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BenQ 24" ZOWIE XL2411P 144hz, 1ms
1926737

119
norm. 199€

Lenovo 14" IPS IdeaPad 3
4 Gt RAM, 128 Gt SSD, Win 11 Home S 
3455225

299
norm. 449€

Yunmai Massage Gun SE
-massagepistol
2858141

79
norm. 169€

Seagate Expansion 4 TB
-extern hårddisk
2873509

9490
norm. 112,90€

IFK-profilen/profiili Johanna s. 10-11IFK-profilen/profiili Johanna s. 10-11



2 Vasa IFK 2022

Ledare - Pääkirjoitus

Våren har anlänt med fotbollsmatcher som 
vi äntligen kan fritt kan uppleva live. Två år har 
passerat med pandemin och ibland kommer 
man inte ens ihåg hur mycket som vi, och spe-
ciellt våra barn och ungdomar, missat under 
denna tid. Vi hoppas verkligen på att alla res-
triktioner snart ska vara ett minne blott.

Nu är vi äntligen på gång även med herrarnas 
serie och det ser ut att bli fartfyllda och spän-
nande matcher med både gamla och nya killar 
på plan. Även dam II-laget har kommit igång 
med säsongen, liksom många juniorlag. Det 
är bara att välja och vraka bland de blåvita la-
gen igen. Kom på plats och heja på de våra, ert 
stöd är så viktigt!

VIFK:s sommarfotboll för de yngre barnen 
startar också inom kort. Följ med infon som 
kommer via MyClub och våra hemsidor och 
anmäl era barn till sommarens höjdpunkt.

Lördagen den 14.5 håller vi kick-off för våra 
medlemmar – alla IFK:are är hjärtligt välkom-
na med start klockan 14.00 till Elisa Stadion. 
Tomislav Krstevski och Sebastian Strandvall 
kommer att medverka och berätta mera om 
integration genom idrott – ett högst aktuellt 
ämne idag! Dagen avslutas med herrarnas 

VIFK vill hjälpa till med integration genom fotboll

match mot Hercules som börjar kl. 17.00 – 
Några lediga platser finns ännu, så ring eller 
skicka sms och anmäl dig till Camilla på 050-
5369665. Servering. Välkomna med på en nät-
verkardag i de blåvita färgerna.

Jag vill rikta ett stort tack till alla föräldrar 

och lagledningar för det stora stöd och den 
hjälpvilja som riktats till de ukrainska barnen 
som flytt från kriget och hamnat i vår region. 
Era insatser går inte att värderas i pengar och 
är på riktigt ett praktexempel på de värdering-
ar vi i vår förening representerar. Läs mera i 
artikeln av Andreas Lindroos längre fram i tid-
ningen.   

Dam-, herr- och juniorsektionerna välkomnar 
flera aktiva som vill delta i det värdefulla arbe-
tet som görs för att upprätthålla vår förenings-
verksamhet. Ni vet säkert att föreningen är lika 
med alla frivilliga, som jobbar för att våra juni-
orer och seniorer kan spela fotboll. Vill du vara 
med och påverka så är du hjärtligt välkom-
men. Ta kontakt med undertecknad (cisse@
vifk.fi) och berätta vad just DU kan bidra med 
för att utveckla och bredda vår föreningsverk-
samhet. 

Tack till alla våra samarbetspartners för att 
ni stöder vår verksamhet, ni är ovärderliga! 

Med fotbollshälsningar,
Cisse, ordförande i VIFK

Kevät on saapunut ja voimme taas olla pai-
kalla katsomassa jalkapallo-otteluita ihan 
oikeasti. Kaksi vuotta on kulunut kulkutaudin 
merkeissä ja välillä tuntuu siltä, että ei oikein 
muista edes kuinka paljosta on jäänyt paitsi 
taudin aikana, ja tämä koskee varsinkin meid-
än nuoriamme ja lapsiamme. Toivomme to-
dellakin, että kaikki rajoitukset kohta ovat pel-
kkiä muistoja vain.

Nyt olemme vihdoinkin päässeet vauhtiin 
miestenkin osalta, ja otteluista näyttää tulevan 
vauhdikkaita ja jännittäviä, kun joukkueessa 
on nyt sekä uusia että vanhoja pelaajia. Myös 
naisten Kakkonen on aloittanut kautensa, ku-
ten monet juniorijoukkueet. Nyt on taas valin-
nan varaa sinivalkoisten joukkueissa. Tulkaa 
paikalle kannustamaan joukkueitamme, tu-
kenne on erittäin arvokasta!

VIFK:n nuorten lasten kesäfutis on pian al-
kamassa. Seuratkaa MyClubista pian tulevaa 

Integraatiota jalkapallon avulla
VIFK haluaa olla mukana auttamassa

infoa ja myös kotisivujamme. Ilmoittakaa lap-
senne kesän kohokohtaan.

Lauantaina 14.5 järjestämme kick-off-ta-
pahtuman kaikille jäsenillemme – kaikki vif-
kiläiset ovat sydämellisesti tervetulleita Elisa 
Stadionille. Tilaisuus alkaa kello 14.00. Mu-
kana ovat Tomislav Krstevski ja Sebastian 
Strandvall, jotka kertovat enemmän urheilun 
avulla tapahtuvasta integraatiosta – erittäin 
ajankohtaisesta aiheesta tänä päivänä! Päivä 
päättyy miesten otteluun Herculesta vastaan. 
Ottelu alkaa kello 17.00 – Tilaisuuteen on vielä 
muutama paikka tarjolla, joten soittakaa tai 
lähettäkää viesti Camillalle puhelinnumeroon 
050-5369665. Tarjoilua. Tervetuloa verkostoi-
tumistilaisuuteen sinivalkoisin värein.

Haluan kiittää kaikkia vanhempia ja joukkuei-
den johtoja sitä suuresta tuesta ja avunannos-
ta, joka on kohdistunut ukrainalaisiin lapsiin, 
jotka ovat paenneet sotaa ja päättyneet meid-

än seudullemme. Teidän panoksianne ei voi 
rahassa mitata ja ne edustavat mitä suurim-
massa määrin seuramme arvoja. Tutustukaa 
aiheeseen lisää Andreas Lindroosin jutussa 
lehden sisäsivuilta!

