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Hemmamatcher 2014 Kotiottelut

VIFK vs MASKU
Botnia (ute/ulkona), 16.00
Sö/Su 03.05
VIFK vs TPV
Botnia (ute/ulkona), 16.00
Lö/La 24.05
VIFK vs KERHO 07
Karlsplan/Kaarlen kenttä, 16.00
Ti 27.05		
VIFK vs FC H:linna
Karlsplan/Kaarlen kenttä,18.30
Fre/Pe 13.06
VIFK vs Sporting Kr
Sandviken/Hietalahti, 18.30
Sö/Su 29.06
VIFK vs Närpes Kraft
Sandviken/Hietalahti, 17.00
Sö/Su 06.07
VIFK vs ÅIFK
Sandviken/Hietalahti, 18.30
Lö/La 26.04

Lö/La 26.07

VIFK vs Ilves-Kissat

Lö/La 02.08

VIFK vs Pallo-Iirot

Sö/Su 10.08

VIFK vs Masku

Lö/La 16.08

VIFK vs TPV

Ons/Ke 10.09

VIFK vs KERHO 07

Lö/La13.09

VIFK vs FC H:linna

Lö/La 04.10

VIFK vs Sporting Kr

Sandviken/Hietalahti, 16.00
Sandviken/Hietalahti, 16.00
Sandviken/Hietalahti,18.30

Sandviken/Hietalahti, 16.00
Sandviken/Hietalahti, 18.30

Karlsplan/Kaarlen kenttä, 16.00
Sandviken/Hietalahti, 14.00

Vasa IFK DAMER/NAISET Hemmamatcher / Kotiottelut 2014
Grundseriens matcher / Perussarjan ottelut

Lö / La 26.04
Sö / Su 11.05
Lö / La 24.05
Ons / Ke 28.05
Lö / La 12.07
Lö / La 26.07
Lö / La 09.08

VIFK - ILVES
VIFK - IK Myran
VIFK - JYPK
VIFK - Pe IK
VIFK - FC Rauma
VIFK - YL Ilves
VIFK - Härmä

18:00 Botniah.
16:00 Botniah.
12:30 Ka
18:30 Sa / Hie
15:00 Sa / Hie
14:00 Ka
15:00 Sa / Hie

"
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ORDFÖRANDES SPALT

Lägg ut Sandviken på entreprenad
I skrivande stund närmar vi
oss den första seriematchen
för denna säsong. Hemmapremiär kommer även i år
att ske på konstgräset utanför Botniahallen. Nämligen
då lördag 26.4. Detta för
både herrarna (mot Masku
kl. 16) och damerna (mot
Ilves kl.18). Självfallet samtidigt som den årliga hundutsällningen, med allt extra
besvär som det innebär.
Innan vi går in på säsongen
vill jag kommentera en långkörare; Sandvikens stadion.
Det känns nästan som att
vi nu är längre ifrån ett förverkligande än på länge. Helt
kort tycker jag att hela projektet absolut borde sättas
ut på helhetsentreprenad,
med ansvar även för konstruktionsplaneringen (s.k.
”KVR-urakka” på finska).
Förfarandet är vanligt på
den privata sidan, där den
byggare som åtar sig att förverkliga hela projektet ansvarar för planeringen, byggandet och utförande fram
till en färdig anläggning. Så
att säga enligt ”nyckeln–i–
hand”–principen, för att förklara enkelt.
Ansvar i dessa sammanhang betyder att entrepenö-
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För att få fart på ansiktslyftningen av Sandviken borde man
lägga ut det hela på entreprenad, menar VIFK:s ordförande
Henrik Skytte. För att byggaren skall kunna börja från rent
bord vore det dessutom på tiden att riva den gamla träläktaren från 1938. Nostalgi i all ära, men en förkrigstida byggnad fyller inte den moderna tidens krav.

ren – således inte staden
– svarar för kalkylerna och
eventuella tilläggskostnader.
Staden kommer med fjärrvärme, vatten och el till området. Staden ansluter också
dräneringen till det system
som får bort regnvatten från
stadens gator och torg. Resten sköter entrepenören om!

Asianajotoimisto

Kim Åstrand
Advokatbyrå
Erikoistunut liikejuridiikkaan
Specialiserad i affärsjuridik
www.kimastrand.fi

puh./tfn 346 2111

Beställaren, alltså Vasa
stad, skall sköta rumban till
myndigheterna kring behövliga tillstånd samt förberedande planeringen. I det skedet slår man fast kapaciteten
på stadion. Samma med hur
den skall se ut fasadmässigt och vilka faciliteter som
skall finnas.
Den tekniska specifikationen skall vara så välgjord
att inga större överraskningar kan uppstå under
projektets gång. Erforderliga
markundersökningar skall
vara gjorda – alternativt ingå
i entreprenaden på egen
risk. Detaljplaneringen skall
skötas av leverantören av

www.sparbanken.fi/kvevlaxsb

Vasakontoret finns nu på Handelsesplanaden 20!
Vaasan konttori nyt osoitteessa Kauppapuistikko 20!
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projektet. Förfrågan kunde
vara så utformad att entrepenören har frihet att ta
fram egna idéer kring byggmaterial och utförande. Allt
för att få det mest optimala
resultatet vad det gäller
användning, livslängd och
kostnader! Man brukar kalla
det för Win- Win-situation,
då båda parter gör pengar
på lösningen.
Jag är övertygad om att
staden med detta förfarande
skulle spara mycket. Utan
vidare skulle vi få mycket
mera stadion för samma
summa pengar som nu är
”reserverat” för byggandet.
Dock innefattar förfarandet
ett stort ”MEN”!
En förutsättning för att
projektet skall vara möjligt
att genomföras kostnadseffektivt är att den gamla läktaren från 1938 rivs. Då kan
entreprenören starta från
rent bord. Då kan vi få en
lösning med en läktare som
går ”varvet runt”. Dessutom
med så få tunga betongkostruktioner som möjligt. Då
kunde vi rentav få en stadion som håller för både lanskamper och UEFA–spel. Att
börja märka upp den gamla
läktaren och flytta den, är ju
bortom allt förnuft. I så fall
bättre att söka efter helt ny
plats för en fotbollsstadion!
Ni som uppskattar den
verksamhet som bedrivs
Vasa IFK: Sök fram bankgirot
för inbetalning av medlemsavgiften och säsongkorten.
Alla som är medlemmar i
VIFK har automatiskt bra
rabatt på inköp från Starkki,
Maskinservice
Marander,
Intersport, Dekk Partner,
Rinta-Joupis Bilaffär och KStrandkvarnen. Detta genom
att visa upp medlemskortet
(kolla i inne i tidningen efter
kortet).
Henrik Skytte,
ordf. Vasa IFK

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Hietalahdesta urakkatarjous
Tätä kirjoittaessa kauden
ensimmäinen sarjaottelu on
jo lähellä. Kotiavaus tapahtuu tälläkin kerralla Botniahallin tekonurmella, lauantaina 26.4. Miehet kohtaavat
Maskun klo 16.00 ja naiset
Ilveksen klo 18.00. Tietysti
tämä tapahtuu samanaikaisesti suuren koiranäyttelyn
kanssa, mikä on omiaan
hankaloittamaan
järjestelyjä.
Ennen kuin ryhdyn puimaan kauden tapahtumia,
muutama sana ikuisuuskysymyksestä;
Hietalahden
stadionista.
Juuri nyt tuntuu siltä kuin
olisimme kauempana kuin
koskaan mistään toteuttamisesta. Noin lyhyesti
sanottuna olen sitä mieltä,
että koko hanke tarjottaisiin urakoitsijoille ns. KVR
- urakkana. Tällainen menettely on yksityisellä sektorilla tavallista. Rakentaja, joka
toteuttaa urakan, vastaa
suunnittelusta ja rakentamisesta kunnes koko hanke
on valmis. Tämä tapahtuu
selkeästi sanottuna avaimet
- käteen – periaatteella.
Vastuu tässä tapauksessa
tarkoittaa sitä, että urakoitsija – ei siis kaupunki –
vastaa kustannusarvoista ja
mahdollisista lisäkustannuksista. Kaupunki hoitaa kaukolämmön, veden ja sähkön
alueelle. Kaupunki vastaa
myös siitä, että vedenpoisto
liitetään kaupungin järjestelmään, joka tyhjää kadut
ja turut vedestä. Lopusta
vastaa urakoitsija.
Tilaaja, eli Vaasan kaupunki hoitaa kaiken sen,
mikä koskee viranomaisille
jätettäviä lupa-anomuksia
sekä valmistelevan suunnittelun.
Tässä
vaiheessa
määrätään stadionin koko ja
tilat. Samalla päätetään sen
julkisivuista ja mitä tiloja
sinne rakennetaan. Tekni-

sen erittelyn pitää olla niin
hyvin tehty, ettei hankkeen
aikana pääse syntymään mitään yllätyksiä. Vaadittavat
maaperätutkimukset täytyy
tehdä ennen aloittamista
– tai omalla riskillä sisällyttää urakkasopimukseen.
Yksityiskohtien suunnittelun hoitaa hankkeen toimittaja. Urakkatarjouksen voisi
laatia niin, että urakoitsija
voisi itse toteuttaa omia ideoitaan materiaalin ja rakentamisen osalta. Kaikki sen
vuoksi, että saataisiin paras
mahdollinen
käyttöaste,
kesto ja kustannukset. Tätä
tavataan sanoa win–win–
asetelmaksi, kun molemmat
osapuolet hyötyvät siitä rahallisesti.
Kaupungin suunnittelijat
voisivat mielellään yhdessä
paikallisten seurojen kanssa
miettiä asioita jo suunnittelun alkaessa.
Olen vakuuttunut, että
näin menetellen kaupunki
säästäisi paljon. Saisimme
ilman muuta enemmän
vastinetta nyt hankkeelle
”varatuille” rahoille. Tähän
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koko asiaan liittyy kuitenkin
muuan suuri ”MUTTA”
Jotta hanke voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, vaatisi
se, että vanha katsomo
vuodelta 1938 puretaan. Silloin urakoitsija voisi aloittaa
puhtaalta pöydältä. Se mahdollistaisi stadionin, joka
kiertää koko kentän. Lisäksi
siinä olisi mahdollisimman
vähän raskaita betonirakennelmia. Siten saisimme jopa
stadionin, jossa voisi järjestää maaotteluita ja UEFAotteluita ja kaiken lisäksi
”kohtuuhintaan.”
Vanhan
katsomon
merkkaaminen

ja siirtäminen on ihan järjen vastaista. Silloin olisi jo
parempi etsiä kokonaan uusi
paikka stadionille.
Te, jotka arvostatte Vaasan IFK:n harjoittamaa toimintaa, etsikää lehdestä
pankkisiirtolomake,
jolla
voitte maksaa jäsenmaksun
ja kausikortit. Kaikilla IFK:n
jäsenillä on automaattisesti
alennuksia seuraavissa liikkeissä; Starkki, Konehuolto
Marander, Intersport, Dekk
Partner, Rinta-Joupin Autoliike, ja K-Rantamylly.
Henrik Skytte
Vaasan IFK:n puheenjohtaja

Ett urval av höstens resor

Elämysmatkoja 2014

1-8.9
7-23.9
9-16.9

- edulliset liittymälennot!
16.-23.5 Balkanin 4 maata, 4 paik.
3.-8.6
Firenze ja Toscana, 4 paik.
4.-8.6
Alsace, Ranska VIP
31.8.-8.9 Alsace, Ranska
12.-19.9 Slovenia ja Kroatia
15.-22.9 Irlanti ja Aransaaret
23.-29.9 Sveitsin Alpit ja järvet
2.-9.10
Lumoava Sisilia
10.-19.10 Barcelona & Ranskan viinit
11.-20.10 Toscana & Garda+Pisa
3.-7.12
Joulumarkkinat Saksassa

Ungern med vin och Wien
Transsibiriska järnvägen till Beijing
F som i Frankrike
– fint, frimodigt och fantastiskt!
18-25.9 Sagolika Sardinien
– med växlande vackra vyer!
20-27.9 Balkans pärlor
– Kroatien, Bosnien, Montenegro
och Albanien
22-29.9 Irland med Västkusten, Dublin & Belfast
25.9-2.10 Rivieran, Provence, Andorra och Barcelona
2-13.10 Chicago och New York
15-23.10 Portugal och södra Spanien

www.ingves.fi • Närpes 020 7434 530 • Vaasa 020 7434 520
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VALMENTAJAN PALSTA

Nyt ennakkomarkkinoinissa
2-tasossa kaiken kokoisille
tojen lämmön tuottaa maal

Hyi häpeää..
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Hyvä Sport! Liiganousu
tuli!! Mutta..hetkinen..onko
se tosiaan mahdollista?
Eihän Sport voittanut runkosarjaa ja kasvattajaseurani Jukurithan passitti kotkalauman jo pleijareitten
ensimmäisellä kierroksella
kesälomalle. Miten voi näillä meriiteillä nousta Liigaan? Onhan se hienoa,että
Vaasalaisilla on tarjolla Liigakiekkoilua, mutta tapa
millä sinne päästiin on häpeällistä. Missä on urheilullisuus?
Entäpä miten kaupunki
reagoi?
Kabinettipäätök-

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

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

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA

med alla fotbollsrelaterade skador!
Tel. 010 2922530 Puh.
www.elmontoren.com

unismäki Jenni
Toyota COROLLA 1,6 Valvematic Active.........-13
Vi erbjuder alla tjänster inom
1 tkm, 4.9/6.0/8.0,139g/km, Garanti, Lädertte Benjamin
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www.elmontoren.com

klädsel., P-radar,
Luftk, Farth.,
Bluetooth.
fysioterapi
och massage!

