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ORDFÖRANDES SPALT

Bästa fotbollsvänner!
Säsongen är över. Som
vanligt lite vemodigt då stegen inte längre leder mot
Sandviken och den nya Elisa
stadion. Vad det gäller det
sportsliga kan vi se både
framåt och bakåt. Sportsligt
var höstomgongen avgjort
tudelad.
B-FM-flickorna avslutade
imponerande med FM-brons
som belöning. Ett stort
grattis till spelarna, lagledningen och staben runtomkring! Mer om bland annat
detta inne i tidningen!
Damlaget presterade bra,
i enlighet med realiteterna.
En tredje plats är inte fy
skam i division 1. Jag är glad
att vi körde med egna damspelare och B–FM-flickor
samt spelare från regionens samarbetslag. Nästa år
torde målet vara ett par pinnhål uppåt i tabellen. Årets
B–FM-flickor har då ett år till
på nacken. Sammantaget en
bra säsong då framgången
hela tiden låg i våra egna
händer och fötter. Spelarna
och bakgrundskrafterna har
gjort ett ypperligt arbete
som torde bädda för en fort-

satt stabil damverksamhet.
För herrlaget gick det trögare än väntat. Men det blir
så ibland. Vi hade hoppats
kunna vara ett av de bästa
lagen i zonen. Det blev i
slutändan en riktig nagelbitare. En plats strax ovanför
nedflyttningsstrecket
var
inte det som vi hade väntat.
Vi inledde ändå med fyra
segrar. Som vi vet så delas
det inte ut några stilpoäng i
fotboll. Det har ingen större
betydelse hur fint vi flyttar
bollen om vi inte lyckas få in
den i mål. Där måste det till
en radikal förändring.
Tomi Kärkkäinens långa arbete med vårt herrlag avslutas för denna gång. Detta efter sammanlagt 11 säsonger
i Vasa IFK. Vi tackar Tomi
för en mycket bra insats. Vi
har tillsammans med Tomi
och pojkarna haft många
fina stunder att glädjas över.
Många framstående placeringar i div 2 och två sessioner i divisioner 1. Vi önskar
Tomi lycka och framgång
inom fotbollen även i framtiden. Kanske våra vägar
korsas även i framtiden?

Max Peltonen är VIFK:are
av födsel och ohejdad vana.
Under år 2016 har han tränat B-pojkarna, nu blir det
dags att ta över herrlaget.

Månne inte.
Som många säkert observerat så tar vår egna Max
Peltonen över herrlagets
roder efter Tomi. Vi önskar
honom all framgång i sitt
nya uppdrag i Vasa IFK!
Vasa IFK:s officiella samarbete med Vörå Idrottsgymnasium är över. I Vörå söker
man nya arbetsformer. I den
lösningen ingår inte VIFK.
Åtminstone inte för tillfället. Vad framtiden för med

Får det vara ett låneerbjudande?
Om du funderar på att byta
hem, be att få ett låneerbjudande.
Vi ger dig ett konkurrenskraftigt
erbjudande med en lånetid
som passar just dig.
Boka tid på aktia.fi eller
slå en signal på numret
0800 0 2470.
Välkommen till Aktia Bank!
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sig kan vi inte sia om idag.
Hoppas den nya lösningen
fungerar och att de fotbollsintresserade som väljer
Vörå får det man önskar av
idrottsgymnasiet där.
Vår nya fotbollsakademi
(WFA) har figurerat i spalterna den senaste tiden. Detta
i både positiv som negativ
bemärkelse. Så är det ju då
mångas synpunkter skall
sammanjämkas. Jag skall
inte ”breda ut mig” om den
saken. Men jag vill ha sagt
att själva grundkonceptet är
bra.
Grundtanken var att främja
utbildningen på svenska
av så många tränare som
möjligt.
Ledda
modellträningar gynnar samtliga.
Därutöver har ordnats talangträningstillfällen
för
de som vill och är beredda
att delta i extra träningar
på annan tid än det egna lagets träningar. Dessa extra
talangträningar är belagda
med en liten extra avgift
som junioren själv bekostar. Principen skall vara att
juniorerna skall få verka så
länge som möjligt i föreningen på hemorten.
Om samarbetsföreningarna besluter att delta i specifika turneringar av engångsnatur, kan WFA organisera
ett sådant tillfälle och ge
laget namnet ”WFA xxx.xx”.
Det blir opraktiskt om samtliga föreningars förkortningar skall användas. Vanlig serieverksamhet (distrikt och
förbunds) skall arrangeras
med föreningens namn som
grund. Detta för att bevara
identiteten och känslan för
den egna moderföreningen.
Sånt behövs.
Har man ett lag med juniorer från två föreningar
med i en serie kan ”YJ” användas för att visa var laget
hör hemma. Detta utan att
ta till onödiga förflyttningar av några spelare från en
förening till en annan. Fören-

Soita / Ring:
010 320 7631
» Vuokraa talkoolava
» Vuokraa peräkärry
» Tilaa noutopalvelu
» Hyr talkoflak
» Hyr släpkärra
» Beställ hämtningstjänst

ingarna skall själva ordna,
utveckla och organisera sin
verksamhet för att bibehålla
sin identitet och vi-känsla.
Något som sannerligen behövs för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att
verka över en längre tid.
Vi skall nog hålla oss till
grundkoncepet för WFA om
vi skall gå iland med projektet över en längre tidsperiod. Själv hållit på med projektverksamhet i 40 år. Jag
vet av erfarenhet att det är
tre grundläggande komponenter som alltid tar slut om
man tar på sig för mycket:
tid, pengar och personliga
resurser!
VIFK:s höstmöte (läs: det
viktiga valmötet!) går av stapeln den 29.11 kl. 19:00 på
VIFK kansliet
Grusgatan 5. De som vill
vara med och påverka kan
betala årets medlemsavgift
innan höstmötet.
Hör av er till styrelsens
kontaktman Kim Sund och
ställ upp för nejdens ungdomar.
Till slut vill vi från Vasa IFK
tacka alla sponsorer och
publik, föreningens aktiva
och samarbetsföreningar i
nejden. Dessutom ett stort
tack till de föräldrar som
under året hjälpt till på mångahanda sätt. Utan dessa

bakgrundsstyrkor
skulle
det inte finnas möjlighet att
bedriva en så bred och innehållsrik verksamhet som
Vasa IFK bedriver idag. Föreningen har i alla fall en god
bit över 500 juniorer och två
representationslag.
Tack till allihopa för det
här året!
Henrik Skytte
ordf. för Vasa IFK

Bed Invest utökar sin verksamhet och öppna i november
en butik i Smedsby.
Fina erbjudanden utlovas.

Bed Invest
+358 442573744

bedinvest@gmail.com
www.bedinvest.fi

Vaasa / Vasa
Kivihaantie / Stenhagavägen 2
65300 Vaasa / Vasa
Vaihde / Växel 093 541 4600
Avoinna / Öppet:
ma–pe klo / mån–fre kl 7–19
la klo / lö kl 9–15

Kokkola / Karleby
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hyvät jalkapallon ystävät!
Kausi on päättynyt. Kuten
aina on hiukan haikea olo,
kun askeleet eivät vie kohti
uutta Elisa-stadionia. Urheilullisesti voimme luoda katsauksen sekä menneeseen
että tulevaan. Syksy oli urheilullisesti eittämättä kaksijakoinen.
B-SM-tytöt päättivät kautensa voittamalla SM-pronssia. Lämpimät onnittelut pelaajille, joukkueenjohdolle ja
taustavoimille. Tästä asiasta
lisää muualla lehdessä.
Naisten joukkue pärjäsi
hyvin, ihan taitojensa mukaisesti. Kolmas sija ei ole
ollenkaan huono ykkösdivisioonassa. Olen iloinen
siitä, että käytimme omia
pelaajia naisten ja tyttöjen
B-SM-joukkueessa ja pelaajia seudun yhteistyöjoukkueista. Ensi vuonna tavoite
taitaa olla muutaman sijan
korkeammalla. Tämän vuoden B-tytöillä on silloin vuoden verran lisäkokemusta.
Kaiken kaikkiaan hyvä kausi,
kun ajatellaan, että menestyminen oli koko ajan omissa
käsissämme. Pelaajat ja

taustavoimat ovat tehneet
suuremmoista työtä, mikä
taannee naisten joukkueiden
jatkuvan, vakaan toiminnan.
Miesten kausi oli odotettua vaisumpi. Mutta tällaista
tämä välillä on. Toivoimme
ihan kärkipään sijoitusta
lohkossamme. Mutta lopusta tulikin hermoja raastava
trilleri. Emme suinkaan osanneet odottaa sijoitusta
juuri ja juuri pudotusviivan
yläpuolella. Alkoihan sarja
sentään neljällä voitolla.
Kuten tiedätte jalkapallossa
ei jaeta tyylipisteitä. Sillä ei

ole mitään merkitystä kuinka hienosti me sitä palloa
siirtelemme, ellemme pysty
tekemään maaleja. Tässä
tarvitaan radikaaleja muutoksia.
Tomi Kärkkäisen pitkään
jatkunut työ miesten joukkueemme
peräsimessä
päättyy tältä erää, yhdentoista vuoden jälkeen Vaasan
IFK:ssa. Kiitämme Tomia
hienosta työstä. Me olemme
yhdessä Tomin ja poikien
kanssa saaneet kokea monta
ilon hetkeä, monta hyvää
sjoitusta kakkosessa ja kaksi
vierailua ykkösessä. Toivotamme Tomille onnea ja menestystä jatkossakin jalkapallon parissa. Ehkä tapaamme
vielä
tulevaisuudessa?
Eiköhän?
Kuten monet ovat varmaan huomanneet, meidän
oma Max Peltonen vastaa
miesten joukkueesta Tomin
jälkeen. Toivotamme hänelle
onnea ja menestystä uudessa tehtävässään Vaasan
IFK:ssa.
Vaasan IFK:n virallinen
yhteistyö Vöyrin urheilu-

