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Nyt myynnissä! VIFK kausikortti 2023:

SÄSONGSKORT 99€
Kortet gäller för både VIFK dam och herr hemmamatcher
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Ledare - Pääkirjoitus

Du håller årets första VIFK Magazine i din 
hand, och det är ju redan i sig ett första vår-
tecken. Men det som kännetecknar våren är 
väl ändå det att matchprogrammen är klara 
för både de äldre juniorerna och våra represen-
tationslag. Våra B-pojkar har redan inlett sin 
serie i BFM kvalet och det verkar vara en här-
lig IFK-anda i laget, vilket syns bland pojkarna 
på framsidan av tidningen (från vänster Elliot 
Westermark, Mattias Lall och Hugo Karlsson).  

Herrarna och damerna har byggt upp la-
gen under vintern och det ser ut att bli riktigt 
intressant säsong på kommande. Damerna 
som deltog i Kansallinen Cup här under vårvin-
tern, fick sig riktigt tuffa matcher då alla mot-
ståndare var ligalag – en bra mätare på vad 
som krävs för att ta sig till följande nivå. Inför 
säsongen har damerna gjort farmavtal med 
Närpes Kraft och här hoppas vi på ett ömsesi-
digt samarbete där vi kan stötta varandra när 
det behövs. På föreningsnivå har vi även inlett 
ett samarbete med Malax IF och har även ett 
gemensamt lag i pojkar födda 2009. Möjlighe-
ter finns på många olika plan för att kunna ge 
stöd och utvecklingsmöjligheter till juniorerna 
i vår region.

Härlig IFK-anda
Vi väntar med spänning på Kamratvallens 

öppning som enligt planerna öppnar för an-
vändning i juni – äntligen får våra juniorer och 
seniorer ett ”hem”. Läs mera om Kamratvallen 
inne i tidningen och kom även du som privat-
person eller företag med och stöd detta pro-
jekt som skall byggas för våra juniorer (www.
kamratvallen.fi)

Ett stort tack vill jag rikta till vår fotograf 
”Nipsu”, Nils-Johan Lindbäck, som är ute på 
fältet och tar så underbara fotografier av våra 
lag – stor del av bilderna här i tidningen är ock-
så verk av ”Nipsu” och han lyckas så fint fånga 
vår förenings laganda! 

Nu då säsongen startar ser vi gärna att alla 
som vill vara en del av ett härligt Kamratgäng 
kommer med och jobbar under tex represen-
tationslagens matcher. Små gärningar blir 
till stor hjälp då vi är många, det är bara att ta 
kontakt! Nu är det också dags att skaffa årets 
säsongkort (mail@vifk.fi) som berättigar till 
både damernas och herrarnas matcher. Du 
kan också stödja föreningen genom att bli 
medlem i Vasa IFK (30€  FI55 4055 0011 7808 
93) och få tillgång till en hel del förmåner inom 
näringslivet.

För några dagar sedan fick vi det sorgliga be-
skedet att en sann IFK:are Lars Sundqvist gått 
bort efter en kort tids sjukdom. Lasse var både 
lagledare och tränare inom IFK och saknad 
av många Kamrater. Våra tankar går till Las-
ses familj och vi önskar er styrka av hela våra 
blå-vita hjärtan.

Våra ledord ”En Gång Kamrat, Alltid Kam-
rat” sammanfattar:

 Respekt
 Samhörighet
 Kamratskap
 Ärlighet

Med hopp om en riktigt fin fotbollssommar
Cisse, ordförande i VIFK

Kädessäsi on vuoden ensimmäinen VIFK-leh-
ti, ja se on jo itsessään kevään ensimmäisiä 
merkkejä. Keväälle on kuitenkin varmasti omi-
naista se, että kauden peliohjelmat ovat val-
miita sekä seniorien että edustusjoukkueiden 
osalta. B- poikamme ovat jo aloittaneet sarjan-
sa BSM- karsinnoissa ja joukkueessa tuntuu 
vallitsevan ihana IFK- henki, mikä näkyy lehden 
etusivun pojista (vasemmalta Elliot Wester-
mark, Mattias Lall ja Hugo Karlsson). 

Miehet ja naiset ovat rakentaneet joukkuei-
taan talven aikana ja näyttää siltä, että tulos-
sa on todella mielenkiintoinen kausi. Keväällä 
Kansalliseen Cupiin osallistuneet naiset sai-
vat itselleen todella kovia pelejä, sillä kaikki 
vastustajat olivat liigajoukkueita – hyvä mit-
tari siitä, mitä seuraavalle tasolle pääsemi-
nen vaatii. Ennen kautta naiset ovat tehneet 
farmisopimuksen Närpiön Kraftin kanssa ja 
tältä toivomme keskinäistä yhteistyötä, jossa 
voimme tarvittaessa tukea toisiamme. Seura-
tasolla olemme myös aloittaneet yhteistyön 
Malax IF:n kanssa, ja meillä on myös yhteinen 

Ihanaan IFK-henkeen
joukkue vuonna 2009 syntyneiden poikien luo-
kassa. 

Mahdollisuuksia on monella eri tasolla, jotta 
alueemme junioreille voidaan tarjota tukea ja 
kehittymismahdollisuuksia. Odotamme in-
nolla Kamratvallenin avajaisia. Suunnitelmien 
mukaan kenttä voidaan ottaa käyttöön kesä-
kuussa – vihdoinkin junioreillamme ja senio-
reillamme on ”koti”. Lue lisää Kamratvallenista 
lehden sisältä ja tule sinäkin mukaan yksityis-
henkilönä tai yrityksesi kautta tukemaan tätä 
projektia, joka rakennetaan junioreillemme.

Ison kiitoksen haluan osoittaa ”Nipsulle”, 
Nils-Johan Lindbäckille, joka on kentällä ja 
ottaa upeita valokuvia joukkueistamme- suuri 
osa lehden kuvista on myös ”Nipsun” teoksia 
ja hän onnistuu niin hienosti vangitsemaan 
seuramme yhteishengen!

Nyt, kun kausi alkaa, haluaisimme, että kaik-
ki, jotka haluavat olla mukana tässä upeassa 
Kaverijengissä, tulisivat mukaan ja työsken-
telisivät esimerkiksi edustusjoukkueiden ot-
telutapahtumien aikana. Pienistä teoista on 

suuri apu, koska silloin meitä on monta. Otta-
kaa yhteyttä! Nyt on myös aika hankkia tämän 
vuoden kausikortit (mail@vifk.fi), jotka oikeut-
tavat sekä naisten että miesten otteluihin. Voit 
tukea seuraa myös liittymällä Vaasan IFK:n jä-
seneksi (30 € FI55 4055 0011 7808 93) ja saa-
da paljon etuja elinkeinoelämässä.

Muutama päivä sitten saimme surullisen 
uutisen, että harras vifkiläinen Lars Sundqvist 
oli menehtynyt äkillisen sairauden jälkeen. 
Lasse toimi joukkueenjohtajana ja valmenta-
jana IFK:ssa ja monet seuran henkilöt jäävät 
kaipaamaan häntä. Ajatuksemme ovat Lassen 
perheen luona ja toivotamme teille voimia ka-
ikista sinivalkoisista sydämistämme.

Mottomme on ”Kerran Kaveri, Aina Kaveri”, 
joka pelkistetysti tarkoittaa seuraavaa:

 Kunnioitus
 Yhteisöllisyys
 Toveruus
 Rehellisyys

Toivotamme kaikille oikein
 hyvää jalkapallokesää

Cisse,VIFK:n puheenjohtaja
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IFK-specialaren

Steven Bergwijn 
fick skriva ganska 
många autografer 
i sin Porsche åt 
lägerdeltagarna.

Vad vore sommaren utan fotbollsläger? Alla kläder ingår i anmälningsavgiften så alla 
tränar i Ajax röd-vita dress. 

Extra krydda ger det att Ajax herr- och dam-
lag tränar samtidigt på samma anläggning. 
På morgnarna och eftermiddagarna stannade 
bland andra Lisandro Martinez sin Ferrari och 
Steven Bergwijn sin Porsche för att skriva au-
tografer åt lägerdeltagarna. 

Platserna går fort åt, så vill man få en plats 
till nästa sommars läger så kan man anmäla 
sitt intresse på www.ajaxcampsenclinics.nl. 

Liverpool International 
Football Academy

LFC-skolorna ordnas varje år runt om i stora 
delar av världen. I Finland har läger ordnats 
på somrarna tillsammans med någon värd-
förening. Tränarna kommer från England och 
är handplockade av LFC. Ville Hänninen från 
Äänekosken Huima har under flera års tid stått 

värd för lägret. 
Han tycker det bästa med lägrena är att 

se barnens glädje men lyfter också fram att 
många via campen har fått vänner och bekan-
ta runt om i världen. Ville lovar att det ordnas 
LFC-camp i Äänekoski även nästa sommar, 
men tipsar också om att det kan bli aktuellt 
med ett läger under vintern. 

Spelarna lär sig att försvara som Virgil van 
Dijk, att vända som Roberto Firmino och att 
göra mål som Mohammed Salah. Under det 
tre dagar långa lägret betonas ”The Liverpool 
Way” och deltagarna får, förutom att lära sig 
fotbollsfärdigheter, även fostras i de värde-
ringar som uppskattas hos en av Europas 

mest framgångsrika klubbar.  
Alla spelare får feedback efter campen kring 

vad man gjort bra och vad man kan förbättra 
i sitt spel. På www.liverpoolfootballschool.fi 
kommer information om var och när nästa lä-
ger i Finland ordnas.

Coerver Coaching

På 1970-talet lade Weil Coerver i Nederlän-
derna grunden till ett teknikutvecklingspro-
gram för unga spelare. Fokus ligger på ef-
fektivt anfallsspel och det tränas mycket på 
bollkontroll och en-mot-en-situationer. Dennis 
Stjernfeldt från Sverige förvaltar Coervers arv 

i Finland och Sverige och har dragit läger i Va-
saregionen i många år. Dennis brukar, utöver 
sommaren, även besöka Vasa under höst- och 
jullovet. Ett av Coerver Coachings mål är att 
visserligen lära barn och ungdomar att upp-
skatta vinst, men inte högre än karaktär och 
insats. Är man intresserad av Coervers fot-
bollsskolor kan man höra med sin egen träna-
re eftersom Dennis brukar skicka information 
åt lagledningen om kommande läger i god tid. 