24900,-

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

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

17900,-

Tidsbokning via tel. 06-3177020
eller via nätet www.eurofysio.fi!
Eurofysio Oy, Rådhusgatan 15 Vasa,
tel 06-3177020, www.eurofysio.fi

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

Nu förhandsmarknadsförs e
i 1- och 2-plan för alla famil
Rahaa on suunnitteluun
ernas värme produceras me
palanut satoja tuhansia
euroja veronmaksajien raLemminkäinen Talo Oy
hoja,
ja päätettiin sentään
Lemminkäinen
Hus Ab
kaupunginhallituksen
päätOlympiakatu 16 Olympiagatan
Vaasavastaisesti
65100 Vasa kabineöksen

teissa vaihtaa erinomainen
pelialusta keinotekoiseksi
nurmeksi.
VPS voitti viime kaudella
hienosti mitalin. Lohkesiko
kaupungilta yhtään mitään
surkean stadiontilanteen
paikkaamiseksi? No ei sitten yhtään mitään! Ja VPS
pelaa tulevaa Eurooppaliiga
karsintaa Valkeakoskella!
Kaupunki, ja useat isot ja
pienetkin yritykset puhuvat
paljon
kansainvälisyydestä. No vain pieneksi muistutukseksi: Jääkiekko ei
tuo Vaasaan kansainvälistä
näkyvyyttä. Jalkapallo toisi.
Nyt sen näkyvyyden saa Valkeakoski ja jos ja kun VPS
etenee seuraavalle karsintakierrokselle näkyvyyden
todennäköisesti saa joku
isomman stadionin omaava
kaupunki. Ja vieraspeleissä
nämä kansainväliset yritykset todellakin saisivat kansainvälistä näkyvyyttä, kaikenlisäksi vielä maailman
suosituimmassa lajissa.
Mutta ei. Kansainvälinen
Vaasa ja kansainväliset yritykset Vaasassa pistävät
ennemmin rahansa jääkiekkoon. Lajiin, joka maailmalla on marginaalilaji, lajiin joka suosii väkivaltaa,
ja lajiin joka on ummistanut
silmänsä urheilullisuudelta
vallan ja rahan kustannuksella. Hyi häpeää..

02071 58300

PS. With money you
can buy position –
but NOT respect!!
Tomi Kärkkäinen

www.polyplan.fi
4 - NR 2 2014 www.vifk.fi

V I N TAGE tapetti
Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko: 0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

FALS T ERBO tapetti
50€

BOHÈME tapetti

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

rulla
Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
(ei digitaaliset)
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

61

rulla

42 60€

BoråsSCALA
nyaC LICK 55
vinyylilattia
BORÅS NYASTE!
BORÅSIN UUSIN!
FALS TMARSTRAND
ERBO tapetti
BOHÈME tapetti
Välj tapeterna
Valitse tapetit
50€
från
Graceful Living sarjasta
49 Livingtapetserie
Graceful
serien
Meiltä!
SCALA C LICK 55
FrånFrån
vår butik!
Borås
nya 00€90€
vår vinyylilattia
butik!!
IDEO T EX
TARJOUS

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
2
0,53 x 10,05 /m
m. Päästöluokka:
M1.

Uudentyyppinen lattianpäällyste
jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy lipinta, kosteussuojattu HDF-runko
Tapettityyppi:
EasyUp.
Rullakoko:
ja taittopontti.
Paksuus
9,4 mm.
Käyttöluokka
23/33.
Takuu 15 v. M1.
0,53 x 10,05
m. Päästöluokka:

TARJOUS

18
48
MARSTRAND

joustovinyyli

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

/m
Uudentyyppinen lattianpäällyste
rulla
jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy
(ei digitaaliset)
lipinta, kosteussuojattu
HDF-runko
ja taittopontti. Paksuus 9,4 mm.
TARJOUS
Käyttöluokka 23/33. Takuu 15 v.

uusi
49 50€ Boråsin
tapetserie
22
V I N TAGE tapetti
2
/mEasyUp.
LO FT laminaatti
Tapettityyppi:
Rullakoko: 0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

2

-

MARSTRAND
Från
61 vår butik!!
42 00€
IDEO
T
EX
tapettimallisto
meiltä!
18rulla90€
joustovinyyli
Paksuus: 8 mm. Käyttöluokka 23/32.
Kosteussuojattu HDF-runko. 50€
Takuu 25 v. kotikäytössä.
rulla

00€
/m 2

TARJOUS
60€

48
Boråsin
uusi Ab
Vasa
Färg
rulla

(ei digitaaliset)

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

/m 2

(ei digitaaliset)

V I N TAGE tapetti
TARJOUS
FALS
ERBO
tapetti0,53 x 10,05
BOHÈME
tapetti
LO
FTTlaminaatti
Tapettityyppi:
EasyUp. Rullakoko:
m. Päästöluokka:
M1.
00€

22
MARSTRAND
61
42
SCALA Cmeiltä!
LICK 55
tapettimallisto
vinyylilattia
Smedsbyvägen 17 65100
Vasa
Tapettityyppi:
EasyUp. Rullakoko: /m 2

Tapettityyppi:
Rullakoko:
Paksuus:
8 mm.EasyUp.
Käyttöluokka
23/32.
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka:
Kosteussuojattu
HDF-runko. M1.50€
Takuu 25 v. kotikäytössä.
rulla

0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

60€
rulla

(ei digitaaliset)

Vårens nya Adidas löpskor har kommit.
Kevään uudet Adidas juoksukengät
ovat saapuneet.
TARJOUS

49 Vasa Färg Ab
Uudentyyppinen lattianpäällyste
jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy
lipinta, kosteussuojattu HDF-runko
ja taittopontti. Paksuus 9,4 mm.
Käyttöluokka 23/33. Takuu 15 v.

-

119,18
149,22
129,119,18
129,149,-

50€
Esim.
Adidas
FALS T /m
ERBO tapetti
BOHÈME tapetti
Supernova
2

Smedsbyvägen
Vasa
Tapettityyppi: EasyUp.
Rullakoko:
Tapettityyppi:
EasyUp. Rullakoko:
Glide 17 65100
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka:
M1.
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka:
TARJOUS M1.
(135,-)
..............

90€
IDEO T EX
SCALA C LICK /m
552
joustovinyyli Adidas
vinyylilattia
Supernova
Paksuus: 2,8 mm. Käyttöluokka
31.
Takuu 15 v. kotikäytössä. Sequence Uudentyyppinen lattianpäällyste
(145,-) ..............
TARJOUS
jossa kulutusta hyvin
kestävä vinyy TARJOUS
LO
FT laminaatti
lipinta, kosteussuojattu HDF-runko
00€
ja taittopontti. Paksuus 9,4 /m
mm.2
50€
Adidas
Paksuus: 8 mm.
Käyttöluokka
23/32.
Esim.
Adidas
Käyttöluokka 23/33. Takuu 15 v.
Kosteussuojattu
/m 2HDF-runko.
Adizero
Supernova
Takuu 25 v. kotikäytössä. Boston
Glide
(140,-) ..............
TARJOUS
(135,-) ..............
90€
IDEO T EX Adidas
/m 2
joustovinyyli Adizero
Adidas
Supernova
Adios
Paksuus: 2,8 mm. Käyttöluokka
31. 2
..............
Sequence
Takuu 15 v. kotikäytössä. (140,-)
(145,-)
..............
TARJOUS
Också
andra färger
i butiken. Myös muita värejä
kaupassa.

Vårens nya Adidas löpskor har kommit.
Kevään uudet Adidas juoksukengät ovat saapuneet.
Färsk och

förädlad fisk
från Kvarkens
rena vatten!

www.intersport.fi

Fiskaffär Ruotsala
Vasa Saluhall
Tel. 010 22 92 444
www.kalaliike.fi

Intersport Vasa
Vasaesplanaden 16, 65100 Vasa
Puh. (06) 3123511
Betjänar må-fre 10-19, lö 10-16, sö 12-16

49

Alfa Laval Aalborg
A
Oy
Kaivopuisto
ontie 33
26101 Raum
ma, Finland
www.intersport.fi

00€
22
www.epv.fi

LO FT laminaatti
Adidas
Paksuus: 8 mm. Käyttöluokka
23/32.
Kosteussuojattu HDF-runko.
Adizero
Takuu 25 v. kotikäytössä. Boston
(140,-) ..............

129,129,/m 2

Adidas
Tel. +358 10 838 3800
Adizero
Adios
2 2013
www.vifk.fi
Fax.2NR
+358
10 838
3808 - 15
(140,-) ..............

info.rauma@alfalaval.com

Också andra färger i butiken. Myös muita värejä kaupassa.

www.alfallaval.com ‐ www.aalborg‐industries.com

Intersport Vasa
Vasaesplanaden 16, 65100 Vasa
Puh. (06) 3123511
Betjänar må-fre 10-19, lö 10-16, sö 12-16
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Kvalitetsmaskiner och kunnig betjäning!

Kyl- och hushållsmaskinservice
Luftvärmepumpar –
försäljning och installation

Stihl högtryckstvättar

Stihl RE 128 PLUS
För allmänt bruk,
integrerad
slangvinda,
230 V 500 l/h,
högtrycksslang 9 m.

Stihl RE 108
För hemmabruk, dubbla
munstycken,
230 V 440 l/h,
högtrycksslang 7 m.
Pris

De populära Stihl röjsågarna
Stihl FS 240 C-E
Erbj.

659 €

Stihl FS 410 C-E
Erbj.

799 €

Stihl FS 460 C-EM K

259

Erbj.

€

Pris

Stihl BR 500 blåsaggregat
Tyst, effektiv, miljövänlig
motor, 64,8 cm3, 9,8 kg

399 €

Erbj.
€

Ultralätta
ätta motorsågar

.

199 €
Stihl MS 181
Erbj. 299
€
• Volym 32 cm • 4,3 kg
Stihl MS 192 CE Erbj.
429 €
• Volym 30 cm • 3,3 kg
Stihl MS 201
• Volym 35,2 cm • 3,9 kg Erbj. 599 €
Stihl MS 170 D

• Volym 30 cm3 • 4,2 kg

Erbj.

3

Gorenje

Ring Dan Kanto tel. 045 122 0310

Mattlarstigen 1, 66100 Malax. Tel. 045 122 0310
E-post: info@electrocool.fi • www.electrocool.fi

3

3

Stihl FS 490 C-EM K

Erbj.

