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ORDFÖRANDES SPALT

Serierna borde slås fast tidigare!
Bästa vänner! Jag har varit
med om allt möjligt under
min tid i Vasa IFK. Men inte
någon sådan senhöst och
vinter som 2014–2015. Ett
sådant roende och hopande,
om vilka lag som skall bort
ur de högsta serierna. Liksom då vilka som skall vara
i division 2 samt i vilken zon
de skall spela! Vari ligger då
felet? Att några föreningar
och klubbar har svag ekonomi kan vi inte påverka
mycket. Så är det och kommer alltid att vara. Bara att
beklaga, självfallet. Men det
borde finnas ett system,
som i god tid vaskar ut de
föreningar som inte har tillräckligt stark ekonomi och
organisation för att klara av
licenskraven för ifrågavarande serie.
Hoppas verkligen att FBF-

gänget i H:fors ser över
rutinerna så vi slipper en
motsvarande situation i
framtiden. Det är inte juste
mot varken spelare eller aktiva som jobbar på att bygga
lag för en helt annan division
än vad det verkligheten blir.
Givetvis finns möjligheten
att tacka nej till avancemang
i dessa situationer. Men vem
gör nu det?
Det är första gången som
två lag från Vasa IFK stiger
den 31 januari. Givetvis en
positiv sak för nejdens fotbollsintresserade och aktiva
ungdomar. Nu har vi ”full
hand” i Vasa, på herrsidan;
VPS i ligan, Vasa IFK i division 1, FC-Kiisto i division 2
och flera lag i trean. Vasa IFK
har damerna i ligan medan
Iskmo–Jungsund återfinns i
division 2. Petalax IK packa-

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

de tyvärr ihop och drog sig
ur damernas division 1.
Det blir helt klart utmananande att plocka poäng i
”herrettan” liksom i ”damligan”; vi är ju liksom minst
två månader efter med organiseringen redan i starten...
Däremot är väl inte situationen helt hopplös i fråga
om att bättra på med några
lämpliga förstärkningar. Vi
får säkert en indikator på
hur vi ligger till efter cupmatcherna under februari
och mars?
Hoppas verkligen att det
för en gångs skull blir ett publikvänligt och ekonomiskt
optimalt program för bägge
lagen. Närmare bestämt program som lockar maximalt
antal åskådare.
A-juniorerna inledde sitt
FM-kval med vinst över JJK
med 4–3 häromveckan. I
skrivande stund den enda

matchen de spelat. Säkert
tre värdefulla poäng då potten räknas ihop senare i vår.
Vi håller tummarna!
Ni som beundrar och uppskattar Vasa IFK, kan gärna
söka fram bankgirot för inbetalning av medlemsavgiften (finns inne i tidningen).
Alla som är medlemmar i
VIFK har automatiskt bra
rabatt på inköp från Starkki,
Maskinservice Marander, Intersport, Dekk Partner och
Rinta-Joupis Bilaffär. Detta
genom att visa upp medlemskortet (kolla i inne i tidningen efter kortet). Dessutom
hoppas jag att ni stöder våra
annonsörer. Må sedan gälla
sophämtning, bankärenden,
försäkringar eller annat som
är väsentligt för vardagen.
Må så gott fram till utgivningen av nästa ”VIFK Magazine”. Nästa tidning torde
komma ut 11.4. Alltså veckorna innan serien börjar.
Var premiären spelas vet vi
ingenting om – varken för
herrar eller damer – ännu
i detta skede. Synd att inte
Sandvikens nya stadion var
klar redan nu i vår. Då skulle
vi ha sluppit dividerandet
om var vi skall spela de första matcherna säsongen
2015. Det lär ju bli trångt på
Sandviken nu då tre lag skall
samsas om naturgräset.
Med bästa fotbollshälsningar,

Henrik Skytte,
ordf. för Vasa IFK

ÖJBERGET

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

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

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan
träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

kan ändras enligt marknadssituationen.
Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

r flera bra alternativ
att sköta om och öka
Välkommen för
till Aktia!
rbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
sparprodukter.

Välkommen till Aktia!

depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
fi eller på tfn 0800 0 2470.

ia!

Ser en människa i varje kund.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Sarjat pitäisi
lyödä lukkoon
aikaisemmin
Hyvät ystävät! Olen kokenut Vasa IFK:n aikanani
yhtä sun’ toista. Mutta en
tällaista
myöhäissyksyä
ja talvea kuin 2014-2015.
Minkälaista
huopaamista
ja soutamista siitä, mitkä
joukkueet pelaavat missäkin sarjassa. Missä on vika?
Sille emme voi mitään, että
joillakin seuroilla on heikko
talous. Näin on aina ollut ja
tulee olemaan. Ei voi muuta
kuin valittaa, tietysti. Mutta
pitäisi olla jonkinlainen järjestelmä, joka hyvissä ajoin
seuloo ne seurat, joilla ei ole
tarpeeksi resursseja kunkin
sarjatason lisenssivaatimusten täyttämiseksi.
Toivon totisesti, että SPL
:n porukka Helsingissä laatii
uudet rutiinit, jotta emme
toista kertaa kokisi moista.
Se ei ole reilua pelaajia eikä
aktiiveja kohtaan, jotka
ovat rakentamassa joukkuetta ihan toista sarjaa varten
kuin mitä todellisuudessa
sitten tapahtuu. Totta kai
kaikilla on mahdollisuus torjua tarjous, mutta kuka nyt
niin tekee?
Tämä on ensimmäinen kerta, kun kaksi VIFK :n joukkuetta nousee 31. tammikuuta.
Totta kai tämä on myönteinen asia seudun nuorille ja
aktiiveille jalkapallonharrastajille. Nyt meillä on Vaasassa ”täys’ käsi”, miesten
puolella; VPS liigassa, Vasa
IFK Ykkösessä, FC Kiisto
kakkosessa ja monta joukkuetta kolmosessa. Naisissa
VIFK on liigassa, Iskmo-Jungsund kakkosdivisioonassa.
Valitettavasti kävi kuitenkin
niin että Petalax IK vetäytyi

Ykkösestä.
Pisteiden saaminen Ykkösessä ja naisten liigassa
tulee olemaan kovaa, olemmehan
vähintään
kaksi
kuukautta jäljessä organisoinnissa. Sen sijaan joukkueiden
kohentaminen
muutamalla vahvistuksella
ei näyttäisi myöhäiseltä.
Helmi- ja maaliskuun cupottelut näyttävät varmasti,
missä mennään. Jännäksi
jää nähdä minkälaiseksi
miesten ja naisten otteluohjelmat muodostuvat 2015.
Toivon mukaan ne olisivat
kerrankin yleisöystävällisiä
ja taloudellisesti mahdollisimman edullisia kummallekin joukkueelle. Toisin sanoen mahdollisimman paljon
yleisöä vetäviä.
A -juniorit aloittivat SMkarsinnat taannoin voittamalla JJK :n 4–3. Tätä laadittaessa tämä on toistaiseksi
joukkueen ainut ottelu. Te,
jotka ihailette ja arvostatte
VIFK:ta olkaa hyvä ja etsikää
käsiinne jäsenmaksun pankkisiirtolomake (se löytyy
lehdestä). Kaikilla VIFK:n
jäsenillä on automaattisesti
hyvät alennukset seuraavista kohteista, Starkki, Maranderin konehuolto, Dekk
Partner, ja Rinta-Joupin
autoliike. Alennuksen saa,
kun näyttää jäsenkorttinsa.
Lisäksi toivon, että tuette
ilmoittajiamme koski asia
sitten pankkiasioimista, roskien kuljetusta, vakuutuksia
tai muita arkisia asioita.
Voikaa hyvin ensi kertaan.
Seuraava lehti ilmestynee
11.4. Siis muutamaa viikkoa
ennen sarjan avausta. Tässä

FOTO: JOHAN GEISOR

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

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

Henrik Skytte
VIFK:n puheenjohtaja

SUSHI

Tilaa sushi-annoksesi viimeistään torstaina! TAKE AWAY-annokset noudettavissa aina perjantaisin klo 11.00 alkaen.
Beställ din sushi portion senast på torsdag! TAKE AWAY-portionerna kan hämtas varje fredag från kl. 11.00.

