitronic erbjuder dig alltid
gratis felgranskning. Kom in med din dator, telefon
norm. 89€
eller surfplattanorm.
till149€
någon av norm. 419€
90
våra butiker.

Hundratals REA produkter på
multitronic.fi och i butiken.
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119

369

Gäller fram till 07.07.2021

1486043

2664520

2437461

Logitech G213 Prodigy

multitronic.fi/service

GRATIS LEVERANS
PÅ ALLA ORDRAR
UPPLEV ELEKTRONIKENS
VÄRLD
ÖVER 50€

Vasa IFK 2021
Vasa IFK 2022

Wilfa Classic Tall

@multitronic.fi

Roborock S5 MAX, white

Hovrättsesplanaden 18 65100 Vasa
Mån - Fre: 10 - 18, Lör 11 - 15 • multitronic.fi
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Ledare - Pääkirjoitus

Välkommen
hem ”Mosa”!
Sommaren är här och det vimlar av härliga
matcher nästan varje kväll på stadens fotbollsplaner.
Redan nästa år den här tiden kan vi följa
matcherna vid vår egen plan, Kamratvallen 3,
invid allaktivitetsplanen i Sandviken. Ni hittar
en liten uppdatering vad som händer just nu
vid Kamratvallen lite längre fram i tidningen.
Kom ihåg att ni redan nu kan försäkra er om att
vara en del av vårt projekt till exempel genom
att köpa dig en egen ruta av fotbollsplanen.
Det finns en hel del andra möjligheter också,
så kom med och få en synlig investering för
framtiden och för våra flickor och pojkar. Läs
mera på www.kamratvallen.fi
Under våren som gått har vi i styrelsen och
juniorsektionen jobbat med att utveckla det
egna arbetet inom föreningen och slutfört FBF:s kvalitetssystem nivå 2. Vi fortsätter med
kvalitetsutvecklingen och har som mål att nå
följande nivå under inkommande höst.
Här har vi fått en riktig tungviktare inom fotbollen som hjälp, då Lars ”Mosa” Mosander
återvänt till sin moderförening VIFK och kommit med i organisationen. “Mosa” utses till
träningschef och kommer att vara en viktig
kugge vad gäller den idrottsliga utvecklingen
och tränar- och spelarutbildningen inom IFK.
Du kan läsa mera om “Mosa” lite längre fram
i Magazinet.

Ett stort tack vill jag rikta till Er alla som varit
med i utvecklingsarbetet. Det känns härligt att
få arbeta tillsammans med Er!
Sommarfotbollen för 2009–2010 födda flickor och pojkar närmar sig och kommer att hållas under tiden 28.6–4.8 (åtta träningstillfällen). Även VIFK:s sommarfotbollsläger, som
ordnas för 2011–2014 födda flickor och pojkar, ordnas som dagläger under tiden 19–21.7
kl. 10-12.30.

Tervetuloa kotiin ”Mosa”
Kesä on saapunut ja kaupungin jalkapallokentillä on ihania otteluita meneillään miltei
joka ilta. Jo ensi vuonna tähän aikaan voimme
katsella pelejä omalla kentällämme, Kamratvallen 3:lla, MTV.n vieressä. Lehden sisäsivuilta löytyy pieni päivitys Kamratvallenin tämän
hetken tilanteesta. Muistattehan, että jo nyt
voitte olla mukana varmistamassa osallistumisenne projektiimme ostamalla itsellenne
oman ruudun jalkapallokentästä. Muitakin
mahdollisuuksia on, joten tulkaa mukaan
hankkimaan näkyvä investointi tulevaisuutta silmällä pitäen ja samalla tyttöjemme ja
poikiemme tulevaisuutta tukien. Lisää luettavaa löytyy sivustolta www.kamratvallen.fi
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Kevään kuluessa olemme hallituksessa ja juniorijaostossa työskennelleet oman työmme
kehittämisen parissa ja vieneet päätökseen
SPL:n laatujärjestelmän tason 2. Jatkamme
työtä ja tavoitteenamme on saavuttaa seuraava taso ensi syksynä.
Ja nyt olemme saaneet joukkoomme todella
raskaan sarjan tekijän, kun Lars ”Mosa” Mosander on palannut kotiseuraansa IFK:hon ja
liittynyt organisaatioomme. Mosa nimitetään
valmennuspäälliköksi ja hän tulee olemaan
tärkeässä asemassa, kun puhutaan urheilupuolen kehityksestä ja valmentaja- ja pelaajakoulutuksesta V IFK:ssa. Mosasta voitte lukea
enemmän hieman edempänä lehdessä.

Alla är välkomna oavsett vilken förening du
representerar. Mera information finns på vår
hemsida www.vifk.fi . Vi har endast ett begränsat antal platser, så anmäl ditt barn till det härliga Kamratgänget!
Önskar Er alla en riktigt
fin fotbollssommar!
Cisse ordförande i VIFK

Haluan osoittaa suuren kiitoksen kaikille
niille, jotka ovat olleet mukana kehitystyössä.
On ihanaa saada työskennellä yhdessä teidän
kanssanne!
Tyttöjen ja poikien kesäfotis 2009–2010 syntyneille lähestyy ja tilaisuus pidetään 28.6–4.8
(kahdeksan harjoituskertaa). Myös V IFK:n
kesäfotisleiri, joka järjestetään 2011–2014
syntyneille tytöille ja pojille on päiväsaikaan
19.7–21.7 klo. 10–12.30.
Kaikki ovat tervetulleita riippumatta siitä
mitä seuraa edustaa. Lisäinfoa löytyy kotisivuiltamme www.vifk.fi Voimme tarjota
ainoastaan rajoitetun määrän paikkoja, joten
ilmoittakaa lapsenne tähän ihanaan kaveriporukkaan.
Toivotan kaikille oikein ihanaa
jalkapallokesää
Cisse VIFK:n puheenjohtaja
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Ny träningschef i VIFK
”Mosa” kommer hem
Det är en stor glädje att välkomna hem en
sann fotbollsikon inom finländsk spelar- och
tränarutbildning. Lars “Mosa” Mosander har
under våren tagit plats i föreningens juniorsektion och blivit utnämnd till ny träningschef
i Vasa IFK.
I och med utnämningen har Vasa IFK:s tränare nu en av Finlands mest kunniga och erfarna tränarutbildare till sitt förfogande. När det
gäller spelarutveckling är tränarens roll central
och har vi de bästa tränarna, så kommer vi
också att kunna ge spelarna de bästa förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna,
vilket kommer att leda till att vi fostrar de bästa spelarna.
”Mosas” kunnande kommer att vara till stor
nytta också i utvecklingen av samarbetsföreningen WFA som han lade grunden till 2015.
”Mosa” har under de senaste 30 åren på ett
eller annat sätt varit i Finlands bollförbunds
(FBF) tjänst. De flesta av åren har spenderats
i spelar- och tränarutvecklingens tecken på
både region- och landslagsnivå. Parallellt med
arbetet i FBF har han också fungerat i kända
klubbar som bland annat HJK, Örebro SK, FF
Jaro, Djurgårdens IF och givetvis Vasa IFK.
Efter att i årtionden ha rest och flyttat runt i
fotbollens tjänst tycker han att det känns riktigt skönt att komma hem tillbaka till Vasa IFK
igen. Många av de juniorer han själv har tränat
för några årtionden sedan är nu själva tränare
för egna lag och deras uppmaningar att ta en
roll i föreningen igen gjorde beslutet att komma tillbaka ännu lättare.
”Mosa” började sin karriär i Vasa IFK 1965