Nais-, mies- ja juniorijaostot ottavat ilomielin 
vastaan lisää aktiiveja, jotka haluavat olla mu-
kana siinä arvokkaassa työssä, jota tehdään 
seuratoimintamme hyväksi. Te tiedostatte 
varmaankin, että seuramme on yhtä kuin ka-
ikki vapaaehtoiset, jotka tekevät töitä, jotta 
nuoremme voisivat pelata jalkapalloa. Halu-
atko olla mukana vaikuttamassa, niin tunne it-
sesi sydämellisesti tervetulleeksi. Ota yhteyttä 
allekirjoittaneeseen (cisse@vifk.fi) ja kerro 
mitä juuri SINÄ voit tehdä seuran toiminnan 
kehittämiseksi ja laajentamiseksi.

Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille toi-
mintamme tukemisesta, olette korvaamatto-
mia.

Jalkapalloterviesin,
Cisse VIFK:n puheenjohtaja
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KAMRATVALLEN 3

KAMRATVALLEN Sponsorpaket
Platina
Företagssponsor / Huvudsponsor 7.500 €
Skylt i platina på sponsorsväggen 
”Proud sponsors of Kamratvallen” 
+ arenareklam 10m i 4 års tid!

Guld
Företagssponsor 3.000 €
Skylt i guld på sponsorsväggen 
”Proud sponsors of Kamratvallen” 
+ arenareklam 3m i 4 års tid!

Silver
Företagssponsor / Privatsponsorer 1.000 €
Namnskylt i silver på sponsorsväggen 
”Proud sponsors of Kamratvallen”

Brons
Privatpersoner 150 €
Namnplatta på fotbollsplan som finns 
avbildad på vägg vid infarten till Kamratvallen 
+ ständig medlem i Kamratvallen r.f.
Fotbollsplanen är 7140 m2 och vi säljer 
714 rutor á 150 € / ruta

Är du intresserad?
Ta kontakt via info@kamratvallen.fi.

Arbetet med Kamratvallen 3 framskrider. 
Röjning och trädfällning (översta bilden) har 
inletts av Vasa stad, så nu är det allvar. Akti-
visterna bakom projektet Kamratvallen 3 vän-
tar nu ivrigt på att ta det första spadtaget och 
skriva ett nytt blad i VIFK:s anrika historia. Ett 
steg på väg mot en egen plan – och att eget 
klubbhus! 

Kamratvallenföreningens ordförande Henrik 
Skytte är nöjd över hur planerna nu tagit sig 
alltmer konkreta uttryck. Stadens maskiner 
och personal har varit på plats och området 
röjs upp (nedersta bilden).

Föreningen håller som bäst på med att disku-
tera och finjustera de sista detaljerna i paketet 
med staden. 

Kamratvallen har tillställt staden en skrivelse 
där man bland annat föreslår en undersökning 
och planering av prefabricerad betongbro för 
överfart från Silveriahållet,  en bro som fyller 
hållfastighets- och säkerhetskraven för plane-
rat ändamål, bland annat kraven för räddnings-
fordon och tunga arbetsfordon (mittersta bild-
en).

Även vatten- och fjärrvärmeledningar samt 
diken och framför allt klubbhusets placering 
med anslutningar skall diskuteras.

TEXT: K. D. LÅNGBACKA

Röjning på gångRöjning på gång
vid Kamratvallenvid Kamratvallen
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Jarmo Pylkkä 0408482214   
Ari Pitkäranta 0408482215   
       

BOTNIA BOLTP

www.epv.fi

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

14

etab electric oy
Kaikkea Sähkössä

Allt inom El

010 292 2530         www.elmontoren.com

14 - VASA IFK 2019 

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
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Raimo Hudd lahjoitti taannoin VIFK:n juni-
orityötä tukeakseen seuralle arvokkaan erän 
tauluja myytäväksi. Toimitus kävi katsomas-
sa mitä Raimolle tänä päivänä kuuluu. Puheli-
messa sovittiin tapaamisesta ja aika järjestyi 
helposti.

Raimo otti minut vastaan asunnossaan Kirk-
kopuistikolla. Ovikelloa soitettuani olin hiukan 
jännittynyt, mutta oven avauduttua eteeni il-
mestyi Raimo hymyssä suin ja toivotti terve-
tulleeksi. Istuimme ja juttelimme niitä näitä, 

Raimo Hudd - still going strongRaimo Hudd - still going strong

on hyvin säilynyt – kuten kuvasta näkyy – hän 
kertoi rääkkäävänsä itseään aina vaan päivitt-
äisellä jumpalla ja leuanvedoilla. Lisäksi hän 
pyrki käymään päivittäin ulkona pienellä len-
killä.

Raimo on syntyjään Präntöön poikia ja sii-
tä hän on silmin nähden ylpeä. Maalaamista 
ja ylipäänsä käsillä tekemistä Raimo kertoi 
harrastaneensa koko elämänsä. Kädentaidot 
ovat perimä äidiltä, joka oli käsistään eritt-
äin taitava. Lisäksi Raimo sanoi käyneensä 
maalaustaidon kursseja Helsingissä.

Aiheet ovat usein lähiympäristöstä tai sitten 
Lapista, josta Raimo puhuu hartaudella. Saari-
selältä hän teki usein pitkiä vaellusretkiä aina 
itärajalle asti ja niiltä retkiltä ovat monet hänen 
lappiaiheiset taulunsa. Niiden lisäksi vaasalai-
set pitävät hänen Vaasa-aiheistaan. 

Raimon luo mennessäni minulla oli mukana-
ni taulu, joka esitti taloa, jonka sijainnista en 
ollut täysin varma, mutta hetkessä selvisi, että 
talo on Korsholman puistikolla ja on osa Kap-
säkkiä.

Raimo tulee joten kuten toimeen, niin kuin 
hän itse sanoi. Eniten hän kaipaa vanhaa ka-
veriporukkaa ja veikkausporukkaansa. Monet 
ystävät ovat viime aikoina nukkuneet pois, jo-
ten piirit pienenevät ja yksinäisyys lisääntyy. 
Totesimmekin yhdessä, että elämä on yhtä lu-
opumista mutta periksi ei anneta. Ajan kuluksi 
Raimo seuraa aktiivisesti televisiosta jalkapal-
lokanavia, kuinkas muuten? Kiitos Raimo ja 
kaikkea hyvää sinulle.

VIFK kiittää Raimoa tästä mahtavasta lahjoi-
tuksesta, ja jos sinua, rakas lukija kiinnostaa 
voit ottaa yhteyttä VIFK:n kansliaan ja tutustua 
tauluihin tarkemmin.

Ai niin, istuessani autoon totesin, että nyt-
hän minulta jäi kassi tauluineen Raimon luo. Ei 
muuta, kun takasin ja nyt se on kotiseinälläni.