eställ!
Tilaa! B
l
Puh/Te
92 444
010 22

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

WASASPORT

puh./tfn 346 2111

www.sparbanken.fi/kvevlaxsb

Vasakontoret finns nu på Handelsesplanaden 20!
Korsholm – Vasa – Vörå Mustasaari – Vaasa – Vöyri
Vaasan konttori nyt osoitteessa Kauppapuistikko 20!
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Sarjavoittomme palkittiin sittenkin
ykkösdivari paikalla. Puhutaan kabinettipäätöksestä mitä tahansa, niin
moraalisesti omatuntoni on kuitenkin
puhdas. Johtuen tietenkin siitä, että
voitimme oman sarjamme.
Luonnollisesti ykkösen paikka asettaa seuran yht´äkkiä uusien haasteiden
eteen. Edessä on kivikova sarja, jossa
puolet joukkueista on pelannut liigaa
viimeisen kolmen vuoden aikana, sarja
jonka voi huoletta luokitella vähintäänkin puoliammattilaissarjaksi.
VIFK ei ikinä rupea kilpavarusteluun,
mutta muutama kovan luokan peluri
olisi tietenkin näin valmentajan kannalta hieno asia. Tosin joukkueemme
on tässä vaiheessa kautta jo hyvin pitkälle rakennettu, ja hyvä niin. Olen tosi
iloinen pelaajien puolesta, että saavat
näyttää kyntensä Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Se on heidän
kehityksensä kannalta todella tärkeää.
Niin kuin olen usein todennut, niin
pre-season on tässä maassa kohtuuttoman pitkä. Sarjapaikasta tehty päätös
antaa kaikille hyvän piristysruiskeen
ja uudenlaisen motivaation tulevien
kuukausien raakaan harjoitteluun.
Sillä kaikki tekeminen niin kentällä
kuin sen ulkopuolellakin pitää tehdä
entistä paremmin. Se takaa sen, että
kesällä Hietalahden hienolla viheriöllä
nähdään ahnaasti hyökkäävä, ennakkoluuloton ja kaikkensa pelille antava
VIFK.
Sillä meillä ei ole mitään muuta kuin
voitettavaa….ja mehän voitamme! Go
Blue Hearts!
Terveisin Kärde
PS. Isot onnittelut myös naisjoukkueelle ja sen taustoille liigapaikan
johdosta!!!
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Etsitkö uutta kotia tai sijoitusasuntoa?
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$VXQQRW¿SDOYHOXVWDO|\GlW/HPPLQNlLVHQXSRXXVLDPXXWWRYDOPLLWD
Etsitkö
uutta kotia tai sijoitusasuntoa?
UDNHQWHLOODMDHQQDNNRPDUNNLQRLQQLVVDROHYLDDVXQWRMD\OLHUL
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En titt i backspegeln – men nu framåt!
Välkommen med och spela fotboll
i VIFK! Eller för den delen haka på
som funktionär av något slag. Vi
har lag i alla åldersklasser, både
för pojkar och flickor. Den saken
är vi ensamma om i trakten. Bra
är det förstås om man är flera
som delar på jobbet kring ett lag.
Ju fler vi har i de yngre åldersklasser, desto enklare är det att
hålla ihop ett lag då barnen blir
lite äldre och annat kommer in i
deras liv.

Säsongen 2014 har gått och mycket
har hänt. Nu dags för 2015. Men kanske
lämpligt att inventera läget här! VIFK
har nu juniorlag för 2010 och äldre
(flick- och pojklag). I sista numret för
år 2014 konstaterade vår ordförande
lite förvånat att våra yngsta faktiskt är
födda 2010–talet. Känns lite otroligt.
Många funderar säkert över hur man
tar kontakt. Lättaste sättet att hitta
mer info om lagen, som t.ex. kontaktuppgifter, är via föreningens hemsidor:
www.vifk.fi. Där kan man också anmäla
sig via ”INFO-ny spelare”. Alla nya flickor och pojkar är välkomna att prova på
om fotboll är ”min grej”!
VIFK har regionens bredaste verksamhet i fotboll, ingen annan har samma bredd då vi ser till både flick– och
pojkfotboll. VIFK är som enda förening
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med flick- och pojklag ända till de äldsta juniorlagen.
Vi har nu ca 600 juniorer som ”sparkar boll” så gott som året runt. Av alla
juniorer är ca 1/3 flickor och 2/3 pojkar.
Men vi försöker satsa lika mycket på
både pojkar och flickor. Vi har lag från
4 år och äldre för både flickor och pojkar.
VIFK vill ge alla juniorer möjlighet att
utvecklas med sina kompisar i trygg
miljö. Nya kompisar kommer på köpet.
Tänk på det!
Vi gör förstås ingen ”elitsatsning”
bland knattar. Vem kan se och veta,
vem eller vilka av dagens 9-åringar som
blir en stjärna? Ingen, även om det kanske finns de som tror sig veta. Istället
ska juniorerna få vara tillsammans med
sina kompisar där de känner sig trygga
och bekväma.
När man kommer i högre ålder kan
man börja dela lagen i olika nivågrupper då det blir ”mer allvar”. Den saken
gör vi inte heller någon hemlighet. Det
är så det fungerar. Det här sker någon
gång i högstadiet; i ett skede då har
man också har bytt skola, fått nya kompisar med mera. Det där brukar falla
sig naturligt. I den åldern har också träningsmängden ökat. Alla vill helt enkelt
inte träna och spela 5-7 ggr./vecka utan
nöjer sig med mindre. Oavsett var man
spelar så måste vi försöka att alla har
möjlighet att spela på egen nivå.

Är det rätt alternativ att inte elitsatsa
bland knattar och dela dem i nivågrupper. Vem vet, men det är ”VIFK–vägen”.
Ett bra exempel på det här är 00-pojkarna. Vi hade ännu år 2014 två lag
(City och Smedsby). Nå, nu till 2015
slås lagen ihop. Men ändå. Båda lagen
klarade sig bra resultatmässigt; de blev
etta och tvåa i vårens regionserie. Kanske svårt för en utomstående att förstå
hur speciellt det är. Men då vi buntade
ihop ”00-pojkarna” blev också sjunde i
den inofficiella FM-serien i år. Det där
har lagets tränare Tommi Virkama berättar om i tidigare nummer (5/2014,
finns på hemsidan). Men det som jag
vill peka på här är att det väl säger att
man nog kan utvecklas med ”VIFK–vägen”.
Notera för resten att Virkama utsågs
till 2014 års bästa juniortränare i Vasa
Bolldistrikt! Grattis!
Det som är minst lika roligt är att det
fortfarande finns ca 40 pojkar i denna
åldersgrupp. Vi pratar här om pojkar
som vill spela fotboll, träna mycket och
utvecklas, det gör att man inte heller
har haft behov att dela pojkarna. Det
bevisar också att verksamheten här
har varit bra. Tacken för det ska i sin
helhet gå till de båda lagens lagledningar och till andra aktiva föräldrar som
varit med och hjälpt till!
Samma sak kan man säga om pojkar
födda 1999. Ännu senaste säsong 2014
hade vi 30 stycken pojkar kvar ur den
åldersklassen. Duktiga är dom också.
Ändå känns det förstås fel att bara
plocka fram de lag som klarat sig allra
bäst. Dom blir ändå uppmärksammade. Grejen är ju att alla som jobbar med
våra lag gör en massa jobb. Liten vink;
är ni fler som delar på jobbet i de olika
lagen är det inte så stor sak att hålla
ihop sånt här.
Det diskuteras mycket om ekonomi
och avgifter. Vart går verksamhetsavgiften som juniorerna betalar in? De går
i sin helhet till att hålla verksamheten i
gång. Föreningen betalar – via deltagaravgifterna – lagens anmälningsavgifter till bollförbundet, tränararvoden,
matchhyror för planer till staden, spelarövergångar (för varje spelare som
byter förening, oavsett åldern, måste
man betala en avgift till bollförbundet),
domaravgifter, tränar- och andra skolningar, lagledarens ersättning, buss-

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA

ken kaikkiaan
lehteä on toimitettu noin
asioita, jotka saavat aikaan sen, että
Tel. 010 2922530 Puh.
Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
kolmewww.elmontoren.com
miljoona kappaletta. Uskaltaien aina jaksa suhtautua myönteisesti
Tel. 010 2922530 Puh.
sikohan väittää, että tuskinpa mikään
kaikkiin asioihin. Yksi asia, joka häiritwww.elmontoren.com
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Vi hjälper er med alla fotbollsrelaterade skador!

VI KÖPER BILAR

Årsm. 2008 - 2014.
Vi behöver bra bilar.
Helst bilar medkörda under 100 tkm.
BJUD UT!