”Mosa” var vän med bollen redan i unga år.
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Lars Mosander är tillbaka i VIFK där han en gång började.

som 5-åring och har varit medlem i föreningen ända sedan dess. Som främsta minnen
från sin tid som junior säger han att pokaler
och sådant inte är det viktigaste. Den varma
gemenskapen och generationsöverskridande
kamratandan som alltid hittas i Vasa IFK är det
bästa.
Ett speciellt minne är när de som D-juniorer
fick åka och spela bortamatch tillsammans
med representationslaget till Närpes. På hemresan fick ”Mosa” sitta bredvid Lasse Näsman
i bussen och äta tomater som Lasse hade vun-

nit som matchens bästa spelare. Vem hade
inte velat äta tomater tillsammans med en av
finländsk fotbollshistorias bästa målvakter?
- På Barna Hedenhös tid spelade vi utöver vår
egen serie även i åldersblandade serier. I Vasa
IFK Kyrkoesplanaden spelade yngre juniorer
tillsammans med äldre mot liknande lagsammansättningar från andra delar av stan. De
äldre fick ta hand om de yngre vilket skapade
en mycket speciell sammanhållning inom föreningen, berättar ”Mosa”.
Som ansvarig för tränar- och spelarutbildningen vill ”Mosa” jobba för att få fler juniorer
till föreningen och fostra fler spelare som i
framtiden spelar på elitnivå:
- Det är viktigt att man tränar på rätt saker i
rätt ålder. I yngre åldrar skall man fokusera på
bollkontroll och att kunna passa och ta emot
bollen. När juniorerna blir äldre är det viktigt
att stärka spelförståelsen. Att tränarna kan
lära ut sakerna på rätt sätt är essentiellt, säger
han.
Viktigt är också att ytterligare stärka kamratandan. Den nya Kamratvallen ger alla Vasa
IFK-juniorer hopp om en bättre framtid.
- Förr bodde man periodvis på Kamratvallen
och nu får vi en ny. Hoppas alla IFK-juniorer hittar dit och spelar på sin fritid, säger ”Mosa”.
Det är en härlig tid att vara Vasa IFK:are! Allt
pekar just nu på att det kommer att bli ännu
härligare.
TEXT: ANDREAS LINDROOS
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EPV Energi är föregångare inom
utsläppsfri energiproduktion.
Målet är klimatneutralitet 2030.

www.epv.fi

BÄCK & VILÉN

14

FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

Kaikkea Sähkössä

etab electric oy
Allt inom El

010 292 2530

www.elmontoren.com

Bakom varje
framgångsrikt
företag står en kunnig
bokföringsbyrå!
Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215

+358 (06) 3209 550
info@back-vilen.fi
W W W. B A C K - V I L E N . F I

P BOTNIA BOLT
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IFK-profilen
Den som haft ärende till VIFK-kiosken i fotbollsstadion under hösten och vårsäsongen
har säkerligen noterat ett nytt ansikte bland
försäljarna. Det ansiktet tillhör Päivi Myllyneva, 55.
Päivi tillhör den lilla, men ovärderliga skara
frivilligarbetare, som alltid ställer upp. I vått
och torrt. Päivi har blivit klubbens husmor i kiosken och har tagits emot med öppna armar
i IFK-familjen. Alltsedan hon blev tillfrågad
i höstas har hon ansvarat för kiosken. Varje
dammatch och varje herrmatch.
Förutom EN gång. Då var det träff hemma
hos hennes mormor, 98, i Härkmeri, Skaftung.
Det går inte att ta miste på att Päivi stortrivs
i VIFK.
Men hur kom det sig att hon med sin finska
bakgrund och utan tidigare erfarenhet av fotbollssammanhang kom till just Vasa IFK?
- En släkting till mig, Linda Kankaanpää, spelade i VIFK. Hennes mamma Arja tipsade IFK:s
ordförande ”Cisse” Grönholm och sedan var
det klart. Jag hoppade in i kioskarbetet under
en av damlagets matcher och det var så kul
och givande från första stund, berättar Päivi
glatt.
- Jag är utbildad kock och har tidigare jobbat
med matlagning på bland annat Vasabåtarna,
Posten och olika sjukhus i Vasa. Jag lär mig
snabbt, man behöver bara visa mig en gång.
Dessutom trivs jag med folk. Ju fler människor
jag har runt mig, desto mer energi får jag, berättar Päivi.
Päivi är annars inte bortskämd med att ha
människor omkring sig. Hon är sjukpensionerad sedan ett antal år tillbaka och livet har inte
alltid ”gått som på Strömsö”. En hjärnblödning
gjorde att hon varken kunde prata eller gå.
Men rehabiliteringen i Jakobstad gav henne
de mesta av krafterna tillbaka.
Ensamheten bryts med hjälp av mannen-särbon, som dock är skiftesarbetare, och papegojan Maippi, som varit en god vän sedan tio år
tillbaka.
Och så nu med hjälp av uppdraget inom Vasa
IFK.
Att komma till en svenskspråkig klubb som
IFK har inte varit något som helst problem för
henne:
- Nää, det har inte varit någon kulturchock.
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 aldrig förtröttas. Människor utan vilkas insats en
förening inte skulle existera. Som tur är har vi
väldigt många av dem i vårt VIFK!
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Päievdilem
ny m

i VIFKfamiljen

Livet till sjöss tillhör Päivis bästa minnen från arbetslivet.