P.s. nästa sommar kommer VIFK att ordna 
ett riktigt super läger!

TEXT: ANDREAS LINDROOS
FOTO: ANDREAS LINDROOS

www.epv.fi

EPV Energi är föregångare inom 
utsläppsfri energiproduktion. 
Målet är klimatneutralitet 2030.

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

Fullständig rostskyddsbehandling på person- 
och paketbilar

Roy Kronholm, tel. 050-438 5874    Helsingby   www.autorost.fi
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SUNDOM 
9 KM

SOLF / SULVA 
8 KM

MALAX / MAALAHTI 
3 KM

Malax återvinningsstation  
Maalahden 
hyötykäyttöasema
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ndväg
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ie

Mycket bra läge!
Hyvien yhteyksien 

päässä!

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

 

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

Ab Stormossen Oy
010 320 7600  
Växel / Vaihde 
stormossen.fi
info@stormossen.fi
          stormossen

Herrg
ård

s K
öttr

ökeri

BBD

Välkommen till din lokala 
järnhandel i Liselund.

Öppet må-fre 7-17, lö 9-14

Allt för byggare, 
renoverare 

och inredare!
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BEGAGNADE TELEFONER
FRÅN MULTITRONIC
Läs mera på multitronic.fi/outlet

HITTA OSS
Hovrättsesplanaden 18
65100 Vasa

ÖPPETTIDER
Mån - Fre: 10-18
Lör: 11-15

WEBBUTIK
www.multitronic.fi

269€
från

Redo att användas
Varje telefon kommer i en tunn trälåda. 
Dessutom får du en kabel och ett SIM-ejektorverktyg.

Garanti 
Vi ger 12 månaders garanti på alla telefoner vi säljer. 
Går den sönder, reparerar eller byter vi ut den gratis.

iPhone 7 32GB

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

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

Några poäng ytterligare behövs för att serieplatsen i division 2 skall vara säkrad inför 
nästa säsong. Hemma mot topplaget KuFu (4-2) lossnade målskyttet på ett sätt som gör 
att man vågar tro att det inte skall vara något problem med den saken. Två lag faller direkt. 
Men också den ”sämsta trean från slutet” åker ur. Så för säkerhets skulle borde man ha 
minst tre lag bakom sig.

FOTO: JOHAN GEISOR

Hur många faller?
Då man följer med herrar-

nas serie i division 2 riske-
rar man bli lite lurad av på 
vilket sätt serietabellen är 
utformad. Det renodlade 
nedflyttningsstrecket dras 
ovanför de två lagen som 
parkerar längst ner. Men: 
Det lönar sig nog utan vi-
dare att ha tre lag bakom 
sig i tabellen. Saken är den, 
att det är totalt sju lag som 
degraderas. Dels de två 
sämsta från varje zon. Men 
också den ”trea från slutet” 
som har minst poäng. Sä-
songen igenom har de lag 
som varit trea från slutet 
i de båda övriga zonerna 
spelat ihop i genomsnitt en 
poäng per match.

Inför matchen mot 
överlägsna serieledaren 
SJK-Akatemia (fredag 16.8) 
hade VIFK 16 poäng på 14 

matcher. Utöver VIFK och 
Hercules hade övriga lag 
spelat 15 matcher av 22. 
PK-37 hade då tio poäng, 
strax före PK-37 (9 p.) och 
VPS-Akatemia (6 p.).

Samtidigt talar vi om att 
KäPa, GrIFK och EPS (tre 
lag från huvudstadsriegio-
nen) parkerar på 13-15 po-
äng efter 15 omgångar i zon 
B. EPS ligger näst sist, på en 
direkt nedflyttningsplats. I 
zon A har MiPK (S:t Michel), 
NJS (Nurmijärvi) och klas-
siska H:forslaget Kiffen 16 
poäng på 15 matcher. Dessa 
är strax ovanför nedflytt-
ningsstrecket.

Med 16 poäng på 14 
matcher tycker man att det 
i princip borde räcka med 
ett par segrar till för VIFK:s 
del. Saken borde med andra 
ord vara som i en liten ask. 

Vasaratie 7 Hammarvägen, Vaasa - Vasa
✆ 010 3210 100

www.repaint.      www.tomtom. 

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

Vasaratie 7 Hammarvägen, Vaasa - Vasa
✆ 010 3210 100

www.repaint.      www.tomtom. 

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

 
Kvalitativa hem- och 

företagsstädningar i Vasa och Korsholm
 

 
www.brittasocarinas.fi            brittasocarinas@gmail.com            040-6796290

Naturnära boende när det är som bäst

Pohjoismaiden suurin autokorjaamoketju
Mekonomen Group on Pohjoismaiden suurin autokorjaamo-, 
varaosa-, ja tarvikeketju jolla on oma tukkuliike sekä yli 460 
myymälää ja yli 3400 Franchising korjaamoa. Mekonomen 
Group on ruotsalainen pörssiyhtiö joka toimii Ruotsissa, Suo-
messa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa ja Islannissa.
Mekonomen käynnisti toimintansa Suomessa pääkaupunkis-
eudulla loppuvuodesta 2010. Mekonomen toimii Suomessa jo 
yli 70 paikkakunnalla ja lisäksi Ahvenanmaalla. Mekonomen 
tarjoaa korkealaatuisia tuotteita ja palveluja ja pyrkii aina en-
sisijaisesti huomioimaan asiakkaan tarpeet – haluamme tehdä 
AutoElämästä helpomman.
 

Mekonomen Autohuolto
Huollot ja korjaukset suorittaa aina ammattitaitoinen mekaanik-
ko ja myönnämme varaosille vähintään kolmen vuoden takuun. 
Huollamme ja korjaamme kaikkia automerkkejä ja malleja auton 
iästä riippumatta.

 RE-Paint Vasaratie 7
65350 VAASA 
010 3210100
huolto@repaint.fi

Akku Salminen Kiillekuja 3
65300 Vaasa 
Myynti: (06) 317 0508
info@akkusalminen.fi

L I B R E T T O  A N N - L U I S E  B E R T E L L  R E G I  E R I K - A N D R É  H V I D S T E N 
K O M P O S I T Ö R  T H O M A S  E N R O T H  T E X T F Ö R F A T T A R E  Å S A  J I N D E R

A R R A N G E M A N G  N I L S - P E T T E R  A N K A R B L O M

BILJETTSLÄPP: 23 MARS
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”Tack för att ni inte låter mina barn
tappa tron på mänskligheten”

Kostnadsfri offert

- Tvättning och målning av tak
- Service och underhåll av tak
- Taksäkerhetsprodukter

044-9392417 / Nicklas
www.takservice.fi

 
 

Behöver du en hyreslägenhet ?             Tarvitsetko vuokra-asunnon ?  
 

Vi har radhus- eller våningshus              Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja  
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,              Sepänkylässä, Koivulahdessa 
Solf, Petsmo, Jungsund och i              Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa  
Replot.               sekä Raippaluodossa, 
 

Fastighets Ab Korsholms Bostäder 
Centrumv 4 / Keskustie 4,   65610   Korsholm /  Mustasaari 
Tel  / Puh  06-3277123  ,  0400 188 083 
www.korsholmsbostader.fi 
 

ST1 KVEVLAX, KARLEBYV. 1134, 66530 Kvevlax
06-3460 151 / info@st1kvevlax.fi    ÖPPET VARJE DAG

KONTAKTANNONS

Sökes: DU BIL, BILIST, Trött och hungrig, dåliga 

vindrutetorkare, slitna däck, smutsig bil och tom 

tank

Här finns: Traditionell servicestation invid Riks-

väg 8 i Kvevlax. Vi har det du behöver. Bränsle, 

biltillbehör, nya däck, biltvätt mat och kaffe.

Barn och famlij inget hinder, alla är välkomna. 

Kom in efter en kopp kaffe så träffas vi och disku-

terar. Kanske det leder till något mera?

Eventuellt ett byte av ringar.
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FOTO: Jenny Lindholm

Talkootoimittaja latautumassa suosikkilukemisellaan? No, ehkä ei nyt 
sentään. Niin isoa egoa minulla ei ole. Vain pieni kuvaus siitä, että kyllä 
sitä ehtii ilmaistyötä tehdä, vaikka muuta olisi tarjolla. Tässä tapauksessa 
henkilö, joka on toimittanut tätä lehteä vuodesta 1990- työnsä ja yksity-
iselämän ohessa. Tervetuloa mukaan sinäkin. Kaikille löytyy kyllä paikka, 
ilman että joutuisi raatamaan itsensä ihan puhki. Tuo valkokantinen juttu 
tuossa on vain ”fake(book)news”, mutta toivottavasti jotain, josta aika-
naan tulee ”booknews”. Kunhan tässä ehditään.

 Inkast på  slutet

Funderingar kring fotbollsregler

Talkoredaktören laddar upp med sin favoritläsning? Nja. Fullt så stort är 
egot inte. Bara en illustration av att man nog hinner med gratisjobb, även 
om det finns annat. I det här fallet en person som gjort den här tidningen 
sedan 1990 – vid sidan av heltidsjobb och privatliv. Välkommen du med. 
Lär nog finnas plats för alla. Utan att man för den skull behöver slita ut 
sig. Det där med vit pärm där är för resten bara ”fake(book) news”. Men 
hoppeligen något som med tiden blir ”book news”. Om jag bara hinner.

Med tanke på ur länge man har spe-
lat fotboll är det rent otroligt hur lite 
reglerna har ändrats. Fortsättnings-
vis gäller detta med 11 spelare på 
plan, en speltid på 90 minuter, in-
kast, hörna, målbur enligt vissa giv-
na mått och så vidare. 
Hösten 1863 möttes representanter 
för ett antal klubbar i London för att 
spika det hela. En ledamot vägra-
de skriva under. Han tyckte det var 
okay att ta krokben och passa bol-
len med händerna. Så han och hans 
kompisar grundade rugbyförbundet 
i stället.
En gång i året sammanträder IFAB 
(International Football Association 
Board) under parollen ”Sensible 
changes to make the game better” 
(ungefär ”rimliga förändringar för att 
göra spelet bättre”). Inför säsongen 
2019-20 är det en del ändringar som 
kan vara värda att notera. I de fin-
ländska serierna gäller det här från 
och med nästa säsong. Man byter ju 
inte regler mitt i. Alltnog. Det är det 
här som är på gång:

* En spelare som blir utbytt går av 
plan den närmaste vägen. Han går 
alltså inte till det tekniska området, 
där tränarna håller till. Mycket bra. 
Svårare att maska mot slutet av 
matchen.