529

899 €

Garantiservice
• Whirlpool
• Candy/Hoover
• Electrolux

999 €

Varför pruta på säkerhet & kvalitet?

deller!

Nya mo

Försäljning av

Arbeta säkert
och användarvänligt med
STIHL skyddsutrustning!

JAPA

vedmaskiner

Fråga efter
paketpris.

Cirkelv. 15,
tel. 06-318 2950
65100 Vasa
0500-364 688
www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Smakliga luncher
vardagar
kl. 10.30-14.45

Muista ! Päivän lounas, Vallonian bufepöydästä arkipäivisin AINOASTAAN 9,80€.

Skeppsredaregatan 3,
65710 Vasa
Tel. 050-5431528

ELfirma Antell Leif
• installation
• elmaterialförsäljning
• planering

050-5235391

leif.antell@pp.malax.fi
www.astorvaasa.fi 06-326 9111

www.vallonia.fi 06-328 8200

Kom ihåg! Dagens lunch från Vallonias bufe´bord ENDAST 9,80€.
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

Ratakatu 1B, Vaasa Bangatan 1B, Vasa
(06) 3122 800
www.movaco.fi

 Oy Rakennuspalvelu G. West
 PL 7
 65101 Vaasa
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Vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimuksen (EPSI rating 2013) mukaan LähiTapiolan palvelun laatu
koettiin kaikista vakuutusyhtiöistä parhaana. 100 %:sti asiakkaidemme yhdessä omistamana yhtiönä
meille on tärkeintä se, että sinä asiakkaana voit olla tyytyväinen myös tulevaisuudessa.

 Mob. +358 50 306 8925
 Fax 06 321 4002
 info@gwest.fi
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Puheluhinnat: www.lahitapiola.ﬁ. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Pankki Oyj,
LähiTapiola Varainhoito Oy (LähiTapiolan rahastoja hallinnoi FIM Varainhoito Oy). Eläkevakuutukset: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.

FOTO: Patrik Forth

Flickor födda 2005–06 verkar vara ett gäng där
trivseln står högt i kurs. Men fler ryms med i samvaron. Inte minst vore det skoj med lite fler flickor från stan. I nuläget har man lyckats bra med
att fånga upp tjejerna från framför allt Smedsby.
Men en lite större spridning på reviret skulle inte
skada. Lite samma sak gäller för de som är ännu
yngre, det vill säga födda 2007 och 2008. Kontakuppgifter till de olika lagen hittar man enkelt på
www.vifk.fi.

”Mamma,
Bland de yngsta lagen i IFK
finns bland många andra
flickor födda 2005–06. Laget
består av sammanlagt 16
flickor. Hela 12 flickor är från
Korsholm och 4 från Vasa. Vi
håller på och lär oss grunderna i fotboll. Det innebär
att lära sig fysisk rörlighet,
att lära sig att agera i grupp
mot gemensamma mål, kamratskap och, det viktigaste,
att ha roligt.
Det finns ännu utrymme
för fler flickor. Det finns även
ett lag för 2007–2008 födda
som söker fler flickor. Alla är
nybörjare i den här åldern
så vem som helst kan komma och prova på om fotboll
är något för henne.
Fotboll är ju en relativt billig sport som ger mycket
gemenskap och lärdom för
livet. Välkommen med!
Lagets stomme består av
2005 födda flickor som deltog i juniorcupen och Wasa
Football Cup ifjol. Laget var
i final i Juniorcupen som för-

FOTO: Patrik Forth

jag har världens bästa tränare!”

lorades rekordknappt. Flickorna hade en rolig säsong. I
vinter har vi tränat i Botniahallen lördagseftermiddagar
och i Fenniahallen söndagsmorgnar.
Tyvärr stänger Botniahallen redan i början av april
och ytterligare har vi de
senaste månaderna endast
kunna träna varannan vecka
i Botniahallen p.g.a annat
program i hallen som gått
före oss.
Tack och lov för Fenniahallen som förbättrat träningsförhållandena oerhört mycket för fotbollen i regionen. I
skrivande stund (20.3) har
vi redan hunnit med första
träningsmatchen och även
om det blev förlust mot
äldre motståndare så kämpade vi bra och hade roligt.
Vi kommer att ha flera träningsmatcher före säsongen
börjar. För flickorna har
det varit viktigt att veta om
det är match eller bara träningsmatch. Träningsmatch

slår inte tydligen lika högt. I
matcherna är det fem spelare på plan per lag. 1 målvakt
och fyra utespelare. Liten
plan och ingen offside.
För att spela behöver man
fotbollsskor, benskydd och
en fotboll storlek nummer
3. Tränare är Uffe Berts som
har lång fotbollsbakgrund –
inte minst från VIFK:s herrlag – och tar jättebra hand
om flickorna. Ibland kan
det vara svårt att få alla att
samlas och lyssna och ta
till sig instruktionerna men
Uffe lyckas väldigt bra med
detta. Flickorna ser upp till
honom. En flickas kommentar efter sin första träning
var: ”Mamma, jag har världens bästa tränare”. Det är
det bästa betyg man kan få.
I sommar deltar vi i Bollförbundets distriktsserie och
i lokala juniorcupen. Dessutom deltar vi ju förstås i
Wasa Football Cup i juli. Det
är ju obligatoriskt som lag
i regionen. I långtidsplane-

ring finns även andra cuper
i åtanke och kanske Kokkola
Cup redan i år? Om två år
siktar åtminstone lagledningen på Alandia Cup. Syskon som har äldre syskon
som deltagit i Alandia Cup
talar om det redan. Vad det
lider kommer flickorna att
lära sig hur roligt det är att
delta i cuper. Speciellt de
första gångerna man sover i
någon skolsal eller dylikt är
lärande. Hela laget ser fram
emot sommaren och när
man får spela matcher och
inte ”bara träningsmatcher”.
Man hinner ännu komma
med i fotbollsfamiljen. Inte
minst vasaflickor är välkomna! På ”Korsholmssidan” har
vi lyckats bra med att locka
dit flickorna. Men det vore
skoj om också stadsflickorna upptäcker oss. Kontakuppgifterna hittar du på
www.vifk.fi. Bara att välja
fliken ”flickor” och klicka vidare.
Samuel Broman, lagledare.
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ORDFÖRANDES SPALT

Varför kan inte division 2
få förnuftigt matchprogram?
Nu är det bara några veckor till den
första seriematchen. Avspark kommer att ske i Korsholm, söndagen den
29.4. kl. 18:30 på Botniahallens konstgräsplan. Motståndare är då Ilves från
Jämsänkoski. En helt ny bekantskap för
Vasa IFK. Då startar årets poängjakt,
med en inkassering av en trepoängare. Spelprogrammet på förstasidan
klipper du förstås ur och lägger fast
på kylskåpsdörren, inte sant? Se’n kan
det ju löna sig att kolla hemsidan för
säkerhets skull. Ändringar kan ju förekomma, även om det är ytterst sällan.

tillsammans skall ta upp damerna till
division I. Det hoppas vi verkligen på!
Lyckas till!

Herrlagets vårvinter tyder på ett
starkt, ungt och hungrigt lag, förstärkt
med tre ytterst viktiga ”sista minutensigneringar” för VIFK.
Vindsnabbe
”Putte” Lindroos lär hoppeligen leverera lägga inlägg och mål från högerkanten. Dessutom fortsätter försvarslåset
Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och
Mathias ”Mahe” Kullström plus att vi
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar
har övriga
fått en
målspottare i Björn-Erik
depositionen med Aktias
sparprodukter.
”Böni” Sundqvist; killen är Jaros snabFråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för
baste genom
tiderna
på0 2470.
30 meter. Dessa
en lönsam träff på www.aktia.fi
eller på
tfn 0800
På tal om serieprogrammet för i år så
tre kommer säkert att utmana och lyfta
Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknadssituationen.
har vi aktiva förundrat oss hur bångstyAktuell information om depositionsräntan
på www.aktia.fi.
nivånfinnspå
samtliga spelare inom laget.
Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
rigt bollförbundets programmakare kan
Ytterst intressant att se hur VIFK:s mix
med Aktias övriga sparprodukter.
Välkommen till av
Aktia!
bete sig. Ingen hänsyn eller samarbetsFråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
erfarenhet, skicklighet och ungdomträff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.
vilja. Föreningarna har under många
Välkommen till Aktia!
lig
hunger kommer att ytra sig.
så slutresultatet blir att vi inte komår, vant sig vid att få ett nästan färdigt
Ser en människa i varje kund.
Hur är läget med Kamratvallen då
mer att ha bästa laget på benen i alla
program några dagar innan samordmatcher. Kanske detta var den yttersta som vi skrev om i senaste nummer? Jo
ningsmötet i början av januari. Då har
meningen? Fredagar som hemmamat- vi har inlett rekognoceringen om var
FBF sammankallat klubbarna för att gå
cher i Vasa är nästan som att försöka få och hur området skall se ut samt vad
igenom eventuella regeländringar och
folk till Sandviken på midsommarafton. som skall finnas på området. Vi har vajämkat ihop
matchdagarna
I dylikt.
”VIFKSamt
Magazine”
numorarbete. Jaha
Det var
Alltsåja.
omöjligt!
Allt detta bara p.g.a att rit i kontakt med personer som borde
och tiderna
kommande
Allt Lite dumt är det ju
mer
1/2014förhade
vi försäsong.
ju skoj.
inte bemöda sig om att skicka ut ett känna till historiens bakspegel i frågan.
detta har
vanligtvis
30–45 bara
minuter.
första
gången
ett tagit
inslag
att detprogram
här var några
samma
dagar på förhand innan Vi har lagt en plan på hur Vasa IFK skall
Trenden
är dessvärre
och VIFK lade bandyn
om
bandy.
Rättare både
sagt tråkig
år som
mötet. Det är tydligt att FBF nuförtiden gå framåt med projektet. Det torde bli
tydlig.
Nuförtiden
skall vi ödmjukt
böja Man gav då över
om
VIFK:s
bandyhistoria.
åt sidan.
gör sig besvär varje år att slå lågvatten- ytterst intressant lovar jag!
oss och
acceptera
inte längre
får
Föga
anade
man att
attvidet
till nybildade
specialförenmärket från föregående år. Detta kallPrecis som de två senaste åren så blir
skulle
kunna bliprogram
en uppföljett preliminärt
innan ingen
mötet.V–67.
I
lar vi häromkring till att – rent ut sagt det inga matchannonser i tidningarna
ning.
Dessutom
på ett sätt
år fanns
inget program
ens attNotera
visa då även att det var
– jävlas med flit!
(förutom i ”VIFK Magazine”). Se’n har
som
både vemodigt
folk är
samlades
till möteoch
i Björneborg.
Finlands Bollförbund som
vi förstås de s.k. pylonerna utanför
Vem
kommer
att
ligga
i
topp
då
hösintressant.
delade
”Vi har inte hunnit”, löd svaret!
Detut priset. Förr i tiden
Sandviken och Starkki. Kolla in ”Maten
kommer?
Claus
gör
säkert
sina
Kim
– att
mångårigt
skötte
fanns Sund
ingenting
fundera eller
disku-SPL–FBF nämligen
gazinet” och pylonerna! Ni som köper
utvärderingar
och
tippningar
inne
i
allt-i-allo
inom föreningen
också
tera om. Förslaget
kom följande
vecka.om bandyn i vårt
själv tippar att det blir säsongkort ser matchprogrammet på
–Det
hittade
en tidningsartikel
land.
Det tidningen.
var först Jag
1972
var förstås
precis som man
kunde
som
om ett pris. som bandyfolket
Jazz, Ilves
ochsig
förhoppningsvis VIFK i baksidan av kortet.
bröt
väntapåminner
sig.
Närmare bestämt skulptu- ur. År 2004toppen.
Men VMvi får se.
tog Finland
Vi ses säkert på Vasa IFK:s hemmaAndan från FBF var ”Take It or leave
ren av en isbjörn som VIFK guld för första
och
enda
matcher
vid Botniahallen, Karlsplan
Hur ser trupperna ut för våra repreIt”! Detta kan inte ändras! Bortamatﬁck år 1966. Orsaken att gången. sentationslag så här fem före serie- och fotbollens Mecka i Vasa Sandviken!
cher mitt i veckan inne i landet! SpeVIFK
ﬁck den här isbjörnen
Hade så bra tills dess!
larna
från arbetet för start?
var
atthamnar
vi hadetasåledigt
ﬁnt juni050-343 4601
Henrik Skytte,
att kunna hänga med på match! Säkert
Damerna tillsammans med B/FMmånga som inte har den möjligheten flickorna har enligt expertisen lag som
ordf. för Vasa IFK

Vår juniorbandy
fick pris
samma år som
vi slutade

2
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Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter.