TEKSTI: HANS KARLSSON
KUVA: HANS KARLSSON

Kapsäkkiaiheinen taulu, jonka talo nykyään taitaa 
toimia hienosti kunnostettuna päiväkotina.

Raimo Hudd - still going strong.

kun Raimo totesi, että liikkuminen on hanka-
laa ja muisti on huono. Totesimme yhdessä, 
että näinhän se pakkaa olemaan tässä iässä. 
Vanhat jalkapalloilijathan yleensä kävelevät 
niin kuin tekee vähiten kipeää. Muistiaan Rai-
mo manasi, että kun ei millään enää muista 
kaikkea ja olin hänen kanssaan hyvinkin sam-
aa mieltä, että näinhän se tahtoo olla vähän 
meillä kaikilla, mikä sitten myöhemmin tuli 
osoitetuksi. Muuten Raimon olemus ja asenne 
hehkui positiivisuutta ja kun kehuin, että hän 
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Books & magazines in different 
shapes and sizes.

You imagine, we print.
Creativity done together 

ggrroouupp

Korsholms Tryckeri     
Mustasaaren Painotalo

www.ktmp.fi

BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

Bakom varje
framgångsrikt

företag står en kunnig
bokföringsbyrå!

Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet

+358 (06) 3209 550
info@back-vilen.�

W W W . B A C K - V I L E N . F I

Då var vi äntligen i gång med säsong 2022. 
Kontrakten är undertecknade och försäsong-
en har klappad och klar.

Damerna har tränat väldigt effektivt och mål-
medvetet under hela försäsongen. Nya träna-
ren Alex har gjort allt och lite till för att förbere-
da laget för säsongen.

Träningarna har varit välplanerade och utfor-
made för att nå olika mål. Under försäsongen 
spelade damerna flera träningsmatcher plus 
matcher i Finlands cup, vilket gjorde att da-

Stabil säsongstart för VIFK-damerna
merna kunde träna ihop sig. Många unga spe-
lare har lyfts upp till damlaget från juniorlagen 
och en del av de erfarna damspelarna lade 
skorna på hyllan, så årets damlag är ett väldigt 
ungt lag med några nya ansikten.

Säsongen började med en tuff match mot 
Ilves på bortaplan. Matchen var jämn och da-
merna kunde med nöd och näppe ta en poäng 
hem till Vasa. Heidi Rannikko blev matchhjälte 
när hon kom in på planen i halvtid och gjorde 
två mål som räddade damerna. Matcherna 

mot KuPS och TPS var tuffa matcher, men da-
merna hade en hel del med chanser att lägga 
in bollen i mål, men tyvärr blev det pannkaka 
av den sista passningen eller skottet och da-
merna kunde inte lägga in bollen. Damerna 
saknade det lilla extra i den sista biten av varje 
anfall.

När damerna mötte FC Sport på Elisa stadi-
on fick publiken verkligen se en väldigt fart-
fylld och energisk match. Båda lagen hade 
flera bra målchanser. Matchen blev en riktig 
nagelbitare. När slutsignalen kom kunde VIF-
K:s spelare hoppa och ropa av glädje när resul-
tatet blev 1–3 till VIFK. Det blev första tre po-
ängen för säsongen och damerna kunde vara 
nöjda med slutresultatet.

På valborgsmässoafton var det så dags för 
nästa trepoängare. Tindra Rimpilä gjorde ing-
et misstag i den tionde matchminuten hemma 
mot JyPK från Jyväskylä. Matchen slutade 1-0 
till VIFK och man kunde inte ha fått en bättre 
start på valborgshelgen!

Nu kan damerna blicka framåt och fokusera 
på inkommande matcher och göra allt för att 
plocka hem flera trepoängare, för starten har 
onekligen gått bra, klart bättre än förra sä-
songen.

TEXT: EMILIA GRÖNHOLM 
FOTO: NILS-JOHAN LINDBÄCK
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Naturnära boende när det är som bäst

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

Kivihaantie/Stenhagavägen 5, 65300 Vaasa-Vasa
Puh./Tel. 06-319 3900 

           
 Auki - öppet

ma -pe, må-fre 10-20, la-lö 10-16,  su-sö 12-16

Stabil säsongstart för VIFK-damerna

Måleritjänst - Maalauspalvelu

Hans-Göran Österblad
tel. 050 355 3088

obsmalerivasa@gmail.com
Korsholm

R E S E R V E R A D

Emilia Grönholm (i förgrunden) och Emma Backlund har 
inlett säsongen stabilt.
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Herrarna sparkade i gång
Jämnare lag på banan i år

SUNDOM 
9 KM

SOLF / SULVA 
8 KM

MALAX / MAALAHTI 
3 KM

Malax återvinningsstation  
Maalahden 
hyötykäyttöasema

Stra
ndväg

en

Ran
tat

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

www.vifk.fi
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 Inkast på  slutet                                          Viime hetken sisäänheitto                                                                              

Så här medan andra spelare tar en andhämtningspaus 
inför den nya säsongen blir det desto mer intensivt för 
vissa andra. Inte minst för de tre VIFK-tjejer som nyligen 
blev uttagna till landslagsläger.

Fanny Söderström och Ida Antus respektive Emelie Sax 
är de tre som det handlar om. Emelie är så pass ung 
som 16 år, så där handlar det om årgång 2003. Fanny 
och Ida är två år äldre och har rutin av tidigare lands-
lagssammankomster med årgång 2001.

Tre flickor på
landslagsläger

Vi är redan med. Häng du också med och skaffa  
dig ett säsonkort för 2020 via vifk.fi

Följ instruktionerna

Me olemme jo mukana.Tule sinäkin ja hanki 
kauden 2020 kausikortti  jo nyt osoitteesta vifk.fi

Noudata ohjeistusta

Fullständig rostskyddsbehandling på person- 
och paketbilar

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

11

www.epv.fi

VVS-installation
B. Lax Rör Ab

Slompvägen 98, 65630 Karperö
Tel. 06-3591 097 / 0500-163 468

R E S E R V E R A T

19

VIFK järjestää

Kysykää lisää ; krister.gronholm@vifk.fi

BOKNINGAR FÖR - 
FENNIA ARENA -  VARAUKSET 

tbspa48@netikka.fi 
Tel/Puh: 044-7559855

VIFK & VPS
Busstrafik 

och gruppresor

Fråga offert!  
Kysy tarjous!