Saako olla lainatarjous?
Onko mielessä kodinvaihto?
Kysy ihmeessä lainatarjous meiltä.
Saat kilpailukykyisen tarjouksen
juuri sinulle sopivalla laina-ajalla.
Varaa aika osoitteessa aktia.fi
tai pirauttamalla numeroon
0800 0 2470.
Tervetuloa Aktia Pankkiin!
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lukion kanssa päättyy. Vöyrillä haetaan uusia toimintamuotoja. Siihen ratkaisuun
ei sisälly Vaasan IFK:ta. Ei
ainakaan juuri nyt. Tulevaisuudesta emme voi sanoa tänään mitään. Toivottavasti tämä uusi ratkaisu
toimii ja että kaikki Vöyrin
valinneet jalkapallosta kiinnostuneet saavat urheilulukiosta sitä mitä he ovat
toivoneet.
Uusi
jalkapalloakatemiamme (WFA) on ollut esillä
lehtien palstoilla viime aikoina; sekä myönteisessä
että kielteisessä mielessä.
Niinhän siinä usien käy, kun
monie mielipiteet täytyy sovittaa yhteen. En ”levittele”
asiaa sen enempää. Mutta
haluan sanoa, että itse perusajatus on hyvä.
Perusajatuksenahan
oli
mahdollisimman
monen
valmentajan taitojen kehittäminen ruotsiksi. Ohjatut
malliharjoitukset
hyödyttävät kaikkia. Sen lisäksi on
järjestetty talenttiharjoituksia niille, jotka haluavat ja
ovat valmiit osallistumaan
ylimääräisiin harjoituksiin
ns. omalla ajallaan. Periaatteena on ollut, että juniorit
saisivat olla paikkakuntansa
omassa seurassa niin kauan
kuin mahdollista.
Mikäli
yhteistyöseurat
päättävät olla mukana jossakin
yksittäisessä
turnauksessa, WFA voi organisoida tilaisuuden ja
käyttää joukkueesta nimeä
tyyliin ”WFA- xxx.xx”. On
epäkäytännöllistä mikäli kaikkien joukkueiden lyhenteitä käytettäisiin. Tavalliset
piirin ja liiton ottelut järjestetään siten, että käytetään
seuran nimeä. Tämä sen takia, että identiteetti ja tunne
omaa
kasvattajaseuraa
kohtaan säilyisi; sellainen
on tarpeellista. Jos jossain sarjassa on joukkue,
jossa on kahden eri seuran
pelaajia voidaan noudat-

Ti 15.11.2016 kl/klo 17.00
Säsongen är över , dags att kolla fötterna!
Välkommen på gratis snabb fotanalys.
Boka tid 010 2377029
Fysioterapeuterna
Katja Näsman och Marko Suoste på plats.

Kausi ohi , on aika tarkistaa jalat!
Tervetuloa ilmaiseen pika jalka-analyysiin.
Varaa aika 010 2377029
Fysioterapeutit Katja Näsman ja Marko Suoste paikalla.

VOIMASSA MA-TO 31.12.2016 ASTI

15.60

Fysios Vaasa
Rådhusgatan/Raastuvankatu 15 65100 Vaasa

taa ”YJ- käytäntöä”, josta
seuran kotipaikka käy ilmi.
Tällöin ei tarvitsisi turhan
päiten
siirrellä
pelaajia
seurasta toiseen. Seurojen
täytyy itse järjestää, kehittää ja organisoida toimintansa identiteetin ja yhteisöllisyyden
ylläpitämiseksi.
Tämä on todella tarpeellista
mikäli ylipäänsä pyritään
toimimaan
pitkäjänteisesti. Meidän on kyllä pysyttävä kiinni perusajatuksessamme, mikäli haluamme
hankkeen toimivan jatkossakin. Olen itse ollut mukana
projektitoiminnassa 40 vuotta. Tiedän kokemuksesta,
että on olemassa kolme peruskomponenttia, jotka aina
häviävät, jos ottaa liikaa
tehtäviä harteilleen: aika, rahat ja henkilöresurssit.
VIFK:n syyskokous (lukekaa: tärkeä vaalikokous) on
lähestymässä. Kokous pidetään 29.11.klo 19.00 VIFK:n
toimistossa, Sorakatu 5.
Ne, jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa voivat
maksaa jäsenmaksunsa ennen syyskokousta. Ottakaa

yhteyttä hallituksen yhteyshenkilöön, Kim Sund, ja
tulkaa mukaan tekemään
töitä seudun nuorten hyväksi.
Lopuksi haluamme VIFK:n
puolesta kiittää kaikkia tukijoita ja yleisöä, seuran aktiiveja ja seudun yhteistyöseuroja. Sen lisäksi haluan
kiittää kaikkia vanhempia,
jotka ovat kauden aikana
monin tavoin olleet mukan
auttamassa. Ilman näitä

Tegelbruksgatan 47,

taustatukijoukkoja
olisi
mahdotonta ylläpitää näin
laajaa ja rikasta toimintaa,
jota VIFK tänään ylläpitää.

Kiitoksia teille kaikille tästä
vuodesta
Henrik Skytte puheenj. VIFK
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KIITOS!
Tomi ”Kärde” Kärkkäinen tackar
för sig. ”För den här gången”, vågar vi kanske tillägga? Det har
hunnit bli totalt elva säsongen vid
rodret för samma lag. Inte många
som matchar en sådan notering i
fotbollsfinland. Ett stort tack riktar
han till alla som varit med. Från
redaktionens sida är det samtidigt skäl att tacka för alla bidrag
till ”VIFK Magazine” under årens
lopp! Lycka till i fortsättningen,
”Kärde”! Nu blir det Max Peltonen
som tar över VIFK:s herrlag.

KOM OCH LISTA UT VEM MÖRDAREN ÄR!
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Även som After Work
tillsammans med Bistro Ernst.
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PREMIÄR 18.11.2016
WWW.WASATEATER.FI
10-10
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WASA TEATERS BILJETTKASSA | SANDÖGATAN 7 | 06-3209330 | ÖPPEN TI–LÖ KL 12-14.30 & 15-17
BILJETTER OCKSÅ FRÅN STUDIOTICKET, NETTICKET.FI | WWW.WASATEATER.FI

Tiilitehtaankatu 1,
45, VAASA
| Tegelbruksgatan
45, VASA
(06) 312 2800
| www.movaco.ﬁ
Ratakatu
VAASA
| Bangatan
1,| VASA
| (06)
3122800 |
<http://www.movaco.fi> www.movaco.fi

On tullut aika kiittää ja kumartaa ja poistua siististi
takavasemmalle.
Paljon on ajatuksia ja mietteitä, joita ei saa hienoon
muotoon paperille, mutta…
11 vuotta on pitkä aika
valmentaa samaa jalkapallojoukkuetta. Silti tuo aika
ei olekaan tuntunut pitkältä. Ja se kertoo sen, että
työympäristö jossa olen
saanut tehdä työtäni, on
ollut kerrassaan mainio.
Pelaajat,
apuvalmentajat,
huolto, fysiot/hierojat, joukkueenjohtajat ja ihmiset jotka ovat seuraa pyörittäneet.
Näistä ihmisistä johtuu, että
aika on mennyt sujuvasti ja
sutjakkaasti.
Pitää aina muistaa, että
seuraa ei ole ilman pelaajia.
Olen IFK-vuosieni aikana
saanut kunnian valmentaa
monia hienoja pelaajapersoonia. Kiitos, että olette
osaltanne muovanneet minua valmentajaksi, joka tänä
päivänä olen.
Seuraa ei ole myöskään ilman johtajaa. Henrik Skytten kanssa olemme kokeneet vuosien aikana paljon.
On ollut ylä- sekä alamäkiä,
mutta muistoihin jää paljon,
paljon hienoja muistoja.
Kiitos Henkka!
Ja erityiskiitokset Tipelle,
Julmalle, Lasselle, Hermannille, Pialle ja Timille. Sininen Sydän Sykkii!!
”Kärde”
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www.vaasanrakennuskorjaus.fi

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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Ett år med Wasa fotbollsakademi - WFA
Vad har fotbollsspelarna fått ut av WFA
under det första året?

Lars Mosander summerar det första året med ”Wasa Fotbollsakademi”. En längre version av intervjun torde vara aktuell för föreningens hemsida. Vore kanske
också läge att samarbetsföreningarna nappar och lägger in texten på sina respektive hemsidor? Summeringen borde kunna vara intressant för alla och envar.

Det har snart gått ett år sedan Wasa
Fotbollsakademi startades upp. Efter flera möten där klubbledare diskuterade ett samarbete mellan föreningar med Lars Mosander togs beslutet
att grunda en akademi. Att hitta ett
namn på ett samarbete mellan flera
olika klubbar var inte så enkelt, men
till slut enades man om ”projektnamnet” Wasa Fotbollsakademi.
Deltagande föreningar i samarbetet
är Vasa IFK, Sundom IF, Solf IK, IskmoJungsund BK, BK-48 och FC Kuffen.
Syftet med samarbetet är många men
huvudsyftet kan väl sammanfattas
med att man vill förbättra spelarnas
möjligheter att bli bra på fotboll.
Vi frågar Lars Mosander hur det gått.
Enligt planerna kommer en längre version av den här texten att läggas in på
föreningens hemsida.
Hur har det känts att jobba i Vasatrakten och WFA under ett år?