* Målvakten behöver inte ha mer än 
ett ben på mållinjen vid en straffs-
park. Lika så bra? Mer sällan en 
straff tas om, även om det vore mo-
tiverat enligt nuvarande regler?

* Vid inspark, eller frispark innanför 
egna straffområdet, måste bollen 
inte lämna straffområdet innan en 
medspelare får beröra bollen. Bra. 

Den där regeln har varit lite onödig.

* Mål via en spelares arm eller hand 
godkänns inte även om det har skett 
i misstag. Mindre tjafs, helt enkelt. 
Domaren slipper undan en del be-
svärliga tolkningsfall.

* Vidare skall man ta i hårdare mot 
spelare som ställer till bråk i för-
svarsmuren vid en frispark.

* Om bollen träffar domaren på ett 
sätt som påverkar spelsituationen 
skall man inte bara låta spelet fort-
gå. Det blir i stället nedsläpp där 
domaren stod. Bra i sig. Men lär ge 
upphov till kniviga tolkningsfall.

* Gula och röda kort kan drabba 
även personer i lagledningen. Lika 
så bra?

* Användningen av så kallat VAR 
(videogranskning) har fått grönt ljus 
från IFAB, så vi lär se mer av detta 
längre fram.

Spontant känns det här vettigt. Åsik-
terna kan gå isär. Så var det säkert 
också då man införde tre poäng för 
seger. Eller något annat. Men nog 
är det ju lite som har ändrats under 
mer än 150 år! Under årens lopp har 
offsideregeln justerats. Plus att mål-
vakten inte längre får ta upp bollen 
med händerna vid bakåtpassning. 
Tidigare fick man ju inte heller an-
vända avbytare. För att inte tala om 
att det var mycket ovanligt att någon 
blev utvisad.
Överlag har väl nog ändringarna 
ändå gjort ett intressant spel än mer 
intressant?

Claus Stolpe

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

06 3177 900  kontaktor@kontaktor.fi
Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa

VASA IFK 2019 - 7 

www.epv.fi

BOTNIA BOLTP

FOTO: JOHAN GEISOR

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

BIG DOG Ab Oy
www.bigdog.fi

Vallgrundvägen 78 a Replot

Lediga hyresbostäder och tomter  
i Malax kommun Nära till all service, 

bl.a.  affär, HVC och apotek
Intresserad? 

Kontakta disponenten, tel 050 5524301
Närmare uppgifter: www.malax.fi
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Vasa IFK:s B-pojkar har flera gånger visat att 
fokusering, kämpaglöd och laganda kan ge 
riktigt fina resultat. Fotbollen engagerar våra 
ungdomar och mycket tid och träning sätts 
ner för att kunna prestera på hög nivå. Men 
det är inte enbart det bästa resultatet och 
idrottsprestationen som är det viktiga. Idrotts-
utövandet ger så mycket mer än poäng i tabel-
len. Fotbollen lär, fostrar och ger många goda 
grunder och värderingar att ta med sig genom 
livet. 

Killarna har en engagerad tränarstab och lag-
ledning som gör ett fantastiskt arbete. Våra 
ungdomar utvecklas kontinuerligt som indi-
vider och som lag. Pojkarna trivs i varandras 
sällskap och lagandan,  sammanhållningen, är 
en viktig del av deras framgångar hittills. 

I B-juniorerna satsas det hårt på individuell 
feedback och individuell coaching. Spelarna 
får under träningar individuell feedback samt 
efter matcher feedback genom video kring 
vad som är bra och vad som kan göras bättre. 
Laget tränar mycket positionsmässigt under 
träningarna och kommer således in i liknande 
lägen under träningarna som de kommer un-
der matcherna och får därför redskap för att 
lösa dessa lägen och bli bättre i sin position. 

Fjolåret bjöd på spel i division 1 och 2. Inn-
an säsongen drog i gång samlades laget och 
tränarstaben då man gemensamt enades om 
säsongens målsättningar. För vårsäsongen 
var målsättningen att vara bland de tre bästa 
lagen i division 1 och till hösten var målsätt-
ningen att  stiga till B-FM- kvalserien. Det här 
lyckades, både vår och höst placerade laget 

VIFK:s B-pojkar 
gör en 
fantastisk resa

Målglädje i laget. Spelarna från höger till vänster är Elias Stenbacka, Elliot Westermark, Alfons Österåker, Hugo 
Karlsson, Arsene Baseme, Valancia Ngoie och Abdullah Doudi.

Våra juniorer - Meidän juniorit

sig på andra plats i tabellen. Höstomgångens 
andra plats gav därmed möjlighet att ta steget 
upp till B-FM- kvalserien.  

En avgörande sekvens var när laget lyckades 
vända 1-3 underläge hemma till 4-3 vinst mot 
Jaro och sedan 48 timmar efter detta knipa en 
3-1 bortavinst mot anrika JJK i Jyväskylä, som 
hade  fallit ur FM-serien med en poängs margi-
nal till höstens omgång. Laget visade här stor 
karaktär och att pojkarna aldrig ger upp utan 
jobbar till slut och tror på det gemensamma 
målet. 

Under säsongen 2023 består träningsgrup-
pen av cirka 30 spelare, dessa spelare spelar 
på två olika plattformar: regionala division 2 
och B-FM-kvalserien. Målet för division 2-la-

get är att vara ett topplag i serien och målet för 
B-SM-laget är att ta en plats i B-FM-serien efter 
vårens kvalserie.  

Pojkarna gör en fantastisk resa och det finns 
så mycket potential och utvecklingsmöjlighe-
ter. Förutsättningar att lyckas och nå fortsatt 
framgång är långt ifrån över.  Har du möjlighet, 
kom och upplev underhållande fotboll och 
stans bästa fotbollssupportrar. Stort tack till 
Vasa IFK:s supportergrupp Blue Hearts, ert 
stöd är grädden på moset!

TEXT: CASPER KÄLLBERG, huvudtränare
FOTO: NILS-JOHAN LINDBÄCK
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Det är torsdag och dags för veckans tredje 
träning. Det hörs skratt och mycket prat både 
på svenska och finska från omklädningsrum-
met. Idag är en speciell dag för vi får våra nya 
spelskjortor. Idag är det matchförberedande 
träning inför helgens träningsmatch och vi har 
även en fotograf som är på plats och fotar vår 
träning.

I oktober startade träningarna för detta nya 
lag, som dels består av spelare som spelat 
med varandra länge och dels av flera nya spe-
lare som varit motståndare i många år. Men 
från början har stämningen i truppen varit jät-
tebra. Laget består av duktiga och motiverade 
tjejer som alltid gör sitt bästa på träning och 
matcher. 

”Joukkueessa on kova taso ja on tosi hyvä 
ryhmähenki” Venla S

Huvudtränare för B-flickorna är Tomi ”Kär-
de” Kärkkäinen som även är huvudtränare 
för Vasa IFKs damer. Övriga tränare i teamet 
är Mika Varala och Peter Karlsson. Som mål-
vaktstränare fungerar Johannes Karf. Lagle-
dare är Jessica Kempe.

”Kiva on ollut tehdä hommia B-tyttöjen pa-
rissa. Taustat/apujoukot huippua ja intohimo 
lajiin paistaa hienosti läpi. Entäs joukkue? Ei 
voi muuta kuin kehua ja ihmetellä miten har-
moniselta joukkue vaikuttaa. Kaikki tekevät 
parhaansa hyvällä asenteella ja jokainen saa 
olla oma itsensä. Hieno ryhmä!
 Jos vain tämä joukkue pysyy yhdessä parikin 
vuotta, niin uskon että tulokset tulevat olema-
an kovaa luokkaa”  Tomi Kärkkäinen, huvudtränare

B-flickorna tränar fem gånger i veckan. Fo-
kus har varit på att lära känna varandra, hitta 
varandra på plan, teknik, fysik, snabbhet och 
förstås spelmässiga drillar. Nytt för tjejerna 
är att de ett par gånger i veckan tränar sam-
tidigt och tillsammans med damlaget. En del 
av B-flickorna har redan även deltagit I damla-
gets träningar och den roteringen kommer vi 
att fortsätta med. En gång i veckan har vi även 
11vs11-spel mot damerna vilket är riktigt bra 
träning för båda lagen. Damerna får öva vissa 
taktiska detaljer och B-flickorna lär sig spela 
med mindre tid, utrymme och får träna för-
svarsspel. 

”Todella potentiaalinen ja ahkera ryhmä, jossa 
on hyvä ilmapiiri”  Ida

Träningsmatcherna som vi har spelat har 
gått bra och inlärningen av spelsättet vi spe-
lar med denna säsong har flickorna lärt sig 
snabbt. Vi kommer att spela i F18 division 1 
i år, med motståndare som RoPS, ONS, KPV 
och LBK med flera. Serien blir en fin utmaning 
för vårt unga lag där majoriteten är födda 
2007. Vår målsättning är att göra en bra sä-
song med bra matcher där flickorna utvecklas 
och kommer närmare sina egna individuella 
långsiktiga mål. Serien kör igång söndagen 
2.4 mot LBK på Lemonsoft. Som det ser ut nu 
kommer vi att vara mer än redo för seriestar-
ten.

”Jag tror på en bra laganda och att vi kan möta 
både framgång och besvikelser som ett lag”  
   Pinja

B-flickorna i Vasa IFK är ett superduktigt 
gäng tjejer som vill utvecklas som spelare, 
men även ha roligt tillsammans. Flickorna 
hoppas vara en inspiration till alla unga fot-
bollstjejer i regionen. Hårt jobb och bra lagan-
da kan leda dig vart som helst. Vi önskar att 
speciellt de yngre juniorerna kommer och tit-
tar på våra matcher i sommar och gärna också 
kommer och pratar med våra tjejer. 