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

Hårt arbetande forward med öga för spelet
”Cantrell gör sina lagkamrater bättre”, tror ”Kärde”
I mitten av mars landade
en 23-årig amerikan i Vasa.
Travis Cantrell, med rötterna i de amerikanska universitetsserierna, visste egentligen inte vad som väntade
när han klev ur planet sent
på natten. Bara det att klubben han skulle provträna
för hette Vasa IFK. Efter att
ha fått sin provträningssejour uppskjuten med ett
par veckor på grund av en
stukad vrist satte Cantrell
avtryck direkt på första
träningen. I första träningsmatchen gjorde han mål
och spelade fram till ett när
JBK besegrades med 3-2. Det
gav ett säsonglångt kontrakt
med VIFK.
Cantrell kommer från Pennsylvania, som är en av de
större delstaterna mot nordost. Han kommer från Glenmoore, som är en mindre ort
en bit från Philadelphia. Men
Vasa verkar också funka helt
bra för hans vidkommande:
– Jag är glad att vara här.
Vasa är en bra stad, i alla fall
sett till det jag sett hittills,
säger Cantrell.
Cantrell är inte helt obekant med Norden. Ifjol spelade han tio matcher för Lidköpings FK när laget vann
division 3 och avancerade i
seriesystemet. Jämförelsen
med den förra säsongen i
Sverige är lätt rätt att göra,
enligt honom själv:
– Jag kan förstås bara prata
om vad jag själv upplevde
där, men saker sköts mer
professionellt inom VIFK.
Att komma till Vasa och
Finland och laget VIFK har
inte heller varit några problem.
– Det var lätt att komma in
i laget och jag har verkligen
blivit väl mottagen här från
första stund.
Det var också skillnad på
sättet att träna och sättet att
lägga upp ett pass jämfört

FOTO: JOHAN GEISOR

Då serien drar igång borta mot Maskun Palloseura den 19 april hoppas vi att Travis Cantrell
är den joker i leken som kan bland bort korten ordentligt för motståndarna. Av vad man har
sett så här långt kan han komma att ge välbehövlig extratyngd i spelet framåt.

med det Cantrell var van
med från tiden i Sverige.
– Jag märkte direkt att tempot var högre och att träningarna var av bra kvalitet
när jag kom hit.
Cantrell beskriver sig själv
som en hårt arbetande forward med bra öga för spelet.
Han ser sig själv både som
framspelare och målskytt
och är trygg med bollen,
både rätt- och felvänd. Mot
JBK spelade han centralt i
Tomi Kärkkäinens tremannaanfall, mellan Markus Nordman och Andreas Strandvall. I cupmatchen mot FC
Inter fick Cantrell finna sig i
en mer släpande roll, något
han säger sig vara van vid.
– Det gick relativt bra, jag
ville förstås göra mål, men
samtidigt tycker jag att vi
stod upp bra, säger han om

matchen som VIFK förlorade
med 2-0.
Den 19 april är det seriepremiär i Masku, något som
Cantrell säger sig se framemot. Han har också fått höra
att Vasa och Sandviken bjuder på en av landets bästa
gräsmattor sommartid. Att
träna på konstgräs har han
dock inte haft några problem med.
– Jag ser fram emot att
komma ut i friska luften,
men förutsättningarna här
är bra. Botniahallen är en
bra träningsmiljö för oss
och konstgräset är jag van
med sedan tiden i USA.
Cantrell beskriver sig själv
som en hårt jobbande forward som är bra både med
fötterna och huvudet.
– Jag är en spelare som
det är svårt att ta bollen av

och som ständigt söker nya
alternativ i spelet samtidigt
som jag försöker finnas på
rätt plats i rätt tid.
VIFK och Tomi Kärkkäinen
hoppas och tror att Cantrell kommer att vara på rätt
plats i rätt tid när seriespelet väl drar igång. Målskyttet var något av VIFK:s akilleshäl ifjol. Laget gjorde 50
mål, vilket var tredje bäst i
serien, men ändå 13 mål färre än vad både serieettan PS
Kemi och serietvåan FC YPA
gjorde.
– Travis är en spelare som
kan göra allt mellan 10 och
20 mål i sommar. Samtidigt
är han också en spelare
som kan spela fram till lika
många. Han gör våra andra
spelare bättre helt enkelt,
säger Kärkkäinen.
Marcus Beijar
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Sudanista
Vaasa IFK:hon
Vikkelä, sympaattinen –
ja täysin arvaamaton kentällä
Mustafa Maki – jota joukkuetoverit kutsuvat nimellä
Maki vain – täyttää syksyllä
26 vuotta. Maki varttui Sudanissa ja pelasi AIMal –
seurassa jo 5- vuotiaana.
Hän tuli Suomeen v. 2003
ja on sen jälkeen pelannut
muutamassa eri seurassa.
Vaasan IFK:n lisäksi hän on
juniorina myös pelannut FC
Sportissa. Sen lisäksi hän on
VPS:n riveissä saanut tuntumaa liigapeleihin. Vuonna
2012 hän solmi VPS:n kanssa
sopimuksen ja pelasi jonkin
verran SM- liigassa. Useimmiten hän tuli vaihdosta
kentälle – mutta oli hän joskus avauksessakin.
Ne, jotka ovat nähneet hänen pelaavan tietävät, että
hän on yksi nopeimmista

pelaajista, mitä Vaasassa on
koskaan nähty. Lyhyen VPSvierailun jälkeen Maki palasi
”kotiin” VIFK:hon viime kauden lopulla.
VIFK:n harjoituskausi alkoi
muutamalla tappiolla mutta
nyt joukkue on alkanut voittaa otteluita. Kiistoa vastaan
2-0 ja Maki teki toisen maaleista. Cupissa kaatui FC Jazz
jatkoajan jälkeen. Cupin viidennellä kierroksella FC Inter osoittautui liian vahvaksi
ja siihen päättyi VIFK:n cuptarina tältä kerralta. Sarjan
avaus lähestyy ja Maki sai
vastata muutamaan kysymykseen ja kertoa kauden
tavoitteista.
Mitä luulet kakkosdivarista
tänä vuonna?
– Se on kyllä mielenkiintoi-

nen tänä vuonna. Lähinnä
koska lohko on meille uusi
ja kohtaamme uusia joukkueita.
Mitkä ovat sarjan parhaat
joukkueet?

FOTO: JOHAN GEISOR
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Sudans gåva till Vasa IFK.
Mustafa Maki har en dramatisk bakgrund i samband
med att han kom från Afrika
till Finland. Väl framme i
Vasa började han spela för
ett pojklag i Sport. Därefter
sökte han sig till VIFK. Efter
en kort utflykt i VPS är han
nu tillbaka hos ”Stjärngossarna”. I sommar ser han
fram mot att hjälpa VIFK till
en framskjuten placering i
division 2 västra.

– No esimerkiksi Pallo-Iirot,
TPV ja ”rakas vihollinen”
SJK, tai siis heidän kakkosjoukkueensa. Uskon, että
kaikki joukkueet ovat hyviä
tällä kaudella.
Mikä tavoitteesi on tänä
vuonna?
– Haluan pysyä terveenä ja
haluan auttaa joukkuettani
menestymään ja nousemaan
ykköseen, se on ykköstavoitteeni.
Mitä eroa on suomalaisessa ja sudanilaisessa jalkapallossa?
– Niissä on kyllä iso ero.
Täällä peli on enemmän fyysistä ja tempo on kovempaa

Fullständig rostskyddsbehandling på personoch paketbilar

Broloppet 13.9
för mera information:
www.ifkvarken.fi

FOTO: JOHAN GEISOR

ilman palloa.
Mitkä ovat sinun vahvuudet ja heikkoudet?
– Ehkä nopeus ennen kaikkea. Olen aika monipuolinen. Sanoisin, että olen
myös aika hyvä 1- vastaan-1tilanteissa. Suurin heikkouteni ovat pääpallot, koska en
ole maailman pisin pelaaja,
Maki nauraa.
Miksi luulet, että olet pärjännyt juuri futiksessa?
– Koska harjoittelen kovaa
ja opin asiat aika nopeasti.
Se on auttanut minua kehittymään, Maki täydentää. Yritän aina parantaa suoritusta
sekä treeneissä että ottelu-

issa. Liigassa pelaaminen on
ollut mahtava kokemus. Jo
sinne pääseminen vaati kovaa työtä.
Mikä pelipaikka on suosikkipaikkasi ja miksi?
– Olen urallani pelannut
aika monessa eri roolissa.
Mutta suosikkipaikkani on
hyökkääjänä. Siellä olen
myös aloittanut. Viihdyn
siellä, koska olen nopea ja
käytän nopeuttani hyödyksi.
Onko sinulla suosikkipelaajaa?
– Joo, ilman muuta. Philipp
Lahm (Saksa, Bayern Munchen)
Peter Siegfrids

Vi behandlar med
medicinsk laser
- smärtor och inflammation
- Idrotts- och belastningsskador
Köpmansgatan 2-4, Vasa
- Hudproblem, akne
www.lasercare.fi
- Tinnitus
info@lasercare.fi
- Nagelsvamp m.m
Annika 050-3018847
Vi utför även tatueringsAnneli 050-3028354
borttagning med laser!

Styr ut till havet!

www.kumi-jarvinen.com

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288
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Lönnqvist och
Vuorenlinna
blev uttagna till
EM-kvalet
Marianne Miettinens U19landslag spelar EM-kval i
Helsingfors i veckan som
gick. Närmare bestämt då
vi höll på och pusslade ihop
den här tidningen. Med i
truppen fanns VIFK:s anfallare Hanna Lönnqvist och
försvarare/mittfältare Jenny
Vuorenlinna. Landslaget avverkade tre matcher under
perioden 5.4–10.4. Närmare
bestämt mot Serbien, Danmark och England. Gruppsegraren kvalificerade sig
direkt för slutspelet i höst.
Den bästa av sex grupptvåor
går också vidare. Hur det
sist och slutligen gick vet du
förhoppningsvis via dagspressen.

Damerna
samarbetar
med Iskmo–
Jungsund
I sommar kommer VIFK att
ha ett samarbetsavtal med
Iskmo-Jungsund Bollklubb
på damsidan. Avsikten med
avtalet är att ge spelare som
inte får så mycket speltid
i division 1 möjligheten i
damernas division 2. Efter
Petalax IK:s avancemang till
division 1 stod VIFK utan
samarbetspartner vad gäller damlaget. Det går ju inte
att ha ett regelrätt farmlag i
samma serie. Ett par månader före seriestarten nådde
en överenskommelse med
I-JBK. Föreningarna har undertecknat ett farmavtal,
vilket gör det smidigare att
låna ut spelare lagen emellan.
I första hand handlar det
om att VIFK är i behov av
ett farmavtal för att kunna
matcha spelare som kommit
tillbaka från skada eller som
inte får så mycket speltid i
division 1.
12 - NR 2 2014 www.vifk.fi

As Oy VaasanAurinkokumpu Bs Ab Vasa Solbacken
m²

KRS/VÅN

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

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

MH ALK/ FP FR.

VH ALK/ SKF FR.