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

Vi betj. må-fre 9-18, lö 10-15
www.rinta-jouppi.com
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Halvdussin damer
spelar i futsal–FM
I vår text om damlagets förberedelser inför sommarens
FM–serie nämns att inte mindre än sex spelare dubblerar
genom att spela i damernas
FM–serie i futsal. Vilket för
den oinvigde kan beskrivas
som
inomhusfotboll
med
fem spelare med en boll som
knappt studsar. För övrigt
mycket omväxlande och underhållande, för den som undrar. Nu är det alltså inte VIFK
som bedriver den här verksamheten på FM–nivå, utan
FC Sport–39. Men stommen i
laget utgörs av ett halvdussin
tjejer från VIFK damlag i ”riktig” fotboll.
En snabb titt på serietabellen visar att tjejerna tävlar
om FM–brons. Guldet lär gå
till Ilves (Tammerfors) medan
GFT från Esbo blir tvåa. Därefter är det fyra lag som har
chans på tredje platsen; ACE
(universitetslag från Tammerfors), MuSa (Björneborg), FTK
(samarbetsförening
mellan
Torneå och Kemi) och så just
FC Sport–39.
I skrivande stund har vasatjejerna fyra matcher kvar,
varav den första samma dag
som den här tidningen är ämnad att komma ut; lördag 14.2
klockan 18 mot tabelltvåan
GFT i Handelsläroverket (givet att spelprogrammet på nätet är korrekt). Den sista hemmamatchen har man 7. mars
mot suveräna Ilves. Claus

SIJOITA KOTIIN!
INVESTERA I ETT HEM!
Asunto Oy Vaasan Aurinkokumpu - Bostads Ab Vasa Solbacken
MÄNTYMAANTIE / TALLMARKSVÄGEN 29-31, 65100 VAASA
www.lemminkainen.fi/aurinkokumpu

Aurinkokummussa jäljellä vain kaksi 5h asuntoa. Näitä
neljän makuuhuoneen isompia asuntoja on harvoin
tarjolla, joten tartu tilaisuuteen ja tee ostopäätös nyt!
Rivitalokoti lapsiperheelle koulujen ja päiväkotien läheltä.
Urheilukenttä, kaukalo ja hiihtolatu nurkan takana.
Kaukolämpö. Energialuokka D2007.
Vid Solbacken finns det endast två 5r bostäder kvar.
Stora bostäder som denna med fyra sovrum erbjuds
sällan, så ta tillfället i akt och gör köpbeslut nu!
Radhushem för barnfamilj nära skolor och daghem.
Sportplan, rink och skidspår bakom knuten.
Fjärrvärme. Energiklass D2007.

Tervetuloa tutustumaan tuleviin

Waasa Sijoitusmessut
/Placeringsmässa 12.2.2015
asuntokohteisiin

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

Bostadsprojekt i Vasa centrum.

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

104,5 M²
5H/R+K+S/B

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

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

MOTORBRÄNNOLJOR
OCH DIESEL

TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!!

Tel. 050-3519487, 050-3104607
www.mwmbygg-rakennus.com

Bränsletjänst Kent & Johnny
66240 Petalax
050-3213799 Kent Nordling
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0500-162803 Johnny Gammal

Leveämpi organisaatio on edellytys
pärjäämiseen Ykkösessä!
Täytyy heti aluksi tunnustaa tämän tekstin olleen
kirjoitettiin alun perin siinä
uskossa, että VIFK pelaisi
tulevan kauden kakkosdivisioonassa. Yllättäen tilanne
muuttui äkillisesti. Tammikuun viimeseinä päivänä
seura sai tiedon siitä, että
miesten
edustusjoukkue
nostetaan Ykköseen, ja naiset saivat Liigapaikan. Naisten edustusjoukkuetta käsitellään toisella kertaa. Nyt
keskitymme miesten joukkueeseen. Atlantis ja VIFK kuuluivat häviäjien joukkoon
viime syksyn nousukarsintojen jälkeen. Atlantiksella
oli etuoikeus nousuun, koska se oli kerännyt kauden
aikana oli enemmän pisteitä
itälohkosta kuin VIFK oli saanut kasaan länsilohkossa.
Kävikin niin, että Atlantis ei
näköjään täyttänyt Ykkösdivisoonan lisenssivaatimuksia. Mutta mihin me oikein
olemmekaan ryhtymässä?
Pian Ykkösen karsintojen
jälkeen lokakuun puolessavälissä teki Ylen Länsi-Uudenmaan
ruotsinkielinen
toimitus
mielenkiintoisen
jutun siitä, mitä vaatimuksia nousu edellyttää. Syynä
tähän oli tietenkin se, että
Ekenäs IF oli noussut PS Kemin seuraksi maan toiseksi
korkeimmalle sarjatasolle.
Nousu on vain ensimmäinen
haaste. Sen jälkeen tulee luoda edellytykset sarjassa pysymiselle. Esimerkkinä tästä
voidaan ajatella FC Jazzin
tapausta.
Jazz voitti kakkosen länsilohkon 2013 ja nousi karsinnan kautta Ykköseen.
Heidän toiminnanjohtajansa
Tomi Leivo-Jokimäen mukaan voidaan laskea kustannuksen tuplaantuvan. Tämä
asettaa kovia vaatimuksia
taustajoukoille. On yksi

asia saada joukkue rakennettua, mutta miltä muu
organisaatio näyttää? Jos
Ykköseen tullaan huonosti
varustautuneena, voi siitä
tulla joukkueen viimeinen
kausi. Tietenkin tuhkimotarinoitakin löytyy; HIFK nousi
Veikkausliigaan, vaikka sen
budjetti oli Ykkösen pienimpien joukossa. Tämä onkin
kokonaan toisen keskustelun aihe.
Jazzin edustusjoukkueen
budjetti yli kaksinkertaistui
nousun myötä. Kauden 2014
budjetti oli lähes 270 000 €.
Sarjan kahden pienimpien
budjettien suuruus oli hieman yli 200 000 €. Tämä on
aikamoinen summa kerättäväksi talkoovoimin.
Vertaukseksi Ylen jutussa
mainittiin, että Ekenäs IF:n
koko
jalkapallotoiminnan
budjetti junioritoiminta mukaan lukien oli suuruudeltaan 200 000 €. Ottelutapahtumat vaativat myös paljon
enemmän Ykkösen seuralta.
Ykkösdivisioona
asettaa
myös kovempia vaatimuksia
jalkapallostadioneille.
Vanha tuttuni Marko Joas,
joka on samalla myös Åbo
IFK:n jalkapallopuolen puheenjohtaja, tuskin kokee
minun rikkovan mitään
vaitiololupausta
kertoessani keskusteluistani hänen
kanssaan. Hänen mukaansa
ÅIFK:n nousu olisi tarkoittanut sitä, että ottelut olisi
ollut pakko siirtää vanhalta,
miellyttävältä ja edulliselta
Urheilupuiston
kentältä
paikkakunnan pääareenalle.
Pelkästään tämä toimenpide olisi ollut ylimääräinen
kustannus seuralle. Tilannetta hankaloitti vielä entisestään TPS:n putoaminen
Veikkausliigasta ÅIFK:n ollessa TPS:n farmijoukkue
Palloliiton
vaatimusten
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Syksyn karsinnassa kun vastassa oli PS Kemi Kings (tuo
on todellakin heidän nimensä...) VIFK oli askeleen jäljessä
ja joutui antautumaan. Loppujen lopuksi myös VIFK saa pelata valtakunnan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Juuri
tämä sarja on suuri haaste.
Den 31 januari flyttades VIFK upp till division 1. Samma dag
flyttades damerna till ligan. Att Honka och MyPa petades
bort från herrligan varpå KTP och Ilves flyttades upp gjorde
att VIFK plötsligt var aktuella för division 1. Men MyPa fick
plats i division 1 och Atlantis var bättre rankade än VIFK
med avseende på den sista platsen som var ledig. I slutändan visade det sig ändå att Atlantis inte fyllde kraven.

mukaan stadionilla tulee
olla vähintään 1 000 istumapaikkaa, joista 500 tulee olla
katettuja. Vaaditaan myös
valonheittimiä, joiden valaistusteho on vähintään 800

luxia. Nämä vaatimukset
eivät ole mikään ongelma
Vaasassa, mutta ne on ehkä
hyvä tietää.
Claus Stolpe
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tuli!! Mutta..hetkinen..onko
se tosiaan mahdollista?
Eihän Sport voittanut runkosarjaa ja kasvattajaseurani Jukurithan passitti kotkalauman jo pleijareitten
ensimmäisellä kierroksella
kesälomalle. Miten voi näillä meriiteillä nousta Liigaan? Onhan se hienoa,että
Vaasalaisilla on tarjolla LiiAlpina Snöslungor
gakiekkoilua, mutta tapa
Lumilingot
millä sinne päästiin on häfr./alk.
€
peällistä. Missä on urheilullisuus?
Ariens Lumilingot Entäpä miten kaupunki
reagoi?
KabinettipäätökFOTO: JOHAN GEISOR

799

kuuluisasta
hevosurheilukeskuksesta ja samalla lohkaistiin yli miljoona euroa
tulevan Liigaseuran hallin
kunnostuksiin.
Vaasassa on pelattu vuosikymmenet Liigapalloilua.
Välillä on tiputtu ja noustu
taas takaisin. Aina kentällä –
ei kabineteissa. Stadionissa
ei ole mitään muuta hyvää
kuin valot, kentänhoitajat
ja erinomainen pelialusta.
Uutta stadionia on kohta
suunniteltu 10 vuotta, mutta
mitään ei ole saatu aikaiseksi. Ai niin, meinasi unohtua.