”Som helt ny lagledare ser jag mycket fram 
emot kommande säsong. Det är för mig en 
blandning av både gamla och nya ansikten att 
lära känna.
Jag tycker vi har kommit bra igång som lag, vi 
har roligt tillsammans, och varje gång vi träf-
fas möts man av ett leende och ett glatt Hej. 
 Här är ett gäng tjejer med härlig humor och 
ett väldligt stort intresse att utvecklas som 
spelare och lag. 
På träningarna syns de bra genom att de alltid 
gör sitt bästa och kämpar och peppar varan-
dra. Men även utanför fotbollsplanen har de 
roligt tillsammans.
Ska bli både spännande och roligt att få följa 
med tjejerna och se hur de utvecklas under 
kommande säsong”
  Jessica Kempe, lagledare

Välkommen att se på våra matcher i som-
mar. Vi lovar bra tempo, mycket kämpande 
och glad fotboll.     

                                            TEXT: PETER KARLSSON
       FOTO: NILS-JOHAN LINDBÄCK

Stolta B-flickor poserar framför kameran.

B-flickorna mer än redo för seriestarten
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Inför förra säsongen tog Teemu Muurinen, 
född 1995 i Åbo, kontakt med Vasa IFK.

Orsaken till detta var att flickvännen skulle 
slutföra sin läkarpraktik på Vasa Centralsjuk-
hus och samtidigt erbjöds Teemu jobb som 
ekonomisk rådgivare (Financial Advisor) i 
Vasa på bokföringsbyrån Rantalainen där han 
redan jobbat i två år. 

I och med flytten till Vasa i januari 2022 föll 
det naturligt att ringa VIFK-herrlagets tränare 
Max Peltonen och fråga om han kunde kom-
ma och träna med IFK. 

Så kom Teemu in i VIFK-gänget och under 
fjolåret spelade Teemu 17 matcher och hade 
fjärde mest spelminutrar av våra spelare.

Vi som satt på läktaren kunde bara konsta-
tera att vi fick se en mycket stabil kille mellan 
stolparna. Det märktes rätt snabbt att han 
fått en gedigen fotbollsutbildning och vi fick 
se många fina räddningar och aktioner under 
matcherna. 

Helt enkelt en stabil målvakt som tillför laget 
både på plan och i omklädningsrummet. Nu 
står Teemu inför sin andra säsong i Vasa IFK.

Teemus intresse för fotboll väcktes redan 
som 5-6 åring i Åbo då han gick med i Turun 
Nappulaliiga, som är en stadsdelserie i Åbo. 

- Eftersom många kompisar var med där så 
var det naturligt att jag också testade, säger 
Teemu småleende.

- Målvakt blev jag nog mest för att då en trä-
nare frågade om någon ville stå i mål så räckte 
jag upp handen. På den vägen är jag ännu, sä-
ger Teemu.

- Jag minns att första gången jag stod i mål 
så stod jag mest och tittade förundrad på må-
let eftersom jag tyckte det var enormt stort!

Teemu Muurinen mycket
stabil mellan stolparna

Som yngre så var det annars fotboll mest 
hela tiden.  

- Vi spelade med ”gänget” på egen hand så 
gott som hela tiden. Det var nog ”pihapelejä” 
från morgon till kväll.  Inte så allvarligt kanske 
men vi hade det riktigt skojigt och jag minns 
det som en riktigt kul tid med kompisar, minns 
Teemu.

- I slutet av lågstadiet började jag väl satsa 
lite mer seriöst på fotboll och det ledde så 
småningom till att jag i högstadiet började i 
idrottsklassen. Efter högstadiet blev det spel i 
FC Inter där jag spelade upp till U19. Säsongen 
2015 blev det spel i Salo med SalPa innan jag 
följande år flyttade till KaaPo som är från St. 
Karins strax söder om Åbo.

Vi slutade ju som nästbästa lag av alla i fjol-
årets division 2-zoner. Hur minns du fjolårssä-
songen?

- Vi hade ett bra gäng både på plan och utan-
för, svarar Teemu efter en stunds betänketid.

- Jag hävdar nog att attityden inom laget var 
mycket bra och att detta var en stor faktor. Ef-
ter hemmapremiärens 0-1-förlust mot KajHa, 
som ju till slut degraderades, blev det bara 
bättre och bättre för varje match, menar Te-
emu.

- Jag skulle kanske säga att det i laget fanns 
en bra kombination av äldre som tillförde rutin 
och av unga och hungriga som ville visa vad 
de vill vara på plan och inte på bänken.

- Det var väl nog helt enkelt en bra mix av 
dessa. Vi blev helt enkelt ett mera tight lag från 
match till match.

VI(FK) tackar Teemu och gänget för fjolåret 
och nu är snart våren här och nya drabbningar 
väntar! Hur går det detta år?

PS…Du har väl inte glömt att skaffa säsong-
kortet som gäller till både damernas och her-
rarnas matcher…!!

 TEXT: TOBBE HOLMGREN
FOTO: TOBBE HOLMGREN

Teemus mål har blivit mindre med åren.

MOTORBRÄNNOLJOR & DIESEL
TILL MYCKET KONKURRENSKRAFTIGA PRISER!

Fyll hus- och farmartanken inför sommaren.
Snabba och säkra transporter.

Bränsletjänst Kent , 66240 Petalax

050-321 3799 Kent Nordling

Olika betalnings-

alternativ
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VIFK Magazine kommer i varje nummer att i 
närbild presentera en ”profil” inom föreningen. 
En person som jobbar för allas bästa men gärna 
lite i det fördolda. Människor som bara ”finns” 
där. Människor som alltid ställer upp, som ald-
rig förtröttas. Människor utan vilkas insats en 
förening inte skulle existera. Som tur är har vi 
väldigt många av dem i vårt VIFK!

IFK-profilen

Pia tycker om ordet fostrarförening då hon 
beskriver Vasa IFK, den förening som hennes 
hjärta klappar varmt för:

- VIFK är en förening med goda värderingar. 
Det visar sig i form av hur man bemöter varan-
dra och pratar till varandra. Här finns inget ro-
pande och skrikande. Det råder ett respektfullt 
förhållande mellan ledare och barn, mellan trä-
nare och spelare, funderar hon.

- Föreningens fostrarroll är central. Ute i sam-
hället behövs mycket av de goda rollmodeller 

Därför gillar Pia sitt VIFK:Därför gillar Pia sitt VIFK:

En fostrarförening En fostrarförening 
med goda värderingarmed goda värderingar

Pia Reini, 41 år och infödd Vasabo, 
har satsat mycket av sin fritid på att 
frivilligjobba för Vasa IFK. Hon ställde 
upp för herrlaget som ”fys-tränare” 
redan för tio år sedan och har dra-
git i gång projekt som, till exempel, 
barn-föräldrafotboll. Just nu är hon 
även ordförande för juniorsektionen.

Hjärtat klappar varmt för VIFK.

som finns i VIFK. Fostran för framtiden, för li-
vet, säger Pia.

Hon anser att dagens herrlag i VIFK bygger 
på en god värdegrund. Spelarna är respektful-
la och seriösa, de unga killarna är mycket mo-
tiverade och villiga att satsa.

- Alla är supertrevliga, både tränare och spe-
lare, menar Pia Reini.

Pia har en stark koppling till VIFK även på 
grund av att mannen, Jonas Pitkäkangas, och 
barnen Iisakki, 16, och Lina, 6, spelar i VIFK.

Frågan är om inte spanska vattenhunden 
Affe, 8, också är en övertygad VIFK:are!

Men vad gör Pia inom herrlaget?
- Som fys-tränare har jag främst velat satsa 

på spelarnas återhämtning. Belastningen ökar 
på spelare idag bland annat på grund av att 
man spelar på olika underlag. Just nu är jag 
med laget ett par gånger i veckan. 

- Jag ger personliga tips och råd åt spelarna 
och med min bakgrund som PT (personal trai-
ner) kan jag motivera och förklara för spelar-
na varför man gör si eller så. Kanske är det en 
fördel att ha en stark idrottsbakgrund men inte 
just den fotbollsbakgrund som andra har.  Jag 
stöder och kompletterar tränaren (Max Pelto-
nen), förklarar Pia.

Till vardags är Pia Reini försäljnings- och 
marknadsföringschef inom Samkommunen 
Vasaregionens Arenor. Hon har studerat fö-

retagsekonomi vid yrkeshögskolan VAMK i 
Vasa. Vid sidan av marknadsföringen håller 
hon också konkreta aktiviteter som löpskolor 
och TYKY-dagar. Något som passar henne all-
deles utmärkt.

Hon vill gärna leva upp till sitt mantra, näm-
ligen det positiva förhållandet mellan motion 
och psykiskt välbefinnande. Därför betonar 
hon vikten av att röra på sig i vardagen. 

Pias tips: En kompis per gren 

Att Pia håller i gång sig själv och andra, såväl 
i jobbet som på fritiden, är ställt utom allt tvi-
vel. En av favoriterna är så kallad traillöpning 
i skogen. Men hon gillar att ägna sig åt många 
olika grenar. 

Här har Pia utvecklat ett alldeles eget kon-
cept. Hon har en kompis per gren. Det betyder 
att då hon ger sig ut på skidtur gör hon det 
med en kompis, blir det vinterbad så är det 
en annan vän som hänger på, löpning innebär 
sällskap av en tredje kompis o.s.v.

- På det sättet får man pratandet gjort och 
terapin omskött, man får träffa sina vänner 
och fokus hålls uppe genom att man inte har 
tillgång till mobilen då man är mitt uppe i en fy-
sisk aktivitet, avslöjar hon.

TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA
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VIFK Magazine esittelee joka numerossa 
lähikuvassa jonkun tunnetun ”seurahah-
mon.” Henkilön, joka toimii kaikkien hyväk-
si mutta mielellään hieman taka-alalla. Ih-
misiä, jotka aina ovat sinnikkäästi mukana 
auttamassa. Ihmisiä ilman joiden panoksia 
mikään seura ei toimisi. Onneksi meillä on 
monta sellaista meidän VIFK:ssa

Siksi Pia pitää VIFK:staan
Se on kasvattajaseura, 
jolla on hyvät arvot

Pia pitää sanasta kasvattajaseura, kun hän ku-
vailee VIFK:ta, seuraa, jolle hänen sydämensä 
sykkii.