- Jo, riktigt bra! Det har varit trevligt
att flytta hem. Arbetet inom WFA har
artat sig bättre än jag trodde. Mycket
givetvis beroende på att det finns bra
folk ute i föreningarna som hjälpt till
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med det praktiska utförandet. Jag har
också haft privilegiet att själv kunna
välja mina närmaste medarbetare. Det
är för mig väldigt roligt och intressant
att få jobba med Max, Christian och Jonas.
Här åsyftas alltså herrar Peltonen,
Sund och Portin. Den förstnämnde blir
nu ny tränare för herrlaget. Mosander
fortsätter:
- Det har blivit väldigt långa dagar och
mycket arbete. Detta var givetvis något
som jag visste om på förhand, men det
administrativa arbetet och framförallt
insamlandet av pengar har tagit alltför stor tid i anspråk och tidvis varit
väldigt betungande. En organisation
av denna storlek kräver fler heltidsanställda tränare och tyvärr har vi inte lyckats få stöd från Finlands Bollförbund
för detta ändamål. Detta innebär ett
ständigt arbete med att få ihop löner
till alla anställda. Jag vill här passa på
att rikta Ett Stort Tack till föräldrar,
fonder, stiftelser, privatpersoner och
företag vars stöd och bidrag gjort det
möjligt för oss att driva verksamheten.
Hoppas vi kan få ett liknande stöd också framöver så vi kan fortsätta utveckla
vår verksamhet.

- Vi har ordnat olika former av extra
träning för de mest motiverade spelarna i olika åldersgrupper, både i form
av morgonträning och extra träning
på eftermiddagar. På sommaren har vi
kört extra träning på förmiddagar. Hur
mycket som erbjuds beror på åldern
hos spelarna. De äldsta spelarna som
studerar på andra stadiet tränar tre
extra träningar i veckan på morgonen,
högstadieelever tränar en eller två
extra träningar i veckan osv. Tyvärr
räcker personalresurserna inte till för
fler extra träningar, men lyckligtvis har
vi fått stöd från Bollförbundet för två
Fortum Tutor tränare som kan erbjuda
stöd och hjälp till spelare och tränare i
de yngre åldersgrupperna.
- Vi har satsat mycket på intern skolning för tränarna, med utbildning i olika
teman under säsongens gång. Vi har i
mån av möjlighet och tid besökt olika
lag och hjälpt till med lagträningen. De
flesta tränare inom WFA har visat stort
intresse att vidareutbilda sig i Bollförbundets olika kurser under det första
året. Sammantaget tror jag att alla
dessa saker gjort att spelare i alla lag i
samtliga samarbetsföreningar fått en
mer välplanerad och kvalitativt bättre
träning under året.
Vad är det viktigaste juniorerna bör
träna på just nu?

- Vi måste bli bättre på själva
”kärnområdet” i fotboll. Vi måste jobba
hårt för att förbättra själva fotbollsfärdigheten. Med fotbollsfärdighet menas
spelarens tekniska (funktionella) och
taktiska (spelförståelse, perception,
beslutsfattande) färdigheter. Vår bollbehandling – första beröring, tillslag på
boll, förmågan att behärska bollen med
olika delar av foten/kroppen, förmågan
till riktningsförändringar/tempoväxlingar med boll o.s.v. – är för tillfället en
bit ifrån nationell topp.
Lars Mosander nämner också några
andra punkter i ”vi”-form:
- Vi måste även jobba mycket med
själva spelförståelsen, som är det

delområde där vi har mest att utveckla - förmågan att ha överblick över
planen, att kunna förutse vad som
kommer att hända i nästa spelmoment
(både offensivt och defensivt), förmågan att kunna ta rätt beslut i rätt ögonblick o.s.v. Tyvärr spelar majoriteten
av våra spelare alldeles för lite småspel
på fritiden vilket också syns då vi
spelar eftersom spelet många gånger
tenderar att bli alltför passivt.
- Vi får dock inte glömma övriga delar
i fotbollsträningen. Klart är att vi även
måste förbättra den fysiska, mentala
och sociala träningen hos våra spelare.
Vad krävs för att få fram bättre
spelare och lag i framtiden?
- Vi måste träna mera rent kvantitativt
och bättre kvalitativt. Träningsdosen
måste höjas sakta men säkert spe- fotbolls/hälsosynpunkt, men också för D-13, C-14 och C-15. Ytterst få föreninciellt i de lag där spelarna är beredda att få fram framtida tränare, ledare, gar i hela landet klarade av samma sak.
att göra en satsning på fotboll, men sponsorer samt bredda den starka fot- Även våra äldre juniorer har gjort mycket bra ifrån sig. B-flickorna tog brons
även i de övriga lagen generellt sett. bollskultur som finns i regionen.
i FM serien. B-pojkarna gjorde en bra
Dock inte så att vi har för mycket styrd
säsong och lyckades säkra en plats
lagträning i de yngre åldersgrupperna. Ändå det resultatmässiga?
i B- juniorernas FM kval genom att bli
Det gäller att höja medvetenheten om
vad fotbollsträning är - vad som krävs
- De sportsliga framgångarna i de tredje i div 1 serien. Även A-pojkarna är
för att bli bra i fotboll, träna på rätt sak- åldersgrupper där vi tittar lite mer klara för FM kvalserien i vinter.
Också i övrigt har våra lag gjort det
er, i rätt ålder, på rätt sätt etc - hos alla på resultat, har varit mycket bra. Sainblandade spelare, tränare, förening marbete inom WFA samt med några bra i de serier de har deltagit i. Ett
och föräldrar.
övriga föreningar (SJK C-15 pojkar, FC stort tack till alla de tränare, ledare och
- Vi måste förbättra träningskulturen Sport D-13 flickor) har gjort att vi delt- föräldrar som har gjort detta möjligt!
hos alla inblandade. Träningskultur agit i fem av sex möjliga FM -slutspel
Peter Siegfrids
(matcher) innebär t.ex. att komma i för pojkar respektive flickor i åldrarna
tid till träning (välplanerad sådan),
själv köra igång med uppvärmning,
Välkommen till oss…
i god tid meddela ifall man inte kommer, vara fokuserad på träning, göra
- På lunch vardagar mellan kl. 11-14
ANNONSEN
ÄNDRAS
SÅ 2006
ATT 2006
? 2008
? 2014
ANNONSEN
SKALLSKALL
ÄNDRAS
SÅ ATT
? 2008
OCH OCH
20132013
? 2014
sitt bästa i alla situationer, ta ansvar
- På söndagslunch mellan kl. 13-16
för sig själv och andra etc. Tempot och
- Som konferens– och hotellgäst
intensiteten i träning och matcher bör
Vi skräddarsyr fester och jubileer enligt önskemål.
PÅ DEN
SVENSKA
ANNONSEN
!
PÅ DEN
SVENSKA
ANNONSEN
!
höjas för att våra spelare skall nå SAMMA
en SAMMA
+358 (0)6 328 8200
högre nivå. Detta medför att vi måste
höja kravnivån och instruktionsnivån.
info@vallonia.fi www.vallonia.fi
Höjdpunkterna under säsongen 2016?

- Det står i WFA:s fotbollsprogram
att verksamheten riktar sig till alla
spelare som spelar fotboll och att verksamheten skall ordnas så att alla som
vill kan spela fotboll så länge de vill
enligt egen motivation och nivå. Det
skall inom vår verksamhet både finnas
utrymme för ”elitfotboll” och ”breddfotboll”. Jag är väldigt glad över att
vi t ex detta år kunnat ha hela sju lag
(pojkar och flickor) i B-junior åldern. Vi
måste jobba hårt för att kunna fortsätta med detta i framtiden, inte minst ur

Vuosim. 2008 - 2016
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Naisjalkapalloilun kehittäminen vaatii enemmän
jatkuvuutta ja tulevaisuuden suunnittelua
Naisten
maajoukkueen
valmentaja Andreé Jeglertz
vieraili Vaasassa syyskuun
alussa ja tutustui samalla
VIFK:hon. Jeglertzillä, joka
johti viimeisen maaottelunsa tappioon päättyneessä
EM- karsintaottelussa Espanjaa vastaan, on ollut osatehtävänään naisten liigan
kehittäminen. Mutta myös
koko naisjalkapalloilun kehittäminen noin yleisesti
ottaen on kuulunut toimenkuvaan. Joulukuussa 2009
Andreé Jeglertzistä tuli
naisten maajoukkueen valmentaja. Seitsemän vuotta
on kulunut. Hän on tyytyväinen muutamaan asiaan,
mutta näkee myös kehittämisen tarvetta.
Viime kausina on tullut kierreltyä maata aika lailla,
että tutustuisin naisten liigajoukkueisiin. Vuodet ovat
olleet melko rankkoja mutta
myös erittäin mielenkiintoisia, Jeglertz sanoo.
Umeå
IK:n
valmentajakaudellaan Jeglertz ehti
voittaa neljä Ruotsin mestaruutta ja olla kerran mukana Mestareiden- liigan
loppuottelussa. Siellä jalkapallolla oli tukeva perusta
ja ympärivuotinen toiminta
ja ihan toisenlainen ajattelutapa kuin se, joka on
tyypillistä naisten liigalle
Suomessa. Jeglertz on pannut merkille, että täällä
kaivataan todella paljon jatkuvuutta.
- Suomessa meidän pitäisi
oppia ajattelemaan pitemmälle ja näkemään menossa
olevaa kautta kauemmas.
Meidän pitää luoda jatkumoa taustatyöhön mutta
myös joukkueiden rakenteluun.
Nykymenetelmillä
rakennamme
joukkueita
vain yhtä kautta silmällä
pitäen
suunnittelematta
seuraavia kausia.
- Tässä kohtaa joukkeet
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”I min värld utvecklar vi inte damfotbollen genom att ta in en halv startelva med förstärkningar från utlandet. Det betyder bara att våra egna talanger halkar efter och ledsnar”. Fyra
SM-guld med Umeå och en final i Champions League. Oberoende av vad det var som gjorde
att Finlands damer inte nådde fram till EM så handlade det inte om rutin hos tränaren Andreé Jeglertz. Efter att ha coachat det finländska damlandslaget sedan 2009 går han nu
vidare mot andra utmaningar. Arbetet med vårt landslag har varit utmanande och givande.
En hel del saker är han nöjd med. Men samtidigt ser han stora utmaningar som vi har inför
framtiden.