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

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA

hjälper er med alla fotbollsrelaterade skador!
Tel. 010 2922530 Puh.

kki
eini
Charlotta
ki Minna - Sisko
rja
Damd Nina

www.elmontoren.com

www.elmontoren.com

Näsman Katja
Kaunismäki Jenni
Toyota COROLLA 1,6 Valvematic Active.........-13
Vi erbjuder alla tjänster inom
1 tkm, 4.9/6.0/8.0,139g/km, Garanti, LäderSlotte Johan
Slotte Benjamin
klädsel., P-radar,
Luftk, Farth.,
Bluetooth.
fysioterapi
och massage!
Suoste Marko
Heikkilä Hannu
Tidsbokning via tel. 06-3177020
Eriksson Heli
JAPA hiekoitin,
vedettävä
och
herrkläder
eller via
nätet www.eurofysio.fi!
Hakola Mikael
Sandaggregat, dragbar

till bröllop och fest!
Boutique Beauty

Toyota YARIS 1,33 Dual VVT-i Act. 5-d (MY13)....... -13

1 tkm; grå;JAPA
4.5/5.4/6.8; 123g/km; Navi,
Luftk.
hiekoitin

24900,895
€
260 €

työnnettävä

Sandaggregat

17900,-

skjutbar

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

www.boutiquebeauty.fi
Skolhusgatan 30, Vasa
Tel. 06 317 0187

Turo Tailor

Förmedlingsbyrå - Välitystoimisto Ingemar Tåg Ab/Oy AFM/LKV
Skolhusgatan 47 A 3 Koulukatu, 65100 Vasa/Vaasa
+358 50 414 50 60 ingemar@ingemartag.fi
www.ingemartag.fi

ingen är också sådan att
gymnasium erbjuder dig
rna i de respektiveKorsholms
zonerna
- enSemifigrund för högre utbildning
t i en eventuell final.
ett
brett utbud av traditionella ämnen samt kurser i musik, konst, drama, språk m.m.
vgörs i dubbelmöten medan
-idrottsmöjligheter på skoltid (fotboll, friidrott mm.)
h bronsmatchen avgörs i en
tfn: 06-327 7307
e-post: gymnasiet@korsholm.fi
hemsida: www.korsholm.fi/gymnasiet
h. För att ytterligare krångla
elar förlorarna i kvartsfinaeringsmatcher om platserna
KASTELLI-HUS
at fall skulle säsongen helt
www.polyplan.fiLäs/avståndsglasögon från120€
Storalånggatan 60,Vasa
slut onödigt fort. Vinnarna i
Dubbelslipade från 250€
Mikael Boberg 046 850 3590
Progressiva från 300€
en spelar sedan om placeJohan Wikar 040 197 1629
4 - NR 2 2014 www.vifk.fi
(båge
+ linser + fodral)
-6 (kallat för B-final) medan
Skolgatan 5, Jakobstad
spelar om placeringarna 7-8
Johan Wikar 040 197 1629
bronsmatch) under finaldaAsematie 5, 66440 Tervajoki
en A-finalen och A-bronsmatTel. (06) 478 5440,
örs. Var www.kastelli.fi
slutspelet hålls är i
040-708 2259
vard. ark. 9-17,
stund oklart.
16
lördag 10-12
K:s zon blev WJK, VIFK och
t tidigt slutspelsklara. Seder10 - NR
1 2015
www.vifk.fi
ade dom
i just
den ordningsiPS/Klubi-36 tog den sista
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En ung, orädd målvakt som
inte backar för utmaningar
Mathias Östergård är en 18-årig målvakt som ingår
i VIFK:s representationslag. Han går på fotbollslinjen i Vörå och satsar hårt på fotboll. Vägen till att få
träna med herrlaget har inte varit spikrak och den
här artikeln handlar delvis om hur vägen för en målvakt kan se ut.
Text och foto: Peter Siegfrids
Mathias inledde sitt fotbollsspelande i VIFK Gerby
som 5–årig junior. Han spelade både ute på plan och i
målet, precis som de flesta
gör när de är riktigt unga.
Då han var 13 år bytte han
lag inom föreningen till VIFK
City och i det skedet ville
han helst vara målvakt. Mathias var ovan att kasta sig
och han fick jobba hårt med
många tekniska moment för
att utvecklas. Det var konkurrens om speltiden i viktiga matcher.
Då laget tog guld i Wasa
Footballcup fick han stå i
mål en enda match, men
han fick mer speltid som
utespelare istället. Laget for
på Dana cup senare samma
säsong och redan i det skedet fick Mathias mer speltid
i viktiga matcher. En säsong
senare slogs båda VIFK–96
lagen ihop och Mathias väg
till att bli en lovande målvakt tog allt bättre fart. Timo
Tiensuu var med som målvaktstränare i laget och all
specialträning han gav Mathias och de andra målvakterna har varit mycket utvecklande. Laget kom sjätte
i Kaj Pahlman–turneringen
(inofficiella FM) och spelade
många tuffa matcher.
Med en allt bättre teknik
och en hyfsad fysik är Mathias idag en orädd målvakt
som inte är rädd för utmaningar. Nyligen spelade han
hela andra halvleken mot
Jaros herrar i en träningsmatch. Han slängde sig in

med huvud och händer flera
gånger för att ta bollen från
anfallarna i farliga lägen.
Den jämna träningsmatchen
vann Jaro med 1–0, Mathias
var chanslös på det avgörande målet. Träningsmatcher i
all ära men det är ännu långt
till seriespelet. VIFK fick nu
plats i division 1 och tuffa
seriematcher väntar laget i
april. Mathias tycker att det
var roligt att VIFK fick plats
i division 1 och han hoppas
kunna hjälpa laget på alla
sätt han kan.
Trots att han hittat sin
plats i målet – och föga förvånande har tysken Manuel
Neuer som sin favoritspelare – tycker han att man i
yngre år gärna kan pröva på
lite olika spelplatser.
Hur känns det att träna
och spela med VIFK:s herrlag just nu?
– Det känns bra, man vet
att man gör någonting rätt
när man får ta steget från Ajuniorerna till herrlaget och
samtidigt motiverar det en
att arbeta hårdare.
I vilken ålder skall man
bestämma sig för att vara
enbart målvakt?
– Svårt att säga. Jag tycker
själv att det är viktigt att
man inte satsar enbart på att
vara målvakt då man är yngre. Åtminstone jag har fått
ut massor av att ha spelat
på de flesta positioner. Om
jag måste nämna en ålder så
kanske 11–13 år.

Vilka är dina bästa egenskaper mellan stolparna?
– Mina bästa egenskaper är
nog bra reflexer, spelet med
fötterna och styrandet av
backlinjen.
Vilka egenskaper är viktiga att träna för att bli en bra
målvakt?
– Det finns massor av egenskaper som är viktiga. Spel
med fötter och positionering är två egenskaper som
jag tänker mycket på.
Hur stor del av en vanligträning spenderar ni målvakter med utespelarna?
Både i VIFK och på fotbollslinjen normalt?
– Varierar förstås mycket

från träning till träning. Om
tränaren vill träna mera avslut och spel någon träning
så är vi med laget nästan
hela tiden. Men normalt kanske målvaktstränarna drar
halva träningen åt oss och
sedan så kan det komma övningar med avslut eller spel.
Har du något favoritlag
och någon favoritspelare?
– Mitt favoritlag är Manchester United och favoritspelaren är tysken Manuel
Neuer. Annars så tycker jag
mycket om den engelska
fotbollen och hur Stoke har
spelat, med typiskt engelskt
spel som är hårt och där de
alltid krigar i 90 minuter.
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Keijo Karvonen har igen en gång
hamnat in i fotbollens hetluft.
Då han åtog sig VIFK:s damlag
trodde han det skulle handla om
division 1. Nu blir det i stället
FM–ligan. En tuff utmaning som
han ser fram mot med tillförsikt.
FOTO: CLAUS STOLPE

Keijo Karvonen on henkilö, jonka useimmat jalkapallon ystävät ovat nähneet
ketillä viime vuosikymmeninä.
Vaikka Keijon valmennus
viime kaudella olikin säästöliekillä verrattuna aikaisempiin vuosiin, oli hän päättänyt että nyt riittää. Jatkossa
hän panostaisi kesämökin
rakentamiseen. Mutta kuinka ollakaan, olikin hän
yllättäen VIFK:n naisjoukkueen valmentaja. Joka pelaa
ykkösessä. Näin me luulimme, Keijo mukaan lukien.
Mutta nyt hän on taas yhtä
kiinni jalkapallossa kuin aikaisemmin. Kaksi kuukautta
ehti kulua ja naisjoukkue
olikin liigassa. KF10 Kokkolasta ei saanut talouttaan
vaadittavaan kuntoon ja
joutui luovuttamaan paikkansa liigassa. VIFK sijoittui
toiseksi Ilveksen jälkeen ykkösessä ja oli täydennysmenettelyssä
ensimmäisenä
jonossa.
– On ihan turha puhua ”ka-
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binettipäätöksistä” ja muusta sellaisesta. Säännöt ovat
selvät, jos jokin joukkue ei
täytä vaatimuksia saa joku
toinen paikan. On tietysti
toinen asia, että tämä on hyvin ikävää heille, jotka joutuvat kärsimään. Aivan samoin
kävi kun VIFK:n miehet nousivat samanaikaisesti.
Samanaikaisesti
tarkoittaa 31. tammikuuta. Joten
paljon aikaa valmistautua ei
ole. Tuliko päätös yllätyksenä?
– Ehkä se oli hieman
yllättävää. Mutta ei ollut
mikään suuri salaisuus, että
KF10:llä oli ollut vaikeuksia.
Samoin oli jo viime vuonna,
joten ajattelin että mikään
ei muutu. Mutta näyttääkin
siltä, että tänä vuonna heillä
on ollut vielä enemmän vaikeuksia.
Nyt kysymys kuuluukin,
kuinka valmiita ollaan ottamaan vastaan sarjanousu
vain muutama kuukausi ennen sarjan käynnistymistä.
Mikä on suuri ero on sarja-