- VIFK on seura, jolla on hyvät arvot. Se näkyy 
siinä, kuinka kohdellaan toisiaan ja kuinka kes-
kenään keskustellaan. Täällä ei huudeta eikä 
kiljuta. Lasten ja ohjaajien välillä vallitsee kun-
nioitus, niin kuin myös pelaajien ja valmenta-
jien välillä, hän tuumaa.

- Seuran kasvattajarooli on keskeinen. Yh-
teiskunnassa on valtava tarve näistä hyvistä 
roolimalleista, joita VIFK:ssa on. Se on kasva-
tusta elämää ja tulevaisuutta varten, sanoo 
Pia.

Hänestä tämän päivän miesten joukkue pe-
rustuu hyvien arvojen pohjalle. Pelaajat ovat 
kunnioittavia ja vakavissaan. Nuoret pojat 
ovat hyvin motivoituneita ja halukkaita satsaa-
maan.

- Kaikki ovat huippukivoja, pelaajat ja valmen-
tajat, toteaa Pia Reini.

Pialla on vahvat siteet VIFK:hon senkin takia, 
että hänen miehensä Jonas Pitkäkangas ja 

Pia Reini, 41 v ja syntyjään vaasalainen, on vihkinyt suuren osan va-
paa-ajastaan vapaaehtoistyölle VIFK:n hyväksi. Hän lähti mukaan jo yli 
kymmenen vuotta sitten miesten joukkueen fysiikkavalmentajaksi ja on 
pannut alulle hankkeita, kuten esim. lapsi-vanhempainjalkapallon. Tällä 
hetkellä hän toimii myös juniorijaoston puheenjohtajana.

hänen lapsensa Iisakki, 16 ja Lina, 6, pelaavat 
VIFK:ssa.

Ja on vahvat epäilyt, että myös perheen 
espanjanvesikoira Affekin pelaa IFK:ssa.

Mutta mitä Pia tekee miesten joukkueessa?
- Fysiikkavalmentajana olen ensisijaisesti 

halunnut panostaa pelaajien palautumiseen. 
Pelaajien rasitus kasvaa tänä päivänä mm. 
sen takia, että pelataan eri alustoilla. Tällä 
hetkellä olen joukkueen mukana pari kertaa 
viikossa.

- Neuvon pelaajia henkilökohtaisesti ja koska 
olen taustaltani PT (henkilökohtainen valmen-
taja) pystyn motivoimaan ja kertomaan pelaa-
jille miksi tehdään niin tai näin. Ehkä siitä on 
etua, että on vahva urheilutausta mutta ei juuri 
jalkapallotaustaa, jota muilla on. Tuen ja avus-
tan valmentajaa Max Peltosta, Pia kertoo.

Arkipäivisin Pia Reini toimii Kuntayhtymä 
Vaasan seudun Areenojen myynti- ja markki-
nointijohtajana. Hän on opiskellut liiketaloutta 
Vaasan ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa. 
Markkinoinnin lisäksi hän järjestää oikeita ta-
pahtuma, kuten juoksukouluja ja TYKY-päiviä, 
mikä sopii hänelle vallan mainiosti.

Hän haluaa mielellään toteuttaa mantraan-
sa, nimittäin liikunnan ja psyykkisen hyvinvoin-
nin myönteistä suhdetta. Siksi hän korostaa 
arkiliikunnan tärkeyttä.

Pia vinkki: yksi tuttava per laji

On täysin selvää, että Pia pitää itseään ja mu-
ita liikkeessä sekä töissä, että vapaa-ajallaan. 
Yksi suosikkilaji on polkujuoksu.

Mutta hän harrastaa mielellään montaa eri 
lajia. Tätä varten Pialla on ihan oma konsep-
tinsa. Hänellä on joka lajissa eri ystävä. Se 
tarkoittaa sitä, että kun hän lähtee hiihtämään, 
hänellä on kaveri mukana ja, jos hän käy avan-
nossa hänellä on joku toinen kaveri seurassa-
an ja lenkkeillessään hänellä on taas joku uusi 
ystävä jne.

- Tällä tavalla saa asiat puhutuksi ja terapia 
hoituu, saa tavata kavereitaan ja fokus säilyy, 
kun ei ole puhelimia koska ollaan keskellä toi-
mintaa, hän paljastaa.

TEKSTI: K. D. LÅNGBACKA
KUVA: K. D. LÅNGBACKA

Pia pitää liikunnasta ja aktiivisesta 
ulkoilusta.

IFK-profiili
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10-minuters-talko!   10-minuutin-talkoot!

Har du S-bonuskort? Handlar du på 
Prisma,Sale, S-Market, ABC?  

Äter du på Rosso, Amarillo eller Venn? 

Då kan du snabbt och enkelt stöda VIFK genom
 att logga in på Oma S-kanava: 

https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/sv/

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

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

Onko sinulla S-bonuskortti? Teetkö ostoksia Pris-
massa, Salessa, S-Marketissa, ABC:ssä? 
Käytkö syömässä Rossossa, Amarillossa, 

Vennissä?
Silloin voit helposti tukea VIFK:n toimintaa kirjautumalla 

omalle S-kanavalle  
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/

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

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

Kannusta ja vaikuta!
Tiesitkö, että Osuuskauppa KPO tukee mm. Vasa IFK:n toimintaa?  
Ilmoittautumalla mukaan Kannustajiin sinä voit konkreettisesti vaikuttaa siihen, kuinka 
paljon! Asiakasomistajatalouden pääjäsenenä sinäkin voit ilmoittautua kannustajaksi  
Omalla S-kanavalla.

Näin ilmoittaudut:

1. Mene osoitteeseen kpokannustajat.fi.  
 Klikkaa 1. ruudun linkkiä ”Kirjaudu omalle S-kanavalle”. 
 Voit siirtyä Omalle S-kanavalle myös S-Pankin verkkopankista.

2. Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset.

3. Siirry Omalla S-kanavalla osioon Osallistu ja vaikuta/Liity Kannustajaksi.

4. Valitse listasta yhdistys, jota haluat tukea:  ”Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa”. 
 Päivitä samalla yhteystietosi.

Tue maksutta  
suosikkiseuraasi

liittymällä 
Kannustajaksi  

Omalla S-kanavalla! 
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Talkootoimittaja latautumassa suosikkilukemisellaan? No, ehkä ei nyt 
sentään. Niin isoa egoa minulla ei ole. Vain pieni kuvaus siitä, että kyllä 
sitä ehtii ilmaistyötä tehdä, vaikka muuta olisi tarjolla. Tässä tapauksessa 
henkilö, joka on toimittanut tätä lehteä vuodesta 1990- työnsä ja yksity-
iselämän ohessa. Tervetuloa mukaan sinäkin. Kaikille löytyy kyllä paikka, 
ilman että joutuisi raatamaan itsensä ihan puhki. Tuo valkokantinen juttu 
tuossa on vain ”fake(book)news”, mutta toivottavasti jotain, josta aika-
naan tulee ”booknews”. Kunhan tässä ehditään.

 Inkast på  slutet

Funderingar kring fotbollsregler

Talkoredaktören laddar upp med sin favoritläsning? Nja. Fullt så stort är 
egot inte. Bara en illustration av att man nog hinner med gratisjobb, även 
om det finns annat. I det här fallet en person som gjort den här tidningen 
sedan 1990 – vid sidan av heltidsjobb och privatliv. Välkommen du med. 
Lär nog finnas plats för alla. Utan att man för den skull behöver slita ut 
sig. Det där med vit pärm där är för resten bara ”fake(book) news”. Men 
hoppeligen något som med tiden blir ”book news”. Om jag bara hinner.

Med tanke på ur länge man har spe-
lat fotboll är det rent otroligt hur lite 
reglerna har ändrats. Fortsättnings-
vis gäller detta med 11 spelare på 
plan, en speltid på 90 minuter, in-
kast, hörna, målbur enligt vissa giv-
na mått och så vidare. 
Hösten 1863 möttes representanter 
för ett antal klubbar i London för att 
spika det hela. En ledamot vägra-
de skriva under. Han tyckte det var 
okay att ta krokben och passa bol-
len med händerna. Så han och hans 
kompisar grundade rugbyförbundet 
i stället.
En gång i året sammanträder IFAB 
(International Football Association 
Board) under parollen ”Sensible 
changes to make the game better” 
(ungefär ”rimliga förändringar för att 
göra spelet bättre”). Inför säsongen 
2019-20 är det en del ändringar som 
kan vara värda att notera. I de fin-
ländska serierna gäller det här från 
och med nästa säsong. Man byter ju 
inte regler mitt i. Alltnog. Det är det 
här som är på gång:

* En spelare som blir utbytt går av 
plan den närmaste vägen. Han går 
alltså inte till det tekniska området, 
där tränarna håller till. Mycket bra. 
Svårare att maska mot slutet av 
matchen.

* Målvakten behöver inte ha mer än 
ett ben på mållinjen vid en straffs-
park. Lika så bra? Mer sällan en 
straff tas om, även om det vore mo-
tiverat enligt nuvarande regler?

* Vid inspark, eller frispark innanför 
egna straffområdet, måste bollen 
inte lämna straffområdet innan en 
medspelare får beröra bollen. Bra. 

Den där regeln har varit lite onödig.

* Mål via en spelares arm eller hand 
godkänns inte även om det har skett 
i misstag. Mindre tjafs, helt enkelt. 
Domaren slipper undan en del be-
svärliga tolkningsfall.

* Vidare skall man ta i hårdare mot 
spelare som ställer till bråk i för-
svarsmuren vid en frispark.

* Om bollen träffar domaren på ett 
sätt som påverkar spelsituationen 
skall man inte bara låta spelet fort-
gå. Det blir i stället nedsläpp där 
domaren stod. Bra i sig. Men lär ge 
upphov till kniviga tolkningsfall.

* Gula och röda kort kan drabba 
även personer i lagledningen. Lika 
så bra?

* Användningen av så kallat VAR 
(videogranskning) har fått grönt ljus 
från IFAB, så vi lär se mer av detta 
längre fram.

