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Viss medvind,
men utmaningar finns
Då jag för prick ett år sedan
ventilerade säsongstarten
var läget rätt bra för herrarnas ”rep.-lag”. Efter 10
matcher var saldot 6 vinster,
4 oavgjorda och inga förluster. Det här innebar inalles
22 poäng. I samma läge 2013

har vi som max möjlighet till
21 poäng. D.v.s vi ligger en
poäng efter 2012 om VIFK – i
skrivande stund – vinner tre
kommande matcher; KPV,
GBK och TP-47. Inte omöjligt
med rätt inställning och flyt
med målgörandet. Tyvärr

John Nordblad 60 år

En av föreningens trotjänare, John Nordblad
(t.v.), fyllde nyligen 60 år. Nordblad har ett
mångårigt förflutet inom VIFK i termer av rent
administrativa uppdrag. Utöver att han har suttit
i föreningens styrelse har han erfarenhet från juniorsektionen och som lagledare. Kim Sund och
Henrik Skytte uppvaktar.
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hann jag bara skriva det där
så blev det 1-1 mot KPV.
Säsongen är lång och de
svåraste lagen ser ut att ha
en bra bemanning. Givetvis
hoppas vi på en fortsatt fin
framgång för herrlaget. Hösten brukar dessutom vara
IFK:s starkaste tid och vi
hoppas även på detta denna
säsong.
A- och B- pojkarna har haft
en arbetssam försäsong med
manfall på både tränar- och
spelarsidan. Lagen tillsammans borde räcka till två lag.
Åtminstone om vi har lite tur
med matchdagarna och skador. Träninguppgifterna koordineras nu som en helhet
mellan representationslaget,
A- och B-juniorerna. Allt för
att uppnå bästa möjliga resultat på längre sikt. Upplägget kan man givetvis vara av
olika åsikt om. Men åtminstone löser sig problemen
lättare genom en positiv
inställning och framåtanda.
Både A- och B-juniorerna
har i alla fall gjort bra ifrån
sig på planen – turbulensen
till trots. Detta får vi tacka
de som stöder verksamheten med sin personliga insats. Kul med folk man vågar
lite på!
Damernas division I ser
mycket bra ut. Håller det
i sig så så kan t.o.m ett avancemang inte vara någon
omöjlighet. Samarbetet mellan damlaget och B-flickorna
verkar gå som på räls. Hoppas orken håller i sig genom
hela säsongen. Bara att
önska hela tränar- och lagledartrojkan lycka till i fortsättningen.
IFK:s B-FM flickor har startat bra. De kommer säkert
med samma inställning och
flyt att vara med i höst då
B-flickorna krigar om medaljerna på riksnivå. Detta hoppas vi på alla.
Hoppas det fortsätter på
samma sätt i framtiden.
Verksamheten är just precis
sådan som vad vi gör den

till. Det är upp till var och en
aktiv att bjuda på sig själv
och bidra till framgången.
Sportsligt, organisatoriskt
och inte minst genom att
bidra med insatser som ger
ekonomiska möjligheter till
utveckling och framgång på
alla plan.
Vad gäller det sportsliga så
är ”VIFK:s tränarhandbok”
under uppgradering. Lasse
Mosander uppdaterar innehållet och drar samtidigt ett
antal skolningar av tränare i
VIFK under sommaren. Hoppas att alla tränare ser detta
som en positiv utveckling
att vi får bättre verktyg och
rutiner som underlättar och
bättrar på kvaliten på verksamheten på långsikt. Givetvis krävs det en inre disciplin inom organisationen för
att kvaliten och resultatet
skall bli bättre på vår verksamhet.
Vi lever i märkliga tider.
Stadens organisation har
slutligen vaknat med anledning av kommande problem
vad det gäller ekonomin! Vad
är då resultatet av detta?
Jo, man tar där det är lät�tast att spara in nödvändiga
miljoner euron som behövs
för att upprätta hålla verksamheten. Men vad gör man
då sparobjekten inte längre
finns? Som det ser ut så stryker Sandvikens nya stadion
med underlag med i detta
sammanhang igen en gång!
Hoppas att inte så blir fallet.
Hoppas man i stället tar tag
i de grundläggande problemen och ser över strukturerna som behöver en ordentlig
uppstädning. Sådant ger ett
betydligt bättre resultat på
lång sikt än Sandvikens stadionbygge.
Till slut de som inte ännu
hunnit lösa säsongkort för
i år: Beställ ett sådant på
info@vifk.fi.
Med bästa fotbollshälsningar
Henrik Skytte,
Ordf. för Vasa IFK

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hieman myötätuulta mutta haasteitakin piisaa
Kun tasan vuosi sitten
pohdin alkukauden menoa
olivat miesten edustusjoukkueen osalta asiat melko
hyvin. Kymmenen ottelun
jälkeen oli saldona 6 voittoa,
4 tasapeliä eikä yhtään tappiota. Tämä tiesi kaikkiaan
22:ta pistettä.
Nyt samassa tilanteessa
2013 meillä on mahdollisuus
saavuttaa enimmillään 21
pistettä. Olemme siis pisteen jäljessä, mikäli VIFK
– tätä kirjoitettaessa – voittaa kolme seuraavaa peliään
KPV:tä, GBK:ta ja TP-47:ä
vastaan. Ei mikään mahdoton tehtävä, kunhan asenne
on oikea ja maalinteko sujuu. Valitettavasti ehdin vain
kirjoittaa tämän, kun selvisi
että KPV:n ottelu päättyi tasalukemiin 1-1.
Kausi on pitkä ja pahimmilla vastustajilla näyttää
olevan vahva miehitys. Tottakai toivomme menestyksen jatkuvan miesten edustusjoukkueella. Syksyhän
tapaa olla VIFK:n vahvinta
jaksoa ja sitä toivomme tällä
kaudella myös.
A- ja B-junioreilla on ollut
työläs alkukausi mieskatoineen sekä valmentaja- että
pelaajapuolella.
Yhdessä
joukkueista pitäisi riittää pelaajia kahteen joukkueeseen.
Varsinkin, mikäli meillä olisi
hiukan onnea ottelupäivien
ja loukkaantumisien osalta.
Harjoitukset koordinoidaan nyt kokonaisuudessaan
edustusjoukkueen, A- ja
B-juniorien osalta. Tämä
tehdään, jotta pitkällä tähtäimellä saavutettaisiin paras
mahdollinen tulos. Tästä
voidaan tietysti olla monta
eri mieltä. Mutta ainakin
ongelmat ratkeavat helpommin, kun niihin suhtaudutaan myönteisesti ja pyritään eteenpäin. Sekä A- että
B-juniorit ovat menestyneet
hyvin kentällä- kaikesta häs-

säkästä huolimatta. Tästä
saamme kiittää niitä jotka
henkilökohtaisesti ja lisäksi
omalla esimerkillään tukevat toimintaa. On hienoa
kun löytyy ihmisiä, joihin
voi luottaa.
Naisten Ykkösessä tilanne
näyttää hyvältä. Mikäli tätä
menoa jatkuu, ei edes nousu
ole mikään mahdottomuus.
Naisten ja B-tyttöjen yhteistyö näyttää sujuvan mallikkaasti. Toivotaan, että
voimia piisaa koko kauden.
Toivotan koko valmennus- ja
joukeenjohdolle onnea matkaan.
IFK:n B-SM- tytöt ovat aloittaneet kautensa hyvin. Tällä
samalla asenteella he ovat
hyvinkin mukana taistelemassa syksyllä valtakunnan
tasolla, kun mitaleita ollaan
jakamassa B-tyttöjen sarjassa. Sitä me ainakin toivomme.
Toivottavasti kaikki jatkuu
samalla tavalla tulevaisuudessa. Toimintahan on juuri
sitä miksi me sen teemme.
On jokaisen asia yrittää
parastaan ja olla mukana
luomassa menestystä: urheilullisesti, järjestössä ja
eikä vähiten luomalla mahdollisuuksia, jotka taloudellisesti edistävät toimintaa ja
menestystä kaikilla tahoilla.
Mitä itse urheilupuoleen
tulee, niin ”VIFK:n valmentajakäsikirjaa” ollaan päivittämässä. Lasse Mosander päivittää sisältöä ja kouluttaa
VIFK:n valmentajia kesällä.
Toivottavasti kaikki valmentajat ottavat tilaisuudesta
vaarin ja saamme paremmat
edellytykset ja toimintatavat, jotka helpottavat työtä
ja parantavat toiminnan laatua tulevaisuutta ajatellen.
Tottakai se vaatii järjestössä
sisäistä kuria, jotta tulokset
ja laatu paranisivat.
Elämme merkillisiä aikoja. Vaasan kaupunki on
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vihdoinkin herännyt tulevien talousongelmien takia.
Ja mihin kaikki johtikaan?
Joo, otetaan sieltä mistä on
helpointa säästää vaadittavat miljoonat toiminnan
turvaamiseksi. Mutta entäs
sitten kun säästökohteita ei
enää ole? Juuri nyt näyttää
siltä, että Hietalahden uusi
stadion alustoineen on taas
säästökohteena. Toivottavasti näin ei käy, vaan puututtaisiin perusongelmiin
ja tutkittaisiin rakenteita,
jotka olisivat korjauksen tarpeessa. Sellainen tuottaisi
pitkällä tähtäimellä huomattavasti parempia tuloksia
kuin Hietalahden rakennushankkeeseen kajoaminen.
Lopuksi niille jotka eivät
ole ehtineet lunastaa kausu-

korttia. Tilatkaa kortti osoitteesta info@vifk.fi niin saatte
lisäksi sopivan alennuksen.
Kortti ja lasku tulevat samassa kirjekuoressa postissa. Jäsenkortti lähetetään
kaikille jotka maksavat jäsenmaksunsa
käyttämällä
lehden mukana tulevaa
pankkisiirtolomaketta. Muistakaa käyttää hyväksenne
kaikkia hienoja tarjouksia,
joihin kortti oikeuttaa. Käykää tutustumassa kotisivuihimme www.vifk.fi niin löydätte seuran yhteystiedot
ja sieltä voitte reaaliaikaan
seurata mitä seurassa tapahtuu, varsinkin ottelupäivinä.
Parhain jalkapalloterveisin
Henrik Skytte
VIFK:n puheenjohtaja

Hemmamatcher 2013 Kotiottelut
Ons/Ke 26.06
VIFK vs TP-47
Karlspl./Kaarl. kenttä, 18.30
To/To 04.07
VIFK vs Kerho 07 Sandviken/Hietalahti, 20.00
Ons/Ke. 07.08
VIFK vs PK-37
Sandviken/Hietalahti, 18.30
Lö/La 10.08
VIFK vs Tervarit
Karlspl./Kaarl. kenttä, 16.00
Sö/Su 25.08
VIFK vs OPRa
Sandviken/Hietalahti, 18.30
Sö/Su 08.09
VIFK vs PS Kemi Sandviken/Hietalahti, 16.00
Sö/Su 14.09
VIFK vs FC Ypa
Sandviken/Hietalahti, 16.00
To/To 26.09
VIFK vs GBK
Sandviken/Hietalahti, 18.30
Sö/Su
Sö/Su
Sö/Su

14.07.
28.07.
18.08.