Visserligen kommer jag från en finskspråkig
bakgrund i Korsnäståget, men Vasa är ju en
tvåspråkig miljö och jag klarar svenskan, jag
förstår och pratar på så mycket jag bara hinner, skrattar Päivi.
Därmed skrotar hon myten om att IFK är ett
slutet sällskap dit bara människor med en viss
sorts bakgrund äger tillträde. Alla är välkomna
i IFK-familjen.
Päivi är praktiskt lagd och gillar att fixa,
snickra och måla. Hon har haft ett försäljningsbord på Fyndis i Smedsby varje vecka
i två års tid. Att kavla upp ärmarna och sköta
kiosken är inget problem för henne.
- Jag brukar gå upp på läktaren en bit in i första halvlek och kolla in stämningen och publikmängden, sen går jag ner till kiosken och tar
beslut på hur mycket kaffe som skall kokas
eller hur många grillkorvar vi kan tänkas sälja
under matchen, berättar hon.
- Men själva fotbollsspelet är jag inte så intresserad av, jag vill hellre vara till nytta. Då

matchen börjar vara på slutrakan skickar jag
hem ”ungdomarna” och sedan brukar jag städa, släcka och stänga innan jag går hem, berättar Päivi.
- För mig är nog ishockeyn nummer ett. Jag
brukar också kolla på snooker i TV, avslöjar
hon.
Päivi fyller en stor lucka i verksamheten under hemmamatcherna. Många talkoföräldrar
är förtjänstfullt involverade i kioskförsäljningen, men ofta är det, så att säga, nytt folk varje
gång, och därför är det så tacksamt att ha en
och samma person på plats för leda arbetet
och stå för kontinuiteten.
För kontinuitet blir det garanterat när det
gäller Päivi Myllynevas medverkan under
VIFK-matcherna:
- Jag ställer upp så länge jag behövs, lovar
hon.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA
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MALAX ÅTERVINNINGSSTATION

Byggnadsarbeten

Timmermän, målare, murare,
kakel- och mattläggare.

Markarbeten

Bandgrävmaskiner, dumpertraktor, teleskåplastare, lastbil.

Elarbeten m.m.

Nyinstallationer, renoveringar
och försäljning av elmaterial.

Bokföringstjänster

Administrativa tjänster för
små och medelstora företag.
Tel. 050 353 1770
KVALITET • SÄKERHET • MILJÖ
www.engmanservices.fi
Tel. 0400 660549

KVALITET • SÄKERHET • MILJÖ

Fjärdingsvägen, Malax
SUNDOM
9 KM

MSA 120 C-BQ
Stiga Tornado
- Batteridriven såg
MAALAHDEN HYÖTYKÄYTTÖASEMA
Trädgårdstraktor som

Stiga NYA Multiclip
47-modeller!
från

245€

Automattrådhuvud

199€

Stiga Park 120
FRONTKLIPPARE

329€

bekymmersfri. Mångma, ke klo 12-19, pe klo 14-19
sidig och lättanvänd.
(touko-syyskuu myös la klo 10-14)

STIHL RMI 632
ROBOTGRÄSKLIPPARE

inkl. batteri och laddare

MSA 140 C-BQ

1595€

• MotoMix •

- Batteridriven såg

Brukstid ca 45 min (AK30)

369€

inkl. batteri och laddare

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

SOLF / SULVA
8 KM

Ultralätta motorsågar

1999€

Klippbredd 28 cm och
klarar ytor på upp till
3.000 M2 utan problem.

Stihl MS 170 Erbjudande

Trycktvätt
STIHL RE 88

NYA MODELLER!
Arbeta tryggt och bekvämt med
STIHL säkerhetsutrustning!
FRÅGA EFTER
PAKETERBJUDANDE.

129€

Midjestyrd
hydrostatisk
kraftöverföring

2595€

Malax återvinningsstation
Maalahden
hyötykäyttöasema

199€

• Volym 32 cm3
• 4,3 kg

279€

Stihl MS 180 Erbjudande
Stihl MS 194 CE Erbjudande
• Volym 30 cm3
• 3,3 kg

399€
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Mycket bra läge!
Hyvien yhteyksien
päässä!

ra

Boka tid till gratis
Glimmergränd 3 Vasa Tel: (06) 317
företagsrådgivning
Ab0508
Stormossen Oy
SERVICE 050 443 1606 (06) 317
1508
010
320 7600
Växel / Vaihde
stormossen.fi
www.vasek.fi
info@stormossen.fi
stormossen
SUNDOM
9 KM

• Volym 30 cm3
• 4,2 kg

Cirkelv. 15,
tel. 06-3182950
ie
65100 Vasa
0500-364688
at
t
n
www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi
Ra

He

St

BBD
MALAX
ÅTERVINNINGSSTATION

Fjärdingsvägen,
Malax
MALAX / MAALAHTI

må, ons kl. 12-19, fre kl. 14-19
3 KM
(maj-september även lö kl. 10-14)

MAALAHDEN HYÖTYKÄYTTÖASEMA

Glimmergränd
3 Vasa
(06) 317 0508
Glimmergränd
3 Vasa Tel: (06)
317Tel:
0508
SERVICE
050
443
1606
(06) 317 1508
SERVICE 050
443 1606
(06)
317
1508

Follow VIFK on:

Brukstid ca 35 min (AK20)

Neljännestie, Maalahti gör gräsklippningen

STIHL TRIMMER

från

Varaa aika ilmaiseen
0400 660 549
yritysneuvontaan

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

GENAST IBRUKTAGNINGSBARA MASKINER FÖR SKÖTSEL AV TRÄDGÅRDEN

Neljännestie, Maalahti

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

Ota yhteyttä meihin GW Groupissa
SOLF / SULVA
Kontakta oss på GW Group

8 KM

info@gwest.fi
Kiinteitstöylläpito ja logistiikka
Fastighetsunderhåll och logistik
Glenn West

Malax återvinningsstation
Maalahden
hyötykäyttöasema
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Ab Stormossen Oy
010 320 7600
Växel / Vaihde
stormossen.fi

050 511 7006

ie
at
nt
a
R
Uudisrakennukset, remontit ja teollisuusremontit
Nybyggen, renoveringar och industrirenoveringar
Marcus Granqvist
ri
ke

050 337 8341
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n
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ja rakennuslaajennuksia
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H
vä och tillbyggnader
Renoveringar
Mycket bra läge!
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Ola Forsbacka
050Hyvien
562 2485 yhteyksien
St

päässä!