jäävät selväst jälkijunaan
Eurooppaan verrattuna.
- Kun muualla Euroopassa
ollaan jo pitkällä harjoituskautta jotkut seurat miettivät edelleen kuka tai ketkä
muodostavat joukkueen johdon ja millä pelaajaringillä
lähdetään kohti kesää? Se ei
ole kestävää.
- Jeglertz on nostanut esille sitä, että pitää panostaa
omiin lahjakkaisiin pelaajiin
ja että uskaltaa epäonnistua.
- Minun maailmassani ei kehitetä naisjalkapalloilua vahvistamalla puolet joukkueesta ulkomaalaisilla pelaajilla.
Se johtaa vain siihen, että
omat talentit jäävät jälkeen
ja pettyvät.
- Jeglertz täsmentää ajatteluansa:
- Jos tietää että junioripuolella on tulossa yksi tai

monta hienoa vuosikertaa
ja niihin panostetaan tulevaisuutta ajatellen silloin
voin hyväksyä, että joukkuetta voidaan vahvistaa muutamalla seuran ulkopuolelta
tulevalla pelaajalla liigaan
pääsemiseksi tai nousua
ylempään sarjaan ajatellen.
Kun nousu on saavutettu
omille pelaajille pitää antaa
mahdollisuus, ja että täytyy
uskaltaa epäonnistua.
- Juuri se seikka, että
uskaltaa epäonnistua tuloksellisesti
on
seikka,
jota Jeglertz korostaa, kun
puhutaan naisten jalkapalloilusta.
- Kun tarkastelemme naisten maajoukkuetta olemme
kehittyneet valtavasti viime vuosina. Emme ole saavuttaneet mitään suuria
mesnestyksiä mestaruuskil-

pailuissa. Mutta joukkueena
ja yksilöinä kehitymme, ja
silloin pääasiana ei ole viides tai kuudes sija jossakin
EM-turnauksessa, vaan se
kuinka me voimme jatkoa
ajatellen.
- Minulla on monasti
sellainen tunne, että juniorijalkapalloilu on yleisesti ottaen turhankin tulostavoitteinen. Mitä väliä sillä
on jos voittaa SM-mitalin
mutta samalla tuntuu, että
ei ole yhtään kehittynyt tai
tuntenut mitään iloa. Jos
sitä vastoin tuntuu, että on
kehittynyt joukkueena vaikka ei mitalia ole saavuttanut,
niin silloin on päässyt hyvän
matkan eteenpäin.
- Jeglertz korostaa myös
myönteisiä asioita ja sellaista, mikä on kehittynyt viime
vuosikymmenellä.

- Yleisesti ottaen seurat ajattelevat nyt toisin
kuin ennen. Ollaan ihan
eri tavalla tietoisia siitä,
mitä nykyään vaaditaan.
Pelaajien tarpeetkin tunnistetaan nyt paremmin.
- Se, mikä on tehnyt vaikutuksen Jeglertziin on se, että
on ymmärretty maajoukkuetta ja maajoukkuepelaajien
kehittämistä.
- Meillä on erittäin hyvät
suhteet liigajoukkueiden ja
maajoukkueen välillä. Seurat
ymmärtävät, että maajoukkueleirit ja maaottelut ovat
asioita, jotka hyödyttävät
sekä pelaajia että omaa joukkuetta tulevaisuutta ajatellen. Siinä yhteistyö on sujunut hyvin.
- Jeglertz toteaa myös, että
valmentajien keskuudessa
on suuri halu kehittyä.
- Naisjalkapalloilun parissa
on Suomessa vallalla suuri,
aito kiinnostus kehittyä. Sen
me huomaamme, kun kutsumme mukaan valmentajia
talven maajokkueturnauksiin. Meillä on aktiivinen vuoropuhelu ja olen aina tuntenut itseni tervetulleeksi, kun
olen tullut vierailemaan.
- Vaasa ja VIFK on suhteellisen tunnettu juttu Jeglertzille, siitä huolimatta että
liigavisiitti jäi vain vuoden
mittaiseksi. Viimeisten seitsemän vuoden aikana hän
on piirin ja joukkueiden
johdon avustuksella tarkkaillut eri juniorijoukkueiden talenttien matkaa kohti
maajoukkuetta.
- Minusta kaikki ainekset
ovat olemassa. On suuri piiri
ja on olemassa seura, joka
tosissaan panostaa tyttöjen
jalkapalloiluun.
Jatkossa
tämä tulee näkymään naisten puolella. Kunhan on kärsivällisyyttä ja uskalletaan
panostaa.
Lopuksi:
Avainsana on, kuten sanottu, jatkumo. Jos se saavutetaan, uskon että VIFK:lla
on lähivuosina liigajoukkue.

LAJIHARJOITTELUN TUEKSI

SOM STÖD FÖR GRENTRÄNINGEN
TESTAUS &
FYSIIKKAVALMENNUS
KOKO JOUKKUEELLE
TESTAUKSET (SIS. RYHMÄPALAUTE)
 Nopeus-, liikkuvuus- ja lihasvoimatestit


Hyppytestit kontaktimatolla



Ketteryys-, nopeus- ja kestävyystestit

LAJINOMAINEN FYSIIKKAVALMENNUS
TESTITULOSTEN POHJALTA, MM.
 TRX-, hyppynaru ja kuminauhaharjoittelu
 Permantoharjoitteet
 Kehonhuoltoharjoitteet
 Juoksutekniikka
 Kehonpainoharjoittelu

TEST &
FYSIKTRÄNING FÖR
HELA LAGET
TEST (INNEH. GRUPPFEEDBACK)
 Tester av snabbhet, rörlighet och
muskelstyrka


Hopptester på kontaktmatta



Tester av smidighet, snabbhet och
uthållighet

GRENSPECIFIK FYSIKTRÄNING
BASERAT PÅ TESTRESULTATEN, BL.A.
 TRX-, hoppreps- och gummibandsträning
 Parketträning
 Övningar för muskelvård
 Löpteknik
 Övningar med kroppens egen vikt

LISÄTIETOJA:
Puh. / Tel. 0201 201700

vaasanseudunareenat.fi
vasaregionensarenor.fi

VSA-fysiikkavalmennus-testaukset-A4.indd 1

facebook.com/vaasanseudunareenat
vaasanseudunareenat

7.9.2016 15.26

Marcus Beijar

Vi bygger radhus i Yttermalax.
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B-pojkarna vill nå en plats i FM-serien

Tränaren Max Peltonen går vidare till herrlaget
Pojkarna i VIFK:s B-juniorlag började säsongen med
att falla ur FM-ligan och avslutande den med att ta sig
till kommande säsongs FMkval.
Max
Peltonen,
lagets
tränare, menar att laget i vintras inte riktigt var redo att
spela i FM-ligan. Laget var
nybildat och inte vana att
spela tillsammans. Dessutom spelade de mot lag där
de flesta av spelarna var
året äldre. Han menar ändå
att vintern var en nyttig erfarenhet för pojkarna som
jobbat hårt under våren
och sommaren för att nu nå
FM-kvalet igen. Peltonen påpekar att laget utvecklats på
flera plan men kanske främst
i samarbetet, laget är sammansvetsat och har utveck-

lats som helhet. Även spelarna har utvecklats, som
lagspelare, fotbollsspelare
– och som människor.
Ett erkännande för Max
Peltonens vidkommande är
att han nu tar över herrlaget. Något som vi säkert lär
få anledning att återkomma.
Peltonen ser laget och
deras spel som en helhet
där det som sker på planen
spelar en avgörande roll,
men inte bara det, under säsongen har pojkarna fått ta
del av kostföreläsningar och
fysioterapi av utomstående
personer. Laget har också
jobbat en hel del på den
mentala biten. Att det idoga
tränandet och lagets prestationer inte syns desto mer
i media tycker Peltonen är
något positivt. Pressen från

media kan vara onödigt hård
och nu får laget fokusera på
sina egna prestationer ifred.
Att kämpa och prestera
en hel match är en del som
både tränare och spelare
menar att laget måste träna
än mer på. Felix Ljungkvist,
mittfältare, tycker att laget behöver öva på att vara
aktiva och koncentrerade
under hela matchen för att
bli ännu bättre inför nästa
säsong. Vad är då lagets
starka sidor? Eetu Pullola,
försvarare, tycker att samarbetet i laget utvecklats en
hel del det senaste året och
detta är en av orsakerna till
att säsongen gått bättre och
bättre. Även Anton Vest, mittfältare/försvarare, tycker
att laget är bra på att arbeta
tillsammans. Felix menar att