DAMER - NAISET
VIFK - HJS
Karlspl./Kaarl. kenttä, 16.00
VIFK - Merilappi

VIFK - Ilves

Sandviken/Hietalahti, 16.00

Karlspl./Kaarl. kenttä, 16.00

SM-karsinta syksyllä, FM-kval under hösten

"
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VALMENTAJAN PALSTA

Sarjauudistuksia odotellessa tervetuloa
seuraamaan VIFK:n viihdyttäviä pelejä

S

uomen jalkapallokautta on jo pelattu reilun kuukauden verran, ja sitä seuratessa on ajatuksiin hiipinyt
muutamia uudistusmielisiä mietteitä.

Ensinnäkin ulkomaalaisten pelaajien määrä. Jalkapallon
huippuvaliokunta pisti viisaat päänsä yhteen muutama vuosi sitten ja teki päätöksen eri sarjatasojen joukkuemäärien
supistamisesta. Perusteena oli sarjojen tason nostaminen
kauttaaltaan, sekä se ettei suomalaisten pelaajien määrä
riitä tasollisesti mikäli joukkueita pelaisi pääsarjoissa entinen määrä.
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”Ykkösen peleissä on joukkueita joiden avauskokoonpanoissa pelaa 6 – 8 ulkomaalaista. Ja suomalaiset pelaajat
ovat pääsääntöisesti kokeneita pelaajia. Kymmenen joukkueen sarja ei anna uskallusta nuorten pelaajien peluutta00€
miseen.”, Tomi Kärkkäinen sanoo.
rulla

48

(ei digitaaliset)

”I division 1 finns det lag som har 6–8 utlänningar i öppV I N TAGE tapetti
ningselvan. De finländska spelarna är mycket erfarna. I en
Tapettityyppi:
EasyUp.
0,53 inte
x 10,05många
m. Päästöluokka:
M1.
serie
med tio
lag Rullakoko:
finns det
ungdomar
som får
chansen i den serien.” Skribenten Tomi Kärkkäinen är inne
50€ tränare för VIFK:s herrlag.
60€Tillika
på sin andra sejour som
rulla
rulla
(ei
digitaaliset)
en uppskattad sådan med stort hjärta för fotboll i allmänhet – och förhoppningsvis Vasa IFK i synnerhet. Här en
initierad text rörande vissa förnyelser som är aktuella inom
finländsk fotboll. Allt i syfte att föra den inhemska fotbollen
framåt.

61

42

FALS T ERBO tapetti

BOHÈME tapetti

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

Pinnat
uusiksi!

SCALA C LICK 55
vinyylilattia
Uudentyyppinen lattianpäällyste
jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy
lipinta, kosteussuojattu HDF-runko
ja taittopontti. Paksuus 9,4 mm.
Käyttöluokka 23/33. Takuu 15 v.

TARJOUS

49

-

Sisustaminen alkaa Värisilmästä
50€
2
Panu
hittar du hos oss!
/m
TARJOUS

18 90€

IDEO T EX
joustovinyyli

/m 2

Paksuus: 2,8 mm. Käyttöluokka 31.
Takuu 15 v. kotikäytössä.

TARJOUS

00€
22
Panu löytyy meiltä!

LO FT laminaatti

/m 2

Paksuus: 8 mm. Käyttöluokka 23/32.
Kosteussuojattu HDF-runko.
Takuu 25 v. kotikäytössä.

00€
Vaasan Väri
48OyVasa Färg Ab
VInTage tapetti
rulla

(ei digitaaliset)

Smedsbyvägen 17 Sepankyläntie

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
x 10,05
m. Päästöluokka:
651000,53
VASA
65100
VAASA M1.

6150€
rulla

4 - NR 3 2013 www.vifk.fi

4260€
rulla

(ei digitaaliset)

Liiga on liiga, mutta esimerkiksi ykkönen, jonka pitäisi olla
nuorten suomalaisten pelaajien otollinen kasvualusta onkin
muuttunut monessa seurassa ulkomaalaisten temmellyskentäksi. Ykkösen peleissä on joukkueita joiden avauskokoonpanoissa pelaa 6 – 8 ulkomaalaista. Ja suomalaiset pelaajat ovat pääsääntöisesti kokeneita pelaajia. Kymmenen
joukkueen sarja ei anna uskallusta nuorten pelaajien peluuttamiseen.
Sama tauti on levinnyt myös osaan kakkosen joukkueista.
Ja sekös jos mikä on huolestuttavaa. Mikäli suomalaista jalkapalloa halutaan kehittää, tulisi ainakin kakkosessa rajoittaa ulkomaalaispelaajien määrää. Itse olen sitä mieltä, ettei
kakkosessa tarvittaisi ulkomaalaisia ollenkaan. Sillä jokainen ulkomaalainen vie joltain suomalaiselta pelaajalta pelipaikan. Ja kakkonen viimeistään pitäisi olla nuoren pelaajan
kasvualusta.
Toiseksi on tullut mieleen otteluiden saaminen mielenkiintoisemmaksi, jotta yhä useampi ihminen löytäisi tiensä
katsomoon. Ehdotukseni on rangaistuspotkukilpailu mikäli
joukkueet päätyvät tasatulokseen. Rangaistuspotkukilpailun
voittaja saisi kaksi pistettä ja hävinnyt saisi yhden pisteen.
Samalla tappion välttäminen saisi suuremman arvostuksen.
Sillä nykyisin jos esimerkiksi joukkue on pelannut yhdeksän
ottelua ja voittanut niistä viisi ja hävinnyt neljä ottelua on
se saalistanut itselleen 15 pistettä. Samaan pistemäärään
pääsee kolmella voitolla ja kuudella tasapelillä. Eli tappioton
joukkue on pelannut yhdeksän peliä ilman tappiota!! Ja toinen joukkue on hävinnyt joka toisen ottelunsa. Voittamisella
on siis suuri arvo, mutta myös häviöllä pitäisi olla suurempi
merkitys. Ja rangaistuspotkukilpailu tasapelin jälkeen toisi
varmasti lisää mielenkiintoa ottelutapahtumaan.
Jääkiekko on tehnyt uudistuksia vuosien saatossa. Ensin tuli jatkoaikasääntö ja myöhemmin päälle vielä voittolaukauskilpailu. Silti itse peli on pysynyt samana niin pelaajille kuin katsojillekin. Joten miksei ottaisi oppia tämän
maan suosituimmalta kilpailulajilta, mikäli se samalla myös
lisäisi oman lajimme kiinnostusta.
Uudistuksia odotellessa tervetuloa seuraamaan VIFK:n
viihdyttäviä pelejä, joissa kaikin voimin pyrimme voittamaan, mutta myöskin samalla ehdottomasti välttämään tappion katkeraa kalkkia.
Hyvää futiskesän jatkoa, ”Kärde”

Nya Adidas
fotbollskor
har anlänt.

UUDET
adidas
jalkapallokengät
saapuneet.
www.intersport.fi

ADIDAS
NITROCHARGE
3.0 JR

(50,-)

39

,90

ADIDAS
PREDATOR
LZ JR

(130,-)

ADIDAS
ADIZERO
F50 JR

(130,-)

99

,90

99

,90

Intersport Vaasa

Vaasanpuistikko 16, 65100 Vaasa
Puh. (06) 3123511
Palvelemme ma-pe 10-19, la 10-16, su 12-16

Världsarvskryssningar med M/S Corina
Åk på en tvåtimmars världsarvskryssning i
Kvarkens skärgård med M/S Corina. Avgångs- och
ankomsthamn vid restaurang Berny invid
Replotbron.
Tidpunkt: måndagar, onsdagar samt fredagar
och lördagar 24.6-17.8.2013, avgång kl.14:00.
Pris: 16 € / vuxen, 13€ / pensionär, 8 €/ barn <12 år.
Information och bokningar:
Tel: 0500-260 751 (M/S Corina)

Tel. 0500‐369 453 ‐ Lagervägen 11, Korsholm ‐ info@trappor.fi

www.trappor.fi

NR 3 2013 www.vifk.fi - 5

Ria Öling

VIFK har som bekant en
välutbyggd
juniorsektion
och under de senaste åren
har flickjuniorerna haft en
allt mer framträdande roll i
organisationen. B-flickorna
håller till i FM-serien medan
andralaget spelar i division
1. Därutöver har IFK flertalet
spelare som med jämna mellanrum representerar landslaget i olika åldrar.
Den som sett VIFK:s damer
spela boll under säsongsinledningen har med all säkerhet fått syn på tjejen med
nummer 64 på ryggen. Inför
säsongen valde Ria Öling
att återvända till sin gamla
förening efter ett år i Vanda
och PK-35. Totalt medverkade Ria i 26 ligamatcher och
gjorde fyra mål. Därtill spelade hon från start i ligacupfinalen som PK-35 vann.
Året i damligan gav förutom erfarenheter också ett