BBD

MALAX / MAALAHTI
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IFK-profiili

Päivi,

VIFK-perheen
uusi jäsen
Se, joka on käynyt IFK:n kioskilla jalkapallostadionilla syyskaudella ja kevätkaudella,
on varmasti huomannut uudet kasvot myyjien
joukosta. Ne kasvot kuuluvat Päivi Myllynevalle, 55.
Päivi kuuluu siihen pieneen joukkoon korvaamattomia vapaaehtoisia, jotka aina ovat mukana, satoi tai paistoi. Päivistä on tullut seuran
kioskiemäntä ja hänet on otettu avosylin vastaan VIFK-perheeseen. Siitä lähtien, kun häneltä syksyllä kysyttiin, hän on vastannut kioskista. Joka naisten ja miesten ottelussa.
Paitsi YHDEN kerran. Silloin oli kekkerit isoäidin tykönä, 98, Härkmeressä, Skaftungissa.
Siitä ei voi erehtyä, etteikö Päivi vallan viihtyisi IFK:ssa.
Mutta mistä johtui, että hän suomenkielisine
taustoineen ja ilman minkäänlaisia jalkapallokokemuksia tuli juuri IFK:hon?
- Sukulaiseni, Linda Kankaanpää, pelasi
IFK:ssa. Hänen äitinsä Arja vinkkasi IFK:n
puheenjohtajalle ”Cisse” Grönholmille ja sen
jälkeen asia oli selvä. Menin mukaan kioskitouhuihin naisten ottelussa ja se oli niin hauskaa ja antoisaa heti alusta alkaen, Päivi kertoo
iloisesti.
- Olen kokki koulutukseltani ja olen aikaisemmin työskennellyt ruoanlaitossa muun muassa Vaasanlaivoilla, Postissa ja eri sairaaloissa Vaasassa. Opin asioita nopeasti, minulle
tarvitsee vain kerran näyttää. Ja lisäksi viihdyn ihmisten parissa. Mitä enemmän ihmisiä
ympärilläni on, sitä enemmän energiaa saan,
Päivi sanoo.
Päivi ei muuten ole pilattu sillä, että hänen
ympärillään häärisi valtavasti ihmisiä. Hän on
ollut muutaman vuoden sairaseläkkeellä ja

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

Vasa IFK 2022

Päivi suuntaa katseensa kesän tuleviin otteluihin.

elämä ei aina ole ”sujunut niin kuin Strömsössä”. Aivoverenvuodon takia hän ei pystynyt puhumaan eikä kävelemään. Mutta kuntoutuminen Pietarsaaressa palautti suurimman osan
voimista.
Vaihtelua yksinäisyyteen tuo avopuoliso,
joka toki on vuorotöissä, ja Maippi-papukaija,
joka jo kymmenen vuoden ajan on ollut hyvä
ystävä. Ja nyt lisäksi tämä tehtävä IFK:ssa.
Ruotsinkieliseen seuraan tuleminen ei ollut
hänelle mikään ongelma:
- Ei se mikään kulttuurishokki ollut. Tosin
olen taustaltani suomenkielinen Ristinummelta, mutta Vaasahan on kaksikielinen ympäristö ja selviän ruotsin kielestä. Ymmärrän ja
puhun niin paljon kuin ehdin, Päivi nauraa.
Siten hän romuttaa myytin, että VIFK olisi
jokin sulkeutunut piiri, johon vain tietyntaustaiset ihmiset ovat tervetulleita. Kaikki ovat tervetulleita VIFK-perheeseen.
Päivi on käytännön ihminen ja tykkää nikkaroida ja maalata. Hänellä on ollut Sepänkylän
Fyndis- kirpparilla myyntipöytä joka viikko
kahden vuoden ajan. Hihojen kääriminen ja kioskin hoitaminen ei tuota hänelle mitään ongelmia.
-Tapaan käydä katsomossa ensimmäisen
puoliajan alkuvaiheilla tunnustelemassa il-

mapiiriä ja arvioimassa yleisömäärää. Sitten
menen alas kioskiin ja päätän, paljonko kahvia
keitetään, ja paljonko makkaraa grillataan ottelun aikana, hän sanoo.
- Mutta itse pelistä en ole niin kiinnostunut,
haluan mieluummin tehdä jotain hyödyllistä.
Kun peli alkaa olla loppumassa lähetän ”nuorison” kotiin ja siivoan, sammutan ja suljen paikat ennen kuin lähden kotiin, Päivi kertoo.
- Minulle jääkiekko on kyllä se ykköslaji. Katselen myös snookeria TV:stä, hän paljastaa.
Päivi täyttää suuren aukon kotiotteluissamme. Monet vanhemmat ovat ansiokkaasti mukana talkootöissä kioskissa, mutta usein on
niin, että siellä on uutta porukkaa joka kerta ja
siksi on kiitollista, että yksi ja sama henkilö on
ohjaamassa työskentelyä ja vastaa jatkuvuudesta.
Sillä jatkuvuus on takuuvarmaa, kun on kyse
Päivi Myllynevasta, ja hänen mukana olemisesta Vasa IFK:n otteluissa:
- Olen mukana niin kauan kuin minua tarvitaan, hän lupaa.
TEKSTI: K. D. LÅNGBACKA
KUVA: K. D. LÅNGBACKA
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Herrlaget
är på hugget!

Ville Huuhka i gröngräset.