Korsholms gymnasium erbjuder dig
- en grund för högre utbildning
- ett brett utbud av traditionella ämnen samt kurser i musik, konst, drama, språk m.m.
-idrottsmöjligheter på skoltid (fotboll, friidrott mm.)
tfn: 06-327 7307

e-post: gymnasiet@korsholm.fi

hemsida: www.korsholm.fi/gymnasiet

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu
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(06) 317 7900

laget är bra på att vara med
från början och att direkt
komma in i matchen. Alla tre
pojkarna är överens om att
försvaret är lagets starkaste
sida.
Laget tränar nästan alla
dagar i veckan och har förutom eftermiddags- och kvällsträningar, morgonträningar
tre gånger i veckan, resorna
under helgen blir dessutom många och ofta ganska
långa. På frågan om vad
som motiverar pojkarna att
fara på träning efter träning
är svaret enkelt; lagkamraterna. Men inte bara det, att
träna är kul och att få göra
det med sina vänner är ännu
bättre. Alla tre pojkarna menar också att möjligheten
att hela tiden bli bättre
är en ständig orsak till att
fara. Trots att de alla spelat
fotboll i över tio år kan de
känna att de utvecklas som
spelare.
Hur går det då att kombinera de många träningarna
med studierna? Felix, Eetu
och Anton går alla i gymnasier i Vasa och menar att detta
inte är något problem och
att det nog finns tid för läxor
mellan träningarna. Genom
anpassade scheman har pojkarna dessutom möjlighet
till tre morgonträningar i
veckan, som en bonus ger

Finlandssvenska
kvalitetsresor med svenskKAMBODJA
Angkor Wat,reseledare
Phnom Penh och kusten
språkig
och max. 20 resenärer.
Upplev det fantastiska Angkor Wat som är
UNESCOS världs kultur arv. Känn närhistoriens vindslag i Phnom Penh och slappna
av vid den vackra stranden vid kusten på
en högklassig resort i Sihanoukville.

12-28.1.2017

16 dagar

Boka senast 12.11

3.880€

SYDAFRIKA
KAMBODJA
Moderstaden Cape Town välkomnar oss för

SYDAFRIKA
24.2-8.3.2017

den första
veckan.
Vi fårPenh
bl.a. besöka
Cape
Angkor
Wat,
Phnom
och kusten

Point,
kåkstäder
distrikt.
UpplevTaffelberget,
det fantastiska
Angkoroch
Watvin
som
är
Vi
får njutavärlds
av god
mat och
goda närhistoviner. Vi
UNESCOS
kultur
arv. Känn
flyger
sedan
till
Sabie
Sand
bredvid
Kruger
Cape
Town
ochPenh
världsklass
riens
vindslag
i Phnom
och slappna
park
uppleva
en fantastisk
safari.
av vidoch
denfårvackra
stranden
vid kusten
på

safari på Elephant Plains.

en
högklassig resort
Sihanoukville.
24.2-8.3.2017
13i dagar
3880 €

13 dagar

12-28.1.2017

Boka senast 12.11

3 880
€
3.880€

16 dagar

Läs om alla resor på
SYDAFRIKA
www.martinsresor.ax
Moderstaden Cape Town välkomnar oss för

Kom ihåg reseförsäkringen!
www.alandia.fi/sv

eller
ring mig
på 0457
den första
veckan.
Vi får 344
bl.a. 1132
besöka Cape
eller mån-fre
9-16 kåkstäder
på 018 23och
215.
Point,
Taffelberget,
vin distrikt.
Vi får njuta av god mat och goda viner. Vi
flyger sedan till Sabie Sand bredvid Kruger
park och får uppleva en fantastisk safari.

24.2-8.3.2017 13 dagar

3880 €

Läs om alla resor på
www.martinsresor.ax

Kom ihåg reseförsäkringen!
www.alandia.fi/sv

eller ring mig på 0457 344 1132
eller mån-fre 9-16 på 018 23 215.

WASA SPORTS CLUB

SPORTS GYM

LADIES CLUB & SPA

Wolffskavägen 36 / 65200 Vasa / (06) 318 9700 / www.wsc.fi

Handelsesplanaden 14 B / 65100 Vasa / 010 396 3200 / www.wsc.fi

Finlands mångsidigaste konditionssal

fotbollsträningarna en hel
del extra kurser till betyget.
För pojkarna väntar nu
ett träningsuppehåll innan
FM-kvalet kör igång. För att
ladda pratas det en hel del
i laget om framtiden och
att alltid blicka framåt mot
nästa match. Peltonen påpekar att man aldrig kan

veta hur läget är inför nästa
match, drömmen om att få
vara på planen och platsen
på bänken finns alltid närvarande.
- Man kan inte ta något för
givet, summerar Felix Ljungkvist.
Rent konkret kommer laget
att jobba än mer på att få till

Damgym mitt i Vasa centrum

ett bra och stabilt försvar.
Spelarna ska öva mer på att
våga hålla i och föra sig med
bollen och att kunna prestera på topp en hel match.
Vinterns hårda motstånd
finns också kvar i minnet.
Men pojkarna har, som Peltonen påpekar, utvecklats
mycket den senaste säson-

gen, gällande fysik, teknik
och lagspel.
Målet för nästa säsong
är en plats i FM. Det är Peltonen, Pullola, Ljungkvist
och Vest överens om. Att de
har en chans att nå målet är
Peltonen övertygad om. Hur
det går får vi se till våren.
Text och bild: Elin Lönnkvist
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SM-pronssia B-tytöille

14

Aikaisemmin tänä vuonna olemme kertoneet naisten
ja B-tyttöjen sarjapeleistä sekä joukkueiden välisestä
yhteistyöstä. Lyhyesti voidaan todeta, että naiset olivat koko kauden mukana kärkikahinoissa ja B-tytöillä
on ollut SM-mitali kiikarissa. Kausi päättyi siten, että
B-tytöt ottivat SM-pronssia mutta naisten joukkue jäi
hieman terävimmän kärjen taakse
Ykkösessä. GBK voitti ja pelaa liigassa ensi vuonna.
Kertauksen vuoksi todettakoon, että B-tyttöjen SMsarja muodostui 16 joukkueesta, jotka olivat maantieteellisesti jaettu kahteen lohkoon.
Lohkojen neljä parasta jatkoivat pelaamaan sijoituksista 1-8. B-tytöt olivat toisella sijalla pohjoislohkossa,
lohkon voitti Ilves (Tampere) loppujen lopuksi aika
ylivoimaisesti. Etelälohkossa PK-35 oli sitäkin ylivoimaisempi. Piti siis välttää neljättä sijaa, ettei PK-35
tulisi vastaan heti puolivälierissä. VIFK oli siis kakkonen ja sai ”inhimillisemmän” vastuksen puolivälieriin. Välierissä sitten PK-35 tuli vastaan, eikä siinä ollut
paljon sanomista. Hiukan yllättäen (?) pronssiottelussa oli vastassa Ilves. VIFK tosin avasi kauden voittamalla Ilveksen, muttta voitto myös pronssiottelussa oli
iloinen yllätys.
Naiset putosivat aivan kärjen tuntumasta juuri kun
PK-35 antoi B-tytöillkunnon selkäsaunan syyskuun
loppupuolella. Tappio tuli Rovaniemellä kun vastassa
oli RoPS, joka taisteli välttääkseen putoamiskamppailun. Kun kaksi kierrosta oli pelaamatta ei VIFK enää
voinut yltää sarjan voittoon ja suoraan nousuun eikä
toiseen sijaan, joka antaisi mahdollisuuden karsia.
Näistä sijoista jäivät taistelemaan JyPK (Jyväskylä)
ja kokkolalaiset KF10 ja GBK.
Voisi vielä mainita, että IK Myran Kruunupyystä oli
pitkään mukana kärjen tuntumassa. Ei hullummin
seuralta, joka on niin pieneltä paikkakunnalta.
Lisäksi joudutaan kamppailemaan pelaajista molempien Kokkola joukkueiden kanssa.

Vilka B-flickor vi har! Det blev faktiskt FM-brons!
I gruppspelet slutade man tvåa efter ett Ilves som
var rätt överlägsna i den zonen. Därefter väntade
slutspel. Kvartsfinalen gick som en dans. I semifinalen blev det tvärstopp mot PK-35. I bronsmatchen väntade Ilves. Men den här gången var VIFK:s
tjejer tillräckligt på bettet för att ta hem spelet. För
vårt damlag blev det inget avancemang tillbaka till
FM-serien. Det var kanske inte heller helt väntat.
Redan från första början hade man problem med
en väl tunn trupp. Hur som helst var toppstriden
länge jämn. JyPK från Jyväskylä var tillsammans
med de båda lagen från Karleby (GBK och KF-10)
lite för tuffa då det drog ihop sig till ett avgörande
om vilket lag som skulle stiga direkt till FM-serien
respektive vilket lag som skulle kvala. Underifrån
verkar det ändå fortsättningsvis finnas gott om lovande VIFK-tjejer som kan fylla upp. Att B-flickorna
knep bronsmedaljerna i FM säger en hel del om den
saken. Här kan man tillägga att flera av B-flickorna
dubblerade såtillvida att de samtidigt höll till i damlaget och långt fokuserade på matcherna där. Bägge
lagen kan förstås vara stolta över sin insats för året!
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Bost Ab Kilbacken

As. Oy Kilbacken

Inredningen har påbörjats
Kom och bekanta dig och välj
din egen lägenhet

Sisustaminen on alkanut
Tule tutustumaan ja
valitsemaan oma asuntosi

Mer än hälften av lägenheterna
är redan sålda

Yli puolet asunnoista on jo myyty
Rivitalo on muuttovalmis jouluksi 2016

Gamla Karperövägen 18
Korsholm

Vanha Karperöntie 18
Mustasaari

Radhuset blir inflyttningsklart
till julen 2016

Objekt nr 1h + k 34 m² 9892033
Kohdenrot 1h + k 36,5 m² 9998282
2h + k 52 m² 9421038
2h + k 53 m² 9974629
3h + k 58 m² 9708343

050 464 6610

Oy Rakennuspalvelu G. West Byggtjänst Ab

050 5424943

Centralgatan/Keskuskatu 34, 65320 VAASA

Britasvägen 2
Yttermalax

Det här är en bild på radhuset
under byggnad. De här lokalerna är lediga färdigställda
sensommaren -16
1st 3rum+kök+b+biltak 78m2

Du som kör mycket:
Hos oss kan du tanka Din bil
med förmånlig och ren biogas
för under 30€/gång
och köra ca 500 km/tank.