6 - NR 3 2013 www.vifk.fi
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ligaguld. I den sista omgången säkrade PK seriesegern,
Åland United distanserades
med två poäng. Förutom
spel på högsta nationella
nivå och ett par Champions
League-kvalmatcher som avbytare har också dörren till
landslaget öppnats. Nu, när
vi skriver 2013 i kalendern,
är Ria tillbaka i Vasa. Hon ingår i det Vasa IFK som inlett
säsongen på ett strålande
sätt och hon är redo att lyfta
laget till ligan.
Du tog beslutet att göra
comeback i VIFK, var det ett
lätt beslut att ta?
– Sist och slutligen funderade jag nog en hel del,
det var ganska svårt till en
början. Jag hade rätt många
alternativ men ville ha en
större roll än jag hade i PK
och dessutom ville jag flytta
närmare Vasa. Sist och slutligen vägde nog en flytt hem

tyngst.
Vad är den stora skillnaden
på det VIFK du lämnade och
det du nu kommit tillbaka
till?
– Det är svårt att säga.
Sist jag spelade i VIFK spelade jag i princip bara i Bflickornas FM-serie medan
jag nu spelar med damerna.
Den stora skillnaden kanske
är att vi då, som B-juniorer,
saknade erfarenhet medan
jag nu har hunnit skaffa mig
en hel del och kommer till
ett lag som har mycket erfarenhet bland spelarna.
– Vi har ett bra lag i damettan i år. Vi har en bra mix av
gammalt och ungt och det
att vi fått in spelare med ligarutin i laget gör förstås en
hel del. Jag tror att vi har en
bra chans att spela i ligan
nästa säsong som det sett ut
hittills.
Skiljer sig träningsuppläg-

FOTO: BJARNE NORRGÅRD

get mycket från det du är
van vid?
– Egentligen inte, men vi
har löptränat och byggt upp
fysiken en hel del under vintern och det har nog gett resultat i seriespelet.
Hur har det varit att komma till laget VIFK, har det
varit svårt att komma in i
spelsystemet?
– Sist och slutligen har det
inte varit så svårt, även om
vi spelar annorlunda jämfört
med det jag är van med från
PK-35.
Hur beskriver du din egen
roll i VIFK?
– Jag har en mycket friare
roll om man jämför med tidigare. Här går jag både som
släpande anfallare och på
topp. Jag får använda egna
idéer mycket mer än tidigare
och det uppskattar jag.
Hur upplever du nivån i damernas division 1?

BYGGER

RENOVERAR

– Den är mycket ojämn. Det
finns bra lag, men samtidigt
finns det lag som inte riktigt
hör hemma i serien. Det att
vi vann med 12-0 mot HJS säger en hel del. Så ska det inte
få vara på den här nivån.
Ria ingick i det U19-landslag som tog sig till EM-slutspelet på Irland i augusti.
Under slutkvalet i Portugal
fick Ria stort förtroende av
förbundskapten Marianne
Miettinen och spelade näst
intill fulla minuter under alla
tre kvalmatcherna. Under
säsongen har Miettinen rest
runt och scoutat potentiella
spelare till slutspelet. När
VIFK mötte Kuusysi hemma
var förbundskaptenen på
plats för att ta sig en titt på
bland annat Ria Öling. Trots
att Ria ingått i landslagsringen ett bra tag kan man inför
större mästerskap aldrig
ta sin plats för given, något
som klart och tydligt märks
på Ria.
Det spelas som sagt ett EM
i augusti och du är med i
diskussionerna om en plats
i truppen. Hur viktigt är det
för dig att få en plats?
– Det är ett av de största
målen den här säsongen. Jag
vet att jag har goda chanser
att ta en plats i truppen om

KAARTOS

Båt &
Snöskotersafari
Ove 050-530 8062,
Björkö
Turer i Kvarkens naturvärldsarv. Med båt eller
skoter, sommar
som vinter.

FASTIGHETSSERVICE

jag gör rätt saker under säsongen.
I lottningen till EM lottades
ni mot Tyskland, Norge och
Sverige. Vad säger du om de
kommande motståndarna?
– Vi har ett riktigt bra lag
bland oss som är födda 1994
och jag tror att vi har en bra
chans i EM. Det lär krävas
två segrar i gruppspelet och
Norge och Sverige känns
som lag vi kunde och borde
klara av.
Hur skulle du beskriva din
roll i landslaget?
– Jag har spelat vänstermittfältare i en diamantformation på mittfältet hittills,
en lite annorlunda roll jämfört med den i IFK.
Hur har stämningen varit
i landslaget och vari ligger
era styrkor som du ser det?
– Vi har ett lag med väldigt
bra fysik som orkar bra under matcherna. En annan
styrka är vårt lagspel. Vi
är ett hårt arbetande och
talangfullt lag. EM spelas
alltså i augusti och under
slutet av månaden går VIFK
in i den viktigaste fasen under säsongen, det vill säga
den övre slutserien. Hur ser
du på framtiden och kommande utmaningar?
– Jag har inte tänkt så
mycket på framtiden, faktiskt. Ligaspel är förstås något jag siktar på.
Marcus Beijar

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller till den 30.6.2013
då du kombinerar depositionen med Aktias övriga sparprodukter.
Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid
för en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.
Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
Välkommen till Aktia!
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.

Välkommen till Aktia!

Ser en människa i varje kund.

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215
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

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu

(06) 317 7900
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FOTO: JOHAN GEISOR

VIFK har inlett säsongen
piggt och krigar på bland
topplagen. En som alltid har
spelat i VIFK sedan han började med fotboll är 22-årige
Jonas Pitkäkangas. Han spelar ytterback i representationslaget men tidigare var
han nästan alltid anfallare. I
den moderna fotbollen blir
det allt vanligare att anfallare skolas om till ytterbackar
eftersom ytterbackarna deltar allt mer i anfallsspelet.
De som har sett Jonas
spela kommer antagligen
ihåg om de har sett honom
skjuta. Hans vänner tycker
att han skjuter så hårt att
de skapade en grupp på
Facebook som heter ”Tyst-
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naden som uppstår när Pitkäkangas laddar bössan”.
Jonas säger att han har skjutit barfota mot radare för
några år sedan och då blev
det 121 km/h som resultat.
Det är mycket hårt och med
fotbollsskor skulle resultatet
säkert ha blivit ännu högre.
Jonas är från Smedsby men
har som många andra idrottare gått i gymnasiet i Vörå.
Till vardags jobbar han i en
telefonbutik i Vasa och högskolestudierna är pausade
åtminstone för tillfället.
Du spelade anfallare tidigare i din karriär men nu är
du ytterback. Hur är det att
spela ytterback jämfört med
att spela som anfallare?

– Det är mycket enklare
att spela ytterback, man har
mera tid med bollen och
ser allt som händer framför sig. Som anfallare löper
man mycket i djup och har
kanske inte lika mycket boll
och tid med bollen som man
har som ytterback. Men att
spela anfallare är nog lite roligare än back, säger Jonas
med ett leende.
Vilka är dina bästa egenskaper som fotbollsspelare?
– Skottet, snabbheten,
spelförståelsen och att aldrig ge upp. Jag vill vinna varje match till varje pris.
Vad tycker du borde förbättras i ditt spel?
– Att öppna spelet, posi-

tionsspelet i försvaret och
att få en säkrare vänsterfot.
Vilka är era hårdaste konkurrenter i årets div.2?
– YPA, PS Kemi och GBK
har man väl tänkt skall finnas i toppen i år! Men dom
har ju inlett lite olika. Alla
lag är svåra att möta eftersom de flesta backar hem
och gör det jobbigt för oss.
Det finns inga lätta matcher
i den här serien.
Vad får man uppleva om
man kommer och ser era
hemmamatcher i år?
– En publikvänlig fotboll
där 11 blåklädda gubbar
strävar efter att spela med
stort bollinnehav och verkligen ger allt för den blåa
tröjan. Framför allt får man
se många mål och sköna vinster!
Vem är den bästa spelaren
du har mött?
– Jag har mött spelare som
Teemu Pukki, Lauri Dalla
Valle och Petteri Forsell som
junior. Men på seniornivå
har inte lagt märke till någon
speciell spelare.
Har du några förebilder
inom fotboll?
– Zinedine Zidane har
alltid varit min favoritspelare! Men spelare som Dennis Bergkamp och Thierry
Henry är också två av mina
stora idoler, de har ju spelat
för Arsenal som är mitt favoritlag.
Hur högt siktar du på att
komma inom fotboll?
– Det skulle vara en dröm
att spela med VIFK i ligan.
Men som mål har jag att utvecklas och bli så bra som
möjligt och förhoppningsvis
spela som proffs någon dag,
avslutar han med glimten i
ögat.
Peter Siegfrids

TM 5 2013 /TL 4 2013
testimenestyjärenkaat
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www.klytz.fi
Avoinna arkisin klo. 8-17 lau. suljettu.