Efter en lång och tung försäsong har det varit mycket roligt att börja en ny säsong igen.
Försäsongen gick spelmässigt bra, men den
försvårades av corona och influensa. Flera
matcher blev inhiberade och emellanåt fanns
det inte många friska spelare i laget. Trots
dessa svårigheter gjorde vi det bra och byggde upp en god bas för vår säsong. Vi kämpade hårt i Finska Cupen och fick spela en tuff
match mot SJK-akatemia. Redan då kunde vi
se att vi var på rätt spår inför säsongen.
Efter fem matcher och fyra vinster, kan man
säga att vi är på gång! Spelet har rullat fint och
vi har blivit hårdare och haft en större vilja att
vinna än de föregående åren.
Jag tror att detta beror på att vi har tränat bra
och fått en bredare spelartrupp. Vi har några
nya ansikten i laget, så som Giuseppe “Peppe”
Lo Guidice och Arttu Eerola. De har tagit stora
roller i laget. Dessutom har våra yngre spelare, bland annat Oscar Lindgren och Lubunga
Etoka, utvecklats och gjort stora framsteg.
De yngre har mognat och tagit mera ansvar i
laget. Nu nämner jag bara några spelare men
man kan se en stor utveckling hos alla i laget.
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Fotboll är i grund och botten en lagsport och
allas insats är mycket viktig.
Insatserna syns på träningarna var vi har
hård fart och en ständig kamp om spelplatserna. Detta har dock inte påverkat vår laganda
negativt. Lagandan är mycket bra och vårt lag
är en god blandning mellan äldre och yngre,
svensk- och finskspråkiga, spelare utifrån och
från Vasa.

ingen

n
Spelarhäls

Allt detta gör att vi har flera olika tankar om
fotboll och hur vi ska spela. Därför tycker jag
att våra tränare, speciellt huvudtränaren Max
Peltonen, gör ett gott arbete för att bygga upp
en fungerande helhet.
Nu är allt upp till oss.
Vi har 17 matcher kvar och vi kan inte ta något för givet. Fast resultaten har gått vår väg
i början av säsongen, måste vi fortsätta att
utveckla vårt spel och bli ännu bättre. När vi
fortsätter likadant, så ser jag oss i toppstriden
under hela säsongen. Sedan får vi se vart det

leder oss. Men vi går in till varje match för att
vinna. Lika eller förlust duger inte åt oss.
Jag vill se er alla vid Elisa-stadion! Vi behöver
er stöd!
Med spelarhälsning
VILLE HUUHKA
Till sist svarar VIFK-legenden Jonas Pitkäkangas på fem snabba frågor som Ville
Huuhka ställde som en liten uppföljning av
den populära artikeln i förra numret av Magazinet. Uppgifterna om att Jonas skulle vara
snabbast på plan är fortfarande obekräftade
(redaktörens anmärkning).
* Favoritlag? - Arsenal
* Ronaldo eller Messi? - Messi
* Mål eller passning? - Mål
* Bästa minne med VIFK? - Alla bra typer man
lärt känna genom åren. Fotbollsmässigt säsongen i Ettan (även om det gick som det gick)
där jag gjorde ett av de snyggaste målen i karriären.
* Rutin före matchen? - Tejpar båda handlederna strax före eller under taktiksnacket.

Vasa IFK 2022

Alexandre Semenov damernas huvudtränare
Alex är damernas nya huvudtränare med flera års erfarenhet som tränare. Här i sin hälsning berättar Alex om sin bakgrund som tränare samt sina mål för säsongen:
Jag tränade olika lag på Åland under många
år. Jag hjälpte till exempel Pekka Lyyski i IFK
Mariehamn åren 2009–2011 i Veikkausliga
och ledde sedan under många år FC Åland,
som är en farmklubb för IFK Mariehamn.
År 2017 var jag huvudtränare för Ålandslaget
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Våra juniorer - Meidän juniorit
VIFK pojkar 2014

Liv, sommarlov, spel och sniglar

Solen sticker fram bakom molnen. Det börjar
vara lite sommarvärme nästan. Framför mig
på grusgången går en av mina favoritspelare och trixar med fotbollen, på vänstra sidan
finns gräsplaner med många fotbollsspelare i
alla åldrar. Uttrycken i deras ansikten är glada,
målmedvetna och någon sätter besviket händerna framför ansiktet när de missar målet. På
sidorna av planen står föräldrar och hejar och
pratar med varandra, småsyskon sparkar boll
och vissa njuter av glass. Det här är sommaren när den är som bäst. Fotbollssommar på
Allaktivitetsplanen.
På vår plan blir vi hälsade av ett gäng ivriga
pojkar i åldern 7-8 år. Det här är VIFK pojkar
2014. Ett stort gäng, 33 pojkar om alla är på
plats. Tränar gör de två gånger i veckan nu på
sommaren. Pojkar 2014 skall vara med i olika
turneringar i sommar. Med tre lag: blå, gul och
vit deltar de i juniorcupen, Wasa footballcup
samt Norrvallacupen i höst som avslutning.

Det är match nästan varje vecka, men de är ju
det bästa med att spela fotboll tycker de.
Nu har alla kommit hit för att träna, ingen tvekan om saken när de springer rakt in på plan
och börjar dribbla fram bollen mot mål. De
hörs skratt, vissa hoppar målhopp som Ronaldo och de flesta skall bli fotbollsproffs när de
blir stora.
Jag går fram och hälsar på tränarna som
står vid kanten och ser på de blåvita som
springer på planen. Jonas, Nicke, Janne och
hjälptränarnaren Walter, diskuterar. De är alla
här på frivillig basis och gör ett toppenjobb
som tränare åt laget. Snälla, rättvisa, men
även bestämda. Vårt lag har tre tränare och
tre hjälptränare, till ett stort lag behövs det så
pass många vuxna. Jag frågar Jonas vad som
är det bästa med att vara tränare? Han svarar:
Det bästa med att vara tränare är att se när någon lyckas.
Efter en stund är det dags att dra i gång med

träningen. Varje träning börjar på samma sätt.
Alla samlas i mitten, pojkarna delas in i lag och
sen börjar träningen: uppvärmning, teknik och
match mot varandra till slut. En och en halvtimme senare samlar jag gänget för fotografering.
Som före detta lagledare till det här gänget
har jag blivit kallad för en ”allas fotbollsmamma” och pojkarna berättar gärna saker för mig
och pratar om allt mellan ett kommande liv
som fotbollsproffs, sommarlov, spel och sniglar.
Några bilder senare frågar jag pojkarna
om det var en bra träning, de svarar i kör JA,
jag frågar också vad det bästa är med detta
lag är? Svaret är att alla är tillsammans, man
får träna, spela matcher och ha roligt tillsammans. Jag håller helt och hållet med dem.
Här är vi alla tillsammans, och alla får vara
med.
TEXT: TINA EKLUND
FOTO: TINA EKLUND

Målvaktsträning med Jan Krooks på gång.