Även choklad
smakar bääre
i en avslappnad
fransk bistro!

Samtidigt gör Du gott för naturen!
Vilken Härlig känsla att få
tanka förmånlig biogas!

Västra Jeppovägen 288 (längs med riksväg 19).
www.jeppobiogas.fi
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Beställningar och informaaon:
06 212 7267 / sales.royalvaasa@sokoshotels.ﬁ
Hovrääsesplanaden 18 Vasa / fransbistrot.ﬁ

Åtminstone JBK,
PK-37 och KajHa
fyller på norrtvåan
från division 3
Slutskedet av herrlagets
äventyr i division 2 blev onödigt spännande. Skulle vi
åka ur för andra året i rad?
Fy tusan. Nåväl. Det redde
till slut upp sig. Efter vissa
”om och men”. Kontraktet
säkrade genom att det blev
0-0 borta mot GBK i den
sista omgången. PPT hade
behövt ta en brakseger över
TP-47 för att placera oss under strecket. Men det blev
oavgjort också i den matchen, tack och lov. Det blir den
nordligaste zonen även nästa år för de österbottniska
lagen. Det kan man vara rätt
säker på redan nu. En serie
som som till och med brittiska tidningen ”The Guardian” nu under hösten upp-

märksammade efter att det
blivit väl absurda resultat i
väl många matcher.
Notera att inget lag steg
från VIFK:s zon. MuSa förlorade mot Gnistan på straffar
medan OPS förlorade hemma med 1-2 mot Honka efter
att ha inlett med 2-2 på bortaplan. MuSa:s lokalkonkurrent FC Jazz föll ur division
1. Men skall vi tro att dom
inte hamnar i VIFK:s zon nästa sommar?
Att JBK fyller på från den
österbottniska
division
3-zonen vet de flesta av er
skall vi tro. Välkomna tillbaka, hälsar vi till Jakobstad.
Längst i norr var det två
gamla ”klassiska” föreningar som tävlade om avance-

Efter fyra inledande segrar blev det magrare ställt med
VIFK:s poängskörd. Efter våromgången låg vi fyra poäng
bakom serieledarna. Efter en miserabel höst var vi plötsligt
indragna i bottenstriden. Men det redde glädjande nog upp
sig till slut.

mang; KajHa (Kajana) var
bäst före OTP (Uleåborg).
Vidare lär väl också PK-37
(Idensalmi) hamna i norra
zonen.
Tampere United försvann
ju för några år sedan, men

kommer nu att vara tillbaka
på division 2-nivå. Kanske
rentav i ”vår” zon? VIFKprodukten Eetu Rahkola är
för resten mittback i laget.
TamU skuggades av lokalkonkurrenten Ilves-Kissat

t City
UpCode Smar

The new
generation
tion
of communica
www.upcodeworld.fi | info@upcode.fi | VAASA, Finland
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Henrik Skytte
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kertaa kannatVidare konkurrerade
Honka
Akatemia och PKKU om seriesegern i den tredje av
zonerna kring huvudstadsregionen. PKKU steg med
ett poäng till godo där. Detta
Pallokerho Keski-Uusimaa
utgör alltså ett gemensamt
representationslag för Keravan Pallo och Tuusulan PS,
om du undrar.
Ändå VIFK? Hösten blev
en rysare av ett helt annat
slag än man kunde tro då
våromgången var avklarad.
Så här då fotbollssäsongen
är över kan man konstatera
att den här inledningen från
en text i förra numret av
”VIFK Magazine” tedde sig
optimistisk:
”VIFK lär spela i division 2
nästa sommar också, kunde
man väl nästan konstatera
efter förlusten hemma mot
Kraft (0-2) följt av 1-1 borta
mot
nedflyttningshotade
PPT (B:borg) samt förlust
hemma mot YPa (0-1).
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Mikael, Multitronic myymälä

ILMAINEN VIANSELVITYS*
Haluamme varmistaa että et maksa
tyhjästä. Siksi teemme aina ilmaisen
vianselvityksen ennen kuin sovimme
mahdollisesta korjauksesta.
*Koskee tietokoneita ja mobiililaitteita

e
Tarjoamm
on
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o
u
h
täyden
eihin
n
o
k
to
e
kaikkiin ti
itteisiin.
ja mobiilila

Multitronic tarjoaa multitronic.ﬁ
nettisivujen kautta laajan valikoiman
tuotteita. Jos tarvitset apua olet aina
tervetullut Vaasan myymäläämme,
autamme sinua löytämään oikea
tuote sinulle.

Korsholmanpuistikko 38, Vaasa | 06 319 77 00
Ma-Pe: 10 -18, La: 10-14 | www.multitronic.ﬁ

RESEBYRÅ INGVES & SVANBÄCK

WWW.INGSVA.FI

ELÄMYS- JA VIINIMATKAT
POHJANMAALTA 2017 mm.

ETT URVAL AV RESOR
VINTERN-VÅREN 2017

27.-31.3. Barcelona & Katalonia UUTUUS!

998 €

20-25.2

NHL, Toronto

4.-10.4.

999 €

3-24.3

Almuñécar, Spanien

14.-20.4. Pääsiäismatka Gardajärvelle

1195 €

31.3-7.4 Mickes matresa

19.-23.4. Champagne & Alsace

1165 €

25.4.-4.5. Alsace & Rein sis. Mosel UUTUUS!

865 €

Hollanti paluulennolla

6.-10.5.

Montenegro & Kroatia UUSI ohjelma! 1095 €

8.-12.5.

Irlanti - Galway & Dublin

12.-18.6. Vaellusmatka Dolomiiteille
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T

1145 €
1295 €

KONTAKTA OSS / OTA YHTEYTTÄ

Tel./Puh. 020 743 4520
E-post/S-posti: info@ingsva.fi
Hemsida/Kotisivu: www.ingsva.fi

8-13.4

Franska Rivieran - en pärla vid Medelhavet

22-28.4

Gardasjön

22-28.4

Donaukryssning

8-15.5

Österrike-Tyrolen

9-15.5

Norra England med en släng av Skottland

16-23.5

Hvar, Kroatien

Fotbollens logiska struktur
varierar inte i enlighet med
av vilken orsak spelaren
deltar, vare sig ekonomiska,
sociala eller hälsomässiga.
Strukturen är inte heller bunden till huruvida spelaren är
professionell eller amatör
för oavsett så kan utövaren
fortfarande vara en ”sann”
älskare av fotboll. När man
Check oufotbollens strukbeskriver
t our
vturacså
anbehöver
t jobs aman
t således
inte
ifrågasätta av vilken
www
.veo i
orsak som .f
spelaren deltar, utan istället handlar det
om att utifrån en objektiv
beskrivning redogöra för aktivitetens egenskaper.
I ett tidigare nummer konstaterade jag att fotboll är ett
We want to tell you our story, concentrating on both our
spel var syftet är att göra ﬂer
customers and ourselves. This takes place in VEOpedia.
mål än motståndarlaget och
att detta endast kan förverkligas i enlighet med de sätt
som reglerna tillåter. Det
fastställdes att fotboll är ett

What is VEOpedia?

Please, join us: www.veopedia.fi

Dalmatians are born without spots.

VEO Oy | Runsorintie 5 | 65380 Vaasa

Tel. 0207 1901 | veo@veo.fi | www.veo.fi
AINA KOOTTUNA JA KOEKÄYTETTYNÄ.
A L LT I D M O N T E R A D E O C H P R O V K Ö R D A .

Bröllopsplaner?
Fest på gång?
Hyr Vasa Arbis utrymmen
−Centralt, trevligt och snyggt.

Mer information:
tfn 06-325 3504
www.vasa.fi/arbis

Lehtipuhaltimet alkaen
Lövblåsare fr.