(06) 318 4000 | oravaistrafik.fi

MARINS
BUSSAR

Linja-autoliikenne 
ja ryhmämatkat
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På Valborgsmässoaftonen startade våra 
herrrar i division 2 den långa säsong som tar 
slut först i början på oktober. Som läsaren re-
dan vet, så slutade matchen i en snöplig 0-1 
förlust mot nykomlingarna KajHa från Kaja-
na. KajHa var det gäng som erbjöds platsen i 
grupp C efter att ingen ville stiga från Vasas di-
vision 3, då fjolårets säsong var färdigspelad.

Matchen som sådan var nu ingen riktig höj-
dare och tränare Max Peltonen konstaterade 
att skärpan fattas ännu för vår del.  

KajHa var minst sagt taggade till tusen och 
under matchens första 20 minuter borde nog 
domaren ha delat ut ett par gula kort till gäs-
terna, som helt klart var övertaggade och spe-
lade på gränsen. 

Under den andra halvleken kom vi småning-
om mer och mer in i matchen, men närmare 
än nära kom vi tyvärr inte denna gång. Lite 
nervöst spel för vår del, men vi tror och hoppas 
förstås på att desto längre säsongen lider de-
sto mer kommer också prestationerna på plan 
att bli bättre och stabilare. Hittills har öppning-
selvan varierat kraftigt i de få spelade match-
erna, men stommen håller väl på att sätta sig 
så småningom.

Om jag minns rätt så har det inte en enda 
gång hittills i år varit samma öppningselva på 
plan. 

En förklaring till att det egna spelet/samspe-
let inte ännu riktigt sitter, är förstås att även 
denna försäsong rätt mycket har präglats av 
inställda träningsmatcher och sjukdom i både 
vårt lag och i de tilltänkta motståndarleden. 
Vi får verkligen önska att vi nu så småningom 
kan lägga detta bakom oss och att vi 2022 kan 
sikta framåt utan inställda matcher, karantän, 
masker och begränsningar!

En annan förklaring till att inte vårt eget spe-
la ännu riktigt sitter, är förstås också att vi har 
fått in en hel del nya spelare och det tar ju all-
tid sin tid innan alla lär känna varandra och blir 
samspelta. 

Vi har alltså spelat en av sammanlagt 22 
matcher och hur det kommer att se ut då se-
rien är färdigspelad står skrivet i stjärnorna… 

Om allt går som VI(FK) planerat kommer vi 
förhoppningsvis att sluta högre upp i tabellen 
än under fjolåret, då det ju blev en nionde plats 
med 25 poäng.

Siktet är inställt uppåt i tabellen och vi vill tro 
att vi har ett jämnare lag på banan detta år än 
under fjolåret. Under fjolåret fick en hel drös av 
våra egna juniorer axla stort ansvar och med 
facit i hand så kan vi glatt konstatera att de 
gjorde detta med bravur! 

Här kan vi ju inte låta bli att nämna Oscar 

Herrarna sparkade i gång
Jämnare lag på banan i år

Lindgren (f.2003) som faktiskt hittades på det 
centrala mittfältet i alla 22 matcher med 1759 
spelade minuter under fjolårets säsong.   

Inför denna säsong har en hel del nya anslutit 
till truppen medan andra har lämnat. 

Två nya målvakter kom in under våren. Te-
emu Muurinen kom från Kaarinan Pojat och 
William Rosenlöf ”kom hem” från SJK Akate-
mia. Bägge studerar numera i Vasa så det föll 
sig rätt naturligt att flytta pappren till VIFK. 
Förra säsongen stod ju Mika Kaarre de flesta 
matcherna i VIFK, men han valde detta år att 
fortsätta i Sporting Kristina. Dessutom tränar 
också de egna produkterna Laban Wikstrand 
och William Nygård med division 2-truppen, 
så på målvaktsfronten torde det åtminstone 
inte bli någon större panik under den långa sä-
songen.

Från VPS anslöt sig hela fyra spelare; Guisep-
pe ”Beppe” Lo Guidice, Augustin Irumwa, Kas-
peri Polvilampi samt Vallu Mäntymäki. Beppe 
har mest hållit till i mittförsvaret medan de öv-
riga spelat högre upp i banan. 

En riktigt kul grej är att även Atte Sparv kom 
från div 6-laget BK-48, där han spelat de se-
naste åren efter många juniorår i VIFK.  Atte 
fick, så att säga, en nytändning, och ville satsa 
lite mera, så nu hittas han i vår herrtrupp! Ett 
fint exempel som kanske kan inspirera andra 
som ”varvat ner” att våga testa om vingarna 
bär högre upp i divisionerna!

Från Nurmijärvi fick vi högerbacken Arttu 
Eerola, från JBK/Jaro kom mittfältaren Victor 
Strömbäck. Även Mikke Silvennoinen (Ilves 2), 
Aku Tapper (HJK) samt Shkelqim Xhosa (Norr-
valla FF) har anslutit under våren så i dagslä-
get är truppen så gott som spikad. 

Alla dessa nyinkomna spelare är rätt unga 
och dessutom lyftes även vår egna junior 
Jean-Claude Mamenywa in i truppen. 

”Ålderman” i årets trupp är Jonas Pitkä-
kangas (f-1990) som ju under fjolåret mesta-
dels var skadad. Inför denna säsong har han 
dock varit förhållandevis skadefri och enligt 
”rykten på stan” så får de unga ta i riktigt or-
dentligt om de skall hinna med Jonas denna 
säsong. Jonas ryktas vara ”mycket vältränad”, 
vad nu detta sedan innebär? 

Bara att ta sig till Elisastadion vid matchstart, 
så får man själv kolla upp sanningshalten i de 
envisa ryktena!

På minussidan kan vi ju nämna VIFK-trotjä-
naren Markus Nordman, som flyttade till Kraft 
inför denna säsong. Markus gjorde under fjol-
året en mycket stark insats som mittback för 
oss, där han visade karaktär och ledarskap för 
den unga truppen. 

VI(FK) önskar förstås Markus lycka & väl-
gång i Kraft under denna säsong! 

Vi kan ju även nämna om att vi under våren 
förde diskussioner med Norrvalla FF i divi-
sion 3 kring spelare och spelarutveckling och 
dessa diskussioner landade i att vi skrev ett så 
kallat farmavtal med NFF. 

Detta innebär i klartext, att spelare därifrån 
har möjlighet att nosa på division 2-spel med 
oss och att vi i vår tur kan hjälpa dem med spe-
lare som behöver speltid, men ännu inte kan-
ske riktigt platsar i division 2. Alltså ett win-win 
läge för bägge parter och för de unga bolltrol-
larna! 