599 €

PRESTANDA OCH KVALITET TILL ETT FÖRMÅNLIGT PRIS!
Korsholmsesplanaden 38, Vasa
Tel: 06-3197700 | info@multitronic.ﬁ
Öppet: Vardagar 9-17 | Lördag stängt

WWW.MULTITRONIC.FI

OSTAMME AUTOJA
Vuosim. 2006 - 2013. Tarvitsemme hyviä
autoja. Mielummin ajettu alle 100 tkm.
TEE MYYNTITARJOUS

Jens Wistbacka 050-414 2200, Vaasa

Rinta-Joupin Autoliike Oy
VAASA Mejerikatu 15B (Kokkolantien varrella)
Puh. 020 7772104

Palv. ma-perj 9-18, la 10-15
www.rinta-jouppi.com
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Sommarens fotbollsskolor
Nu är vi igång! Ni i juni har vi börjat med VIFK ”sommarfotbollen”. De redan traditionella och omtyckta fotbollskolor har startat. Men känn ingen sorg, än hinner man med.
Fotbollsskolorna är öppna för alla intresserade och från
alla föreningar.

*Teknikskola
I år har man ”Teknikskola” för flickor 00-02 och 03-05 födda. För pojkar finns ”Teknikskola” i tre klasser,
99-00, 01-03 och 04-05 födda.

* Kamratligan

För de allra yngsta finns ”Kamratligan”, den pågår onsdagar på Lilla Ehnvallen kl 18.00-19.00. I år är Kamratligan
för 2006-2008 födda flickor och pojkar.
Mera info hittar du från annonser här i tidningen eller från
hemsidorna; www.vifk.fi, uppe till högre finns ”Fotbollskolor” eller ring 044-0331624.
Som tränare i finns bla Christian Sund och Glenn Nordström.

Tyttöjen
Tekniikka koulu

Poikien
Tekniikka koulu

Ikäluokat:
T00-02 ja T03-05
Hinta: 80:Paikka: MTV

Ikäluokat:
P99-00, P01-03, P04-05
Hinta: 80:Paikka: MTV

Kesä-Elokuu
Tiistai ja torstai
Alkaa 4.6

Kesä-Elokuu
Tiistai ja torstai
Alkaa 4.6

AVOINNA KAIKILLE KAIKISTA
SEUROISTA!
KAIKKI OVAT TERVETULLEITA!

AVOINNA KAIKILLE KAIKISTA
SEUROISTA!
KAIKKI OVAT TERVETULLEITA!

Ilmoittaudu/info:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
www.vifk.fi -> Jalkapallokoulut

Ilmoittaudu/info:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
www.vifk.fi -> Jalkapallokoulut

Flickornas
Kamratligan

Poikien
Kaveriliiga

Välkommen alla
att ha roligt i
bollens tecken!

Tervetuloa mukaan
pitämään hauskaa
palloilun merkeissä!

Onsdagar
Plats: Ehnvallen
Kl 18.00-19.00
06/07/08 födda

Keskiviikkoisin
Paikka: Ehnvallen
Klo 18.00-19.00
06/07/08 synt.

Anmälning/Info:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
www.vifk.fi -> Fotbollsskolor

Ilmoittaudu/info:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
www.vifk.fi -> Jalkapallokoulut

* Kesän jalkapallokoulut
Kesä on täällä ja jalkapallokoulut on alkananeet.
Nyt kesäkuussa on suositut jalkapallokoulut pyörähtäneet
käyntiin, mutta ei hätää, vielä ehtii hyvin mukaan. Jalkapallo koulut on avoinna kaikille halukaille, kaikista seuroista. Kielikylvyn saa kaupan päälle!

* Tekniikakoulu
Tyttöjen ”Tekniikkakoulu on tänä vuonna 00-02 ja 03-05
syntyneille. Poikien ”Tekniikkakoulussa” on kolme ryhmää 99-00, 01-03 ja 04-05 syntyneet.

* Kaveriliiga
Kaikkien nuoremmille on ”Kaveriliiga”. Se pyörii keskiviikkoisin Ehnvallenilla kello 18.00-19.00. Kaveriliiga on
2006-2008 syntyneille tytöille ja pojille.
Lisää tietoa löydät tämän lehden ilmoituksista tai kotisivuilta; www.vifk.fi, ylhäällä oikealla on ”Jalkapallokoulut”
tai soita 044-0331624
Kouluttajina tänä vuonna toimii mm Christian Sund ja
Glenn Nordström.

Tyttöjen
Kaveriliiga
Tervetuloa mukaan
pitämään hauskaa
palloilun merkeissä!

Keskiviikkoisin
Paikka: Ehnvallen
Klo 18.00-19.00
06/07/08 synt.
Ilmoittaudu/info:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
www.vifk.fi -> Jalkapallokoulut

Flickornas
Teknik skola
Juni—Augusti
Tisdag o torsdag
Börjar 4.6
Åldersklasser:
F00-02 och F03-05
Pris: 80:Plats: MTV
ÖPPET FÖR ALLA FRÅN ALLA
FÖRENINGAR!

ALLA ÄR VÄLKOMNA!

Du är viktigast.
Sinä olet tärkein.
Låt oss kartlägga ditt Tule Henkilöturvan
Personskydd.
tarkastukseen.
Handelsespl 19-21, VASA
www.lokaltapiola.ﬁ
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Kauppapuist. 19-21, VAASA
www.lahitapiola.ﬁ

Anmälning/Info:
krister.gronholm@vifk.fi,

044-0331624
www.vifk.fi -> fotbollsskolor

Pojkarnas
Kamratligan

Välkommen alla
att ha roligt i
bollens tecken!

Onsdagar
Plats: Ehnvallen
Kl 18.00-19.00
06/07/08 födda
Anmälning/Info:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
www.vifk.fi -> Fotbollsskolor

Pojkarnas
Teknik skola
Juni—Augusti
Tisdag o torsdag
Börjar 4.6

Åldersklasser:
P99-00, P01-03, P04-05
Pris: 80:Plats: MTV
ÖPPET FÖR ALLA FRÅN ALLA
FÖRENINGAR!

ALLA ÄR VÄLKOMNA!
Anmälning/Info:
krister.gronholm@vifk.fi,

044-0331624
www.vifk.fi -> fotbollsskolor

FOTO: JOHAN GEISOR

”Hamppe” Holmgren gjorde sin sista match för VIFK då man mötte VPS i cupen. Därefter blev det klart för en fyra år lång
vistelse i Åtvidaberg. Dessvärre råkade han ut för en spricka i foten redan på sin första träning i Sverige. Men humöret
verkade det ändå inte vara något fel på i det skede som vi fick tag på honom.

”Hamppe” saa yhä enemmän kiinnostavia
kokemuksia jalkapallon kautta
Jo ennen kuin viime VIFKlehti meni painoon, olimme
sopineet Hampus Holmgrenin kanssa, että hän kertoisi
vähän jalkapalloseikkailustaan Åtvidabergissa. Harmillista kyllä hän sai murtuman
jalkapöytään heti ensimmäisissä harjoituksissa. No,
sopimus on nelivuotinen.
Joten aikaa riittää osittaa
kykynsä. Potentiaalia löytyy.
Suurta potentiaalia. Jo kun
hän oli pieni, niin ajattelin
että hänestä voi tulla todella
hyvä. Tähän ei nyt tarvinnut
mitään suurta analyytikkoa,
sillä hän vipelsi kentällä kuin
kärppä.

Pääsiäisen aikoihin siis selvisi, että seuraava seura on
Åtvidabergs FF. Otan riskin
vaikuttaa kaikkitietävältä väittämällä, että kyseessä on
hyvä vaihtoehto. Pienestä
Åtvidabergin
kaupungista
on vaikea saada täysin omia
kasvatteja Allsvenskaniin.
Sitä vastoin he ovat erittäin
taitavia jalostamaan lahjakkuuksia, jotka tulevat seuran
riveihin vähän alle 20-vuotiaina. Kaiken kaikkiaan on
lähes epäloogista, että niin
pieni paikkakunta kuin Åtvidaberg on korkeimmalla
sarjatasolla. Mutta hyvin he
vain pärjäävät.

Sitäkin huonommin kävi
heti alkajaisiksi Hampukselle.
Heti
ensimmäisissä
harjoituksissa hän sai murtuman jalkapöytäänsä, kun
hän peitti laukausta. Se ei
tahtonut parantua joten perjantaina 10.5. oli leikkauksen
aika. Tämän jälkeen lasketaan toipilasajaksi kuutisen
viikkoa.
- Totta kai on ollut aika
yksitoikkoista. Olen kuitenkin yrittänyt rakentaa lihaskuntoa. Olen ollut gymillä
ja pyöräillyt melkein joka
päivä.
Sosiaalinen puoli ei ole
tuottanut vaikeuksia. Hä-

nellä on jo nyt hyviä ystäviä. Asumisolot ovat väljät,
joten sekin palapelin osa on
asettunut paikoilleen. Mahdollisuus saunoa on tietysti
Åtvidabergin suomalaisen
lupauksen mieleen. Joukkue
kerääntyy aina hyvissä ajoin
ennen harjoituksia ja viettää
aikaa yhdessä. Myös ruokaillaan yhdessä. Kaikki tämä
on tietysti hyväksi joukkuehengelle.
- Åtvidabergin kotiotteluihin on tullut noin 5.000 katselijaa. Sehän on hauskaa.
Vaikuttaa siltä, että huippujoukkueetkin ovat valmistautuneet kovaan otteluun
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Vamp - pioneer in
arc flash protection

kun ne tulevat tänne.
Hampus Holmgren täyttää
18 vuotta vuoden loppupuolella. Siitä huolimatta hän on
ehtinyt kokea yhtä sun toista jalkapalloelämässään. Nyt
viimeksi P18-maajoukkueessa. Aikaisemmin P17- ja P16maajoukkueissa. Jalkapalloilun ulkopuolella hän käy
lukion toista vuosikurssia.
Vuoden 2013 alussa alkoi
uusi luku Hampus Holmgrenin jalkapallouralla. Hän
oli harjoittelemassa Åtvidabergs FF:n kanssa. Puhumme pienestä paikkakunnasta
muutama sata kilometriä
Tukholmasta etelään. Lähimmät suuret kaupungit
ovat Linköping ja Norrköping. ”Åtvid” ei ole mikään
tuntematon seura tämän
lehden lukijoille. Numerossa
4/2012 oli sekä suomen- että
ruotsikielinen artikkeli painopisteenä joukkueen viime
kauden todella hauska laulu
mutta myös tämän todellisen, merkillisen klassikon
esittely. Piskuinen Åtvidaberg jopa voitti kaksi kultaa
1970-luvun alussa. Sitten tuli
kovat ajat kun pääsponsori
Facit meni nurin. Nyt ”Åtvid”
on kaikkien ihmetykseksi
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www.astorvaasa.fi 06-326 9111