Spontant känns det här vettigt. Åsik-
terna kan gå isär. Så var det säkert 
också då man införde tre poäng för 
seger. Eller något annat. Men nog 
är det ju lite som har ändrats under 
mer än 150 år! Under årens lopp har 
offsideregeln justerats. Plus att mål-
vakten inte längre får ta upp bollen 
med händerna vid bakåtpassning. 
Tidigare fick man ju inte heller an-
vända avbytare. För att inte tala om 
att det var mycket ovanligt att någon 
blev utvisad.
Överlag har väl nog ändringarna 
ändå gjort ett intressant spel än mer 
intressant?

Claus Stolpe

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

06 3177 900  kontaktor@kontaktor.fi
Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa

www.epv.fi

BOTNIA BOLTP
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Sugen på 
cupspel 
i sommar?
Här är lagens 
omdömen
Vasa IFK:s juniorer går in för en 
spännande säsong 2023. Ingenting 
går förstås att jämföra med vår egna 
Wasa Football Cup, men ibland kan det 
vara roligt att resa och se nya ställen i 
fotbollens tecken. I dessa tider är det 
många lag som funderar på vilka turne-
ringar man skall delta i på sommaren. 
Vasa IFK Magazine har därför pratat 
med några lag om deras erfarenheter 
från olika turneringar sammanfattade 
med skolvitsord. 

VIFK presenterar sig i Piteå. 
Foto: Johanna Långskog

VIFK tog silver i sin klass i Aura Cup. Foto: Lasse Mäkynen

Vasa IFK:s juniorer går in för en spännande 
säsong 2023. Ingenting går förstås att jäm-
föra med vår egna Wasa Football Cup, men 
ibland kan det vara roligt att resa och se nya 
ställen i fotbollens tecken. I dessa tider är det 
många lag som funderar på vilka turneringar 
man skall delta i på sommaren. Vasa IFK Ma-
gazine har därför pratat med några lag om 
deras erfarenheter från olika turneringar sam-
manfattade med skolvitsord. 
Vasa IFK:s pojkar födda 2010 besökte Aura 
Cup sommaren 2022 . Cupen är en klassisk 
juniorfotbollsturnering som har avgjorts 18 
gånger på anrika Kuppisområdet i Åbo.
Turneringen arrangeras för spelare i lågsta-
dieålder (7-12 år) och är nivåindelad.

 Vasa IFK Magazine har pratat med Tomas 
Käld, som är en av tränarna för laget. 

Vad var viktigt för er när ni sökte turnering att 
delta i?

Vi sökte efter med nivåindelning – att alla 
våra 45 spelare skulle få spela på sin egen ut-
vecklingsnivå.

Aura Cup



11Vasa IFK 2023

Frisyren skall vara i skick! 
Foto: Johanna Långskog

Aura Cup var för pojkar födda 2010 indelad i 
tre nivåer:

*  Elite 1 (inbjudningsturnering)
*  Elite 2 (inbjudningsturnering)
* Fun
Bland lagen som var anmälda i åldersklass 

för P2010 fanns bl.a. TPS, KuPS, Ilves, Inter 
Turku, Haka, SJK, GrIFK. Vasa IFK var den 
enda föreningen som kom med fyra lag till tur-
neringen.

 Fanns det något bra som överraskade? 
-Turneringen ordnas av TPS och var mycket 

välarrangerad. Planerna var såväl konstgräs 
som mycket högklassiga gräsplaner. Lagen 
kunde äta lunch under turneringsdagarna på 
en skola som låg intill spelplanerna.

 Vad var det bästa med turneringen?
Det som var mest lyckat för vår del, var att 

vi valde bort hotellinkvarteringen som turne-
ringsarrangörerna presenterade till deltagan-
de lag, och istället bokade in oss på Pjukala 
Lägergård som ligger naturskönt vid havet i 
Pargas.

Där kunde vi alla bo tillsammans och på kväl-
larna när matcherna var spelade fick vi cate-
ring-mat till boendet och spelarna kunde sim-
ma och umgås tillsammans.

Vi hade med ett antal föräldrar som skötte 
om middagsserveringen och också försåg la-
get med frukost på morgonen innan vi hopp-
ade på bussen till Åbo.

Jag är helt övertygad om att den här Aura 
Cup 2022 är något som pojkarna kommer att 
ha fina minnen av resten av sitt liv.

 
Nivån på fotbollen:  9
Logi:    9 (eget boende)
Mat:    8
Planerna:   10
Transporter:   10 (egen buss)

Piteå Summer Games
Vasa IFK:s flickor födda 2010 och 2011 be-
sökte förra sommaren Piteå Summer Games. 
VIFK Magazine har pratat med Michael Eng-
lund som är en av tränarna.

Vad var viktigt för er när ni sökte turnering att 
delta i?

- Vi sökte en turnering som i första hand var 
till för att skapa ett ännu starkare band mellan 

- Arrangemanget och turneringens positiva 
anda var otroligt bra

Vad var det bästa med turneringen?
- Flickorna hade kul och fick se lite andra sätt 

att spela fotboll.
Andra kommentarer
- Det räknades inga poäng eller resultat ända 

upp till 12 års ålder. Kändes lite märkligt men 
man märkte snabbt på flickorna att det var 
väldigt avslappnat och kul. Kanske just för att 
ingen räkna mål eller vinster.

Svenskarna har lite egna regler med t.ex. 
konstiga målsparkar vilket några internatio-
nella lag hade svårt att förstå.

Nivån på fotbollen : 8
Logi:    8
Mat:    8
Planerna:   8
Transporter:   8

Pori cup 
Vasa IFK:s pojkar födda 2012 besökte förra 
sommaren Pori Cup i Björneborg. Vi har pratat 
med tränaren Karl-Magnus Stenström.

Vad var viktigt för er när ni sökte turnering att 
delta i?

- Viktigt för P12, som för första gången del-
tog i en flera dagars turnering med övernatt-
ning och allt vad det innebär utanför hemor-
ten, var rent socialt att turneringen hade gott 
rykte om sig att vara välorganiserad. Det hade 
Pori Cup. Vi ville ge spelarna mersmak för ”tur-
neringsfiilis”. Spelmässigt gick vi självfallet in 
för att vinna alla matcher, men det var inte det 

Full satsning i Pori Cup. Spelarna heter Edward Sjö-
strand och Andy Ngoie  Foto: Lasse Mäkynen

som var huvudpoängen, utan att alla spelare 
skulle få lika mycket speltid och en känsla av 
att de lyckas tillsammans som lag och som 
enskilda spelare både på och utanför fotbolls-
planen. 

Hur uppfylldes era viktiga kriterier? 
- Våra viktigaste kriterier uppfylldes till alla 

delar. Vi deltog med två lag i den sk. ”Haas-
te”-serien av turneringen. Ett av lagen vann alla 
sina matcher och hela turneringen (Haaste) 
och det andra laget klarade sig spelmässigt 
bra i samtliga matcher. Samtliga spelare fick 
mersmak för den eftersökta ”turneringsfiili-
sen” och vid en kort summering av turneringen 
tillsammans med spelarna meddelade samtli-
ga spelare som hade deltagit i turneringen att 
de hade haft jätteroligt.

Fanns det något bra som överraskade? 
- Vädret var fantastiskt 
Vad var det bästa med turneringen?
-  Sammanhållningen inom laget bland spe-

larna. Vi kan varmt rekommendera Pori Cup 
åt andra VIFK-lag. Busstransport mellan sko-
lan och spelplanerna hade gjort allt lättare för 
laget, men det gick bra med bra sammanhåll-
ning inom laget mellan lagledning och föräld-
rar som ställde upp till 100 %.

Nivån på fotbollen: 
Logi:    8
beaktat omständigheterna med att sova 
på ett skolgolv
Mat:     10
Planerna:    9
Transporter:     - 
Ingen transport ordnad av turnerings-
arrangören.

Vi önskar alla Vasa IFK:s juniorlag en rolig 
sommar fylld av nya intressanta upplevelser 
och fina turneringar. 

TEXT: ANDREAS LINDROOS

IFK-specialaren

flickorna, sedan ville vi spela mot andra bra lag 
som inte var från vårt distrikt. 

Hur uppfylldes era viktiga kriterier? 
- Vi är mycket nöjda med turneringen. 
Fanns det något bra som överraskade? 
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ARTIKELN ÄR EN ANNONS

För en vecka sedan premierade vi från Vasa stads sida traditionsen-
ligt sådana idrottare som inom olika grenar uppnått extra goda resultat 
under föregående år. Medan jag höll öppningstalet slog det mig att min 
första egna IFK-avslutning som junior ägde rum på samma ställe – i 
stadshusets festsal. Året torde ha varit 1989. Medaljen finns fortfaran-
de kvar och jag minns att vi åt grisar efteråt. Stadshusets scen kändes 
betydligt högre då man som sjuåring satt långt framme och tittade upp-
åt. Ett historiskt utrymme, eftersom det självständiga Finlands första 
senat sammankom just där under vårvintern 1918.

Förutom att ge kamrater för livet har fotbollen för min egen del på 
många sätt varit helt avgörande i olika vägskäl i livet. Utan en stark vil-
ja – och stoltheten av – att spela i representationslaget hade studieor-
ten antagligen blivit Åbo i stället för Vasa. Det var också på Sandvikens 
gamla läktare som en tidigare lagledare och dåvarande stadsfullmäkti-
gemedlem – Claus Stolpe – undrade om jag kunde tänka mig att ställa 
upp i kommunalvalet. Som politiskt obunden på Svenska folkpartiets 
lista bar det iväg för en ”Fotbollsspelande juridikstuderande” hösten 
2004. Utan fotbollsfolket hade man definitivt inte kommit upp i de när-
mare 140 röster som då räckte till inval.

Avancemanget 2005 samt därpå följande år i division 1 skapade ota-
liga minnen som fortfarande värmer, tills spelandet för egen del abrupt 
tog slut i samband med en allvarlig vristskada på träning våren 2007 – 
med tre operationer som följd, samt en vrist som numera fungerar bäst 
i rätlinjigt rörelsemönster i platta korridorer där det lobbas för regionen. 
Utan skadan hade jag kanske inte fått ut mina två magisterspapper föl-
jande år, så även här var ödet kopplat till fotbollen. 