68 504
68 683
72 878

192 000
230 000
245 000
2 000 - 13 500

Muuttovalmiita asuntoja keskellä Gerbyytä. Myytävistä asunnoista löytyy vielä sekä yksi- että
kaksitasoisia ratkaisuja, eli koteja erilaisiin tarpeisiin. Vesikiertoinen lattialämmitys, parkettilattiat
ja Petra keittiöt. Hyvillä materiaaleilla varustettuun kotiin on helppo muuttaa. Asunnoissa hyvin säilytystilla, mm. oma ulkovarasto sisäänkäynnin yhteydessä ja käyttöullakko. Päivittäispalvelut ja upeat lenkkimaastot löytyvät lähiympäristöstä. Energialuokka D2007. Lämmitysmuotona kaukolämpö.
Tilaa kohteeseen yksityinen esittely!
Inflyttningsklara bostäder i Gerby. Det finns bostäder i både ett- och två plan till salu, alltså hem
för olika behov. Vattenburen golvvärme, parkettgolv och Petra kök. Till dessa hem som inretts med
goda material är det lätt att flytta. Bostäderna har gott om förvaringsutrymme med bl.a. ett eget
uteförråd vid huvudingången och bruksvind. Daglig service samt fantastiska friluftsleder i närheten.
Energiklass D2007. Som värmekälla fungerar fjärrvärme. Beställ en privat visning till detta objekt!

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

ASUNNOT.FI

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

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu

Kom med och
spela fotboll!
Vi söker nya 2007-2010
2004-2009 födda
flick– och pojkspelare!

Tule mukaan
pelaamaan futista!
Etsimme uusia 2004-2009
2007-2010
syntyneitä tyttö– ja poika
pelaajia!
Info:
krister.gronholm@vifk.fi
044-0331624
www.vifk.fi

(06) 317 7900
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Enligt en enkät om kundnöjdhet i försäkringsbolag (EPSI rating 2013) erbjuder LokalTapiola den bästa
betjäningen av alla försäkringsbolag. Vi ägs till 100 % av kunderna och därför är det viktigt att du som
kund är nöjd med oss nu och i framtiden.

Försäkringar, bank och placeringar
Samtalspriser: www.lokaltapiola.ﬁ. Tjänsteleverantörer: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiolas regionbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, LokalTapiola Bank Abp,
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab (LokalTapiola-fonderna förvaltas av FIM Kapitalförvaltning Ab). Pensionsförsäkringar: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Elo.
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Damfotboll är något som hör moderna tider till. Den första landskampen
för finländskt vidkommande spelades i
början av 1970-talet. Först ut i Vasa var
Sport och VPS. Då var det inte många
matcher som gällde i DM-serien. Några
flickserier var det inte tal om. Därefter
kom BK-48 med i bilden.
Dam- och flickfotbollen kom till VIFK
i samband med att man år 1988 gick
ihop med BK-48.
Så trodde vi. Ett tu tre visade det sig
att det är helt andra föreningar som har
varit först med det här. Mot slutet av
kriget hade VPV och VIFK samlat ihop
varsitt gäng. Då karlarna var vid östfronten skötte kvinnfolket om många
traditionella ”karlasysslor”. Tydligen
också fotboll. Även om det var av tillfällig och övergående art.
Håll med om att bilderna ter sig fullständigt unika! Häromåret fick vi dem
från en person vid namn Marianne Jakobsson. Hennes mamma var nämligen
med i VIFK:s tidiga damlag. Mamman i
fråga hette Ulla Westman. Fast med tiden blev det Mäkinen, sedan hon hade
träffat livskamraten Taavi.
Hur matcherna gick hade vi inte en
blåblek aning om. Så materialet blev
liggande. Senare kom undertecknad
över en VIFK-tidning från 1978 där det
stod lite mera. Det blev stryk i de två
första matcherna innan VIFK sedan fick
oavgjort i den tredje. Efter 1–3 och 2–7
blev det sedan 1–1.
Därefter fick VPV inte mera ihop något lag. I stället blev det några matcher
mot Drott (det som senare blev Jaro)
och GBK. Segrar för VIFK, som fått förstärkning från VPV.
Sedan man spöat Drott med 6–2 kom
några förbluffade herrar och sade att
VIFK:arna var så duktiga att man inte
kunde tro det var fråga om kvinnfolk.
Detta i Jakobstad. Hemma i Vasa hade
VIFK vunnit med 3–0.
En mer dyrköpt seger hade dessförinnan kommit borta mot GBK. Vinst med
2–1. Men hemmalagets damer hade

De som finns med på bilderna heter följande (det namn som anges inom
parentes är deras efternamn som gifta): Maj-Lis Blom (Sund), Göta Mattas,
Kirsti Uusihauta-Mäkelä, Solveig Westerback, Ulla Westman (Mäkinen), Sirkka Vainionpää (Knuuttila), Lönnmark, Ekholm Aino Klinkman, Annikki Sora
(Leivo), Karin Tång. Om de sedan syns på bilden i exakt den här ordningen är
svårt att säga. Tränaren på bilden heter Ruohonen i efternamn. Andra fanns
också med i laget. På en lagbild i en VIFK-tidning från 1978 figurerar nämligen också flera helt andra spelare.

Ulla Westman prövade på
lite fotboll under en tid då
damer egentligen inte sysslade med sådant. Hon levde
åren 1920-2008 och var gift
med Taavi Mäkinen (19152004). Kan vara bra att veta
ifall det är någon gammal
bekant som får ögonen på
den här sidan. Det är för
övrigt dottern Marianne Jakobsson som försett redaktionen med dom här bilderna. Det tackar vi för. Aldrig
förr har det hänt att vi skulle
ha sett damfotboll av den
här årgången. Ett litet förtydligande fick vi dock via
en VIFK-tidning från 1978
där en av spelarna, Annikki
Leivo (f. Sora) redogjorde
för det hela.

spelat lite väl hårt, så töserna från Vasa
hade svårt att gå efteråt.
Då kriget var över och karlarna kom
hem från fronten gick damfotbollen i
ide. De flickor som fortsatte med bollsport lockades oftast till basket. Ja, eller korgboll som det hette då.
Det är hur som helst bilderna som är
det roliga i det här sammanhanget. För
att inte säga unika!
Om någon av de medverkande som
finns kvar i livet och nås av den här tidningen är också svårt att säga. Den per-

sonen är ju i så fall i 90-årsåldern! Men
roligt vore det ju om någon av de medverkande faktiskt får syn på det här.
Utöver VIFK och VPS är VPV faktiskt
det enda lag från Vasa som har spelat
i högsta serien. Men det inträffade endast en säsong. Herrlaget, alltså. Någon damfotbollsverksamhet hade man
inte inom VPV. Ja, förutom i samband
med de tillfälliga drabbningarna mot
VIFK för cirka 70 år sedan.
Claus Stolpe
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Tekonurmi on tulevaisuutta
Mutta milloin se toteutuu?
Olemme saaneet kokea
monta käännettä Hietalanden
jalkapallostadionin
kunnostamisen ympärillä.
Kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa 11.11 2013
projekti lykättiin tulevaisuuteen – vuoteen 2015? Niin
kauan kun elettiin vielä siinä
uskossa, että Hietalahti kunnostetaan jo vuonna 2014,
keskustelua käytiin lähinnä
siitä, pelataanko siellä tulevaisuudessa luonnonnurmella vai tekonurmella.
Keskustelu
Hietalahden
pelialustasta yllätti minut, ei
itse keskustelun vuoksi, mutta hämmästelin keskustelun
tasoa – samanlaisena se tosin on käyty myös muualla.
Esimerkiksi Turussa päätettiin pitää luonnonnurmi.
Päätöstä Turun vapaa-ajan
viraston päällikkö perusteli
sillä, että ”eihän jääkiekkoakaan pelata muovialustalla” ja ”tekonurmelta puuttuu se miellyttävä tuoksu”.
Tämä tuntuu minusta hieman lapselliselta, kun muistetaan mitä vuotta eletään.
Kun Vaasan paikallislehdet
muutamia päiviä ennen
VPS:n kauden avausottelua
2013 tekivät Hietalahdesta
juttua, tilanne ei näyttänyt
riemukkaalta – lunta oli vielä
reilusti maassa.
Vuonna 2012 Hietalahden stadion oli käytössä
151 tuntia. Vastaavanlaista
areenaa Kuopiossa käytettiin 3000 tuntia (Vasabladet 17.2.2013). Minkäköhän
tyyppinen areena elää voimakkaammin? Vuoden 2013
tilastolukuja minulla ei ole,
mutta ne eroavat tuskin kovinkaan paljon tuosta.
Jo VIFK Magazinen numerossa 1/2013, insinööri ja
puheenjohtajamme Henrik
Skytte selitti vakuuttavasti
hankkeen
taloudellisen
14 - NR 2 2014 www.vifk.fi

Så här såg det ut på Sandviken några dagar före ligan skulle sparkas igång år 2013. Märkligt att man inte sätter i system att de klubbar som har konstgräs inleder hemma. Nu
var det åtminstone meningen att det skulle bli konstgräs
framöver. Plötsligt slår Vasa stads sparprogram ned som
en chock över fotbollsfolket. Till det som skjuts på framtiden hör upprustningen av Sandviken.

puolen, joten en enää kommentoi sitä. Haluan tuoda
keskuteluun
toisenlaisen
näkökulman kehottamalla
meitä luomaan katseet länteen. Tämä siitä huolimatta
että Ruotsin käyttäminen
esimerkkinä on aina hieman
vaarallista – riippumatta
siitä onko vastaanottavana
osapuolena suomenkielisiä
vai suomenruotsalaisia.
Oli miten oli, Ruotsi toimii
tässä yhteydessä oivana
esimerkkinä maasta, jossa
trendi on hyvin selkeä. Siellä
Gävle, joka sijaitsee suurin
piirtein Hämeenlinnan ja Uudenkaupungin korkeudella,
on ainoa liigapaikkakunta
Tukholman pohjoispuolella. Vuonna 2014 seitsemän
joukkuetta
Allsvenskanin
kuudestatoista, pelaavat tekonurmella. Tämä kuulostaa
ehkä vähältä, mutta siihen
pitää vielä lisätä, että entisa-

ikojen tanskalaisten läänien
joukkueet – Malmö, Helsingborg, Mjällby ja Halmstad –
sijaitsevat niin etelässä, että
luonnonnurmi riittää aivan
hyvin. Mutta jo IFK Göteborgin niin hieno areena on kuin
savipelto jokaisen kauden
alussa. Nyt paikalliskilpailija BK Häcken vaihtaa pian
tekonurmeen.
Djurgården
vaihtoi kesken kauden 2013
ja AIK voi tarpeen tullen
pelata Tukholman Friends
Areenalla – plus, että AIK:n
budjetissa on 2 miljoonaa
euroa, jotta nurmi voidaan
vaihtaa neljä kertaa vuodessa.
Hietalahden tapauksessa
eräs argumentti tekonurmea
vastaan oli se, että tekonurmi pitää vaihtaa viiden
vuoden välein. Ei kuitenkaan
viitsitty tuoda esille sitä tosiasiaa, että tekourmi toimii
mainiosti harjoituskentällä

vielä kymmenen vuotta sen
jälkeen. Esimerkiksi Pietarsaaren hallin vanha tekonurmi löysi tiensä Kiiston
harjoitushalliin. Ylijäämän
Kiisto ilmeisesti vielä myi
eteenpäin Helsinkiin?
Karkein väite tuli joltakin,
joka sanoi, että tekonurmen
kumimurskeesta tulee sairaaksi. Ja mitä vielä – sehän
valmistetaan 90% vanhoista
kumirenkaista! Sitten joku
vielä väitti, että tekonurmi
voi olla allergisoiva. Arvelisin kuitenkin, että useampi
ihminen on allerginen luonnonnurmelle.
Usein kuulee sanottavan,
että tekonurmella tulee
enemmän
loukkaantumisia. Tässä yhteydessä pitää
tarkastella
kokonaisutta
eikä yksittäisiä tapauksia.
Ruotsin entisen maajoukkuelääkärin Jan Ekstrandin
johtaman tutkimuksen mukaan loukkaantumiset eivät
ole yleisempiä tekonurmella kuin luonnonnurmella.
UEFA:n toimeksiannosta hän
tutki molempien pelialustojen loukkaantumiskaava ja
tuli siihen tulokseen, että
loukkaantumisriski jopa oli
hieman suurempi luonnonnurmella. Mielenkiintoisinta
oli, että loukkaantumiset
näyttäisivät useimmin tapahtuvan niille, jotka usein
vaihtavat pelialustaa. Tästä
voisi syntyä hyvä keskustelu
siitä, miten pelaajien tulisi
totutella ja sopeutua uuteen
pelialustaan ennen ottelua.
Tekonurmea vastaan nostetaan yleensä kolme argumenttia: a) loukkaantumisriski, b) pallo käyttäytyy eri
tavalla ja c) moni pelaaja ei
vain yksinkertaisesti pidä
tekonurmesta.
Viimeksi
mainittu argumentti tietysti
juontuu kahdesta ensimmäi-