ollut takaisin pääsarjassa
muutaman viime vuoden.
- Luinkin itse tämän artikkelin, nauraa ”Hamppe”.
Mutta silloinhan ei tullut ajatelleeksi, että pelaisin siellä
joskus itse.
Mukavaa Hampuksen osalta oli, että hän sai melkein
kolme viikkoa aikaa näyttää
kykynsä. Silloin pääsee sisälle joukkueeseen aivan eri
tavalla.
- Tuntui että meni hyvin.
Mutta on tietysti hauskaa,
että he tosiaan halusivat minut tänne.
Pelaaminen
Allsvenskanissa on kauan kiehtonut
häntä. Osaksi koska Ruotsin
jalkapalloilu on korkeammalla tasolla kuin kotimaassa. Mutta osaksi myös koska
Ruotsin P21-sarja on kovata-

soinen. Joten he, jotka eivät
mahdu Allsvenskanin kokoonpanoon saavat mahdollisuuden pelata korkeatasoisia otteluita tarvitsematta
hakea lainapestiä toisesta
seurasta.
Kaiken kukkuraksi hän sai
lähteä joukkueen mukana
harjoitusleirille
Turkkiin.
Ei ihan huono homma. Hän
jopa sai peliaikaa yhdessä
leirin harjoitusottelussa.
Tottakai on harmillista,
että alku ei ole ollut paras
mahdollinen. Mutta pitemmällä aikavälillä on tällainen
loukkaantumisjakso
pieni
juttu. Loukkaantumiset kuuluvat jalkapalloon, joten on
vain otettava uutta vauhtia.
Vaikka Hampus on syntyperäinen vaasalainen (Isolahdesta) on hän tähän saakka

www.vallonia.fi 06-328 8200

käynyt lukiota Vöyrillä. Niin,
siellä hän on oikeastaan
kirjoilla edelleen.
Jos haluaa panostaa
urheiluun, on Vöyri hyvä
vaihtoehto. Siellä onnistuu
saamaan hyvän tasapainon
koulutyön ja harjoittelun
välille, kehuu ”Hamppe”.
Lukion on määrä kestää
neljä vuotta, jotta opinnot
eivät häiritsisi jalkapalloilua
liikaa. Nyt jalkapalloilu menee ensimmäisenä. Kouluun
ei panosteta samalla tavalla.
- Voin varmaan suorittaa
jotain kursseja etäopintoina.
Pitää myös tarkistaa, jos
täällä voisi suorittaa jotain
vastaavia kursseja. Mutta
tätä on katsottava myöhemmin.
Claus Stolpe

Nästan 40 fotbollsspelare under samma tak
Idrottsgymnasiet i Vörå
har fotboll, skidning, orientering och friidrott som sina
huvudgrenar. Idrottare från
hela Svenskfinland bor på
internatet i Vörå, tränar
tillsammans och studerar
i idrottsgymnasiet. I höst
kommer fotbollsspelarna att
vara nästan 40 till antalet.
Fotbollslinjen i Vörå har
utvecklats mycket under de
senaste tio åren. Idag ingår
fyra fotbollstränare i idrottsgymnasiets tränarteam och
bland de nästan 40 fotbollsspelarna finns många duktiga och utvecklingsvilliga
spelare. – Det blir ungefär
lika många flickor som pojkar på fotbollslinjen i höst,
säger Roland Villför, linjeledare för idrotten och studiehandledare i skolan. Vi tog
in ungefär 75 % av de som
sökte till idrottsgymnasiet
och vid urvalet var poängen
från grenförbunden det mest
avgörande.
Linnea Hjerpe har gått ett
år i idrottsgymnasiet. Förra
säsongen spelade hon med
B-flickorna i division ett i
moderföreningen I-JBK.
I
höstas började hon i idrottsgymnasiet, i vintras blev
hon uttagen till landslagsläger, i våras spelade hon flera
matcher med U17-landslaget
och nu spelar Linnea med
B-FM-flickorna i VIFK. Hur
har det gått att kombinera
idrottsgymnasiet, landslagsuppdrag och en ny förening?
– Det har gått bra. Alla tre
är på sätt och vis samman-

tid fått det stöd jag behöver
från Vörå. Om jag får ledigt
från Åtvidaberg några dagar
i höst så inleder jag studentskrivningarna i Vörå. Om det
går som jag planerat skriver
jag finska, engelska och hälsolära i år.
Hampus räknar med att
han är i spelskick igen inom
juni månad efter den skada
han ådrog sig i våras.

För Hampus Holmgren är det
spel i Allsvenskan och att
slutföra gymnasiestudierna
vid idrottsgymnasiet som
gäller de närmaste åren.

länkade med varandra och
samarbetet har fungerat
utan problem. Linnea har
bott på internatet och pendlat mellan VIFKs träningar
och gymnasiet. Hon lyfter
fram att idrottskulturen
vid idrottsgymnasiet är en
styrka: - Man lär sig av varandra och får stöd och hjälp
av varandra, då man bor och
tränar tillsammans. Jag har
blivit mer medveten om vad
som krävs av en elitidrottare, både när det gäller sömn,
mat och träning.
Skillnaden mellan ett idrottsgymnasium och ett vanligt
gymnasium är helhetstänkandet och idrottsläroplan.
I ett idrottsgymnasium ingår
idrotten i undervisningen.
Ett tränar-team samarbetar
kring idrottaren, boende och

– Jag är ivrig på att få speltid och vill förstås på sikt
skapa mig en plats i startelI år har Linnea Hjerpe kombi- van. Åtvidaberg har ett välnerat studier i Vörå samgym- digt bra lag, så det kommer
nasium-idrottsgymnasium
att bli svårt, men det är mitt
med landslagsuppdrag och
mål att klara av det.
spel med VIFKs B-FM-flickor.
Marko Uusitalo, ansvarig
för fotbollslinjen vid idrottsträningsmöjligheter
finns
gymnasiet, säger att Hamnära gymnasiet och mat serpus är en av de mest talangveras tre gånger om dagen.
fulla spelare som kommit
Träningen ska komplettera
till idrottsgymnasiet. - Hamföreningarnas träningar och
pus har utvecklats mycket
inom fotbollen satsas mycket
och mognat under de här
på den individuella spelaruttvå åren i idrottsgymnasiet.
vecklingen.
Hela tiden har vi haft ett fint
Både
landslagstränarna samarbete med Vasa IFK och
och andra tränare följer med det här är ett bra bevis på
vad som händer i Vörå. I vå- att samarbetet burit frukt. Vi
ras skapade det rubriker då är väldigt stolta över att ha
Åtvidaberg FF, som spelar i fått en kille till Allsvenskan
Allsvenskan, skrev kontrakt från idrottsgymnasiet och
med Hampus Holmgren, önskar Hampus all lycka i
andraårsstuderande
vid framtiden!
idrottsgymnasiet. I fjol speText och bilder Pia Hildén
lade Hampus i VIFK och han
har också representerat Fin- En intervju med Hampus
land i U 17 och U18-landsla- och videopresentation av
fotbollslinjen finns på
gen.
www.vora.fi/gymnasiet
– Övergången till Åtvidaberg har gått bra. Jag har all-
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Fler ryms i Vikinga -04

Vifk P-04 Smedsby
Foto: Patrik Forth

Nu då sommarlovet är
här kan våra 9-åringar från
Smedsby redan se tillbaka
på ett halvår fyllt av kul aktivitet. Sedan januari hade
Smedsby´04 tränat en gång
i veckan i Keskuskoulus
gymnastiksal. En del träningspass har också hållits
i Botniahallen, tillsammans
med City och Vikinga. Deltagarprocenten har från början varit hög och intresset
är på topp. Så fort det blev
barmark flyttade man utom-
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hus. Först på grus senare på
gräs. Samtidigt ökade man
träningsantalet till två gånger i veckan.
Våra träningar hålls i
Smedsby, så pojkarna har
nära till träningarna. Till
denna säsong har vi fått tre
nya spelare. Ingen har slutat, så under försäsongen
konstaterades att det är
17 stycken ivriga pojkar
som deltar. Majoriteten är
svenskspråkiga, men också
finskspråkiga finns med.

Träningarna dras i huvudsak på svenska, men viktiga
instruktioner kommer också
på finska. På det sättet vill vi
stärka båda språken för alla!
Under sommaren deltar
man i Juniorcupen och distriktsserien. Till distriktsserien är vi anmälda med
två lag, för att öka speltiden
hos spelarna. Kokkola Cup
och Norrvalla Cup är även
påtänkta och naturligtvis
deltar vi i Wasa Footballcup.
Text: Daniel Nylund

Pojkar födda 2004 i VIFK är
för tillfället indelade i 3tre
lag. Pojkarna är indelade i
Vikinga , City och Smedsby.
Dom är, grovt taget, cirka
15 spelare i varje lag och
i alla lag finns både finskoch svenskspråkiga. Finns
det bättre sätt att lära sig
”andra” språket än detta?
Ha roligt, spela fotboll, få
nya vänner och lära sig
svenska/finska. Lite mer
preciserat så är antalet
spelare/lag mellan 11-17,
det är ganska passligt så
att alla får ordenligt med
speltid, samt att träningarna
speciellt vintertid blir mera
effektiva.