Genom olika roller såväl inom Finlands Bollförbund och Statens 
Idrottsråd som Vasa stad och dess fritidsväsende och Samkommunen 
för Idrottsarenorna har idrott och fotboll alltid varit starkt på agendan 
även efter den egna karriären. Senast för några veckor sedan bevil-
jade vi i stadsfullmäktige borgen för ett lån på 450 000 euro för Vasa 
IFK:s projekt på Kamratvallen. Ser framför mig hur det kommande 
klubbhuset blir ett andra hem för många fotbollsjuniorer. Att skapa för-
utsättningar för det dagliga arbetet i än mer livskraftiga föreningar är 
livsviktigt. Detta utgör grunden för spelarnas utveckling som idrottare 
och som goda samhällsmedborgare.

Ett projekt som krävde betydligt hårdare politiskt arbete än ovan-
nämnda borgen var finansieringen och byggandet av dåvarande Elisa 
Stadion – numera Lemonsoft Stadion. De slutliga besluten togs 2015 
och stadion kunde såväl invigas som emotta presidentbesök därpå föl-
jande år. Som medlem i riksdagens ekonomi- och finansutskott hade 
jag i samband med ett par möten med president Niinistö – tillika Bollför-
bundets tidigare ordförande - möjlighet att bereda väg för den officiella 

En gång IFK, alltid IFK

inbjudan vi från stadens sida senare sände. Denna gång gav alltså ut-
tryckligen fotbollen oss en möjlighet att visa upp Wärtsilä och världsar-
vet samt betona vikten av även svensk- och tvåspråkiga fulljourssjuk-
hus.

Hälsningen jag inledningsvis hänvisade till avslutade jag med att förut-
om idrottarna tacka alla föräldrar, lagledare, tränare, materialförvaltare 
och övriga nyckelpersoner. Bland det mest värdefulla en vuxen kan ge 
egna och andras barn och unga är tid – tid att tillsammans med goda 
kamrater få utöva sin hobby – och just fotbollen är förstås mycket mer 
än en hobby. Det är världens största gemensamma språk och kultur-
form. Ett sätt att integrera och ge trygghet till och med då man flytt ett 
land i krig. Ni som hjälpt ungdomar från Ukraina skall ha ett alldeles ex-
tra varmt tack för era oerhört värdefulla insatser. I samband med sitt be-
sök i Vasa tackade Ukrainas ambassadör alldeles särskilt för det varma 
mottagandet hennes landskamrater fått av befolkningen här.

Den andra april är det än en gång riksdagsval i vårt självständiga land. 
Kampanjen är i gång och förhandsröstningen inleds 22.3. Då kampanj-
skyltarna nyligen skulle uppsättas var de första som ville hjälpte till mina 
allra första tränare och lagledare – Anttu Haglund och Boje Lindroos. 
Rejäla IFK:are man haft äran och glädjen att känna i snart 35 år. En 
gång IFK, alltid IFK.

Personligen är jag beredd att fortsätta försvara och utveckla regionen 
med lika stort hjärta och energi även i kommande riksdag – för kom-
mande generationers skull. Varje röst är värdefull och viktig. Ju starkare 
mandat, desto mer resultat. Önskar alla IFK:are allt gott inför säsongen 
2023!    

Joakim Strand
Riksdagsledamot & Riksdagskandidat

Vasa stadsfullmäktigeordförande

”En gång Ifk...”
”Panostukset urheiluun, kulttuuriin ja hyvinvointiin ovat 

investointeja tulevaisuuteen!”
”Fotbollsföreningarna gör en enorm insats för regionen. 

Detta arbete är jag personligen beredd att stöda 
även framöver.”

• Riksdagsledamot - Kansanedustaja
• Stadsfullmäktigeordf.
• Medlem i Statens Idrottsråd 
• Spelat fotboll i div 1 5858

STRAND

Stödgruppen

www.joakimstrand.fi@Jocke_Strand @jocke_strand Strand.joakim

Fullständig rostskyddsbehandling på person- 
och paketbilar

Roy Kronholm, tel. 050-438 5874    Helsingby   www.autorost.fi
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Emilia och Jonas årets trotjänare
I början av november ordnades den årliga 
VIFK-festen där föreningens representations-
lag, tränare och lagledning var inbjudna. 
Under kvällen tilldelades fina priser till spela-
re och tackgåvor till årets tränare och lagle-
dning. Föreningens trotjänarpris tilldelades 
Jonas Pitkäkangas och Emilia Grönholm.

Följande priser tilldelades damspelarna:

Årets Överraskning: Erika Malviniemi
Årets Spelare: Fanny Forss
Årets Guldgosse: Frida Peltonen
Årets VIFKare: Karoliina Louhiranta

Bland herrarna belönades:
Årets överraskning: Shkelqim Xhosa
Årets spelare: Eddie Hiekkanen 
Årets guldgosse: Teemu Muurinen
Fansens favorit: Lubunga Etoka

Årets VIFK:are (framröstad av spelarna): 
Teemu Muurinen 

Mästerskapfondens stipendium: 
Lubunga Etoka

Vasa IFK vill ännu tacka årets tränarteam 
och lagledning samt alla som på något sätt 
hjälpt och ställt upp under säsongen. Ingen 
nämnd, ingen glömd. 

Päivi Myllyneva belönades för troget arbete i 
kiosken  (Foto: Cisse Grönholm)

Årets trotjänare Emilia och Jonas 
(Foto: Cisse Grönholm)
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Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu              (06) 317 7900
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REKLAM

ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006 ? 2008 OCH 2013 ?  2014

SAMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN !

Vuosim. 2008 - 2016

ANNONSEN SKALL ÄNDRAS SÅ ATT 2006 ? 2008 OCH 2013 ?  2014

SAMMA PÅ DEN SVENSKA ANNONSEN !

Behöver du hjälp 
med något i 

ditt hem? 

Vi sköter om ditt hus och trädgård 
- gräsklippning

- vedarbete
- renovering, byggen

- städning inomhus och utomhus
- handla m.m.

- inredning och målar valfria 
motiv på en fondvägg. 

- flyttservice och flyttstädning
- försäljning av dödsbo el. likn. 

Ring F:ma A Ekström 
050 589 9741.

en

hjälpande

hand

050-5899741

Fastighetsservice

Fondväggsmålning

Flyttservice

Förs
äljn

in
g

F:m
a A EKSTR

Ö
M

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

 

Öppet alla dagar 

www.8gym.n.nu 

8gym.kvevlax@gmail.com 

050 4666916/050 4305309 

Långgatan 4, 66530 Kvevlax 

etab electric oy
Kaikkea Sähkössä

Allt inom El

010 292 2530         www.elmontoren.com

Daniel Håkans i VIFK:s färger.

IFK:aren Håkans spelade i VIFK fram till 2019 då han flyt-
tade till SJK i ligan. Under åren har han också visat framföt-
terna i U21-landslaget. Efter några lyckade säsonger lånad-
es 22-åringen ut till Jerv förra sommaren. Det hann bli sju 
matcher innan en skada satte stop för säsongen. Håkans 
hann ändå imponera så mycket att Jerv ville göra övergång-
en permanent.

Håkans säger att det känns positivt just nu. Han har haft 
som mål att spela utomlands.

-Jag hade en bra låneperiod i Norge, spelade på bra nivå. 
Jag fick mycket förtroende och startade alla matcher fram 
till skadan.

-Fokus är först att bli helt frisk efter skadan. Sen hoppas 
jag fortsätta spela bra, utvecklas ännu mera och prestera på 
hög nivå för Jerv. I framtiden vill jag gå vidare till en ännu 
större klubb i Norge eller något annat land. Intresse från an-
dra klubbar finns redan.
Vad tar du med dig från tiden i Vasa IFK?

-Väldig tacksam för tiden i VIFK, särskilt kommer jag ihåg 
sista åren då jag spelade som ung pojk med VIFK:s herrlag. 
Tiden där var mycket lärorik. Jag växte på alla plan både 
som människa och spelare. Jag fick mycket speltid och an-
svar.

TEXT: ANDREAS LINDROOS

Håkans till Norge



13Vasa IFK 2023

ARTIKELN ÄR EN ANNONS

VIFK:s damer går mot en ny säsong. 
Foto: Nils-Johan Lindbäck

Tomi “Kärde” Kärkkäinen.

Hei taas kaikille pitkästä aikaa.
Olen ollut nyt muutaman vuoden ajan naisjal-

kapallon parissa, ja sitä kautta ajauduin takai-
sin ” kotiin ” eli valmentamaan VIFK:n naisten 
joukkuetta. 

Ja hyvältä tuntuu. 
Ryhmä on sopivalla tavalla sekoitus koke-

musta ja nuorta talenttia. Ryhmän sitoutu-
neisuus on ilahduttavaa ja antaa valmentajalle 
hyvän työympäristön. Lisäksi apuvalmentajat 
ja  joukkueen johto/taustat ovat hienosti tuke-
massa joukkueen matkaa kohti hienoa kautta.

Talven pelit ovat tähän mennessä olleet ko-

via koitoksia liigajoukkueita vastaan ja huo-
noista tuloksista huolimatta pelit ovat osoitta-
neet ryhmän potentiaalin taistelemaan hyvistä 
sijoituksista huhtikuussa alkavassa sarjassa. 

Pitää muistaa että tämän joukkueen proses-
si on vasta alkutaipaleella, peli kehittyy koko 
ajan ja mitä pitemmälle kausi etenee, sitä vah-
vempi ja parempi joukkueemme tulee olema-
an. 

Sarja siis alkaa jo 9.4. Tervetuloa katsomaan 
ja kannustamaan taistelevaa naisjoukkuetta!

Terveisin
Kärde

Terveiset naisjoukkueelta Kärde: Hyvältä tuntuu

Damerna har många nya spelare i truppen 
och under försäsongen har de kunnat träna 
ihop sig och spelat tuffa matcher mot ligalag i 
Kansallinen Cup. Även om matcherna slutade 
i förluster blev spelet mycket bättre.

Emma Hermanson som spelar sin andra 
säsong i damernas division 1 tycker att det 
känns bra med många nya spelare i laget. ”Vi 
har duktiga spelare i laget och många på trä-
ningarna vilket höjer kvaliteten. Även om vi är 
ett nytt lag tycker jag att vi har funnit varandra 
snabbt och att vi jobbar tillsammans mot våra 
mål.”