portaitten välillä?
– Vauhti, on Keijon vastaus
ykskantaan. Ainakin omasta
mielestäni pystymme pelillisesti haastamaan hyviä
joukkueita. Kysymys kuuluukin, pysymmekö mukana
sellaisessa vauhdissa johon
emme ole tottuneet.
Keijon apuna toimii Peter
Nyman, joka valmensi 95-tyttöjä suurella menstyksellä,
sekä Sanna Keromaa – täysin kirjoittamaton luku mitä
valmennukseen tulee. Keijo
haluaakin korostaa tiimityöskentelyä.
Keijolla itsellään on meriittejä sekä poikien että
tyttöjen
piirijoukkueista.
Lisäksi hän valmensi VIFK:n
A-poikia SM-sarjassa muutama vuosi sitten. Pisimpään
hän on toiminut VIFK:n
93-poikien valmentajana.
Mutta nyt kyseessä on
naisten liiga. VIFK:n ensimmäinen koetinkivi on harjoitusottelu NiceFutiksen vieraana Porissa 14. helmikuuta,
eli samana päivänä kun tämä

lehti ilmestyy. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että
olosuhteet VIFK:n osalta
ovat aika erikoiset.
– Niinkin voi sanoa. Puolisen tusinaa pelaajistamme
osallistuu samana päivänä
futsalin SM-sarjaan Vaasassa. He matkustavat ensin
Poriin pelaamaan NiceFutista vastaan ja kiiruhtavat sen
jälkeen pelaamaan futsalmitaleista Vaasaan, FC Sport:in
paidassa. Mutta tietenkään
he eivät voi pelata koko ottelua Porissa.
Naisten jalkapalloliigassa
pelaa kymmenen joukkuetta. Joukkueet pelaavat
kaksinkertaisen
sarjan,
jonka jälkeen kuusi parasta
jatkavat mitalisarjaan. Loput neljä joutuvat alempaan
loppusarjaan, jonka heikoin
joukkue putoaa ja toiseksi
viimeinen karsii. Yhteensä
pelataan siis 24 tai 28 ottelua.
– Haluan painottaa sitä,
että ensisijaisesti lähdemme
varmistamaan
sarjapaik-
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Hinnanmuutos 1.3.2015

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

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

Sports Gym
Wolffintie 36
65200 Vaasa

Ladies Club & Spa
(06) 318 9700
www.wsc.fi

kaamme, sanoo Keijo. Muut
joukkueet ovat koko ajan
valmistautuneet liigan peleihin ja joka joukkueessa on
ainakin pari ulkomaalaisvahvistusta. Mutta antaa ajan
kulua ja katsotaan, miten
käy.
Suurimmat mitalisuosikit
ovat viime kausien mestarit PK-35 ja Åland United.
Ongelma VIFK:n osalta on
se, että joukkueen paras
maalintekijä Hanna Lönnqvist ehti siirtyä Åland Unitediin vaiheessa, jolloin vielä uskottiin VIFK:n pelaavan
ykkösessä.
Tulopuolella on kolme
liigakokemusta
omaavaa
pelaajaa;
Eva-Susanna
Dahlmars, Maarit Vitikka
ja Louise Björkskog. Tämä
kolmikko on taas päättänyt
panostaa jalkapalloon tosissaan. Lisäksi pitää muistaa,
että VIFK:n joukkue koostuu
nuorista pelaajista, jotka
varmasti parantavat peliään
vuosi vuodelta.
– Meillä on neljä pelaajaa,

Kauppapuistikko 14 B
65100 Vaasa

jotka ovat hiljan olleet maajoukkueleirillä; kaksoset Freja ja Frida Lähteenmäki, Fanny Forss ja Linnea Hjerpe.
Lisäksi meiltä löytyy monta
muutakin lahjakasta pelaajaa. Jos hankitaan uusia
pelaajia, täytyy heidän olla
selviä vahvistuksia, mutten
hankinnoissa ei ole mitään
järkeä.
Harjoituskauden tuloksista
voisi päätellä, että toinen
nousija Ilves tulee olemaan
mielenkiintoinen tuttavuus.
Joukkue on lyönyt TPS:n
melko selvin lukemin. Mutta
Ilveksellä oli jo viime kaudella joukkue, joka olisi pärjännyt melko hyvin liigassa.
Muut joukkueet ovat Honka, Pallokissat, HJK ja Merilappi United.
– Rehellisesti sanottuna ei
tulevien vastustajien joukossa vaikuta olevan yhtäkään
huonoa joukkuetta. Kaudesta tulee haastava. Mutta
mielenkiintoinen.
Claus Stolpe

010 396 3200
www.wsc.fi

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

Förra året blev VIFK tvåa i division 1 efter Ilves från Tammerfors. Ilves steg direkt medan VIFK flyttades upp 31 januari sedan det stod klart att Karlebys lag i damernas FM–
serien inte ansågs ha ekonomin i ett sådant skick att man
skulle få fortsätta på den serienivån.
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Smakliga luncher
vardagar
kl. 10.30-14.45

As Oy VaasanAurinkokumpu Bs Ab Vasa Solbacken
m²

KRS/VÅN

4 h/r+k+s/b
80,0-94,0
5 h/r+k+s/b
104,5-105,5
6 h/r+k+s/b
111,5
Autopaikat/Bilplatser

Skeppsredaregatan 3,
65710 Vasa
Tel. 050-5431528

1/1
1-2/2
1-2/2

MH ALK/ FP FR.

VH ALK/ SKF FR.

68 504
68 683
72 878

192 000
230 000
245 000
2 000 - 13 500
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o ja käyttöullakko. Päivittäispalvelut ja upUpCyhteydessä
lytystilla, mm. oma ulkovarasto sisäänkäynnin

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen
Muuttovalmiitaonasuntoja keskellä Gerbyytä. Myytävistä asunnoista löytyy vielä sekä yksi- että
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjouskaksitasoisia
on voimassa,ratkaisuja,
kun
eli koteja erilaisiin tarpeisiin. Vesikiertoinen lattialämmitys, parkettilattiat
yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen
ja Petratuotteisiin.
keittiöt. Hyvillä materiaaleilla varustettuun kotiin on helppo muuttaa. Asunnoissa hyvin säi-

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa
rahaa
eataika
lenkkimaastot
löytyvät lähiympäristöstä. Energialuokka D2007. Lämmitysmuotona kaukolämpö.
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi taiTilaa
puh. 0800
0 2470.yksityinen esittely!
kohteeseen

Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

Kom med och
spela fotboll!
Tervetuloa
Aktiaan!

Inflyttningsklara bostäder i Gerby. Det finns bostäder i både ett- och två plan till salu, alltså hem
för olika behov. Vattenburen golvvärme, parkettgolv och Petra kök. Till dessa hem som inretts med
goda material är det lätt att flytta. Bostäderna har gott om förvaringsutrymme med bl.a. ett eget
uteförråd vid huvudingången och bruksvind. Daglig service samt fantastiska friluftsleder i närheten.
Energiklass D2007. Som värmekälla fungerar fjärrvärme. Beställ en privat visning till detta objekt!

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

Tervetuloa Aktiaan!

utesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
jous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
en tuotteisiin.

ksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
.fi tai puh. 0800 0 2470.