Senaste vinter har VIFK Vikinga tränat i en gymnastiksal en gång per vecka samt
haft ett samarbete med VIS
och tränat friidrott i Botniahallen. I Botniahallen har
de också tillsammans med
City och Smedsby haft en
träningstur per vecka. Men
det är förstås utomhussäsongen som bjuder på det
riktigt roliga!
Under våren väntade man

förstås på att få spela utomhus på fina Ehnvallen så
fort planen blev snöfri. Träningarna utomhus startade
i slutet av mars. Några träningsmatcher var snabbt inbokade under april och maj.
Nu då sommarlovet har börjat finns än mer tid för fotboll, för den som bara vill.
VIFK Vikinga deltar förstås
i Wasa Footballcup. Men
man deltar också i Tigers
Cup som spelas i Seinäjoki i
augusti. Några längre resor
är inte inplanerade denna
sommar. Med säkerhet blir
det fotboll för hela slanten
då vi även deltar i Juniorcupen och distriksserien. Då
får man möta lag från nejden
i samma åldersklass.
Blev du intresserad av att
komma med?
Kamraterna har väldigt kul
tillsammans och fler ryms
med . Under våren hade
man 10 pojkar. Tränarna
Krister Grönholm och Johan
Löf hälsar att alla fotbollsintresserade 2004 födda är
välkomna med. Kontakta
lagledare Melker Stenbacka
050-5571950 eller gå in på
www.vifk.fi.
Samma gäller dom andra
04-lagen och alla andra VIFK
flick- och pojklagen. Ta kontakt!

Vifk P-04 City:
Joukkueellinen
energiaa
Kuva: Kaj Bäckström

Talven harjoitukset Hagan koululla kerran viikossa
ovat keränneet hyvän osallistumisprosentin. Voidaan
sanoa, että poissaoloja on
ollut vähän. Innoittava valmentaja Ulf Sikström osaa
ottaa pojat raskaan koulupäivän jälkeen ja saa pojat
treenamaan suurella innolla.
Nyt kevään tullen olemme

muiden VIFK 04 poikien
kanssa harjoitelleet sekä
Botniahallilla, että Ehnvallenilla.
Joukkueessa on nyt 13
aktiivista
poikaa.
Pojat
asuvat aksellilla Keskusta
- Vanha Vaasa. Suurin osa
joukkuelaista on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Silti umpisuomenkielinenkin viihtyy

joukkueessa saa samalla tehokkaan kielikyvyn.
Kesän aikana osallistumme
piirisarjaan ja juniorcupeniin. Tottakai vaasalaisjoukkueena pelaamme myös
Wasa Football Cupissa.
Yhteystietomme
löydät
osoitteesta http://www.vifk.
fi ja valikosta pojat --> P04
City Tervetuloa mukaan.
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Liigakonkari

jo junnuikäisenä

L

inda Säätelä on vasta 17 vuotta
ja voisi ikänsä perusteella vielä
pelata B-tytöissä. Junnusarjat
ovat hänelle kuitenkin taakse jäänyttä
elämää, sillä tämä VIFK:n C-tytöistä
maailmalle lähtenyt maalivahti pelaa jo
neljättä kautta naisten liigassa ja on ehtinyt saada tililleen yli 60 liigaottelua.
Kun FC Unitedin maalivahti Matilda
Henriksson päätti lähteä au pairiksi
Saksaan puoleksi vuodeksi syksyllä
2009, oli pietarsaarelainen liigaseura
yllättäen ilman maalivahtia. Silloin vasta 13-vuotias Linda oli jäänyt pietarsaarelaisten mieleen VIFK:n B-tyttöjen
peleistä FC Unitedia vastaan, ja hänet
päätettiin kutsua try outiin. Kahden
harjoituskerran jälkeen valmentaja
Keijo Paananen oli valmis allekirjoittamaan kahden vuoden sopimuksen.
Mullistus oli suuri mustasaarelaisen
8-luokkalaisen elämässä, kun treeneihin oli yhtäkkiä matkaa 100 km, mutta
innostus voitti matkaväsymyksen. Ensiesiintyminen liigassa tapahtuikin heti
avauskierroksella Tellushallissa, Linda
valittiin kentän parhaaksi ja pietarsaarelaisyleisö oli saanut uuden lemmikin.
Kaikkiaan 9 liigaottelua ensimmäisellä kaudellaan pelannut Linda oli
seuraavana kautena Unitedin ykkösmaalivahti pelaten 24 ottelua. Tämän
jälkeen tie on vienyt Kokkolaan, missä
Linda viime kaudella pelasi 22 ottelua
Kokkola F10:n tolppien välissä. Linda
jatkaa uraansa KF 10:n riveissä tällä
kaudella ja onkin jo asunut kivassa
kaksiossa aivan Kokkolan keskustassa
vuoden päivät.
– Kaksi kautta matkustin Mustasaaren ja Pietarsaaren väliä viisikin kertaa
viikossa. Mutta sitten lukiossa tuli sellainen tunne, että ei enää. Niin koulu
kuin jalkapallo kärsi, joten muutto Kokkolaan oli ainut järkevä vaihtoehto. Nyt
pyöräilen muutamassa minuutissa niin
kouluun kuin Santahakaan treeneihin,
kertoo Linda.
Mikä sitten sai nuoren tytön lähtemään tutusta ja turvallisesta ympäristöstä?
– Halusin kehittyä pelaajana ja huo-
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FOTO: Petri Lunki

I ett skede som VIFK:s damer är ordentligt på hugget i division 1 och i höst får
kvala till FM-serien kan det vara intressant att ta del av tankarna hos en från
trakten som redan spelar i den högsta serien. Linda Säätelä från Smedsby har
sin fotbollsmässiga bakgrund i VIFK och innan dess i FC Sport. Sedan dess har
vägen burit norröver, via FC United (Jakobstad) till KF10 i Karleby. Det intressanta med Linda Säätelä är att hon trots sina unga år börjar ha en rent otrolig
mängd rutin på nacken. Till vardags går hon i det svenska gymnasiet i Karleby.
I ett skede som herrfotbollen i Karleby går på halvfart finns två damlag från stan
i den högsta serien. Det är faktiskt ingen annan stad i landet som kan stoltsera
med den saken.

masin heti Unitedin treeneissä, miten
tärkeää on olla oma maalivahtivalmentaja. Enää en lähtisi seuraan, jossa
maalivahdeilla ei ole omaa valmentajaa. Harjoittelumme eroaa niin merkittävästi kenttäpelaajista.
Lindan valmentaja toimii tänään Kristian Stara, joka värvättiin Kokkolaan
juuri FC Unitedista. Viime kaudella mvvalmentajan toimi Jyrki Rokala. Ennen
muuttoaan Kokkolaan Linda opiskeli
Vöyrin urheilulukiossa, jossa maalivahteja valmensi Esa Kurki.
– Olen ollut onnekas valmentajien
suhteen. He ovat kaikki olleet todella
hyviä ja olen oppinut heiltä eri asioita,
kehuu Linda.

Elämä liigamaalivahtina ei ole ollut
vain ruusuilla tanssimista. Kahden
vuoden takainen murtuma jalkapöydässä ja viime kauden syyskuuhun
päättänyt kyynärpäävamma ovat opettaneet nöyräksi.
– Mutta pelätä ei saa, ei ikinä. Silloin
voi yhtä hyvin lopettaa saman tien.
Mutta en suoraan sanoen inhoa mitään niin paljon kuin kuntoutusjaksoa
leikkauksen jälkeen. Se on henkisesti
niin älyttömän raskasta.
Tavoitteet on asetettu korkealle.
– Olen pelannut TU16-, TU17- ja TU18maajoukkueissa ja on aina suuri kunnia
saada edustaa Suomea. Toivon, että

Ett urval av höstens resor

Tulevia matkoja

2-9.9
11-18.9
21-28.9

21.-29.8.
29.8.-1.9.
3.-10.10.
10-19.10.
19.28.10.
16.-23.11.

7-16.10
2-9.11

Slovakien
Wien, Tyrolen och Bled
Balkans pärlor
– Kroatien, Bosnien, Montenegro och Albanien
La Bella Italia
Beijing med Mathias Nylund

Grupper
– ta vara på möjligheten att planera er egen resa,
ring oss så planerar och förverkligar vi resan tillsammans!

Alsace, Ranska – edullinen kestosuosikkimme
Alppimatka huikeisiin vuoristomaisemiin
Riviera, Provence, Andorra & Barcelona
La Bella Italia - 10pv kauneinta Italiaa!
Toscana ja Garda, mm. Pisan Torni
Kiehtova Kiina

Ryhmät
– tarttukaa tilaisuuteen ja suunnitelkaa oma matka, olkaa
meihin yhteydessä niin toteutetaan unelmamatkanne yhdessä!
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Öppet vard. kl. 8-17 lö stängt.
minut joskus tulevaisuudessa valitaan
naisten maajoukkueeseen, kertoo Linda.
Aloitteleville ja muillekin maalivahdeille Lindalla on oma neuvonsa.
– Rehellisyys maan perii. Kun harjoittelet, harjoittele tosissasi. Ja ajattele
aina, mitä teet ja miksi. Olen joskus
ollut aamutreeneissä sellaisten veskareiden kanssa, jotka laistavat aina kun
valmentajan silmä välttää. Mitä ihmeen
järkeä silloin on edes tulla treeneihin? Vain laittamalla kaikensa likoon
harjoituksissa saa sitä itsevarmuutta
mitä maalivahti tarvitsee. On helppoa
mennä peliin, kun tietää että on tehnyt
kaiken mahdollisen peliä varten.
Jos kysyy pahinta vastustajaa, tulee
vastaus salamannopeasti:
– Adidas Jabulani. Se on maalivahdin
näkökulmasta aivan kauhea pallo, jota
ei näytä fysiikan laitkaan koskevan. Sehän voi leijailla aivan sinne tänne. Joskus on joku ihmetellyt ottelun jälkeen,
että miksi sinä tuon helpon pallon tyrkkäsit kulmaksi. Itse olen ollut iloinen,
että ylipäänsä ehdin laittaa kättä väliin.
Jos tuon pallon kehittäjä laitettaisiin
samaan huoneeseen muutaman maalivahdin kanssa, voisi tulla rumaa jälkeä.