Tränarstaben samlad till diskussion, från vänster Niklas Svenn, Jonas
Korsström, Janne Pitkäkangas och Walter Sparv.
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B-flickorna spelar anfallsglad fotboll
VIFK:s B-flickor är strax över 20 till antalet
och består till största delen av 2005 och 2006
födda spelare. Laget tränas av Max Peltonen
tillsammans med Mika Räsänen. Som materialförvaltare fungerar Tom Knös och Jarno
Perttula. Lagledare är Beatrice Rajala.
Laget började träna tillsammans i början av
december och har haft bra deltagande på träningarna. Under den här tiden har spelarna lärt
känna både varandra och lagledningen som
var helt ny för denna säsong. Spelarna trivs
ihop, vilket man även kan se på plan. Det är
en positiv känsla i gruppen som man märker
av att det är mycket “prat” under träningarna.
Spelarna ger råd, stöder och uppmuntrar varandra, men ställer även krav på varandra när
de tränar och spelar tillsammans.
Serien har nu kommit bra i gång och vi har
hunnit spela sex seriematcher redan. Stundtals har vi kunnat bjuda på positiv fotboll i flera
av de matcher vi spelat. Naturligtvis är målsättningen att kunna göra det oftare och oftare ju närmare hösten vi kommer. Det är ju då vi
skall vara som bäst!
Tre vinster en oavgjord och två förluster hittills berättar att vi är på rätt spår, men har ännu
en hel del jobb att göra. Serien är jämn och
kommer att vara det ända till slutet. Det blir en
väldigt intressant serie.
Vi vill vara med och kriga i toppen av tabellen.
Ett av målen för säsongen är ju naturligtvis att
detta syns på matcherna genom anfallsglad
och positiv fotboll! Kom gärna och se om det
stämmer!
Följ oss gärna på @vifkbflickor
TEXT:MAX PELTONEN
FOTO: MAIJA SJÖBLOM

Lagledningen; Max, Bettan, Tom och Mika (på bilden saknas Jarno)

Lagkamraterna Frida Kecklund och Adriana Moliis på bild.
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Glada flickor efter vinst, Alexandra Wik och Erin
Karakan.
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att det är totalt sju lag som B. EPS ligger näst sist, på en
degraderas. Dels de två direkt nedflyttningsplats. I
Naturnära
boende
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från varje
zon. Men zon A har MiPK (S:t Michel),
när det är som bäst
också den ”trea från slutet” NJS (Nurmijärvi) och klassom har minst poäng. Sä- siska H:forslaget Kiffen 16
group
songen igenom har de lag poäng på 15 matcher. Dessa
ista.
som varit trea från slutet är strax ovanför nedflyttKorsholms Tryckeri
Mustasaaren Painotalo
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serieledaren ett par segrar till för VIFK:s nästa säsong. Hemma mot topplaget
att man vågar tro att det inte skall vara något pro
SJK-Akatemia (fredag 16.8) del. Saken borde med andra
Men också den ”sämsta trean från slutet” åker
hade VIFK 16 poäng på 14 ord vara som i en liten ask. minst tre lag bakom sig.

intaa?
sesti vaikuttaa siihen, kuinka
ilmoittautua kannustajaksi

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
Har du S-bonuskort? Handlar du på
Onko sinulla S-bonuskortti? Teetkö ostoksia PrisPLÅTSLAGERI
OCH BILMÅLERI
Prisma,Sale, S-Market,
ABC?
massa, Salessa, S-Marketissa, ABC:ssä?

KOLARIKORJAAMO
MAALAAMO
Äter du på Rosso,
Amarillo ellerJA
Venn?

PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

Då kan du snabbt och enkelt stöda VIFK genom
att logga in på Oma S-kanava:
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/sv/

BEGAGNADE TELEFONER
Silloin voitFRÅN
helposti tukeaMULTITRONIC
VIFK:n toimintaa kirjautumalla
Käytkö syömässä Rossossa, Amarillossa,
Vennissä?

Läs mera på multitronic.fi/outlet

omalle S-kanavalle
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/
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VIFK säljer akvareller av Raimo Hudd för att stöda
juniorfotbollen. Ring och kom överens om privat
visning.
VIFK myy Raimo Huddin lahjoittamia akvarelleja junioritoiminnan hyväksi. Soittakaa ja sopikaa
näytöstä!

Garanti

iPhone

Vi ger 12 månaders garanti på alla telefoner vi sälje
Går den sönder, reparerar eller byter vi ut den gratis
HITTA OSS

Hovrättsesplana
65100 Vasa

Tel. Puh. Krister Grönholm 044-0331624
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KAMRATVALLEN 3
Stora steg
framåt för
Kamratvallen 3
Under våren har tagits stora steg framåt för
byggandet av Kamratvallen 3 invid Allaktivitetsområdet i Sandviken.
Vi har bland annat haft ett givande möte med
stadens representanter från de tekniska sektorerna och kommit överens om spelregler
och samarbete kring förverkligandet av vårt
projekt. Stadens representanter har varit till
ovärderlig hjälp när det gällt att komma till avspark för det konkreta arbetet med Kamratvallen.
Arbetet med att finansiera fas 1 av projektet
fick ett rejält tillskott när regionförvaltningen
meddelade om att vi beviljats ett statsunderstöd på 90.000 euro. Tidigare så har Finlands
Bollförbund beviljat projektet Hat Trick stöd på
25.000 euro och därtill har Aktia och Svenska
Odlingens Befrämjande beslutat stöda Kamratvallen 3 med bidrag för att därigenom stöda
flick- och pojkfotbollen i nejden!
TEXT: TOFFE SPARV
FOTO: TOFFE SPARV

Delar av styrelsen inspekterar det arbete med trädfällning som gjorts av stadens grönavdelning. Fr.v byggmästaren Tom Rabb, ordförande Henrik Skytte, Hans Karlsson och Olav Hermanson.

Vasa stad har byggt bron som går till planområdet. Ett effektivt och imponerande
arbete från stadens sida!