The new
TUTUSTU TARJONTAAMME JA g
LÖYDÄ
ation
erKOTISI:
enOMA
BEKANTA DIG MED VÅRT UTBUD OCH HITTA DITT EGET HEM: unication
of comm

Vi söker nya 2004-2009 födda
flick– och pojkspelare! Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Tule mukaan
pelaamaan futista!
Etsimme uusia 2004-2009

ASUNNOT.FI

LEMMINKÄINEN TALO OY
OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA
PUH. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

syntyneitä tyttö– ja poika
PAIKALLISTA
pelaajia!
HUOLENPITOA

LEMMINKÄINEN HUS AB
OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
TEL. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

KAMRATLIGAN 2014

Info:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
www.vifk.fi

Lääkärikeskus Promedi Oy
Kiillekuja 1, 65300 Vaasa
Puh. 06 - 357 7700

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

är för alla 2007-2010 födda, som vill prova på fotboll.
Vi har leker, tränar och har roligt!
REHURAAKA-AINEET
FODERRÅVAROR
Ta med egen boll och dricka flaska.
NIITTYLÄHTEENTIE
13 KÄLLÄNGSVÄGEN
Träningar:
juni-september må kl 18.00.
65610 MUSTASAARI KORSHOLM
PUH 063228000 TEL MIKAEL SAND
Plats: Lilla Ehnvallen.
WWW.HENRYTEIRS.FI

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

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

LINDBERG CONSTRUCTION

Kaasastået 32, Malax
www.ovelindberg.fi

Ring! Begär offert Ove 0500-733701
e-post: ove.lindberg@pp.malax.fi
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Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu

www.epv.fi
(06) 317 7900
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Vasa IFK inledde säsongen
med en familjegudstjänst
Vasa IFK ordnade tillsammans med Vasa svenska
församling en tvåspråkig
familjegudstjänst med temat
Familjen, Fotbollen och Ansvaret. Detta söndagen den
1 februari. Kyrkan bedriver
precis som Vasa IFK en verksamhet som handlar om att
fokusera på att ta hand om
medmänniskor,
familjen,
samt ta ansvar för och fostra våra ungdomar. Verksamhet som prioriterar andra
framom sig själva.
Mässan
var
riktigt
stämningsfull där man fick
möjligheten att stanna upp
och tänka efter på vad som
är viktigt. Vad man kan lära
sig av att både vinna och

förlora under livets gång.
Både på och utanför fotbollsplanen. Mässan blev extra fin
av den breda skaran medverkande.
Ordförande Henrik Skytte
framförde
välkomst–
och
inledningshälsning.
Stadsfullmäktiges
ordförande - och tillika före
detta division 1-spelaren
i Vasa IFK - Joakim Strand
läste dagens evangelium
medan spelare från både
herr– och damlaget deltog
i presidiet samt uppbar kollekten.
Kollekten gick den här
gången till kyrkans ungdomsarbete men ingenting
hindrar att den nästa gång
går till en fond för exempelvis mindre bemedlade Vasa
IFK:are. Efter gudstjänsten
ordnades kaffe i kryptan
där vi umgicks i fri samvaro en stund.Vi får se,
kanske Vasa IFK kan göra
familjegudstjänsten
till
en tradition för att inleda
säsongen. Det vore kanske
inte helt dumt. Allt detta sagt
väl medveten om Vasa IFK:s
blandning av olika folkgrupper och trosinriktningar.
Självklart är en sådan här
tillställning något som knappast alla vill delta i. Men det
skall vi också respektera.
Mathias Skytte

FOTO: MATHIAS SKYTTE

Fullständig rostskyddsbehandling på personoch paketbilar

Ravintolakoneet Vaasa Oy

Börje Sjöblom
Sundsgatan 27-29, 65200 VASA
Alfa Laval Aalborg
A
Oy
Tel. +358
10 838 3800
Tfn 044-317
1522
Kaivopuisto
ontie 33
Fax. +358
10 838 1522
3808
Fax 06-317
26101 Raum
ma, Finland
info.rauma@alfalaval.com
borje.sjoblom
netikka.fi
www.ravintolakoneet.com

F:ma B.I.G DOG

Hundpensionat och försäljning av hundtillbehör
Södra Vallgrund
tel. 06-352 7807, 050 572 6462
www.netikka.net/bigdog

www.alfallaval.com ‐ www.aalborg‐industries.com
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Vid idrottsgymnasiet får målvakter från olika lag träna tillsammans under ledning av Esa “Ellu” Kurki.

Målvaktsträning i grupp vid idrottsgymnasiet
Målvaktsträningen vid idrottsgymnasiet och Norrvalla
sköts av Esa ”Ellu” Kurki. Till gymnasiets målvakter
hör Mathias Östergård, Heidi Jussil, Jim Väkeväinen,
Wilma Teirfolk, Ada Widjeskog, Erik Hildén, Valtteri
Saari och Jakob Strand.

Botniahallen. Tisdagsmorgon. Klockan är lite över åtta.
På konstgräsplan vimlar det
av fotbollsspelare. De flesta
har idrottsgymnasiets träningskläder i röd-svart. Det
är en helt vanlig skoldag och
först på schemat står fotbollsträning för alla fotbollsspelare vid Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium.
Vid den ena kortändan
finns målvakterna samlade.
Målvaktstränaren Esa ”Ellu”
Kurki ger korta men tydliga
instruktioner och målvakterna
byter övning snabbt. Ingen
onödig tid går åt och trots att
målvakterna är många är de
hela tiden sysselsatta. Det
märks att de är vana att jobba
fokuserat då det är träning.
ANNONS
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- Vi har en väldigt bra målvaktsgrupp, säger tränaren
Ellu. De som är här har kommit för att de vill utvecklas,
och de jobbar utgående från
det. Jag har fungerat som
tränare i sammanlagt 26 år

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

och jag måste säga att jag
trivs otroligt bra här i idrottsgymnasiet. Stämningen är
väldigt positiv, målvakterna är
ambitiösa och träningsförhållandena är bra.
I år finns det tio målvakter
i träningsgruppen. Åtta av
dem går i idrottsgymnasiet
och två är från Norrvalla. Målvakterna tränar både skilt och
tillsammans med de övriga
fotbollsspelarna.
- Målvakten är en individuell spelare, som dels ska
behärska spelteknik som
alla andra fotbollsspelare,
men också kunna fånga bollen med händerna, förklarar
Ellu. Dessutom behöver målvakterna kunna styra spelet.
Från målet har de oftast den
bästa översikten över spelsituationen på plan.
- På träningarna tränar vi
bland annat grundteknik för
målvakterna och taktiska
övningar för olika spelsituationer för att sedan övergå
till skjutövningar eller spel-

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

Vasa IFK är med i KPO:s
supporterverksamhet 2015
Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. är en av de föreningar som får understöd via KPO/S-gruppens supporterverksamhet under år 2015.
Alla som är/blir medlemmar i KPO:s ägarkundhushåll (S-bonuskort) kan stöda Vasa IFK genom att koncentrera sina inköp
till KPO/S-gruppen. Din Bonus behåller du själv - stödsumman
är ett extra understöd som KPO betalar till föreningen.
Nu behöver vi alltså DIN hjälp! Gör så här för att dina inköp
skall registreras till förmån för föreningen!
Logga in på www.s-kanava.fi

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

övningar tillsammans med
övriga spelare. Ibland har vi
teoriundervisning, då vi går
genom olika strategier, och
nu har vi också haft bollövningar på mjuk matta, förklarar Ellu och tillägger i förbifarten att han nyligen producerat
en dvd för undervisning, där
just dessa övningar presenteras.
Målvakterna följer, precis
som alla andra idrottare vid
idrottsgymnasiet, den nationella läroplanen för idrottsgymnasier. Den möjliggör
träning under skoldagen och
på så sätt blir det en naturlig rytm mellan träning, vila
och skolgång. Träningen
hålls av ett tränarteam, som
arbetar över grengränserna
vid behov. Ellu, Tomi Kärkkäinen och Marko Uusitalo
har ansvaret för fotbollsträningarna. Vid sin sida har de
tränare som bistår med sin
specialkunskap vid behov.
Målvakterna kan till exempel
ha styrketräning med Magnus
Häggblom, träna snabbhet
med Tom Andtbacka, få rehabiliteringsträning under Johan
Nordmyrs ledning eller testas
av Mika Lehtonen i gymnasiets eget testlabb
- Målvakterna tränar tisdag,
onsdag och torsdag förmiddag i grupp, berättar Ellu. Utöver detta har de individuella

träningsprogram, som anpassas efter individens behov
och förstås enligt säsongen
och vad de tränar i sina egna
lag.
På vintern tränar alla fotbollsspelare i Botniahallen. Transporten till och från
Botniahallen tar drygt tjugo
minuter med bussen, som
fotbollsspelarna delar med
gymnasiets övriga idrottare,
och på våren och hösten
sker träningarna på utekonstgräsplanvid Norrvalla eller i
Adidashallen. Från och med
hösten kommer gymnasiet att
flytta till nya undervisningsutrymmen i Campus Norrvalla.
Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium och Folkhälsan
Utbildning Ab kommer att utöka sitt samarbete och tanken
är detta ska ge både mer möjligheter och resurser till vidareutveckling av ett finlandssvenskt kompetenscenter.
- För fotbollsspelarnas del
borde det här bara medföra
fördelar vad det gäller träningsutrymmena, avrundar
Ellu. Jag hoppas att vi kan bibehålla den varma och öppna
stämningen och även i fortsättningen få jobba med målmedvetna studerande, som
kommit hit för att både sköta
studier och utvecklas som fotbollsspelare!