Därutöver har vi ju även ett samarbetsavtal 
med SJK Akatemia, som i praktiken fungerar 
likadant fast uppåt! Vi kan alltså låna in spela-
re därifrån som inte fått speltid i division 1 och 
vi kanske kan skicka nån spelare ditåt för att 
pröva sina vingar på träningar i en högre divi-
sion. 

 
TEXT: TOBBE HOLMGREN

FOTO: HARRI BRAGGE/STUDIO POPPIS

Jonas Pitkäkangas, VIFK:s ålderman, ryktas vara i 
tidernas form. Äldst i laget, men kanske snabbast 
på plan?
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IFK-profilen

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!

Johanna Långskog, 43, är nyinvald i Vasa IF-
K:s styrelse. Hon kommer in med många nya 
idéer och ett driv från affärsvärlden. Att jobba 
strategiskt mot uppsatta mål är hennes melo-
di. Hon vill se sitt VIFK som EN enda förening 
som syns mer än någonsin tidigare. Dessutom 
är hon lagledare för flickor födda 2010/2011 
sedan en tid tillbaka. Passionen för fotboll 
finns där, men själv har hon aldrig spelat.

Vad är det som Johanna efterlyser?

Hon har massor av idéer, här kan vi samman-
fatta några av hennes funderingar i fyra punk-
ter:

1. EN förening. Hon vill se Vasa IFK mer som 
en enda förening, där man har samma mål-
sättning och hjälper varandra. Nu finns mycket 
fokus på de olika sektionerna som liksom le-
ver sitt eget liv. Alla sektionerna gör redan ett 
otroligt bra jobb i sina sektioner, nu behöver vi 
bara bli lite mer samspelta.

2. Sponsorer. Idealet vore att få en stor spon-
sor för ALLA juniorlag med ett avtal på flera 
år. Alla lag skulle se likadana ut och sponsorn 
skulle få extra mycket synlighet.

3. VIFK i stadsbilden. VIFK kunde vara med 
på alla tänkbara evenemang och synas mer i 
stadsbilden. Varför inte tejpa in en buss? Säl-
ja supporterprylar i någon av sportbutikerna, 
engagera medlemmarna med olika förmåner, 
vara steget före helt enkelt.

4. Nätverkande. Matcharrangemangen kun-
de utvecklas till att ge möjligheter till nätver-
kande. En säljare skapar dam- och herrlagens 
hemmamatcher till ett tillfälle där samarbets-
partners samlas. Tränaren träffar parterna 
före kick-off, man bjuds på mat och dryck och 
får en chans att nätverka under matchens 
gång. Det är viktigt att hitta rätt värd för upp-
draget, hen måste se till att allt fungerar och 

alla känner sig välkomna. Det är ett stort jobb. 
Det är också utmanande, eftersom lagen inte 
spelar på allra högsta nivån.

Syskon och syskonbarn i VIFK

Johanna Långskog, född Seppelin, har vuxit 
upp i Sandviken i Vasa, men själv aldrig spelat 
fotboll. För henne var det fiolspel och scout-
verksamhet som gällde.

- Men både fotboll och ishockey har varit en 
stor del av vår familj sedan jag var liten. Mina 
bröder har båda varit aktiva i IFK och nästa alla 
syskonbarnen har spelat fotboll i VIFK. När 
mina döttrar sedan ville börja spela fotboll var 
VIFK det naturliga valet, berättar Johanna.

Döttrarna, födda 2007 och 2010, spelar båda 
fotboll, den äldre i WFA och den yngre i VIFK 
flickor födda 2010/2011, ett lag där Johanna 
är lagledare.

Johanna har också hunnit med en sväng 
via Helsingfors. Ja, mer än en sväng blev det 
nog. Det blev tolv år i huvudstaden med stu-
dier och jobb. Först examen på Arcada där 
hon studerade till restonom inom turismad-
ministration. Sedan jobbade hon för SAS på 
Helsingfors-Vanda flygplats drygt tio år, först i 
incheckningen och sedan vid gaterna.

-Det var lärorikt att bemöta olika slags 
människor och ständigt jobba under press. 
Men aldrig har jag blivit utskälld så mycket 
och så ofta som i det jobbet, skrattar Johanna.

Företagsvänlig

Hemkommen till Vasa fortsatte Johanna job-
ba på flygplatsen. Men stressen och arbets-
tiderna gjorde att hon bytte till Oravais Trafik, 
där hon jobbade som resesäljare och sedan till 
Wasaline, där hon var marknadsföringschef. 
Coronan och tider av permitteringar gjorde att 
Johanna sökte nytt jobb.

Nu är det Korsholms kommun som gäller. 
Johanna är kommunens näringslivskoordina-
tor sedan augusti 2021. 

-Målsättningen är att Korsholm skall bli Fin-
lands mest företagarvänliga kommun, berät-
tar Johanna.

Det är fråga om Johanna Långskogs första 
jobb, där det inte ständigt brinner i knutarna, 
där allt inte behöver göras enligt minimal och 
alltför snäv tidtabell.

-Egentligen ganska skönt. Det krävs ett lite 
annat mindset än i företagsvärlden. Man 
måste se till helheten, lagar, förordningar och 
stadgar styr det egna jobbet i en högre grad, 
en kommun måste behandla alla jämlikt och 
ge samma förutsättningar till alla. Vissa pro-
cesser är långsamma och det måste man bara 
acceptera.

Men Johanna vill se resultat och strategiskt 
jobb för att nå de resultaten. Såväl i jobbet 
som inom Vasa IFK.

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

Johanna ger tummen 
upp och applåd för fint 
spel!

Johanna vill se ett VIFK med Johanna vill se ett VIFK med 
mer strategi och nätverkandemer strategi och nätverkande
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IFK-profiili

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

Johanna Långskog, 43, on vastavalittu Vaa-
san IFK:n hallituksessa. Hän tuo mukanaan 
paljon uusia ideoita ja liikemaailman ajattelua. 
Strateginen työ kohti asetettuja päämääriä 
on hänen tyyliään toimia. Hän haluaa nähdä 
VIFK:n yhtenäisenä seurana, joka näkyy enem-
män kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi hän 
aloitti vähän aikaa sitten tyttöjen 2010/2011 
joukkueenjohtajana. Polte jalkapalloon on 
kova, mutta hän ei ole koskaan itse pelannut.

Mitä Johanna hakee?