299€

Stihl BG 56
Lehtipuhallin
Lövblåsare

Raivaussaha
Röjningssåg
STIHL FS 90

Stihl BR 500
Lehtipuhallin
Lövblåsare

199€

599€

299€

Ultrakevyet
moottorisahat
Ultralätta motorsågar

Kolme terää
• Vesakko
• Ruohikko
• Raivaus

399€

VIKING MB 448 TX
Ruohonleikkuri
Gräsklippare

429€

439€

Med 3
stycken bett
• Gräs
• Sly
• Röj

TARJOUS!
Stihl MS 170
• Tilavuus 30cm³
• 4,2 kg
TARJOUS!
Stihl MS 181
• Tilavuus 32cm³
• 4,3 kg
Stihl MS 193 CE TARJOUS!
• Tilavuus 30cm³
• 3,3 kg

399€

Stihl
RE 129 PLUS
Painepesuri
Högtryckstvätt

Viking GE 140L
Oksasilppuri
Kvisthack

399€

Silmukkatie 15 Vaasa Cirkelv. 15 • puh. 3182950 • 0500-364688
www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi
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Målvaktsträning på
gymnasieschemat
Jakob Strand sitter i den
rymliga aulan vid idrottsgymnasiet i Vörå. Han har just
haft mattelektion och har nu
håltimme innan det blir dags
för träning. Han har gott om tid
att åka via internatet och byta
om. Jakob är abiturient och en
av idrottsgymnasiets nio målvakter. Den senaste säsongen
har han vaktat målet i VIFKs
representationslag.
- Jag är nitton år och hemma från Närpes. IF Kraft är
min moderförening och där
spelade jag ännu i fjol. Jag
har hela tiden vetat att jag vill
satsa på fotbollen och därför
valde jag idrottsgymnasiet. Vi
är många idrottare här och det
är bra. Det blir mera utmaningar och det gillar jag!
På idrottsgymnasiets fotbollslinje
finns
35
fotbollsspelare. Fotbollslinjens
tre tränare satsar systematiskt
på att bygga upp den individuella spelarens färdigheter
och förståelsen för lagspelet.
Tränarna kan undervisa både
enskilt och i smågrupper. Den
individuella träningen stöder
lagspelet och på så sätt har
både spelaren och i förlängningen också spelarens lag
nytta av träningarna. Marko
Uusitalo är ansvarig för fotbollslinjen. Finlands bollsförbunds talangtränare kommer
att stå för den andra tränarplatsen från och med nästa
år. Den tredje tränaren är Esa
”Ellu” Kurki, som tränar gymnasiets nio målvakter. Ellu har
en gedigen tränarbakgrund.

Han har tränat på liganivå
över tjugo år och fungerat som
målvaktstränare i både VIFK
och VPS under många år. I
Vörå idrottsgymnasium har
Ellu fungerat som målvaktstränare sedan 2011.
- Vi har 6½ timme grenspecifik träning med målvakterna
varje vecka. Vi samtalar också
enskilt med varje spelare och
ser på det individuella behovet av snabbhetsövningar
och övningar för fysisk styrka.
Vid behov samarbetar vi med
skolans andra tränare. Alla
tränare har sina specialområden.
Själv är Ellu känd som en
målmedveten tränare, som
kräver fokusering och disciplin
på träningarna. Feedbacken
är rak och tydlig och humorn
finns med i bakgrunden.
- Alla våra målvakter är väldigt motiverade. De vill verkligen utvecklas som målvakter
och är beredda att jobba hårt.
William Rosenlöf kommer
gående i korridoren. Han studerar i idrottsgymnasiet första
året och är hemma från Vasa.
Sin unga ålder till trots har
han spelat med VIFKs herrlag den senaste säsongen. I
idrottsgymnasiet ingår träningen i skoldagen och den här
dagen har William två lektioner målvaktsträning, matte, religion och hälsolära på schemat.
- Redan som trettonåring
började jag träna med Ellu.
Jag ville fortsätta målvaktsträningen i gymnasiet och här i

I idrottsgymnasiet i Vörå samlas idrottare från olika grenar.
William Rosenlöf och Jakob Strand går på fotbollslinjen.
idrottsgymnasiet har man ju
rätt att räkna den ledda träningen som idrottskurser. Det har
fungerat bra att kombinera fotbollen med skolan.
- I ett idrottsgymnasium tränar man mycket men man har
kul samtidigt, påpekar Jakob.
Man får tävla mer och kämpa
mer än i ett vanligt gymnasium
men man har också fin gemenskap. Skulle man gå i ett
vanligt gymnasium skulle man
ha mycket ensamtid då man
tränar, men så är det inte här!
Här har man fullt program hela
tiden tillsammans med andra
som idrottar!
Idrottsgymnasiet i Vörå har
specialstatus som idrottsgymnasium. Det innebär att gymnasiet följer idrottsläroplan,
vilket gör det möjligt att baka
in träningen i undervisningen.
Senaste år fick gymnasiet
splitternya utrymmen och ingår
numera i Campus Norrrvalla.
Fotbollsspelarna har konstgräsplan, Adidashallen, simhallen, gym och gymnastiksal
inom en radie på hundra meter
från gymnasiets undervisningsutrymmen. Bredvid internatet
finns ytterligare ett gym och i
anslutning till internatet finns
ett testlabb.
Ellu lyfter fram helhetstänkandet i ett idrottsgymnasium.
Studierna är viktiga. Om en
idrottare till exempel åker på
landslagsuppdrag är det viktigt med en erfaren lärarkår,

som kan erbjuda studiematerial också på distans. Den
som behöver kan få extra
stöd. Också boende och mat
är viktiga bitar i idrottarens liv.
I idrottsgymnasiet serveras
både morgonmål, lunch och
middag.
För en målvakt kan det vara
ensamt att ha målvaktsträning
i det egna laget. I idrottsgymnasiet, där målvakterna är
många, kan resurser läggas
på specifik målvaktsträning
både enskilt och i grupp. Målvakterna kan uppmuntra varandra och ta modell av varandra under ledning av tränaren
och tempot på träningen kan
hållas högt. Träningen ska utveckla idrottaren både fysiskt
och mentalt
- Jag diskuterar med alla
målvakter. Finns det något
som tynger sinnet tar jag det
till tals, poängterar Ellu och
avrundar med att framhålla
Vörå som studieplats. - Och
varje spelare har rätt att tillsammans med sina föräldrar
välja sin studieplats själv.
Ingen annan, inte heller en
tränare, har rätt att på något
sätt förhindra att den unge
väljer sin studieplats själv.
En bra skola, som ligger högt
i rankning, bra träning med
professionella tränare och bra
träningsförhållanden
borde
göra valet lätt!
Text och bilder: Pia Hildén

Tränarna instruerar och korrigerar vid behov. På bild
tränaren Esa ”Ellu” Kurki och målvakten Jakob Strand

Mer info www.vora/gymnasiet
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VOIMASSA MA-TO 30.9.2016 ASTI

15.60

ERBJ. GÄLLER MED DENNA KUPONG MÅ-TO TILL 31.12.2016

Österbottens företagsregion,
Pohjanmaan yritysalue
Försäljningschef Sanna Tiesmaa 010 514 8007
Försäljningschef Tomas Käld 010 514 1445
Teräsgränd 2, 65100 Vasa

www.epv.fi

Saajan tilinumero
Mottag. Kontono.
Saaja - Mottagare

Tilisiirto Girering

AKTIA BANK ABP

FI5540550011780893
I.F.KAMRATERNA, VASA r.f. ( VIFK )

Maksaja - Betalare

Understöd / Tukimaksu
Medlemsavgift / Jäsenmaksu
För en person / Yhdelle henkilölle

30 €uro

För föräldrar / Vanhemmille

45 €uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen

200€uro

VIFK skickar medlemskortet kom ihåg att uppge din postadress
VIFK toimittaa jäsenkorttisi, muista mainita postiosoitteesi

Allekirjoitus
Underskrift
Tililtä
Från konto nr.

Viitenro.
Ref.nr.

--

Eräpäivä
Förf.dag

€ur
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27 kautta VIFK-lehteä!
VIFK Magazinen numerossa 4/2016 jaoin kanssanne joitakin ajatuksia
seurojen hyväksi tehtävästä
talkootyöstä, ja ehkä lähinnä
työnjaon tärkeydestä, jotta
yksittäisten
henkilöiden
työkuorma ei muodostuisi
liian raskaaksi. Koska minä
olen tehnyt oman päätöksen tehdä tätä lehteä – ja
luopunut muusta vapaaehtoistyöstä – lienen erinomainen esimerkki tässä
yhteydessä. Totta kai voisin
tehdä seuran eteen muutakin, mutta jos en olisi jossain
vaiheessa asettanut rajaa
vapaaehtoistyön määrälle,
niin seura olisi todennäköisesti jossain vaiheessa
saanut etsiä jonkun muun
tekemään lehteä. Voisi oikeastaan olla paikallaan joka
tapauksessa – jos sellainen
henkilö vain löytyy.
Kirjoitukseni ei missään tapauksessa ollut mullistava,
vaan lähinnä halusin painottaa sitä, mitä Henrik Skytte

puheenjohtajanpalstassaan
kirjoitti. No, voin tunnustaa,
että sillä kertaa minulla oli
vähän vaikeuksia saada lehden sivut täytettyä, joten
minun oli pakko ruveta luovaksi juuri ennen deadlinea.
Jälkeenpäin minulle välähti,
että haluaisin kuitenkin
mielelläni tuoda tämä asia
esille, esimerkiksi kirjoittamalla lisää aiheesta suomenkielisen tekstin muodossa.
Jo vuonna 1990 silloisella
miesten edustusjoukkueen
johtajalla Kurt ”Kurre” Södergårdilla oli idea, että
perustaisimme lehden. Aivan liian aikaisin poismennyt Kurre oli vannoutunut
seuraihminen ja olisi ehkä
hyvinkin tyytyväinen jos
tietäisi, että näin neljännesvuosisadan jälkeen kokoan
edelleen tätä lehteä. Hänen
ideansa siis oli hyvinkin
tuottoisa. Pidimme tosin
lehden teossa tauon joskus
1990-luvun
loppupuolella
(ehkä 1996-97), mutta nyt

Tällä kupongilla 14.11-16.11
Mot denna kupong 14.11-16.11
-Kaikki tekstiilit
ja jalkineet
-Alla kläder och skor

-25

%

(tarjoushintaisista tuotteista lisäale -15%)
(produkter med erbj.pris tilläggsrabatt -15%)