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

VIFK on valittu mukaan KPO:n
kannustajat–toimintaan 2015
Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f. kuuluu niihin seuroihin jotka saavat tukea KPO/S-ryhmän kannustajat-toiminnan
kautta vuonna 2015.
Kaikki nykyiset/tulevat KPO:n asiakasomistajataloukset
(S-kortin omistajat) voivat tukea Vasa IFK:ta keskittämällä
ostonsa KPO:n ja S-ryhmän toimintapisteisiin. Saat Bonuksen itsellesi normaalisti - tukisumma on lisätuki jonka KPO
maksaa seuralle.
Nyt tarvitaan SINUN apusi! Tee näin jotta ostoksesi rekisteröityvät seuran hyväksi!
Kirjaudu www.s-kanava.fi
(Klikkaa Oma S-kanava yläoikealla)
Klikkaa Bonus ja Ostokset
=> Klikkaa Ilmoittaudu kannustajaksi
=> kirjoita rasti ruutuun:
Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa rf
=> Klikkaa Päivitä tiedot (alaoikealla)
Kirjaudu ulos

Text och bilder: Pia Hildén
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Tidningen blir vad VI(fk) gör den till
Synd att den där ”någon” inte existerar
Tiden går. Första gången
jag satte ihop den här tidningen var faktiskt 1990. Vart
försvann alla år? Tidningen
har inte utkommit alla år.
I något skede höll vi upp
något år. Men för det allra
mesta har tidningen kommit
ut rätt så regelbundet. Ingen
aning om hur många nummer det har blivit. Kanske
det här rentav är någon form
av ”100-tidningsjubileum”?
Inte vet jag. På senare tid
har jag glatt mig åt att det
ofta har funnits bidrag från
er andra. Det är bra. Blir enformigt om det står samma
namn under varje text.
Jag vill understryka att
tidningen blir vad vi tillsammans gör den till. Insändare i
lokaltidningen påverkar inte
innehållet särskilt mycket.
Ej heller goda råd om vad
”någon” gärna kunde skriva
om. I regel tycker folk att
”någon” borde göra reportage om det lag där deras eget
barn spelar. Förståeligt i sig.
Men den där ”någon” existerar dessvärre inte.
Hmmm… Nu låter det som
om jag på sistone skulle ha
råkat ut för kritik för tidningens innehåll. Så är inte fallet.
Inte kritik som har kommit
till min kännedom åtminstone. Jag bara filosoferar lite
kring det hela.
Rent cyniskt kan sägas att
tidningen fylls enligt följande mönster: 1) Annonser, 2)
det som andra än undertecknad skriver varpå 3) jag fyller de tomma sidorna.
Jag sticker inte under stol
med att det är annonsintäkterna som gör att tidningen
ges ut.
Själv har jag inte tagit emot
vare sig en enda penni eller
en enda cent under de här
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åren. Jag tycker helt enkelt
det är bra att det finns föreningar som sysselsätter barn
och ungdom. Men här skall
genast sägas att den tid jag
sätter ner är otroligt lite jämfört med en som tränar ett
juniorlag. Med jämna mellanrum är det skäl att lyfta
fram vilken enorm tidsåtgång dessa offrar för andras
barn. Också den lagledare
som får allting att rulla vid
sidan av det som sker ute på
planen är värd ett omnämnande.
Sånt där har jag också sysslat med. Men inte numera.
Därför är det också svårare
för mig att fylla sidorna nu
jämfört med tidigare. Jag är

helt enkelt inte up-to-date
med vad som händer ute på
fältet. Därför handlar mina
egna bidrag vanligen om
sånt som inte är direkt VIFKrelaterat. Må sedan gälla ett
besök på en match i Bundesliga, något om då Finland
spelade om bronset vid OS i
Stockholm 1912, tjeckiska ligan eller något annat.
Naturligtvis skall vi ha med
annat också. Därför är jag
synnerligen tacksam över
exempelvis de lagpresentationer som tränare/lagledare/föräldrar ställer upp
med. Många av dessa texter
har organiserats via Krister
& Cisse Grönholm.
För att inte tala om de läs-

värda intervjuer som ”Pese”
Siegfrids ställt upp med genom åren. På senare år har
exempelvis Marcus Beijar
varit flitig med bidrag från
dam– och flickfotbollens
sida. Men stort tack även till
alla andra som med jämna
mellanrum bidragit.
En värdefull medarbetare
har vi haft i Johan Geisor.
Det är många proffsiga bilder som vi har fått via honom.
Vidare finns det en stab
som hjälper till med översättningarna. Då jag skriver
på finska ser det ut som ett
lite barn skulle göra det. Så
det är bra att någon ser över
det där.
Leif Granholm sköter layouten. Det faktum att tidningen är snyggt utformad
beror på honom, inte på mig.
Utan kompetenta medarbetare går det inte att göra en
tidning.
För att inte tala om alla annonsörer. Som jag redan var
inne på är det för att hjälpa
upp föreningens kassa som
vi gör den här tidningen. Här
upplever jag att föreningens
ordförande drar ett för stort
lass på egen hand. Jag tror
säkert det finns många där
ute som gott skulle kunna
ge en hjälpande hand på
den här punkten. Säg nu att
man skulle ha ett dussin personer som skulle dra in annonser för en tusenlapp per
tidning. Redan en sådan sak
skulle avlasta vår ordförande väldeliga. Detta utan att
det skulle innebära ”oavlönat halvdagsjobb” för någon
annan. Många bäckar små,
ni vet...
Claus Stolpe

Kakkosdivisiiona on mielenkiintoinen,
vaikka meidät nostettiin Ykköseen
Koska elin vielä siinä uskossa, että VIFK pelaa kakkosessa tänä kesänä koostin
vähän ajatuksia edessä olevista muutoksista. Nyt tätä
kirjoitettaessa olemme siis
Ykkösessä. Tänä vuonna
vastustajina ovat muun
muassa TPS ja Haka. Mutta
kakkosessa tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin sen
verran mielenkiintoisia, että
pitäydyn niissä hieman. En
nimittäin oikein jaksa uskoa,
että tämä on se taso, jolla
muutosten pitäisi tapahtua.
Mieluummin astetta ylemmällä. Tuntuu hiukan ylelliseltä pyörittää valtakunnallista sarjaa, jossa on suuret
kustannukset ja enimmäkseen aika vähän yleisöä.
Seuraavaa juttua voitaisiin
ehkä pitää Kiiston kesän kotiotteluiden
mainoksena?
Siitä vaan. Ja mikäli he tekevät oman lehden jossain
vaiheessa, heillä on täysi suostumukseni julkaista tämä
juttu.
Tuskin kukaan, joka aktiivisesti seuraa jalkapalloa elää
enää siinä uskossa, että sarjoja pelattaisiin samalla lailla
kovinkaan monta vuotta
perätysten. Harvapa meistä
joutuu jonkinmoisen sydänvaurion takia turvautumaan
alueen kiistellyn sydänkirurgian palveluksiin kuultuaan,
että kakkosdivaria muutetaan taas vuoden 2015 jälkeen.
Viime kaudet on pelattu
neljän, kymmenen joukkueen lohkossa. Vuoden 2016
jälkeen joukkueita on enää
36. Ne jaetaan kolmeen kahdentoista joukkueen lohkoon. Tämä tarkoittaa selkokielellä, että sarjasta putoaa
neljä joukkuetta enemmän
kuin muutoin. Viime vuosina
joka lohkon kaksi huonointa
joukkuetta on pudonnut.
Todellisuudessa tällaista ei

FOTO: JOHAN GEISOR

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

ole itse asiassa tapahtunut,
sillä joku on aina luopunut
paikastaan. Nyt viimeksi JBK
sai säilyttää paikkansa, kun
Honka poistettiin liigasta,
KTP nostettiin ylimpään
sarjaan ja VIFK :n nousun
jälkeen kakkoseen jäi siis tyhjä paikka. Tämä tarkoittaa
myös sitä, että Kerho-07 pelaa länsilohkossa, koska JBK
sijoitetaan pohjoislohkoon.
Honka ottaa farmijoukkueensa paikan kakkosdivisioonassa.
MyPa :lle ei annettu liigapaikkaa ja Ilves saa MyPa : n
paikan. Mutta MyPa :lle annettiin lisenssi Ykköseen.
Mutta nyt oli kyse kakkosesta. Kaudella 2015 sarjan
häntäpäässä tulee olemaan
tiukkaa. Nyt kolme viimeistä
putoaa ja (periaatteessa)
huonoin seiska kustakin lohkosta.
Jos katsomme tätä Vaasan
seudun näkökulmasta, tämä

merkinnee sitä, että seudun
joukkueet pelaavat tästedes aina pohjoislohkossa.
Silloin, kun on pelattu neljässä lohkossa, on länsi- ja
pohjoislohkon raja kulkenut
Vaasan seudulla. Välillä VIFK
on ollut länsilohkossa, välillä pohjoislohkossa. Kun lohkoja on kolme, raja kulkee
sata kilometriä etelämpänä.
Silloin lohkojen välillä siirtyminen koskisi lähinnä
Suupohjan joukkueita. Naapurimme Kiisto on sen eteläisin joukkue. Pohjoisin on
Rovaniemen Santa Claus.
Pohjoiseen päin mentäessä
muut ovat JBK (Pietarsaari), GBK ja KPV (molemmat
Kokkolasta), Ylivieska, AC
Kajaani, OPS (Oulu) ja TP-47
(Tornio). Ja vielä yksi joukkue joka saa VIFK :n paikan.
Nousun suhteen asiat
ovat samanlaiset kuin viime
vuonna. Neljä lohkovoittajaa
arvotaan kahdeksi ottelupa-