Vasa IFK 2022

Träd har fällts på hela området och inom juni månad kommer markbyggnaden
att påbörjas.
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Vasa IFK diskuterade integration genom idrott
Vasa IFK ordnade ett seminarium kring Integration genom idrott en lördageftermioddag i
mitten på maj i Elisa-stadion. 20 föreningsaktiva ledare, tränare och andra intresserade var
på plats för att lyssna till inledarna Tomislav
Krestevski och Sebastian Strandvall samt för
att diskutera bemötande, mångfald och inklusion. Tomislav Krstevski var först ut på plan
och berättade om sitt arbete med mångfald
vid Folkhälsan. Han delade också på ett personligt och uppskattat sätt av sina första intryck då han som 14-åring kom till Finland.
Sebastian Strandvall berättade om livsavgörande händelser under barndomen, livet
som fotbollsproffs, om kulturskillnader samt
egna erfarenheter från bland annat spel i Rah
Ahan-klubben i Teheran, Iran.
Konstaterades att båda inledarna, förutom
en spelarbakgrund i VIFK, även fungerar som
juniortränare i föreningen idag!
De frågor som följde kretsade kring deltagar-

Ett 20-tal föreningsaktiva diskuterade mångfald och inklusion då VIFK ordnade seminarium kring ämnet.

nas egna upplevelser och hur de hanterats, hur
vi bemöter varandra i VIFK och andra föreningar och, framför allt, konkreta råd för att stärka
mångfalden inom VIFK.
Tillfället, som skjutits upp flera gånger på

Tomislav Krstevski

”Integration
tillsammans”
Tomislav Krstevski kan det mesta om mångfald i idrotten.

Då Tomislav Krstevski som 14-åring anlände
till Finland från Makedonien 1998 visste han
inte ens var Finland fanns på kartan. Men han
hade bra koll på fotboll och kom snabbt in i
VIFK:s juniorlag, trots att han i början givetvis
hade svårt att förstå vad tränarna menade.
Men han sade ”ja” på allt som frågades och
det funkade – ibland.
Det är Tomislav Krstevski i ett nötskal. Bullrig
och rättfram, positiv, ser möjligheterna, analytisk och läser spelet snabbt och bra – också
utanför planen!
I dag är Tomislav själv tränare för ett juniorlag, VIFK:s 5–6-åringar. Han jobbar för Folkhälsan och har sökt till socionomutbildning.
Han VET vad han snackar om.
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Då det kommer till integration, mångfald och
inkludering är det en sak som Tomislav ständigt återkommer till och det är, att allt detta
måste ske genom en ömsesidig öppenhet och
förståelse, en delad öppenhet där vi förstår
varandra.
- Vi borde utgå ifrån att integreras tillsammans. Man borde undvika att tänka och agera
i termer av ”vi” och ”de”, att vi integrerar dem.
Under mina skolår i Borgaregatans högstadium lärde vi oss av varandra, via skolan och
Vasa IFK.
- Kompisarna lärde sig några makedoniska
ord. De var öppna för mig och jag var öppen
för dem. Jag kanske integrerade kompisarna
mer än de integrerade mig, skrattar Tomislav.

grund av Covid19, kunde nu äntligen bli verklighet. Seminariet ordnades med stöd från
Harry Schaumans stiftelse.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

Blodplättarna som serverades som skollunch
vid BGS, hade han dock svårt med.
Men tillbaka till själva grundfrågan: Kan man
integrera genom idrott?
- Idrott hjälper till på vägen, idrotten är ett
medel för integration, en bra start.
Han har konkreta och tydliga tips för hur en
förening kan hantera mångfald och inklusion.
- Man kan gärna börja genom ett projekt
inom föreningen. Det är jätteviktigt med utbildning så att man vet vad man gör eller har
kunskap och syn på vilket sätt borde man göra
saker på. Man kan alltid göra mer och bättre.
Titta i ögonen och säg Hej. Det är en bra början
att visa respekt och att man blir sedd - jag ser
dig du ser mig! Lär dig några ord på den nya
tjejens eller killens språk för att visa intresse
är det inget fel på.
På frågan från publiken kring hur man kan få
invandrarföräldrarna aktiverade och engagerade, till exempel kring talkoarbete, svarar han
så här:
- Talko är ett okänt begrepp för många. Men
berätta med rätt sorts kommunikation vad talko är, vad man gör, hur man gör, varför man har
just det här talkot, berätta varför det är viktigt,
förklarar Tomislav.
Viktigt, enligt Tomislav, är också att tänka att
situationen inte är ett nollsummespel:
- Koncept, ideer, förslag och grejer som
kommer från en invandrare är inte ”bort” från
det man har. Man behöver inte alltid servera
mockarutor – man kan ha baklava ibland också!
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA
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Sebastian Strandvall

”Lär dig kulturen och språket”

Sebastian Strandvall har 17 år som fotbollsproffs bakom sig. Han har spelat i Finland,
Österrike och Iran. Och resan fortsätter. I dag
är han lagkapten i ligalaget VPS från Vasa.
Ett 20-tal fotbolls- och idrottsmänniskor
hade, inom ramen för Vasa IFK:s seminarium
Integration genom idrott, samlats en lördagseftermiddag i maj för att få ta del av Sebastians erfarenheter från många år av yrkesspelande i både utlandet och hemlandet. Hur har
han inkluderats i främmande länder? Hur syns
mångfalden i finländska lag han spelat i?
Ingen blev besviken.
På sitt systematiska och analytiska sätt
presenterade han en bild som stämde många
till eftertanke. Det blev en och annan mustig
anekdot också ifrån ett långt fotbollsliv. Vad
sägs om följande berättelse från tiden i Teheran, Iran:
- Ibland dök en kille upp i samband med våra
matcher. Han var slaktare. Meningen var att
han skulle slakta ett får, till exempel om vi förlorat matcher. Detta skulle få bort onda andar
och hjälpa oss att lämna det dåliga från förlustmatchen bakom. Vi skulle också trampa
på blodet på marken, berättar Sebastian. Det
stod jag över eftersom jag inte kände mig bekväm med det. Men det var ingen som dömde
mig för det, utan alla respekterade min vilja.
- I samband med en dylik fårslakt, hade vi en
jätteduktig back från Cypern på provspel. Han
frågade mig och lagets andra europé, en målvakt från Slovenien, förskräckt om detta hörde till vanligheterna och jag svarade ”nää, det
har nog hänt typ bara två gånger under min tid
här”. Nästa morgon hade han åkt hem, minns
Sebastian.
Sebastians poäng är följande:
- Det är bra att visa öppenhet för den lokala
kulturen dit man kommer. Språket skall man
också försöka lära sig. Tyskan i Österrike rul�lade på riktigt bra och i Iran försökte jag även
lära mig farsi. På fotbollsplanen var ”höger”
och ”vänster” samt ”akta ryggen” de första ord
jag lärde mig, berättar han.
Fotbollsspråket är alltid en bra grund att börja med, sedan är det lättare att lära sig det alldagliga språket.
På tal om att lära sig språk och att inte underskatta vikten av att knyta oväntade vänskapsband, berättar Sebastian följande historia från
sin barndom.
- Jag föddes i en familj med två svenskspråkiga föräldrar och jag kunde knappt ett ord
finska. Men så kom det sig att jag absolut ville börja spela ishockey i Sports juniorer. Det
visade sig att vår tvåspråkiga granne var ”materialare” i rätt lag, där också hans pojke spela-
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Var öppen för den lokala kulturen dit du kommer och lär dig språket. Det är några av de lärdomar Sebastian
Strandvall tagit till sig under åren som utlandsproffs.