UNDVIK VATTENSKADOR.
RYTARE

B
VATTENFELS

DRIP, DROP, STOP!
Fråga din lokala VVS:are eller ring 018–21 021
www.leakomatic.com

Kokkola on siitä erikoisessa asemassa, että se on ainut kaupunki Suomessa
missä on kaksi naisten liigajoukkuetta.
– Oli hienoa pelata paikallisottelua,
kun katsomossa oli noin 600 henkeä.
Siinä eivät Santahaan keinonurmen
katsomotkaan riittäneet, vaan ihmisiä
seisoi kentän ympärillä. Tunnelmaa
kyllä riitti.
Paljon puhutaan GBK:n ja KPV:n tai
naisissa KF10:n vastakkainasettelusta,
mutta käytännössä ei Linda ole sellaista kaupungilla huomannut.
– Käyn ruotsinkielistä lukiota joten
minun luokalla on pelaajia niin GBK:n
naisten kuin miestenkin joukkueesta,

ja olemme kaikki hyviä kavereita. Myös
treenien yhteydessä tulemme kaikki
tosi hyvin toimeen. Eikä minulle olisi
tullut mieleenkään kuitata siitä, että
me tuon paikallisottelun voitimme.
Yhden eroavaisuuden Linda on kuitenkin havainnut.
– Niin no, KF10:n tytöistä minun ja
muutaman muun poikakaveri pelaa
KPV:ssä, mutta kukaan ei seurustele
GBK:ssa pelaavan pojan kanssa. GBK:n
tytöillä puolestaan poikakaveri voi löytyä GBK:sta mutta ei KPV:stä. Mutta
tämä taitaa kyllä olla puhdas sattuma,
vai olisikohan treeniajoilla merkitystä,
nauraa Linda.
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Det blev seger i den prestigefyllda turneringen i Hangö. Detta trots att alla fick spela lika mycket. Men till saken hör att alla
också tränar ungefär lika mycket. Fotbollen tas på allvar trots att det inte är resultatet som är det viktiga – det är pojkarnas
utveckling som står i fokus.

Klar strategi

i framgångsrika City P-00

N

är man tänker på
ett fotbollslag med
25 pojkar tänker
man kanske inte på hur
många personer som är involverade för att det ska
funka. Vi har fotbollstränare,
fystränare, lagledare, ekonomiansvarig samt en projektgrupp. Vi har 50 föräldrar,
syskon, plastmammor och
-pappor, mommo och moffa
samt fammo och faffa, även
sponsorer. Alla har de något
förhållningssätt och även
förväntningar på verksamheten. Plussa sedan på med
pojkarna i VIFK Smedsby i
samma ålder, som också är
25 spelare, så förstår ni omfattningen på denna årskull i
VIFK.
Här är en redogörelse över
hur vi tänker och bedriver
verksamheten i Vasa IFK
City P00. Juniorfotboll kan
bedrivas på väldigt många
sätt, detta är vårt sätt. Om
det är det bästa sättet vet vi
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inte, vi berättar helt enkelt
bara om våra val.
Vi har redan från första
början då pojkarna var 8 år
gamla jobbat på lång sikt.
Vi skyndar långsamt. Tränarnas uppgift är utveckla
spelarna individuellt på lång
sikt, inte att vinna matcher
och turneringar på kort sikt.
Det finns fysiologiska, motoriska, mentala och sociala
utvecklingsskeden som skall
beaktas när man planerar
träningen. Målsättningen är
att göra rätt saker i rätt tid
för att spelaren ska nå sin
egen maximala potential. I
grunden bör spelaren vara
en mångsidig idrottare. Till
det kommer sedan tekniska
färdigheter, speluppfattning
och -förståelse, taktiska
färdigheter,
kämpaglöd,
karaktär, vinnarskalle, lagspelare… Alla åldrar och
varje säsong har sina tyngdpunktsområden inom träningen.

Träningsmängden
och
kravnivån har stigit successivt varje år. Nu tränar vi
ca 4-5 ggr/vecka, vilket vi
tycker är optimalt för pojkar
i denna ålder. Till detta kommer sedan skolgymnastiken
samt andra idrotter. En ungdom i denna ålder bör röra
på sig 16-20 timmar i veckan.
Vi står för knappa hälften
av den dosen. Det viktiga är
också att ge utrymme, tid
och ork för spontanfotbollen. För att bli duktiga bör
pojkarna naturligtvis träna
mycket En stor del av den
mängden bör komma via
egen vilja, via spontanfotboll, ensam eller med kompisar, inte på inplanerad och
ledd träning.
Under vintern har vi tränat
en gång/vecka i Botniahallen, en gång/v i Kiisto-hallen
samt 2 ggr/vecka vissa lördagar i Norrvalla. Därtill en
löpträning/vecka i Botniahallen. Lördagarnas minilä-

ger i Norrvalla har vi upplevt som väldigt lyckade.
Träningen har börjat med
ett pass på förmiddagen, sedan lunch och så ett pass till
på eftermiddagen. Detta har
gett kvalité i träningen, koncentrationen har varit hög
och lagsammanhållningen
har stärkts i och med att
gossarna har umgåtts även
vid luncherna.
Årets träningstema är att
jobba med funktionell teknik
och spelförståelse. Pojkarna
har nu tillräckligt hög kunskapsnivå för att använda
själva spelet som läromästare via olika spelövningar. Vi
vill få fram tänkande spelare
som vågar spela och utmana
motståndaren utan att vara
rädd att göra misstag. Vi har
från första början valt att
spela en fotboll som innebär
bollinnehav, att vi är aktiva
och spelar bollen via lagdelarna längs marken. Denna
spelstil är svår och kräver

skicklighet, mod och spelförståelse, men den utvecklar spelarna bäst som lag
och individuellt. Pojkarna
får gärna vinna fotbollsmatcher, men vi ger inte avkall
på vår spelstil och spelidé.
Med dessa val har vi även
nått framgångar resultatmässigt.
Mångsidigheten har vi
försökt uppnå med att uppmuntra till andra idrotter
(vi har de som spelar innebandy samt åker skidor).
Tidigare har hela laget prövat på brottning för att ta de
bitar ur den träningen som
stöder fotbollen (snabbhet,
bålstyrka, smidighet osv)
och de två senaste åren friidrott (snabbhet, motorik/
koordination osv). Hannu
och Kaj Pärkkä har hjälpt på
brottarsidan och nu jobbar
Outi Pullola och Anki Virkama med pojkarnas snabbhet
och motorik. Grenspecialister anlitas för att träningen
ska bli så rätt som möjligt.
Fysiken och snabbheten
byggs på successivt med
hänsyn till utvecklingsskede
och ålder på pojkarna.
Vi har inte nivågrupperat
pojkarna hittills. Alla tränar
lika och har spelat lika mycket. Vi vill jobba med en bred
bas, ha ett brett spelarmaterial. ”Don´t pick the winners,
make the winners”; vi har
inte valt ut talanger när de
ännu är barn, vilket de ännu
är. De utvecklas väldigt olika
och har väldigt olika styrkor
och svagheter. Vi kan omöjligt veta vem av dessa spelare som sedan vill satsa och
göra de uppoffringar som
behövs för att bli riktigt duktig. Vi behöver en bred bas
för att också ha toppen. Vi
försöker involvera alla och
få dem att tycka om att träna och utvecklas enligt egen
potential. En spelare som
inte deltagit i vunnen match
känner knappast stor glädje,
inte är en spelare som inte
deltagit i matchen speciellt
ledsen vid förlust heller.

För att ge motiverade pojkar extra träning så kan pojkarna träna med Christoffer
Kloo och Christian Sund en
gång i veckan from april. 40
pojkar av åldersgruppens
50 spelare har anmält sig
(från City och Smedsby)! Vi
är överlag väldigt nöjda med
pojkarnas träningsflit. Vi har
en väldigt hög närvaro på
träningarna.
Detta är första säsongen
som vi faktiskt kommer att
spela med målsättningar
som är resultatrelaterade. I
januari spelade vi vår första
match där vi uttryckligen
försökte vinna. Vi spelade
kvalmatch för att få spela

i Halva Finlands Liga under sommaren. Vi vann den
matchen och vi är därmed
kvalificerade att spela mot
de två bästa lagen (samt två
bästa treorna) från 5 olika
distrikt i Norra Finland. Det
blir tuffa matcher med långa
resor. Till detta behöver vi
en bred verksamhet med
många duktiga spelare (50
spelare i åldersgruppen, dvs
City+Smedsby). Det har vi!
Halva Finlands Liga -projektet dras av Christoffer Kloo.
Målsättningen är att hållas
kvar i serien för att få tuffa
matcher även till hösten för
de som vill satsa lite mera.
I april åkte City på tränings-

As Oy VaasaSundet
Bs Ab Vasa Sundet
RAJAPYYKINKUJA 1
RÅSTENSGRÄND 1,
65280 VAASA
asunnot.fi/sundet

100,0 m²
4 H/R+K+S/B
mh alk / fp fr.
vh alk / sk.f.fr

72 295
199 500

läger till Lloret de Mar i Spanien (nära Barcelona). Det
kostar faktiskt inte mycket
mera än en större turnering.
Vi har deltagit i många turneringar genom åren och
ville göra något annorlunda
i år. Det här kommer vi att
återkomma till längre fram!
Kort kan sägas att man hade
planerat två träningar om
dagen förutom två matcher.
Dessutom gott om tid att
prata taktiska saker samt ha
individuella samtal med spelarna. Så skulle det givetvis
simmas och ätas en massa
glass också! Alla 25 spelare
samt 5 ledare var på väg.