riksi, joiden voittajat nousevat. Jos Ykköseen tulee vapaita paikkoja ensimmäisen
saa karsinnan häviäjistä se
joukkue, jolla oli sarjassa
eniten pisteitä. Siksi Atlantis
olisi noussut mikäli lisenssi
olisi myönnetty heille.
Minua tämä hieman hämmästyttää. En tiennyt, että
neljä lohkoa kakkosessa
aiheuttaisi
jonkinmoisen
ongelman. Omalta osaltani
luulisin, että ongelmana on
valtakunnallinen Ykkösdivari. Tulee nimittäin kalliiksi,
kun joutuu kiertämään maata ja pelaamaan puolityhjille
katsomoille. Mutta kokeillaan ja katsotaan miten käy.
Minusta tuntuu kuitenkin,
että ennemmin tai myöhemmin joudutaan kustannussyistä luopumaan valtakunnallisesta Ykkösdivisioonasta.
Claus
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Vi bygger radhus i Yttermalax.
Ännu finns lediga lägenheter kvar.
Ring för mera info!

www.epv.fi

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

LINDBERG CONSTRUCTION
Kaasastået 32, Malax
www.ovelindberg.fi

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

Murning & Kakel
Certifierad för
vattenisolering

2015
Malax

Lär dig hjälpa
Lär dig Första Hjälpen på
Röda Korsets kurser

Aktuella kurser:

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

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

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

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

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

Kurskalender och anmälningar:
www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta-hjalpen
Beställ högklassig Första Hjälpen-utrustning:
www.rednet.rodakorset.fi/osterbotten
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Gilla oss på Facebook och ta del av våra
senaste nyheter, evenemang och erbjudanden.
www.facebook.com/RödaKorset/Österbotten

Vasa IFK:s medlemskort erbjuder möjlighet
till rejäla rabatter vid inköp
från våra samarbetspartners, kolla baksidan av kortet.
Lönar sig absolut att vara medlem
i Idrottsföreningen kamraterna, Vasa r.f.!
Vasa IFK:n jäsenkorttilla on mahdollista
saada runsaita alennuksia
ostoksista yhteistyökumppaneiltamme,
katso kortin takosalta.
Kannatta aivanvarmasti olla
Idrottsföreningen kamraterna, Vasa r.f. jäsen!

”Pese” samlar sina tankar
på ”fotbollsfabriken.fi”
Intressanta förslag kring regeländringar för juniorer
En av de klart mest aktiva medhjälparna genom åren i den här
tidningen är Peter ”Pese” Siegfrids. Undrar för resten hur många
gånger jag har stavat hans efternamn fel? Vid sidan av att hjälpa
med intressanta spelarintervjuer
får han utlopp för sin skrivklåda på
sin websida ”fotbollsfabriken.fi”.
Finns lite allt möjligt. Från beskrivning av enskilda träningsmoment
till någon smaskig sallad han fixat
ihop.
Den 17 oktober (2014) hade
”Pese” lagt in en intressant notis
om regeländringar som är på gång
inom ungdomsfotbollen i Stockholm. Fortsättningen av texten är
nästan ordagrant plockad därifrån. Ja, vissa egna tankar erbjöd
sig den här tidningens redaktör att
lägga till.
Funderingar kring utvecklandet
av fotbollen är ständigt i full gång.
Nu har det varit aktuellt att låta 168
lag få säga sitt genom röstning.
Punkt fyra här under är kanske den
mest revolutionerande, men i Göteborg lär man redan följa det där
(liksom även de tre övriga punkterna).
Punkt fyra är faktiskt ganska
smart då man tänker efter. Hur
mycket tid går det inte åt att en
stackars juniormålvakt skall hitta
någon att passa åt utan att det blir
mål bakåt direkt? Det är väl därför
målsparkarna får slås från straffområdesgränsen i ung ålder i Finland, antar jag. Med det här systemet kunde målsparkarna slås från
rätt ställe och visst uppmuntrar det
passningsspel. Se igenom de aktuelle förslagen här under:

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

3. Extra spelare

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

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

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

När de yngsta spelarna, 8–9-åringarna i femmannafotbollen, ligger
under med fyra mål ska en extra
spelare få sättas in på planen. Tanken är att skapa en sundare idrottsmiljö och jämnare matcher. Knappast någon dum idé. Det där har
man väl för resten kört med i Juniorcupen i många år?

4. ”Första fri”
I både fem- och sjumanna (8–11
år) måste motståndarna backa hem
till egen planhalva när målvakten
ska lägga en inspark. Detta i syfte
att utveckla passningsspelet redan
i tidig ålder. Den här punkten är
som konstaterats den kanske mest
intressanta. Skall bli intressant att
se om det här genomförs och hur
det sedan kommer att tas emot ute
på fältet.
Nåväl. Detta bara som ett exempel
på sånt som Peter Siegfrids funderar kring under rubriken ”fotbollsfabriken.fi”.

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

LAVANKORJUUAIKAA
Lunastushinta
120 €

KATSO MUUT LAVAMALLIT (esim. rakennusjätelavat, romulavat, merikontit, mittatilauslavat)

fincumet.fi

Fincumet Container
PL 7, 39700 Parkano

www.vaasanrakennuskorjaus.fi
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Ehnvallenin tekonurmi
nykyään Isolahden kentällä
Isolahden ala-asteen jalkapallokenttä on varmasti
kaupungin tuulisin kenttä.
Mutta tämän jälkeen se on
varmasti kestosuosikki, kun
harjoituskauden vuoroja jaetaan. Tämä ei sinänsä ole
mikään uutinen.
Mutta se on huomionarvoinen tämän kaltaisessa foorumissa. Ellei muuten, niin sen
korostamiseksi, että vanhaa
tekonurmea voidaan käyttää
monta vuotta sen jälkeenkin,
kun se on vaihdettu joltakin
pääareenalta. Tämä seikka
näyttää monilta unohtuneen, kun keskustelu käy
luonnon nurmesta vastaan
tekonurmi.
Tässä tapauksessa on
kyse siitä, että Vaasan kaupunki varasi 280 000 euroa
hanketta varten. Siis siihen,
että Ehnvallenin vanha tekonurmi, eli se joka oli siellä
ennen kuin Fennia- areena
rakennettiin
siirrettäisiin
sinne. Nurmi itsessään ei
tietenkään maksanut niin
paljon. Mutta valaistus (kuusi pylvästä), maatyöt, aita
ja päätyjen korkeat verkot
aiheuttivat sen, että loppusummasta tuli se mikä siitä
tuli. Usein naristaan viranomaisille ja siitä mitä ne tekevät. Mutta tässä tapaukses-

sa täytyy vain kiittää ja ottaa
vastaan.
Alussa valinta koski Isolahtea, Alkulaa (Vanha Vaasa)
ja Radiotietä (Ristinummi).
Isolahti oli monin tavoin
edullisin. Siellä on valmiit
suihkutilat ja pysäköintitilat.
Ja lisäksi routavauriot eivät
liene kovin pahoja.
Kenttä ei ole ihan täysimittainen. Mutta 96x60 metriä
kelpaa paremmin kuin hyvin alasarjojen
otteluihin.
ANNONSEN
SKALL ÄNDRAS
SÅ ATT 2006  2008 OCH 2013  2014
Harjoituskenttänä se taitaa
FOTO: CLAUS STOLPE
kelvata
vaativimmillekin Fotbollsplanen i Storviken brukar kännas som den blåsijoukkueille. Koko palapeli gaste i Vasa med omnejd. Men framöver lär den bli uppSAMMA
DEN SVENSKA
ANNONSEN
!
skattad
då träningsturerna delas ut på vårvintern. Vasa stad
koottiinPÅ
kauden
2014 lopulla
ja sen jälkeen kumirouhetta köpte det gamla konstgräset från Ehnvallen som blev över
då Fennia Arena byggdes. Efter en del markarbeten, upplevitettiin kentälle.
Claus sättande av stängsel och belysning var det hela klart.
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HYVINVOINTIA BOTNIAHALLISTA JA VAASA ARENASTA
VÄLMÅENDE FRÅN BOTNIAHALLEN OCH VASA ARENA
Urheiluseurat
Idrottsföreningar

Personal Training ja ryhmäliikunta
Personal training och motionsgrupper

Testauspalvelut
Konditionstestning

Kokouspalvelut
Företagsservice

Tapahtumajärjestäjälle
Evenemangsarrangör

Kahvilat ja ravintolat
Café och restauranger

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

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

14

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA

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