Damernas kapten Karoliina Louhiranta säger 
att ”försäsongen har varit intensiv, lärorik och 
utmanande. Vi har många nya och unga spe-
lare i truppen som tar för sig på träningar och 
matcher. Alla tävlar om sina platser vilket verk-
ligen syns på träningarna att spelarna gör sitt 
yttersta för att framhäva sin skicklighet, styrka 
och spelförståelse”

Eveliina Lehto håller med och lyfter upp att 
varje match har varit väldigt lärorik för laget. 
”Ollaan saatu hyviä harjoitusotteluita ja pystyt-
ty joka peli käydä videolta läpi kuin myös sit-
ten kentällä treeneissä. Parannettavaa löytyy, 
mutta uskon ja tiedän, että saadaan hiettua 
kehitettävät osa-alueet hyväksi.” 

Karoliina ”K” har höga förväntningar på sä-
songen, hon tror sig se damerna i den övre 

Försäsongen har varit lärorik för damlaget

VASA IFK 2019 - 7 

www.epv.fi

BOTNIA BOLTP

FOTO: JOHAN GEISOR

Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

www.vaasanrakennuskorjaus.fi

BIG DOG Ab Oy
www.bigdog.fi

Vallgrundvägen 78 a Replot

slutserien, vilket också är lagets mål. Lagmäs-
sigt förväntar Karoliina ”K” hög kvalitet på alla 
matcher och att damerna spelar för att vinna 
alla matcher.

Hon vill leda laget med stolthet och tillförlit-
lighet. Karoliina vill bidra med positiv energi 
och sammanhållning, som en äkta kapten 
skall.

Nya i damernas division 1 är lagen FC Lahti 
och FC KTP. Förra årets topplag PKKU samt 
det skickliga och bollförande laget Ilves tror 
Emma Hermanson kommer bli tuffa mot-
ståndare i år. 

Eveliina Lehto som är ny för den här säsong-
en och kommer närmast från FC Sport men 
har spelat tidigare i VIFK säger att ”Meidän 
joukkueen vahvuuksia on, että meillä on tosi 
monipuolinen, osaava kuin myös määrätietoi-
nen sekä motivoitunut joukkue, mutta ihan eh-
dottomasti kaikista vahvin vahvuus on meidän 
joukkuehenki!”

Bästa tipset till unga fotbollsspelare?
Karoliina Louhiranta:
- Våga tro på dig själv och dina skicklighe-

ter. Våga utmana dig själv och var inte rädd 
för misslyckande eller misstag på plan. Ingen 
spelar ensam, det är ett lag och alla spelar för 
varandra. Be om hjälp och vägledning. Reflek-
tera över matcher, vad gick bra - vad gick då-
ligt. 

Emma Hermanson:
- Jag skulle säga att det gäller att alltid trä-

na stenhårt och målmedvetet samt våga fråga 
både tränare och andra spelare om hjälp när 
man undrar något.
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ST1 KVEVLAX, KARLEBYV. 1134, 66530 Kvevlax
06-3460 151 / info@st1kvevlax.fi    ÖPPET VARJE DAG

KONTAKTANNONS

Sökes: DU BIL, BILIST, Trött och hungrig, dåliga 

vindrutetorkare, slitna däck, smutsig bil och tom 

tank

Här finns: Traditionell servicestation invid Riks-

väg 8 i Kvevlax. Vi har det du behöver. Bränsle, 

biltillbehör, nya däck, biltvätt mat och kaffe.

Barn och famlij inget hinder, alla är välkomna. 

Kom in efter en kopp kaffe så träffas vi och disku-

terar. Kanske det leder till något mera?

Eventuellt ett byte av ringar.

På vår hemsida  
www.stormossen.fi 

hittar du all information om 
framtidens avfallssortering 

i ditt hem.

in

Kaikki tiedot tulevaisuuden  
lajittelusta kotonasi  

löydät kotisivultamme 
www.stormossen.fi 

in

www.bedinvest.fi 

Marknadsvägen 3, 65610 Korsholm

Må-Fre kl 12-18 Lö kl 11-16

Tel. 0500 162 423

Vi firar att vår nya Beige har blivit 
godkänd av Astma och 

allergi förbundet. 
Därför erbjuder vi nu alla sängar med Beige tyg till 

specialpris ända fram till 03.04.2023

Eden 5 jenkki 160 cm 1499 € (norm. 2160 €)
Priset innehåller säng, fötter, Comfort bäddmadrass 

och hemleverans.

Books & magazines in different 
shapes and sizes.

You imagine, we print.
Creativity done together 

ggrroouupp

Korsholms Tryckeri     
Mustasaaren Painotalo

www.ktmp.fi
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KAMRATVALLEN 3

Fotbollsplanen vid Kamratvallen 3 skall vara 
redo för användning den första juni. De socia-
la utrymmena skall också vara klara att kunna 
användas inom juni. Detsamma gäller delar av 
läktaren.

Det är föreningens ordförande Henrik Skytte 
och verksamhetsledare Tor Toffe Sparv som 
kommer med den efterlängtade nyheten.

-Så fort som möjligt skall vi ha våra juniorer 
på plan, det är klart, säger Henrik Skytte. Fast-
än vi inte har allt klart i juni ska planen ändå 
gå använda. Under tiden får vi använda Fenni-
ahallens bekvämligheter om det behövs.

Servicehuset kommer att bestå av två om-
klädningsrum och utrymmen för domarna 
inklusive duschrum och wc samt förvaringsut-

Kamratvallen 
tas i bruk 
första juni

Henrik Skytte kommer med goda nyheter om Kam-
ratvallen 3.

Så här ser planeraren 
Alf Kangasniemi 
servicehuset vid 
Kamratvallen. 

Virke
Impregnerat 28x95: 1,4€/m
Impregnerat 48x95: 2,39€/m
impregnerat 28x120: 1,95€/m
impregnerat 48x123: 3,19€/m

Isolering
Isover premium 33 50mm: 4,5€/m2
Isover premium 33 100mm: 6,5€/m2

Teknos Riihi 10L: 45€/st
Tikkurila Vinha 11,7L: 99€/st

Virke - Hyvlat
Hyvlat 48x98: 2,9€/m
Hyvlat 48x148: 4,9€/m

Gipsskivor
Gyproc GN 14,9€/st
Gyproc EK 18,9€/st

Färg / Olja

Vi har även hemleverans inom Petalax och Molpe

Jonas: 045-1333678 
Strandvägen 1677, 66100 Malax
www.ostmansmaskinservice.fi

BÅTSERVICE
Reparationer, service, tvätt,

transport och sjösättning av båtar

BILVERKSTAD
Avgastest • Reparationer

Besiktningstjänst • Däckförsäljning
Småmaskinservice

Auktoriserad  
Tohatsu  

servicepunkt
Reklamtejpningar 
och lasergravering

- I gott samarbete med fritidsverket i Vasa 
stad har vi kommit överens om att skidspåret 
även i framtiden kommer att gå över Kamrat-
vallens område, berättar Toffe Sparv.

TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

rymmen och tekniska utrymmen, totalt gäller 
det en yta av 120 kvadratmeter. 

Hittills har föreningen Kamratvallen 3 lagt 
ner drygt 200.000 euro på grundarbeten. Ser-
vicehuset kommer att kosta cirka 250.000 och 
konstgräsmattan från Saltex i Alajärvi går lös 
på cirka 200.000 euro. För att bekosta detta 
tar förening ett lån på 450.000 euro på tio år.

Vasa stadsfullmäktige har godkänt anhållan 
om borgensförbindelse.

Det som ännu tillkommer är en utgift på i run-
da tal 75.000 euro för stängsel, belysning och 
kameror. Klubbhuset byggs i ett senare skede.

- Marknadsföringen mot företagen intensifie-
ras då vi får utrymmen klara som är avsedda 
för reklam, berättar ordförande Skytte.

Arbetsgruppen bakom Kamratvallen 3 häl-
sar att det ännu finns möjlighet understöda 
projektet genom att bli ständiga medlemmar i 
Kamratvallenföreningen genom att betala 150 
euro. Här kan även den ”lilla människan” göra 
en insats!

Det återstår mycket arbete på kort tid i vår, 
men allt sker i smidigt samarbete med Vasa 
stad och andra intressenter.
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FRAMÅT TILLSAMMANS

VASA | VAL.SFP.FI

Valdag 2.4.2023 
Förhandsröstning 22–28.3.2023 
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RAINER BYSTEDT
Vörå

LANTBRUKSFÖRETAGARE

GREGER FORSBLOM
Pedersöre

VERKSAMHETSLEDARE

STEVEN FROSTDAHL
Nykarleby

INFORMATIONSCHEF

ANNA-MAJA HENRIKSSON
Jakobstad

JUSTITIEMINISTER,  
RIKSDAGSLEDAMOT

JOHANNA HOLMÄNG
Pedersöre

BARNMORSKA

CHRISTOFFER INGO
Korsholm

LANTBRUKSPOLITISKT SAKKUNNIG,  
KOMMUNFULLMÄKTIGEORDFÖRANDE

IDA-MARIE JUNGELL
Jakobstad

CENTRUMUTVECKLARE,  
FÖRETAGARE

MARJA LINDBERG
Kristinestad

POL.DOKTOR,  
UNIVERSITETSLEKTOR

RAMIEZA MAHDI
Vasa

SJUKSKÖTARE

ANDERS NORRBACK
Närpes

LANDSBYGDSFÖRETAGARE,  
RIKSDAGSLEDAMOT

MIKKO OLLIKAINEN
Malax

RIKSDAGSLEDAMOT

JOACIM SANDBACKA
Kronoby

REGIONCHEF

SARI SOMPPI
Vasa

KRIMINOLOG,  
PSYKOLOG

HANS SNELLMAN
Karleby

TILLSTÅNDSENHETENS CHEF,  
ÖVERKOMMISSARIE

JOAKIM STRAND
Vasa

RIKSDAGSLEDAMOT,  
STADSFULLMÄKTIGEORDFÖRANDE

FRANS VILLANEN
Vasa

PROJEKTLEDARE,  
STUDERANDE
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