Hänellä on valtavasti ideoita, tässä voimme 
tehdä yhteenvedon joistakin hänen ajatuksis-
taan neljässä kohdassa:

1. YKSI seura. Hän haluaa nähdä VIFK:n yh-
tenä ainoana seurana, jossa on sama tavoite 
ja autetaan toisiaan. Nyt on liikaa fokusta 
eri jaostolle, jotka ikään kuin elävät omaa 
elämäänsä. Kaikki jaostot tekevät nyt jo hyvää 
työtä omalla tahollaan, nyt tarvitaan vain vä-
hän enemmän yhteispeliä.

2. Sponsorit. Ihannetilanne olisi, jos kaikki 
juniorijoukkueet saisivat jonkun suuren spon-
sorin moneksi vuodeksi. Kaikki joukkueet olisi-
vat saman näköisiä ja sponsori saisi tavallista 
enemmän näkyvyyttä.

3. VIFK katukuvassa. VIFK voisi olla mukana 
kaikenlaisissa tapahtumissa ja näkyä enem-
män katukuvassa. Vaikka teipata bussi? Olla 
myymässä fanituotteita jossakin urheiluliikke-
essä, saada jäsenet liikkeelle eri tarjouksin ja 
olemalla kerta kaikkiaan askeleen edellä.

4. Verkossa toimimista. Ottelutapahtumat 
voitaisiin kehittää niin, että ne mahdollistaisi-
vat verkostoitumista. Myyjä voi luoda naisten 
ja miesten kotiotteluista tapahtumia, joissa 
yhteistyökumppanit kokoontuvat. Valmentaja 
tapaa osapuolet ennen ottelun alkua, ruokaa 
ja juomaa on tarjolla ja ottelun aikana tarjo-

Johanna haluaa 
nähdä VIFK:n 
jossa on enemmän 
erkostoitumista

utuu mahdollisuus verkostoitua. On tärkeää, 
että tehtävään löytyy oikea isäntä, sillä kaiken 
pitää toimia ja kaikkien pitää tuntea itsen-
sä tervetulleiksi. Se on suuri työ. Se on myös 
haastavaa, koska joukkueet eivät pelaa ylim-
mällä tasolla.

Sisaruksia ja sisarusten lapsia VIFK:ssa

Johanna Långskog, omaa sukua Seppelin, 
on kasvanut Hietalahdessa, Vaasassa mutta 
ei ole koskaan pelannut jalkapalloa. Hän har-
rasti viulunsoittoa ja partiotoimintaa.

- Mutta sekä jalkapallo että jääkiekko on ol-
lut suuressa osassa perheessämme pienestä 
asti. Veljeni ovat molemmat olleet aktiivisia 
VIFK:ssa ja melkein kaikki sisaruksien lapset 
ovat pelanneet jalkapalloa VIFK:ssa. Kun sit-
ten minun tyttäreni halusivat ruveta pelaama-
an jalkapalloa, oli VIFK se luonnollinen valinta, 
kertoo Johanna.

Tyttäret ovat syntyneet 2007 ja 2010 ja 
molemmat pelaavat jalkapalloa. Vanhem-
pi WFA:ssa ja nuorempi VIFK:n tyttöjen 

2010/2011 joukkueessa, jonka joukkueenjoh-
tajana Johanna on.

Johanna on myös ehtinyt käydä tutustumas-
sa Helsinkiin, mikä kesti kokonaista 12 vuotta, 
jotka sisälsivät opinnot ja töitä. Ensin Arca-
dasta matkailualan restonomin tutkinto ja sit-
ten hän oli runsaat kymmenen vuotta SAS:n 
Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöportin vir-
kailijana ja lähtöselvityksessä.

- Se oli erittäin opettavaista tehdä töitä pai-
neen alla ja tulla toimeen eri ihmisten kanssa. 
Mutta koskaan en ole saanut niin paljon hauk-
kuja kuin siinä työssä, Johanna nauraa

Yritysystävällinen

Palattuaan Vaasaan Johanna jatkoi lento-
kentällä työskentelemistään, mutta stressi ja 
työajat saivat hänet siirtymään Oravais Trafiki-
in, jossa hän myi matkoja ja sitten hän siirtyi 
Wasalineen, jossa hän oli markkinointijohta-
jana. Korona ja lomautukset saivat hänet etsi-
mään uutta työtä.

Ja nyt hän on Mustasaaren kunnan töissä. 
Johanna on kunnan elinkeinoelämän koordi-
naattori vuoden 2021 elokuusta alkaen.

- Tavoitteen on, että Mustasaaresta tulee 
Suomen yritysmyönteisin kunta, Johanna ker-
too.

Se on Johannan ensimmäinen työpaikka, 
jossa ei koko aikaa kyde nurkissa, ja jossa ei 
kaikkea tarvitse tehdä niukasti ja tiukasti.

- Oikeastaan aika ihanaa. Tässä tarvitaan 
hiukan erilaista ajattelutapaa kuin yritys-
maailmassa. Täytyy nähdä kokonaisuus, lait, 
asetukset ja säännöt ohjaavat omaa työtä 
enimmälti. Kunnan täytyy kohdella kaikkia 
tasavertaisesti ja antaa kaikille samat ehdot. 
Jotkut prosessit ovat hitaita, ja se on vain hy-
väksyttävä.

Mutta Johanna haluaa nähdä tuloksia ja stra-
tegista toimintaa tulosten saavuttamiseksi. 
Sekä töissä että Vaasan IFK:ssa.

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

Johanna yhdistää hallitustyöt ja VIFK:n 2010/2011 
tyttöjen joukkueenjohtajan työt.
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Våra juniorer

Utöver den ena träningen inne i jumppasalen 
på vintern, konstaterade tränarna och spe-
larna att det helt enkelt är alldeles för roligt 
att träna med laget för att endast göra det en 
gång i veckan. Därför beslutades unisont att 
träningsmängden bör dubblas och en extra 
träning infördes. 

Den fina vintern möjliggjorde många alterna-
tiv och till träningsschemat lades, utöver fot-
boll, även skidåkning, skridskoåkning, pulkaå-
kning och snöfotboll. En grym hit var att spela 
fotboll med skridskorna och skidor på. 

-Vi skulle ha en timmes träningar, men det 
blev en och halv timme då det var för roligt 

VIFK P-15
Hårdträning i pulkabacken 
och snödrivorna i vinter

att avbryta, konstaterar chefstränaren Matias 
Strandvall.