Kauppapuistikko 14 Handelsesplanaden
VAASA - VASA, puh-tel 06-319 3900
auki – öppet, ma – pe, må - fre 10-19, la – lö 10-16,
su-sö 12-16
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olemme jo monen vuoden
ajan julkaisseet viisi numeroa vuodessa. Laskematta
arvelisin, että olemme kaiken kaikkiaan varmaan tehneet reilut 100 lehteä.
Jalkapallo ei enää näyttele läheskään samanlaista
roolia elämässäni kuin ennen, mutta hyvän asian puolesta pystyy aina jotain
tekemään. Sama koskee
sponsoreitamme. Eivät ehkä
käy jokaisessa ottelussa,
mutta haluavat kuitenkin
tukea toimintaa, joka ajaa
hyvän asian. Joten suuri
kiitos kaikille, jotka vuosien
varrella ovat tukeneet toimintaamme eri tavoin, esimerkiksi mainonnan muodossa.
Koska mainokset tuovat
tervetulleen lisän seuran
kassaan, olen ajatellut jatkaa tätä hommaa ainakin
toistaiseksi. Kaikkien näiden
vuosien jälkeen lehden teko
menee osaksi jo rutiinilla –
hyvässä ja pahassa – mutta
ainakaan pyörää ei tarvitse
keksiä uudelleen ihan jokaista numeroa varten. Mutta
jatkuvuus on tärkeä, myös
seuroissa.
Samalla pieni riski piilee
siinä, että lehden numeroista tulee liian samanlaisia, joskin meitä on jo
useampi henkilö juttuja kirjoittamassa. Kiitos kaikille!
Kiitos kuuluu myös heille,
jotka auttavat käännösten
tekemisessä! Jos itse kirjoittaisin suomeksi, lukijat luulisivat takuulla, että pieni
lapsi on päästetty kirjoittamaan.
Henrik ”Henkka” Skytte
kirjoitti puheenjohtajapalstassaan numerossa 4/2016
hyvin siitä, miten jokainen
voi löytää oman paikkansa
seuran
organisaatiossa.
Hän mainitsi, että VIFK on
tarkastellut
organisaatiotaan ja ajatuksena olisi, että
toiminta jaetaan jaostoihin,
mikä vaatisi useamman hen-

FOTO: Camilla Kojonen

Tämän jutun kirjoittaja on
tehnyt
lehteä
vuodesta
1990, kaiken kaikkiaan ehkä
runsaat 100 lehteä. Joskus
lehden teko tuntuu hyvältä,
joskus taas ei. Mutta kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että
jokaiselle löytyy seuraorganisaatiosta oma paikka. Kun
seuran eteen tekee useampi
ihminen töitä, kenenkään
työtaakka ei muodostu liian
raskaaksi.

kilön panoksen. Mutta samalla se tarkoittaisi myös,
että kenenkään ei tarvitsisi
tuntea, että oma osuus vie liian paljon ajasta. Tässä näen
yhtäläisyyksiä omaan kokemukseeni – jossain vaiheessa tuntui, että hommia oli
liikaa ja olen sittemmin
todennut, että lehden toimittaminen on ihan tarpeeksi
yhdelle ihmiselle.
Muun muassa näin Henkka
kirjoitti puheenjohtajapalstassaan (4/2016):
”Selitys on aika yksinkertainen: jos meitä olisi enemmän, kullekin lankeaisi
vähemmän tehtäviä. Niiden,
jotka ovat mukana ei tarvitsisi uupumiseen asti raataa.
Aikaisemmin muutama jäsen teki ehtimiseen kaikkia
töitä, mikä tarkoitti sitä että
he tekivät monen ihmisen
työt. Jotta organisaatioon
saataisiin enemmän dynamiikkaa työtehtävät täy-

Vill du prova
på fotboll?
Tule
kokeilemaan
jalkapalloa
Ar du född 2007-2012?
Varför inte prova på fotboll?
All kan spela boll.

Oletko syntunyt 2007-2012?
Miksi ei tulla kokeilemaan jalkapalloa?
Kaikki voivat potkia palloa.

Nya kompisar! Upplevelser! Nytt språk!
Gemensam glädje! Ansvar!
Med fotboll får man detta och mycket till,
fotboll är mera än sparka boll.

Uusi kavereita! Uusi kieli! Yhteistä iloa! Vastuuta!
Elämyksiä!
Jalkapallon parissa saat kaikkea tätä ja paljon muuta,
jalkapallo on muutakin kuin pallon potkimista.

Anmäl er: www.vifk.fi. Under ”Verksamhet” hittar du
”ANMÄL– Ny spelare”eller krister.gronholm@vifk.fi
eller 044-0331624. Att prova på (4v) kostar 0€.
Ta med boll och dricka ﬂaska.

Ilmoittaudu: www.vifk.fi. Klikkaa ”Toiminta”,
sen alta löydät ”IILMOITA – Uusi pelaaja”
tai krister.gronholm@vifk.fi tai 044-0331624.
Kokeilu (4v) maksaa 0€. Ota mukaan pallo ja juomapullo.

VÄLKOMMEN, EN GÅNG KAMRAT ALLTID KAMRAT!

VIVIKÖPER
KÖPERBILAR
BILAR

TERVETULOA MUKAAN, KAVERIA EI JÄTETÄ!

Vi har tårtan till julens fester!
Även smörgåstårtor!

Årsm.
2008
- 2014.
Årsm.
2008
- 2014.
Årsmod.
2008
- 2016
Vi Vi
behöver
brabra
bilar.
behöver
bilar.
Helst
bilar
medkörda
under
100
tkm.
Helst
bilar
medkörda
under
100
tkm.
BJUD
UT!
BJUD
UT!
Jens
Wistbacka
050-414
2200,
Vasa
Jens
Wistbacka
050-414
2200,
Vasa

Rinta-jouppis
Bilaffär
Ab
Rinta-jouppis
Bilaffär
Ab
VASA Mejerigatan
15B (invid
VASA Mejerigatan
15BKarlebyvägen
(invid Karlebyvägen

)

Tel. 020 7772106
Tel. 020 7772106

tyisi täsmentää ja selkeyttää. Se johtaisi parempaan
tulokseen, kun projektit ja
tehtävät hoidettaisiin ammattimaisemmin. Näin koko
seuran urheilullista ja hallinnollista toimintaa ajatellen. Jo pelkästään sponsoritoimintaa voitaisiin tehostaa
järkevän työnjaon avulla.”
Myönnän, että olen useammin kuin kerran ajatellut,

Vi betj. må-fre
lö 10-15
Vi betj.9-18,
må-fre
9-18, lö 10-15
www.rinta-jouppi.com
www.rinta-jouppi.com

että joku muu voisi ihan hyvin ottaa tämän lehden toimittaakseen. Ehkä 25 vuotta
riittää! Mutta niin kauan kun
lehti tuo seuralle tuottoa
eikä kukaan muu ole halukas
jatkamaan, niin jatkan vielä.
Entä sinä? Myös sinulle
löytyy paikka VIFK:n organisaatiossa!
Claus Stolpe
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www.ostrocenter.fi

Vinterkläder

Skyddsskor och –stövlar

NYKARLEBY
KORSNÄS

Frillmossavägen 2
Strandvägen 4131
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Bli medlem i VIFK! Tule VIFK:n jäseneksi!

w.vaasanseudunareenat.fi www.vasaregionensarenor.fi
(Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f.)

Tarjoamme:

Vi erbjuder dig:
- Möjlighet att påverka föreningens verksamhet
- Rösträtt på föreningens årsmöten 2 ggr/år (då du fyllt 15 år)
- Rabatter via våra samarbetspartners:

- Mahdollisuuden vaikuttaa yhdistyksen toimintaan
- Oikeuden äänestää yhdistyksen vuosikokouksissa
2 krt/vuodessa (täytettyäsi 15 v)
- Alennusta kun asioit yhteistyökumppanimme liikkeissä:

o STARK (3-30 %)
o OY K. Lytz Ab Rengascenter (enligt överenskommelse)
o STRANDKVARNEN (5 % - inte tobak och alkohol)
o MASKINSERVICE MARANDER (enligt överenskommelse)
o INTERSPORT WASAPORT (20 %)
o RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE OY (enligt överenskommelse)
o UPCODE

o STARK (3-30%)
o OY K. Lytz Ab Rengascenter (sopimuksen mukaisesti)
o RANTAMYLLY (5% - ei tupakkaa tai alkoholia)
o KONEHUOLTO MARANDER (sopimuksen mukaisesti)
o INTERSPORT WASAPORT (20%)
o RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE OY (sopimuksen mukaisesti)
o UPCODE

Stöd föreningen och hjälp oss att uppnå våra målsättningar

Tue seuraa ja auta meitä toteuttamaan tavoitteitamme

Medlemsavgift:
- 30€/person eller
- 45€/föräldrapar
- 200€/ för ständigt medlemskap
=> Bli ständig medlem nu så du får ett
säsongkort för 2016 på köpet
Bankkonto: FI55 405 500117 80893 Aktia Bank Abp
Fyll i dina kontaktuppgifter i ”meddelandefältet”:
Namn, adress, epost och telefonnummer
Vi skickar medlemskortet åt Dig på posten!

Jäsenmaksut:
- 30€/hlö tai
- 45€/vanhemmat
-200€ pysyvä jäsenyys
=> Liity nyt pysyväksi jäseneksi niin saat
2016 kausikortin kaupan päälle!
Tilinumero: FI55 405 500117 80893 Aktia Bank Abp
Täytä seuraavat tiedot ”viestikenttään”:
Nimesi, osoitteesi, s-postisi, puhelinnumerosi
Lähetämme jäsenkorttisi postitse!
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Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA

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

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215
14
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