Tule tekemään asuntokaupat kanssamme tilavasta ja valoisasta rivitalokodista, jonne pääset muuttamaan vaikka
heti. Näissä asunnoissa ainoa ongelmasi on sisustaminen,
kun sinua odottavat tässä kodissa uudet pinnat ja kalusteet. Tarjolla myös hyvin säilytystilaa, mm. asuntokohtainen ulkovarasto, kylmä vinttitila ja vaatehuone. Sähkölämmitteiset asunnot varustettu ilmalämpöpumpuilla.
Kom och ingå affär för detta rymliga och ljusa radhushem,
dit du kan flytta fast direkt. I dessa bostäder blir ditt enda
huvudbry hur du skall inreda ditt nya hem där fräscha ytor
och material väntar på dig. Här erbjuds gott om förvaringsutrymmen i form av bl.a. ett borstadsspecifikt ytterförråd, kallt vindsutrymme samt klädrum. Dessa elvärmda
bostäder är utrustade med luftvärmepump.

Enää 2 ASuntOA jäljEllä! EndASt 2 BOStädER KVAR!

TUTUSTU TARJONTAAMME JA LÖYDÄ OMA KOTISI:
BEKANTA DIG MED VÅRT UTBUD OCH HITTA DITT EGET HEM:
OTA YHTEYTTÄ JA VARAA OMASI:
LEMMINKÄINEN ASUNTOMYYNTI
OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA
PUH. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

ASUNNOT.FI

TAG KONTAKT OCH RESERVERA DIN BOSTAD:
LEMMINKÄINEN BOSTADSFÖRSÄLJNING
OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
TEL. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM
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Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa 30.
6.2013 asti, kun yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.
Tervetuloa Aktiaan!

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

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
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The new
generation
tion
of communica
www.upcodeworld.fi | info@upcode.fi | VAASA, Finland
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OBS! 95%
MINDRE DAMM
* Målar även plåttak
* Metallkonstruktioner
* Glasfiber + båtar,
* Plåt och tegeltak
* Betong, tegel och träfasader bottenmålning
Tel. 050-3221535 Petalax
www.ob/blastring.fi

En målvaktsveteran har gått ur tiden

Den äldre generationen vasabor minns ”Poju” Sand
som en sakkunnig försäljare i Hartmans järnaffär
vid torget. Som person var
han lugn, försynt och anspråkslös till sitt sätt. Det
gällde även i fotbollsmålet
där hans styrka låg i spänst
och
reaktionssnabbhet
samt förmåga att läsa motståndarnas speluppläggning.
”Poju” inledde sin karriär som VIFK-målvakt i
Bollförbundets s.k. B-serie
1940–41, där laget med
elva raka segrar och två
oavgjorda matcher tog steget upp till A-serien. Detta
precis innan Fortsättningskriget bröt ut.
Småningom följde föreningens första FM-guldmedalj efter ﬁnalseger över
TPS på stadion i Helsingfors 1945. Men det var
faktiskt fråga om 1944 års
mästerskap som på grund
av kriget avgjordes först
1945.
Guld för VIFK blev det
även 1946 och 1953. Vid
det senaste tillfället var
Sand inte längre med. Efter
våromgången 1950 lämnade ”Poju” över målvaktsansvaret till Matti Jokinen
och avslutade därmed sin
10-åriga målvaktskarriär
med ett FM-brons. Under
denna tidsperiod represen-

terade han Finland i 5 Alandskamper.
Kurt ”Poju” Sand var en
god kamrat och en uppskattad representant för
sin förening.

Olle Sand

Vasa IFK:s
mångåriga målvakt
under färden mot den
finländska
fotbollstoppen,
Kurt ”Poju ” Sand,
avled i Vasa den
14.4. 2013,
89 år gammal.

Trädgårdmaskiner från oss!
Trädgårdsmaskiner
från oss!
Puutarhakoneet meiltä!
Stihl MS170D

ERIKOISTARJOUS!

SPECIALERBJUDANDEN!
STIGA Multiclip 50 EURO

Klippbredd 48 cm. Klipphöjd 5
STIGA
lägen mellan 31-75 mm.
Multiclip
Briggs & Stratton motor.
ruohonleikkuri

299 €

OBS! BESÖK OSS PÅ TRÄD199,€
GÅRDSDAGARNA 10-11
MAJ

Högtryckstvätt
STIHL RE 98

199

Painepesuri

Hydrostatdrivna STIGA Villa
ÅKGRÄSKLIPPARE
Frontmonterat Combiaggregat

Hydrostaattivetoinen
ajoleikkuri
fr.

€

Grästrimmer
STIHL FS 38

199 €

2450 Jykevä
Bioleikkuri
€

Nurmikon
viimeistelijä

Oksasilppuri

399 €

tel. 06-318 2950
0500-364 688

www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Uudet
mallit!

Arbeta säkert
och användarvänligt med
STIHL skyddsutrustning!

SERVICE OCH RESERVDELAR
TILL VALTRA TRAKTORER
SERVICE AV JOHN DEERE TRAKTORER
Kylarreparationer för alla fordon
Bilsläpvagn- och
båttrailerförsäljning

Båttrailer fr. 799 € Släpvagn fr. 849 €

Testivoittaja!

Testvinnare!
Cirkelv. 15,
65100 Vasa

deller!

Nya mo

Fråga efter
paketpris.

Viking MB 2 R Viking flisare
Robust bioklippare! GE150

249 €

Varför
Miksi tinkiä
Varför pruta
pruta på säkerheten
på säkerheten turvallisuudesta
eller
kvaliteten
eller kvalitet tai laadusta

-Service av lantbruks- och skogsmaskiner
-Försäljning och service av småmaskiner
• Motorsågar
• Jordfräsare
• Gräsklippare
-Försäljning av reservdelar och tillbehör
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Majors och Kesti fick
fina utmärkelser

Dan Kesti (mitten) och Matts Majors (t.h.) fick sina välförtjänta utmärkelser. Ovanligt nog fick vår ordförande Henrik
Skytte (t.v.) göra en utryckning till bowlinghallen i samband
med att priserna delades ut.

De verkliga trotjänarna
som jobbar i det tysta får
inte alltid den uppmärksamhet de förtjänar. Därför var
det skoj då Matts Majors
och Dan Kesti för en tid
sedan premierades med
”Finlands Idrottskulturs förtjänstmedalj med förgyllt
kors”.
Matts Majors är en person
som de flesta kanske främst
förknippar med resultatservice under Wasa Footballcup. Där var det Matts som

höll i trådarna under närmare 20 år (1989–2007).
Nämnas kan att han under
hela 1990-talet också gjorde upp spelprogrammen
inom Vasa bolldistrikt. Inom
Vasa IFK är han utnämnd
till ”Guldgosse”. Närmare
bestämt nummer 69 i den
löpande
ordningsföljden.
Går vi längre tillbaka i tiden
har Majors ett förflutet som
juniortränare i VIFK plus att
han också för egen del har
sparkat boll i föreningen.

Styr ut till havet!

www.kumi-jarvinen.com

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
Tel. 010 2922530 Puh.

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288

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

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
Tel. 010 2922530 Puh.

www.elmontoren.com

www.elmontoren.com

Joka lajissa on
omat spesialistinsa.
Varje gren har sina
egna specialister.
www.pretax.net/vaasa

14

Alfa Laval Aalborg
A
Oy
Kaivopuisto
ontie 33
26101 Raum
ma, Finland

Tel. +358 10 838 3800
Fax. +358 10 838 3808
info.rauma@alfalaval.com

www.alfallaval.com ‐ www.aalborg‐industries.com
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Motiveringen till Majors’ utmärkelse löd; ”Noggrann
och ansvarsmedveten ekonom inom föreningar och
förbund. Infört datakunskap
till regionen inom arbetet
och sina föreningar”. Det är
så sant som det är sagt.
Beträffande Dan Kesti så
lyder motiveringen ”Anlitats
både av föreningar och förbund som tränare, utbildare,
lagledare, manager, resultatansvarig och tidningsreporter samt de senaste
åren som en av regionens
förnämsta
dataexperter”.
Likt Majors är Kesti förknippad med resultatservicen i
anslutning till Wasa Footballcup (åren 2002–2007).
Dessutom innehade han
ledaruppdrag inom VIFK för
såväl pojk- som flicklag under åren kring millennieskiftet. För Kesti är det inte bara
fotboll som har gällt. Här
finns även skidåkning, rullskridskor och kanske framför allt bowling på agendan.
Har bland annat slagit 300
poäng vid två tillfällen. Det
ni! Sedan 1985 har han varit
kassör för VIFK:s bowlingsektion.
Även för Matts Majors ligger bowlingen varmt om
hjärtat. Men han har också
sysslat med skytte och
orientering. Förutom den
rent fotbollsmässiga aktiviteten då. Det är ju ändå den
den som vi fäster fokus på
just här.

We welcome
champions
to our
winning team

Check out our vacant jobs at www.veo.fi

VEO Oy • Runsorintie 5 • 65380 Vaasa • Finland • Tel. 0207 1901 • veo@veo.fi • www.veo.fi

Claus
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Koulukatu/Skolhusgatan 22
65100 VAASA (06) 317 2732

Värjäys/
Färgning:
Voimassa/i kraft: 08/2013

(06) 317 2732

-20%

MARKKINOIDEN KEHITETYIN
SADEVESIJÄRJESTELMÄ!

ÄVEN PLÅTSLAGARTJÄNSTER FRÅN OSS!

MEILTÄ MYÖS PELTISEPPÄTYÖT!

Med denna kupong

Tällä kupongilla

Koulukatu/Skolhusgatan 22 65100 VAASA