sestä – jos pelaaja LUULEE,
että tekonurmi on vaarallisempi pelialusta, hän ei
varmaankaan pidä siitä. Jos
väärä argumentti toistetaan
tarpeeksi monta kertaa, sitä
pian pidetään totuutena.
Oleellista on, että areenoilla,
joilla on iskuja vaimentava
elastinen kumimatto tekonurmen alla, loukkaantumisten määrä on alhaisempi
kuin muualla. Eli kyse on
siitä, miten perustustyöt
hoidetaan.
Jossakin vaiheessa väitettiin, että VPS:llä tulee
olemaan vaikeaa houkutella
uusia pelaajia, jos Vaasan tulee tekonurmi. Samoihin aikoihin HJK teki sopimukset
Tainion ja Forssellin kanssa.
Ehkä he eivät tienneet, että
HJK pelaa tekonurmella?
Marraskuussa 2013 HJK:lta
muuten tuli ehdotus, että
tekonurmi olisi SM-liigassa
pakollinen. Itse en kuitenkaan menisi niin pitkälle.
Niin kauan kuin areenoihin
käytetään kunnallisia varoja,
seurat eivät voi vaatia mitä
tahansa. Koulu-, sosiaali- ja
terveystoimien pitää myös
saada omansa.
Luonnonnurmi Hietalahdessa tarkoittaa sitä, että
muiden kuin VPS:n on vaikeaa sopia sinne. Ja tästä
taas seuraa korkeat käyttö-

FOTO: CLAUS STOLPE

Favoritlag för ”Rambo”? Trots att lagen i Allsvenskan överlag finns mycket längre söderut
än lagen i FM-ligan börjar konstgräset vinna terräng. På Rambergsvallen i Göteborg försvinner nu både naturgräs och vändkors. De så kallade vändkorsen hade premiär redan
1935. Sylvester Stallones actionfigur ”Rambo” är för resten döpt efter ett äpple som en
svensk emigrant från just Ramberget i Göteborg tog med sig. På fullt allvar, alltså.

kulut tuntia kohti. Ei tarvitse
muuta kuin vertailla alussa
mainittuja Hietalahden ja
Kuopion areenojen käyttöastetta.
Tekonurmi on tulevaisuutta – myös Vaasassa. Kyse

Om österbottniska politiker, spelmän,
vildsinta entreprenörer och de vanliga verkliga
människorna. En musikalisk svindlande odyssé
genom vårt älskade Österbotten.

on vain siitä, kuinka kauan
meidän täytyy sitä odottaa.
Tämän tekstin tarkoituksena
ei ole haukkua virkamiehiä
eikä poliitikkoja – rahojen
huvetessa heidän täytyy
tehdä ikäviä päätöksiä. Mi-
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Säsongkortet är personligt och berättigar till inträde till alla VIFK:s
hemmamatcher år 2014 Kausikortti on henkilökohtainen ja oikeuttaa
sisäänpääsyn kaikkiin VIFK:n vuoden 2014 kotiotteluihin.

nun pointtini on yksinkertaisesti se, että kun rakennetaan, se pitää tehdä kunnolla.
Claus Stolpe
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Säsongkort 2014/Kausikortit
Beställ dem nu, rep lagens säsongskort 2013!
Herrarnas säsongskorten kostar 90 euro och
damernas 60 euro.
Gör din beställning via info@vifk.ﬁ.
Skriv: namn, tel nummer och e-post adress.

URPREMIÄR 15 NOVEMBER 2014
WASA TEATERS BILJETTKASSA
Sandögatan 7, 06-3209330
öppen må-lö kl 12-14.30 & 15-17

Tilatkaa nyt, edustusjoukkueiden kausikortit
Miesten kausikortti maksaa 90€ ja Naisten 60€
Voitte tilata osoitteella info@vifk.ﬁ
Ilmoitakaa: Nimi, osoite ja puh.no.

WWW.NETTICKET.FI / WWW.WASATEATER.FI
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BOSE SoundLink
Mini Speaker
Ultrakompakt bluetooth högtalare som levererar
utmärkt ljud. Kom in och provlyssna i butiken!
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5%
att på
or.

lla saat
nuksen
ngistä.

5%

START PÅ FUTSALSÄSONGEN
POTKUA FUTSALKAUTEEN
iPadAir
Pris från 489€

Adidas Nitrocharge jr
Adidas Speedkick jr
Adidas Supersala jr

(50,-)

39

Hovrättsesplanaden 19, 65100 Vasa
www.itronic.fi | 06-3197780 | info@itronic.fi | Må-Fre 10-18, Lö 10-16

www.intersport.fi

Vasa

Intersport Vasa
Vasaesplanaden 16, 65100 Vasa
Puh. (06) 3123511
Betjänar må-fre 10-19, lö 10-16, sö 12-16

Vamp - pioneer in
arc flash protection
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Pris 199€

,90

Fotboll också på skoltid
Klockan är lite över åtta.
Morgonsolen skiner över
Norrvallabacken i Vörå. På
konstgräsplan är aktiviteterna i full gång redan. Det
är fotbollsspelarna från Vörå
samgymnasium-idrottsgymnasium som har morgonträning. I den friska och kyliga
morgonluften hörs tränarnas instruktioner bra. Det
är anfallstaktik och smågruppsspel som tränas idag.
Samuell Chacon är en av
spelarna. Han tar emot bollen, tar några korta steg och
slår bollen mot mål. Målvakten Erik Hildén kastar sig
och räddar. Tränare Tomi
Kärkkäinen avbryter spelet
och går genom anfallarnas
och försvarets positioner.
Nicolas Sievert-Laine, Adisu
Holmström, Hugo Villför,
Oliver Sparv och Jere Anturaniemi lyssnar och kommer med egna förslag till
lösningar. Snabbt är spelet
igång igen.
På andra sidan plan syns
flera målvakter. De tränas av
Esa Kurki, målvaktstränare
vid idrottsgymnasiet. ” Juuri
noin! Vielä kerran! Bra!” Finska och svenska blandas
friskt.
Idrottsgymnasiet i Vörå har
ett fyrtiotal fotbollsspelare
på fotbollslinjen i år. Det
finns ett stort intresse för
fotbollslinjen och alla som
söker till idrottsgymnasiet
tas inte in. Idrottsgymnasiet
i Vörå är det enda svenskspråkiga idrottsgymnasiet i
Finland.
– Vi har vissa urvalskriterier då de studerande väljs,
förklarar Marko Uusitalo,
ansvarig för fotbollslinjen.
Dels ska de spelmässigt
hålla en viss nivå, dels ska
de ha hyfsade betyg och sedan ska det förstås finnas ett
stort intresse av att vilja utvecklas som spelare. Nivån
poängsätts av Finlands Boll-

förbund och dessutom inverkar de inträdestest som
hålls i Vörå i maj.
Samuell och Oliver kämpar
om bollen. Den här gången
drar Samuell det längre strået och passar bollen till Nicolas. Fotbollsflickorna börjar samlas vid sidan av plan.
Idag har flickorna det senare
träningspasset.
Efter träningen väntar
dagens lektioner i idrottsgymnasiet. Samauell har en
språkbetonad
läsordning
den här perioden. Engelska,
finska, modersmål och matte står på programmet innan
det är dags för kvällsträningen med det egna laget. Att
gå i idrottsgymnasiet betyder att gymnasiestudier och
fotbollsträningar
varvas.
Samuell tycker att det går
bra att kombinera, även om
det krävs en hel del självdisciplin av de studerande.
- I högstadiet gjorde jag
inte så mycket, men här i
gymnasiet får man nog ta sig
i kragen, för det krävs en hel
del. Jag försöker ta en sak i
taget och så har jag planerat
att avlägga studierna på fyra
år så det inte blir för tungt.
- Vad jag själv ser så har jag
gått framåt under det här
året. Det är klart, tränar man
mera så brukar det ge resultat. Här får vi träna mera, eftersom träningarna finns på
skolschemat.
På fredag är det provdag
i gymnasiet. Samuell ska
skriva matteprov innan han
åker hem för helgen. På
fredag kväll väntar träning
med det egna laget ,VIFK Apojkar, och på lördag är det
sista FM-kvalmatchen i Jyväskylä mot JJK. Vinna eller
försvinna är det som gäller
och Samuell är taggad inför
matchen.
– Jag vill alltid vinna. Jag
hatar att förlora.
Trots att det blir mycket

träning för Samuells del,
framhåller han själv vikten
av att vila också.
- På söndag blir det vilodag. Det kommer Premier
League på tv och så borde
jag läsa på engelskaprovet.
Jag kanske tar en kortare
länk också... Det beror lite
på hur jag har spelat. Har
jag spelat dåligt kanske jag
springer lite längre, och har
det gått bra blir det kanske
en pizza som belöning, säger Samu med ett skratt.
Samuell började spela fotboll som fyraåring. Idag spelar Samuell med A-pojkarna
som mittfältare och har
också hunnit spela några
träningsmatcher med herrarna.
- Mitt mål är att ta mig till
Allsvenskan så småningom.
Före det satsar jag på att få
ett kontrakt med representationslaget i VIFK. Men man
vet ju aldrig hur det går i fotboll... Dels kan man förstås
drabbas av skador, men sen
kan det också handla lite om
tur. Att rätt personer råkar
se på då man gör bra ifrån
sig på nån viktig match...
Nästa vecka bär det av
till Solvalla på ett gemensamt träningsläger för hela
idrottsgymnasiet. Då ska
fotbollsspelare samsas med
friidrottare, orienterare och
skidåkare. Träningarna är
grenspecifika, men det allmänna programmet och boendet är gemensamt. Samuell ser det här som en stor
fördel.
- En bra sak med att gå i
idrottsgymnasium är att det
finns så många andra här,
som också idrottar. Fastän
det är fotbollsspelare, friidrottare, orienterare och
skidåkare blandat så förstår
vi varandra. Alla satsar ju på
idrotten. Det är skönt att ha
sådana kompisar också.
Det gemensamma lägret

På idrottslinjen i gymnasiet
finns spelare från ett tiotal
olika föreningar.
Samuell Chacon från VIFK
är en av dem.

för fotbollsspelarna hölls
utanför Barcelona tidigare i
vår. Samuel, som har en del
av sin släkt i Spanien och talar spanska själv, upplevde
träningslägret som givande.
– Då jag varit i Spanien har
jag spelat fotboll mest på
skoj med kompisar, men nu
handlade det träning och
fotboll för hela slanten. Förutom våra egna träningar
var vi också och bekantade
oss med träningarna i CF
Reus, som spelar i division
två. Och sedan spelade vi
träningsmatcher mot ett
spanskt lag och ett norskt
lag. Det var en mycket bra
resa. Bra planerat med tanke på träningen och bra för
sammanhållningen i gruppen!
Text och bild Pia Hildén