Att formtoppen närmar sig och lagandan 
är på topp, har laget till stor del att tacka sin 
Strandvall. Fotboll och att spela i Vasa IFK 
skall vara roligt och mångsidigt i den här ål-
dern. Den före detta elitskidåkaren och Vasa 
IFK-spelaren och nuvarande yrkestränaren vet 
vad han pratar om: 

- Olika färdigheter, “skills” och motorik är det 
som fastnar mest hos dem. Vi kommer även i 
framtiden att prova på nya grejer.

All den hårda träningen och den goda lagan-
dan kommer att behövas, för laget kommer 

att spela många matcher i sommar. Laget är 
anmält till Conalin Cars Cup i Jakobstad och 
därefter börjar Minicupen. Säsongens höjd-
punkt blir Wasa Footbollcup, där laget är med 
för första gången.

Laget kan också stoltsera med att ha Fin-
lands bästa domare, “Jontti” Granbacka, till 
vardags barnprogramledare på YLE, i ledet. 
Granbacka ser det som sin hjärtesak att se till 
att alla spelare är gladare när de går av planen 
än när de går in. Det är få förunnade att få spe-
la för en domare som oavsett om laget vunnit 
eller förlorat med 20–0, så går alla spelare 
skrattande av planen. Ibland ser det ut som att 
domaren har roligast av alla. 

- Det är ju just nu som det är som roligast, 
så länge det är lek.  Ju roligare barnen kan ha 
nu, desto fler bra fotbollsspelare kan vi fostra, 
konstaterar Granbacka. Pierluigi Collina från 
Italien och Charles Snåre från Kronoby näm-
ner han som sina största domarförebilder.  

Alla 2015-födda pojkar, som tycker om att ha 
roligt och spela fotboll, är hjärtligt välkomna 
att med i vår verksamhet. Man kan fylla i blan-
ketten på denna sida www.vifk.fi/ny-spelare  
så tar vi kontakt.

TEXT: ANDREAS LINDROOS

Domare Granbacka med sin ko.

Tränare Strandvall med sina adepter. Bred trupp siktar långt framåt
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Meidän juniorit

Årets tolvårspojkar, födda 2010, är ett av 
Vasa IFK:s största lag sett till spelarantalet. I 
truppen ingår 43 spelare från Vasa, Korsholm 
och Korsnäs, och dessutom har ett halvdussin 
ukrainska pojkar tränat med laget under vå-
ren. Många spelare har varit med länge i laget 
och det finns en handfull spelare som började 
i VIFK:s fotbollsskola redan när de var tre-fyra 
år gamla.

Laget har i år första gången en avlönad hu-
vudtränare i Nijaz Sarailija (UEFA Pro) som 
också tränar WFA:s P09 och P07. Ett stort an-
svar bär sju föräldratränare som bland annat 
sköter en stor del av matchcoachningen.

Lagets målsättning är att spelarna ska trivas 
och utvecklas, och att så många som möjligt 
vill fortsätta spela fotboll genom juniortiden 
upp i vuxen ålder. Konkret betyder det att när 
pojkarna blir B-juniorer ska det finnas spelare 
till minst två lag, ett hårdsatsande tävlings-
lag som spelar på högsta nivån i Finland och 
minst ett lag som spelar på österbottnisk nivå 
utan att det kostar för mycket.

För att nå målet gäller det att under de kom-
mande säsongerna minimera drop out-effek-
ten som brukar drabba lagen inte minst i ton-
åren när många slutar idrotta. Hittills har det 
gått bra.

– Vi har haft väldigt få avhopp – peppar, pep-

Bred trupp siktar långt framåt
par – bara ett par spelare om året har slutat 
till och med under coronatiden och det ser jag 
som ett toppbetyg för våra tränare, säger lag-
ledaren Lars Rosenblad.

Den breda truppen gör att P10 har byggt en 
grund för att kunna ge alla spelare lämpliga ut-
maningar oberoende av ambitionsnivå.

– De längst hunna spelarna måste få spela 
krävande matcher och möta tuffa lag, medan 
de som inte vill satsa så mycket tid på fotboll 
också ska känna att de utvecklas och blir duk-
tigare. Viktigast i den här åldern är att ha roligt 
på fotbollsplanen, säger tränaren Tomas Käld.

Denna säsong deltar P10 med fyra lag i tre 
olika förbundsserier: division två och tre för 
tolvåringar samt division ett för trettonåringar, 
där man möter Österbottens bästa lag med ett 
år äldre spelare. Wasa Football Cup är en lång 
tradition för laget och dessutom deltar man i 
år i högklassiga Aura Cup i Åbo.

Laget tränade tre gånger i veckan under vin-
tern – två lagträningar och ett pass med boll-
behandling och teknik. På våren och somma-
ren har man lagträning tre gånger i veckan. 
Många spelare tränar dessutom på egen hand 
och P10-pojkarna är efter skoldagens slut fliti-
ga gäster på fotbollsplanerna runt om i Vasa-
regionen.

– Två-tre lagträningar i veckan är rätt nivå i 

den här åldern, det är viktigt att det finns tid att 
träna på egen hand med kompisarna eller indi-
viduellt. Man ska inte bränna ut barn med för 
mycket ledd träning, säger Tomas Käld.

En viktig princip är att hålla kostnaderna för 
verksamheten på rimlig nivå. Budgeten bygger 
i år på en månadsavgift på 50 euro och där in-
går alla kostnader utom reseturneringen.

– De som deltar i alla försäljningstalkon kan 
spela fotboll med proffstränare för ungefär 
800 euro om året. Visst är det också mycket 
pengar, men när man hör vad verksamheten 
kostar i andra klubbar tycker jag vi har lyckats 
bra, säger Lars Rosenblad.

Juniorfotbollen i Finland är inne i en upp-
rustningsfas där verksamheten blir allt dyrare 
efter hand som kvaliteten höjs med nya hallar 
och konstgräsplaner, exklusiva turneringar 
och avlönade tränare. P10:s princip är att ha is 
i magen och inte gå med i allt som kostar, utan 
prioritera det som på riktigt gynnar spelarnas 
utveckling.

– Vi har till exempel tackat nej till årets ny-
het, bollförbundets Huuhkaja-liga, som kostar 
mycket mera än den smakar. Turneringarna 
försöker vi välja så att kostnaderna ska bli 
överkomliga fast vi får spela mot riktigt hårda 
lag, säger Tomas Käld.

 

VIFK P10
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Det är med tunga hjärtan vi har tvingats ta 

del av rapporter och beklämmande bilder som 
följd av den ryska invasionen i Ukraina. För 
många av oss har krigets fasor aldrig varit när-
mare än nu och den humanitära katastrofen 
har knappast lämnat någon oberörd.