de, och han sade åt mina föräldrar att de inte
behövde bekymra sig för allt skjutsande, det
skulle han stå för.
- Så då kom jag i gång med de första finska
hockeyorden och kompisen förklarade. Det
var ”lämäri” och ”pitkä päätyyn ja perään”,
minns Sebastian.
- Idag är jag evigt tacksam gentemot den
pappan. Han tog mig in i en helt ny värld. Idag
är jag fullständigt tvåspråkig och talar finska
med våra döttrar för att ge dem en start på
både svenska och finska redan från barnsben.
En annan språkanekdot a la Sebastian:
- En ung ”Mixu” Paatelainen åkte för
proffsspel till Skottland utan att kunna ett ord
engelska. Han kom först till rätta genom att
alltid svara ”Yes, boss” ifall han fick en fråga.
Och det funkade alltid. Nästan. En dag, efter
en förlustmatch, gick tränaren runt och skällde ut spelarna, en efter en. Då tränaren kom till
”Mixu” sa han…och DU har säkert varit ut och
slarvat och druckit alkohol hela natten…Varpå
”Mixu” svarade som han alltid brukade ”Yes,
boss”.

Att komma i tid, att visa hänsyn, att samarbeta, att följa regler – det är lärdomar som Sebastian Strandvall lärt sig under åren hemma
och utomlands. Principer han idag försöker
lära vidare som tränare för VIFK:s flickor födda
2015/2016.
-Reglerna skall vara samma för alla, men ingen kräver att du skall förändras. Med det menar jag att man inte skall ge för mycket regler,
utan bara vara bestämd kring de viktigaste sakerna, låt till exempel de utländska killarna ha
sin egen grej och sin egen musik, reflekterar
Sebastian över situationen i finländska klubbar.
I Iran lärde han sig sederna. Taxichaufförerna i Teheran saltade priset då de såg att Sebastian knappast var någon lokal grabb. Han
lärde sig att undgå att betala överpris.
-Jag är numera expert på att pruta i iranska
taxibilar. Bara att höra av sig om någon är på
väg till Teheran, hälsar han.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA
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ALLA FLICKOR OCH POJKAR ÄR VÄLKOMNA!
Du kan komma med när som helst och prova på.
Vi har lag och verksamhet från 2019 födda och äldre.
Ta kontakt mail@vifk.fi eller anmäl ”Ny spelare” via vår hemsida vifk.fi

KAIKKI TYTÖT JA POJAT OVAT TERVETULLEITA!
Voit tulla mukaan kokeilemaan koska vain.
Meillä on joukkueita ja toimintaa 2019 syntyneille ja sitä vanhemille.
Ota yhteyttä mail@vifk.fi tai ilmoita ”Uusi pelaaja” meidän kotisivuilla vifk.fi

BARN-FÖRÄLDRARGRUPPEN FÖR 2018-2019 FÖDDA BARN
Anmäl er till gruppen ämnad för barn och deras föräldrar som startar
i september! Första gången är avgiftsfri.
Anmäl er via vår hemsida vifk.fi, under fliken ”Ny spelare”. Mera info: vifk.fi

LAPSI-VANHEMPIRYHMÄ 2018-2019-SYNTYNEILLE LAPSILLE
Tue maksutta
suosikkiseuraasi
liittymällä
Kannustajaksi
Omalla S-kanavalla!

Ilmoittaudu mukaan syyskuussa alkavaan pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuun ryhmään. Ensimmäinen kerta on maksuton!
Ilmoittautuminen ”Uusi pelaaja” meidän kotisivuilla vifk.fi. Lisätietoa: vifk.fi

10-minuters-talko! 10-minuutin-talkoot!

!

toimintaa?
eettisesti vaikuttaa siihen, kuinka
voit ilmoittautua kannustajaksi

”.
pankista.

Liity Kannustajaksi.

eningen Kamraterna, Vasa”.

Har du S-bonuskort? Handlar du på
Prisma,Sale, S-Market, ABC?
Äter du på Rosso, Amarillo eller Venn?
Då kan du snabbt och enkelt stöda VIFK genom
att logga in på Oma S-kanava:
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/sv/
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Onko sinulla S-bonuskortti? Teetkö ostoksia Prismassa, Salessa, S-Marketissa, ABC:ssä?
Käytkö syömässä Rossossa, Amarillossa,
Vennissä?

Silloin voit helposti tukea VIFK:n toimintaa kirjautumalla
omalle S-kanavalle
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/

- välj Delta och Påverka
- välj Anmäl dig som supporter
- kryssa för ”Idrottsföreningen Kamraterna Vasa”
och klicka på Uppdatera

- valitse Osallistu ja Vaikuta
- valitse Liity kannustajaksi
- ruksaa ”Idrottsföreningen Kamraterna Vasa” ja
klikkaa Päivitä tiedot

Mer info hittar du här: http://kpokannustajat.fi/index_sve.html

Lisäinfo löytyy tästä: http://kpokannustajat.fi/
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