Mer info om idrottsgymnasiet ﬁnns på www.vora.ﬁ/gymnasiet
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Fotbollshälsningar från London...
Hej alla bekanta och obekanta där hemma. Sedan en tid är jag bosatt i London och jobbar
med det som jag gillar bäst: fotboll. Inte som proffs eller så. Men själva jobbet ber jag att få
återkomma till längre fram. Här närmast en allmän hälsning. Samt en påminnelse om att fotbollen inte är något man måste lämna bort bara för att man en dag inser att man aldrig kommer att bli proffs.
Jag tror det kan finnas en del – både
yngre och äldre – som är intresserade av att veta vad annat inom fotbollen man kan jobba med förutom
att jobba som spelare eller tränare.
Förhoppningsvis kan jag öppna ögonen och kanske hjälpa de som kanske
inte har talangen eller har en skada
som satt stopp för spelandet och
fortfarande drömmer att ha fotboll
som ett yrke.
Jag själv har spelat för dåvarande
BK-IFK – senare VIFK – hela min barndom. Som ”alla andra” i Gerby hade
jag drömmar om att ha en professionell spelarkarriär. Jag åt, sov och
tänkte på fotboll 23h om dygnet (1h
reserverade jag for sms:ande med
det motsatta könet). Tyvärr dog mina
drömmar om en professionell spelarkarriär året 2003. Detta på grund
av en bilolycka där jag fick en skada
som satte stopp för all framtida seriöst spelande.
Åren efter min skada funderade jag
mycket på vad jag skulle göra när jag
blev “stor”. Fotbollen hade varit mitt
liv och hela tiden trott – lite naivt,
men det hör väl till i den åldern – att
jag skulle lyckas. Jag hade egentligen inget annat intresse. Jag följde

fortfarande fotbollen intensivt men
saknaden av att kunna påverka själv
genom sitt eget spel var stor och jag
blev ohälsosamt irriterad på spelare
som slog en felpassning när jag kollade på fotboll. Efter skadan började
jag som fotbollstränare men insåg
att det inte var min grej. Inte just då
åtminstone. Var också materialförvaltare för VIFK:s representationslag
ett tag. Det var en sjukt rolig tid tack
vare alla människor som jobbade
med och runt representationslaget.
Men jag hade ju inte tänkt vara materialförvaltare hela mitt liv.
Efter studenten ville jag se något
annat än Vasa. Det blev att studera
idrottsvetenskap på Malmö Högskola. Studierna var roliga men ”mitt rationella jag” insåg ganska snabbt att
jag inte skulle få något vettigt jobb
med en idrottsvetenskaplig examen.
Efter ett år packade jag mina grejor
och tog ”mjölktåget” hem till Vasa.
Där jobbade jag på en idrottsaffär
tills jag fick för mig att flytta och
studera till Esbo. Där trivdes jag i
ett halvt år. Så med svansen mellan
benen flyttade jag tillbaka till trygga
Vasa igen och började jobba på samma idrottsaffär. Vid den här tidpunk-

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

ten tror jag mina föraldrar började bli
lite förvirrade/oroliga och undrade
vad jag egentligen skulle/ville göra
med mitt liv. Svår fråga då jag själv
inte visste. Nu blev det att studera
företagsekonomi i Vasa och jobbade
vid sidan om.
Under hela denna kaotiska tidpunkt
i mitt liv var fotbollen fortfarande
mitt största intresse. Eftersom jag
tyvärr inte blev yngre så började jag
allt mer fundera på vad jag ville göra
med mitt liv och att sitta på kontor
och vända, enligt mig, extremt tråkiga papper var inget alternativ i det
långa loppet. Jag hade ju fortfarande
drömmar om att jobba med fotboll
på heltid. Så vad gör man nuförtiden när man undrar över något? Jag
googlade skiten ur min laptop... Men
det tog sin tid innan jag hittade det
jag letade efter eftersom jag visste ju
inte vad jag ville göra förutom att det
skulle innehålla en sak. Fotboll.
November 2013, 10 år efter min skada, flyttade jag till London. Lite mer
om vad jag gör i London får ni veta
längre fram om ni följer med VIFKtidningen. Ha det så bra tills dess!
Oscar Forsberg

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

www.alfallaval.com ‐ www.aalborg‐industries.com
18 - NR 2 2014 www.vifk.fi

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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Oskar Forsberg – här på Tottenhams hemmaarena –
var en av de mer talangfulla juniorerna som VIFK förfogade över. Detta tills en bilolycka satte stopp för all
seriös satsning. Därefter har han rört på sig en del tills
han nu landat i London. Han kommer att återkomma
* Metallkonstruktioner
med jämna mellanrum. Den här introducerande
texten fungerar närmast som en liten hälsning.
Menoch
en tegeltak
* Plåt
av hans poänger är att man ingalunda behöver lämna
* Betong, tegel och träfasader
bort fotbollen bara för att spelarkarriären tar slut.

The new
generation
tion
of communica

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

OBS! 95%
MINDRE DAMM
* Målar även plåttak
* Glasfiber + båtar,
bottenmålning

Tel. 050-3221535 Petalax
www.ob/blastring.fi
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Cupen är över för VIFK:s del. Men att man bjöd hårt motstånd mot ligalaget
Inter Turku plus att man innan dess hade slagit ut Jazz (division 1) tyder på
att träningen under försäsongen har gått bra. Att gissa något om division 2
västra är däremot svårt. Dels är nästan alla motståndare nya eftersom vi förra
året spelade i norra zonen. Pallo-Iirot från Raumo satsade hårt genom att ta
in Hannu Touru som tränare. Men där har det mest handlat om bråk. TPV och
Kraft hör däremot till de spännande motståndarna. Krafts anfall verkar sylvasst plus att TPV ständigt får fram nya talanger.
FOTO: JOHAN GEISOR

Länsilohko ilman selvää suosikkia
avaa mahdollisuuden yllätyksille
Nyt ei ole enää pitkä 2.
divisioonan alkuun! Kuten
viime vuosina on 40 joukkuetta jaettu neljään lohkoon.
Lohkovoittajat karsivat kahdesta paikasta ensi kauden
1. divisioonaan. Lohkojen
kaksi heikointa joukkuetta
putoaa. Lisäksi putoaa ”heikoin kahdeksas”. Tällä ei
yleensä ole ollut merkitystä. Viime vuosina sekä Järvenpää (2013) että Sporting
Kristina (2012) säilyttivät
sairjapaikkansa jonkun 3.
divisioonan lohkovoittajankieltäydyttyä noususta.
Näköjään aina sattuu ja
tapahtuu
sarjapaikkojen
tiimoilta. Hieman ennen
joulua FC KooTeePee (1.
div.) ja FC KTP (2. div.) menivät yhteen. Fuusion nimeksi tuli KTP, joka pelaa
KooTeePeen paikalla 1. divisioonaa. Kiffenille tarjot-
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tiin vapautunutta paikkaa
2. divisioonassa, mutta se
ei ottanut sitä vastaan. Niin
ilmesesti muutama muukin
seura, ennenkuin FC Kultsu
suostui nousemaan. Millainen sirkus! Siis vasta tammikuun lopussa olivat tämän
kauden 2. divisionan joukkueet selvillä.
Kuten tunnettua siirrettiin
VIFK ja Kerho 07 (Seinäjoki)
länsilohkoon.
Pohjoisessa kun joukkueita
riitti ja jäi ylikin kun Kemi
ei onnistunut nousemaan ja
sekä AC Kajaani että OPS putosivat Ykkösestä.
Pelaaminen 2. divisioonassa vaatii yhtä sun toista:
taloutta, organisaatiota... Jo
ennen joulua huhuiltiin, että
Sporting Kristina luopuu sarjapaikastaan. Näin ei kuitenkaan käynyt. Mutta jo se, että
tästä keskusteltiinn, osoittaa

että ongelmia löytyy. Hävisivät muuten 0-7 harjoitusottelun Kerho 07:ää vastaan.
Tampereen-Viipurin IlvesKissat voisi olla mahdollinen pelastus. Vaikuttaa olevan hissijoukkue kakkosen
ja kolmosen välillä. Toiminta
siirrettiin sodan jälkeen Karjalasta, jos joku ihmettelee
nimeä. Ilves-Kissat lupaa
lähteä taistelemaan ”kynsin
hampain” sarjapaikastaan.
Luulen, että vaikeaa tulee
olemaan. Ryhmä on pitkälti
sama kuin viime kaudella.
Mutta riittäkö se? Mielenkiintoista on kuitenkin se,
että Ilves-Kissat yhtäkkiä
teki farmisopimuksen Ilveksen kanssa kuukausi ennen
sarja-avausta.
Åbo IFK oli viime kaudella
suunnilleen samaa tasoa
kuin Sporting Kristina.

Mutta keltapaidat ovat vakuuttaneet harjoitusotteluissa. Kysymys lähinnä kuuluu,
mitä apuja kriisijoukkue TPS
voi heille antaa.
Maskun PS on joukkue,
jolla on kaikki mahdollisuudet pärjätä paremmin kuin
viime kaudella. Paremmat
harjoitusolosuhteet
sekä
vahvistuksia seudun keskuspaikkakunnalta Turusta,
joka sijaitsee hieman Maskusta etelään. Kerho 07 lienee myös entistä parempi?
Kesällä sillä on farmisopimus liigajoukkueen kanssa,
ei enää Ykkösen porukan
kanssa. SJK:lla riittää resursseja. Sikäli paljon, että kyllä
se aina yhtä farmijoukkuetta
pyörittää.
Jos jotain joukkuetta voi
kutsua ”tyypilliseksi kakkosen porukaksi” niin kysessä on Kraft. Viimeiset 40

vuotta joukkue on pelannut
2. divisioonaa paitsi olisiko
ollut kolmena kautena? Jotain sinne päin. Olisin hämmästynyt, jos Kraft ei olisi
kakkosessa myös 2015. Liian
vakaa organisaatio pudotakseen, mutta onko edes haluja
nousta? Mario Rac on saatu
takaisin joukkueeseen sekä
Sportingin maalitykki Konate,
joten osaamista riittää hyökkäyspäässä. Varsinkin kun
viime vuoden maalikuningar
Jonas Granfors jatkaa Kraftin
paidassa.
TPV on joukkue, jonka huhuttiin olevan talodellisissa
vaikeuksissa jo ennen joulua. Tarkasti ottaen, eikö se
ole eräänlainen vakio-olotila
urheiluseuroille?
Toisaalta
puhutaan laajasta junioritoiminnasta. Sieltä saa varmasti
haalittua pelaajia, vaikka talous olisikin retuperällä. Lasken TPV:n mukaan kärkikahinoihin.
FC Hämeenlinna on ilmoittanut panostavansa omiin
pelaajiin. Eikä siinä mitään
vikaa. Mutta yleensä tällä tarkoitetaan, että pidetään matalaa profiilia. Ellei nyt seuralla
ole erittäin laajaa nuorisotyötä – kuten TPV:lla. Minun tietääkseni FC Hämeenlinnalla
ei ole. Listalta löytyy noin
kymmenen uutta nimeä. Mutta kukaan ei ole liittymässä
ylemmistä sarjoista.
Kassa lienee melko tyhjä.
Ei mitenkään tavatonta jalkapalloseuralle, kuten todettu.
Oli tarkoitus, että Pallo-Iirot
Raumalta panostaa tosissaan
tähän kauteen.
Hannu Touru on valmentaja, jolla on ansioita liigasta. Lisäksi joukkue sijoittui
kolmanneksi viime kaudella
FC Jazzin ja TPV:n jälkeen.
Jazz häipyi Ykköseen ja TPV
vaikuttaa
heikentyneeltä.
Siitä huolimatta TPV, kuten
ÅIFK, on vakuuttanut harjoitusotteluissa. Mutta mitä se
kertoo todellisesta kunnosta
onkin asia erikseen. PalloIiroilla harjoitusottelut ovat
menneet sitäkin huonommin.
Muun muassa tuli suurinume-

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

roisesti takkiin
Jazzilta. Huhutaan erimielisyyksistä organisaation sisällä. Jos tämä pitää
paikkansa, heijastuu se
varmasti pelikentällekin.
Sarja vaikuttaa melko
vaikealta ennustaa. Mutta
joukkueet kuten TPV, Kerho
07, VIFK ja Kraft eivät varmaan joudu putoamistaisteluun. Vastaavasti
Sporting Kristina ja IlvesKissat eivät varmasti ole
kärkitaistossa mukana.