  Mitt i bedrövelsen har ukrainarna visat ett 
otroligt mod och ståndaktighet. Våra tankar är 
givetvis med alla dem, som lämnat kvar för att 
försvara sitt fosterland, men också hos de mil-
joner av människor och barn som tvingats fly 
och överge sina hem. De har under fruktans-
värda omständigheter tvingats lämna sina 
hem och allt som de håller kärt för att söka 
skydd från en oviss framtid i ett främmande 
land med ett främmande språk och förlita sig 
på för dem okända människor.

 Vi har under våren haft den stora glädjen att 
få kalla några av dessa modiga barn och mam-
mor för kamrater och välkomna dem till Vasa 
IFK. Trots hemskheterna de har tvingats ge-
nomgå, har vi hos dem inte sett annat än vär-
me, kärlek, tacksamhet och hopp om en bättre 
framtid.

 Det har varit otroligt glädjande att se en enad 
vilja att hjälpa till. Trots att våra möjligheter att 
stoppa bomberna från att falla är obefintliga, 
har era små gärningar av godhet skänkt trygg-
het, kamratskap och kanske till och med gläd-
je i en tid där det inte längre är en självklarhet.

 Både våra spelare och föräldrar i VIFK har va-
rit fantastiska. Det har samlats in medel, klä-
der och utrustning. Det kommer ständigt för-
frågningar om man kan hjälpa till med något. 
Behöver de cyklar? Behöver de tandläkartjäns-
ter? Det är ibland till och med trängsel om vem 
som får hjälpa till med skjutsandet.

 När pojkarna i Vasa IFK:s U9 lag hörde att 
de skall få nya lagkompisar från Ukraina, så 
funderade de hur de kan få dem att känna sig 
välkomna fast de inte pratade samma språk. 
Spelarna kom fram till att de kan lära sig någ-
ra ord på ukrainska för att visa att de bryr sig. 
Snabbt lärde de sig de mest centrala orden.

Hej = Pryvit, Välkommen = Laskavo prosymo, 
Bra = Dobre, Jag heter = Mene zvaty.

 Vi är också tacksamma för de ukrainare som 
redan bott ett tag i Finland, som tagit sig tid att 
fungera som faddrar och agerat gästtränare 
på träningarna.

 Det har varit en stor glädje att kunna skicka 

Ukrainsk pappas ord till VIFK:

”Tack för att ni inte låter mina barn
tappa tron på mänskligheten”

En av våra nya kamrater introducerade mig 
till det ukrainska bandet Okean Elzy. Det är 
kanske passande att avsluta med några rader 
från låten Obiymy. Ni som pratar ukrainska får 
ursäkta för eventuella brister i översättningen 
texten.

 
När dagen kommer 
Då kriget tar slut 
Där jag tappade bort mig själv 
Jag såg det hela vägen till botten
Krama mig, krama mig, krama  
Så försiktigt och släpp inte taget 
Krama mig, krama mig, krama
Låt våren komma
Här är min själ 

TEXT: ANDREAS LINDROOS

bilder, videon och hälsningar till papporna som 
är kvar hemma i Ukraina. Det går inte att före-
ställa sig vad de går igenom. Jag hoppas alla 
som hjälper till på något sätt förstår propor-
tionerna av den tacksamhet och uppskattning 
som riktas mot er. En ukrainsk pappa hemma i 
Ukraina sade:

  - Jag såg familjen lämna vårt hem under 
fruktansvärd skräck. Nu ser jag mina barn le 
och skratta igen. Jag kan inte beskriva vilken 
tacksamhet jag känner mot Finland, er klubb 
och alla som hjälper.

 - Ni har visat oss vem våra sanna vänner är. 
Tack för att ni inte låter mina barn tappa tron 
på mänskligheten.

 Som IFK:are har jag aldrig känt mig så stolt 
som nu. Tack till alla er som ställer upp. Jag 
önskar alla kunde få ta del av er värme, empati 
och hjälpsamhet. 
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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
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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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Livsmedel: Mån - Fre 8-21, Lör 8-18, Sön 12-16
Järnhandeln: Mån - Fre 9-17, självbetjäning övriga tider

Virke
Impregnerat 28x95: 1,85€/m
Impregnerat 48x98: 2,95€/m
impregnerat 28x120: 2,4€/m
impregnerat 48x123: 3,95€/m

Isolering
Isover premium 33 50mm: 4,1€/m2
Isover premium 33 100mm: 5,7€/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
Gipsonit KN 11€/st
Gipsonit EK 14€/st

Färg / Olja

Vi har även hemleverans inom Petalax och Molpe

Utför all slags 
reparationer och service 

på personbilar och 
paketbilar även
AC-Service och 

däckförsäljning.

Ring 050 5608685
Robin Mylläri

ALLA FLICKOR OCH POJKAR ÄR VÄLKOMNA!
Du kan komma med när som helst och prova på.
Vi har lag och verksamhet från 2019 födda och äldre.
Ta kontakt mail@vifk.fi eller anmäl ”Ny spelare” via vår hemsida vifk.fi

 

KAIKKI TYTÖT JA POJAT OVAT TERVETULLEITA!
Voit tulla mukaan kokeilemaan koska vain.
Meillä on joukkueita ja toimintaa 2019 syntyneille ja sitä vanhemille.
Ota yhteyttä mail@vifk.fi tai ilmoita ”Uusi pelaaja” meidän kotisivuilla vifk.fi

 

BARN-FÖRÄLDRARGRUPPEN FÖR 2018-2019 FÖDDA BARN
Anmäl er till gruppen ämnad för barn och deras föräldrar som startar 
i september!  Första gången är avgiftsfri.
Anmäl er via vår hemsida vifk.fi, under fliken ”Ny spelare”. Mera info: vifk.fi

LAPSI-VANHEMPIRYHMÄ 2018-2019-SYNTYNEILLE LAPSILLE
Ilmoittaudu mukaan syyskuussa alkavaan pienille lapsille ja heidän vanhem-
milleen tarkoitettuun ryhmään. Ensimmäinen kerta on maksuton!
Ilmoittautuminen ”Uusi pelaaja” meidän kotisivuilla vifk.fi. Lisätietoa: vifk.fi

KamratfondenKamratfonden
FI70 4055 00 1241 4518

Stöd VIFK-ungdomar som behöver hjälp – 
Tukekaa VIFK-nuoria jotka tarvitsevat apua.

Du kan enkelt bidra genom att lägga in 
en summa på ”Kamratfonden”:s konto.

Se käy helposti maksamalla pankkitilille 
”Kamratfonden”.