Entä joukkueet kuten PalloIirot ja MaPS? Tai ”melkein
naapuri” Åbo IFK, joka taitaa
olla melko riippuvainen TPS:n
lainapelaajista?
Puhumattakaan FC Hämeenlinnasta, jolla
on hauras talous ja suuri vaihtuvuus pelaajissa? Voi käydä
niin tai näin. Meillä on varmasti
aihetta palata tähän!
Samalla pienenä muistuksena
pudotti FC Hämeenlinna hiljattain Jaron Suomen Cupista. Ja
VIFK Ykköseen nousseen FC
Jazzin.
Kaikista merkillepantavinta

taitaa kuitenkin olla se,
että osa Pallo-Iirojen pelaajista on haukkunut valmentaja Hannu Tourua
twitterissä.
Tourulla on oma tyylinsä.
Lisäksi löytyy aina pelaajia, jotka eivät ole tyytyväisiä valmentajaansa. Mutta
ei se nyt ainakaan asiaa
paranna, että tuodaan julki ongelmat sosiaalisessa
mediassa. Jälkikäteen onkin muutama pelaaja jättänyt joukkueen
Claus Stolpe
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OSTAMME AUTOJA

Sommarens
fotbollskolor
Kesän
jalkapallokoulut

2011

Snart är sommaren här
och då också sommarlovet.
Det betyder att VIFK börjar
med ”sommarfotbollen” de
startar på tisdagen 3.6. Fotbollsskolorna är öppna för
alla intresserade och från
alla föreningar. Skolorna är
för 00-06 födda. Träningsdagar är tisdag och onsdag förmiddagar.
För de allra yngsta finns
”Kamratligan”, som startar
i början av maj. Kamratligan

Vuosim. 2006 - 2013.
Toyota COROLLA
1,6 Valvematic Active; ......-13 hyviä
Toyota YARIS 1,33
Dual VVT-i Active 5ov (MY13) .............-13
Tarvitsemme
autoja.
1 tkm, 4.9/6.0/8.0,139g/km,Takuu, Nahka- 1 tkm, harmaa, 4.5/5.4/6.8, 123g/km, Navi,
verh., P-tutka,
Ilmast., Cruise, Bluetooth,
Mielummin
ajettuIlmast.,
alle 100 tkm.
24900,17900,TEE
MYYNTITARJOUS
Jens Wistbacka 050-414 2200, Vaasa

Rinta-Joupin Autoliike Oy
Palv. ma-perj 9-18, la 10-15
www.rinta-jouppi.com

VAASA Mejerikatu 15B (Kokkolantien varrella)
Puh. 020 7772104

för 2007-2009 födda flickor
och pojkar.
Mera info hittar du från

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

hemsidan; www.vifk.fi
Kohta kesä on täällä
ja siten myös kesäloma.
Kesäkuussa alkaa suositut
jalkapallokoulut
tiistaina
3.6. Jalkapallokoulut on avoinna kaikille halukaille, kaikista seuroista. Kielikylvyn
saa kaupan päälle! Jalkapallokoulut on 00-06 syntyneil-

le. Harjoitukset on tiistai ja
torstai aamupäivät.
Kaikkien nuoremmille on
”Kaveriliiga”. Se aloittaa toimintansa toukokuun alussa.
Kaveriliiga on 2007-2007 syntyneille tytöille ja pojille.
Lisää tietoa löydät kotisivuilta; www.vifk.fi.

Tel. 010 2922530 Puh.

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

www.elmontoren.com

www.elmontoren.com
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• din lokala däckaffär •
Nr 191334065 EN EXPERT SYNS ALLTID
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Nr 191334065
I Dekkpartner affären betjänas du

www.dekkpartner.fi

DÄCKPUNKTEN
RENGASPISTE

VASA
www.klytz.fi

Akaa (Ha)

av experter som känner till
de krävande väderförhållandena
i Finland.
Rengascenter Oy
Huom!
osoite Askonkatu 13
Obs! NyUusi
adress
15100 Lahti
Opistokatu
9
FI07827190
Institutsgatan 9
keskellä korttelia 03 871 080
Tel (06)
Puh.
(06)317
3170961
0961

Espoo (Ha)

Espoo (Ha/Ka)

Hamina (Ha/Ka)

Hamina (Ha/Ka)

Hanko (Ha/Ka)

Jamati-Osa Oy
Hallamäentie 3
37800 AKAA
FI01570865
Timo Haarala
03 542 1066
jamatiosa@suomi24.fi

AH-Auto Oy
Espoontie 8
02770 ESPOO
FI22374791
Antti Haapasalo
09 855 4499
antti.haapasalo@ah-auto.fi

Bandaris Oy
Juvan teollisuuskatu 38 A
02920 ESPOO
FI09628742
Markku Lehtinen
010 778 7767
myynti@bandaris.fi

Kantolan Rengas Oy
Teollisuuskatu 12
49400 HAMINA
FI19471910
Harri Immonen/Mika Joukainen
05 344 8103
hamina@kantolanrengas.fi

Kymen Rengaskeskus Oy
Teollisuuskatu 22
49400 HAMINA
FI10402484
Ari Airaksinen
05 345 6789
ari.airaksinen@oljyhetki.fi

Ab Hangö Däck - Hangon Rengas Oy
Kappelisatamantie 51
10900 Hanko
FI22105938
Clas Berndtsson
040 731 9157
clas.berndtsson@pp.inet.fi

HJ-Rengaspalvelut Oy
Mannerheimintie 134
00270 HELSINKI
FI10652272
Jari Järvenpää
09 477 64 620
jari@hjrengaspalvelut.fi

L&W Trading Oy
Hitsaajankatu 14
00810 HELSINKI
FI23102165
Niklas Lundqvist
010 239 4050
myynti@helsinginrengaspalvelu.fi

Tikkurilan Rengas Oy
Rahtarinkatu 5
00980 HELSINKI
FI08654025
Ari Kosonen
09 344 3443
ari.kosonen@tire.fi

Tullinpuomin Rengas
Mannerheimintie 116
00270 HELSINKI
FI22105938
Timo Havasara
040 7434 330
tullinpuomi.rengas@gmail.com

Ev-Pinta Oy
Varastokatu 14
05800 HYVINKÄÄ
FI07761160
Jarmo Koskinen
019 485 611
myynti@ev-pinta.fi

Rengas-Vekka Oy
Eino Leinon katu 30
13130 HÄMEENLINNA
FI03692145
Pentti Vekka
03 616 9460
myynti@rengasvekka.fi

Tmi Kumikimmo
Kivirannantie 16
74130 IISALMI
FI11933658
Kimmo Kumpulainen
017 826 385
kumikimmo@meili.fi

Ikaalisten Kumikorjaamo
Kortteenkatu 4
39500 IKAALINEN
FI13183846
Jukka Sjöman
03 458 7300
myynti@ikaalistenkumikorjaamo.com

Pohjolan Rengas Oy
Tulliportinkatu 52
80130 JOENSUU
FI01680554
Markku Repo
013 123 511
markku.repo@pohjolanrengas.fi

KL-Rengas Juva
Tirrolantie 9
51900 JUVA
FI14891430
Mika Luukkanen
044 342 2321
juva@kl-rengas.fi

Rengasnuora Oy
Seppäläntie 1
40320 JYVÄSKYLÄ
FI09118531
Jarmo Nuora
020 740 1460
jarmo.nuora@rengasnuora.fi

Neste Kankaanpää Reijo Hietanen Oy
Keskuskatu 2
38700 KANKAANPÄÄ
FI09213563
Reijo Hietanen
02 572 1598
reijo.hietanen@reijohietanen.fi

Ab Däck-Rengas Oy
Ensikuja 13
10300 KARJAA
FI06794905
Rolf Lindholm
019 233 599
karjaa@dackrengas.fi

JH-Rengas Ky
Pohjolantie 10-12

61800 KAUHAJOKI
FI24559239
Juhani Huhtanen
06 231 3466
juhani.huhtanen@jh-rengas.inet.fi

Ah Autopalvelu Huhtala & Alaranta Ay
Jormalillbackantie 1
62300 HÄRMÄ
FI08251162
Timo Huhtala
06 485 0555
ah.autopalvelu@netikka.fi

Varaosa- ja Rengasliike Laine Ky
Ratakaari 4
27500 KAUTTUA
FI10441934
Jouni Laine
02 865 0394
laineky@luukku.com

SeraKumi Oy
Nauskankatu 11
94600 KEMI
FI21663487
Janne Alaiso
016 254 441
janne.alaiso@sera.fi

Kolarin Kumi Oy
Teollisuustie 12
95900 KOLARI
FI08619422
Juha-Pekka Pasma
016 561 300
juha-pekka@kolarinkumi.fi

Öljy-Hetki Oy
Naulakatu 4
48770 KOTKA
FI05971391
Jarmo Antikainen
05 358 8703

Öljy-Hetki Oy
Pulttikatu 3
48770 KOTKA
FI05971391
Juhani Lamminen
05 358 8700

Kantolan Rengas Oy
Asentajankatu 4
45130 KOUVOLA
FI19471910
Kimmo Hovilainen
05 312 2181

Pohjolan Rengas Oy
Suvannontie 2
70780 KUOPIO
FI01680554
Timo Repo/Olavi Räsänen
0400 268 800

Shell Levänen Laiturit Ay
Rauhalahdentie 2
70780 KUOPIO
FI92101473
Jouni Laituri
017 264 7100

Huolto- ja Rengaspalvelu T.Joensuu
Alavudentie 327
63130 MÄYRY
FI20169794
Timo Joensuu
040 485 4643
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Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on
paljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun
yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.

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

Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.

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.

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

Tervetuloa Aktiaan!

allisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
ustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
tämisen tuotteisiin.
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arjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.
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Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
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Ta del av USA:s presidenter och USA:s samhällsutveckling.
Boken är en populariserad bearbetning av författarens doktorsavhandling i historia från 2011.

”Den amerikanska drömmen” är den svenskspråkiga, initierade
och lättsmälta redogörelse över USA:s presidenter som det länge
funnits ett behov av på bokmarknaden. Det handlar om ett verk
som ingalunda utgör en glorifiering av vare sig landet eller dess
statsöverhuvud genom åren. Författaren, pol.dr och fil.dr Claus
Stolpe, betraktar sig förvisso som något av en USA-vän – men det
handlar helt klart om en kritisk USA-vän.

Är Roosevelt eller Lincoln ”den störste”? Vem är sämst? Nixon?

I ”Den amerikanska drömmen” presenterar Stolpe något så
ovanligt som en populariserad version av sin avhandling. Det
strikt akademiska har fått ge vika för en uppsjö anekdoter som gör
att läsaren på ett underhållande sätt kan bekanta sig med USA:s
presidenter. Vidare beskrivs USA:s tillkomst och samhällsutveckling. Vid sidan av en kunskapsbank om presidenterna presenteras
tekniska landvinningar och intressanta personligheter som på gott
och ont har bidragit till att USA blev vad det blev.

Claus Stolpe blev år 2011 fil.dr

Eller någon av de lät USA glida in i ett inbördeskrig?

i historia på en utvärdering av USA:s
presidenter. Sedan tidigare är han
pol.dr i statskunskap på en avhandling
om valmetoder.
Författaren är sedan 1990 verksam vid
Åbo Akademi i Vasa. Han är född och

Boken avslutas med författarens egen rangordning av USA:s
presidenter. Rangordningen är fantasieggande och formligen
inbjuder läsaren att efter genomläsning göra sin egen rangordning
som måhända kan avvika från Stolpes egen.

uppvuxen i Vasa. Vid sidan av yrkes–
och familjeliv har Stolpe en mångårig
bakgrund med ideellt arbete inom
fotbollens värld. Vidare hann han
under tre mandatperioder vara aktiv
inom lokalpolitiken i Vasa.

”... man verkligen njuter
av att bläddra i, läsa i,
återkomma till och bli
visare av ... mycket att
ge för var och en med
ett minimum av intresse
för USA och amerikansk
politik”

ISBN 978-952-7005-06-4
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Författaren är sedan 1990 verksam vid
Åbo Akademi i Vasa. Han är född och

(Dick Harrison, professor
i historia i Lund,
i Vasabladet 24.10 2013)

uppvuxen i Vasa. Vid sidan av yrkes–
och familjeliv har Stolpe en mångårig
bakgrund med ideellt arbete inom
fotbollens värld. Vidare hann han
under tre mandatperioder vara aktiv
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