120 år/v
1900-2020

VIFK:s INFOBLAD VIFK:n INFOLEHTI 1/2020

5.000

LEVIKKI 7
UPPLAGA

Välj Österbottniskt, välj TVoch bredbandstjänster från
JNT till ditt bostadsbolag
Mer information ger Jukka Harju
Tel. 06 786 8255 | jukka.harju@jnt.fi

Vi
levererar
i Vasa &
Korsholm

Flickor/pojkar
2011-2015
välkommen med
ÖVER 1500 BÄRBARA

Beställ på nätet, hämta i butiken.

multitronic.fi

Multitronic har butiker i Vasa, Jakobstad,
Villmanstrand, Mariehamn och Jyväskylä.

EM:n historia, s. 9-11
Damerna i div. 1, s. 7

ORDFÖRANDES SPALT

*

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Ett historiskt år på många olika sätt
”Ett nytt år med nya möjligheter” skrev jag för en par
veckor sedan som rubrik
till min första ordförandes
spalt, det var veckan innan Coronavirusets frammarsch. Nu vet vi att vardagen har förändrats radikalt
för många av oss, och flera
förändringar kommer sannolikt att ske. År 2020 kommer
vi nog att minnas på många
olika sätt.
Men vi backar lite i tiden På höstmötet i slutet av november i fjol, blev det klart
att föreningen hade valt sin
första kvinnliga ordförande
för 2020. Jag tackar ödmjukt
för förtroendet och kommer
att göra mitt allra bästa för
att utveckla och representera vår anrika förening. Att
föreningen dessutom fyller
120 år i september, gör det
till ett jubileumsår.
Under höstmötet valdes
också en ny styrelse, med
både gamla och nya ansikten, och det gladde mig
enormt då höstmötets deltagarantal var så stort att
stolarna inte räckte till – det
ger hopp och tro att det fortfarande finns föreningsaktiva som vill vara med och
utveckla vår förening.
I föreningens stadgar står
det att bl.a. att ”Föreningens syfte är att främja,
utveckla och understöda
intresset för fotboll”. Jag
anser att det är styrelsens
främsta uppgift, att strukturera och organisera vår
verksamhet, så att vi kan
ge de verktyg våra tränare,
lagledare och andra frivilliga behöver, för att de i sin
tur kan utföra sitt värdefulla
arbete. Vår framtid - våra
juniorer, behöver en trygg
tillvaro där alla får vara just
den man är och spela fotboll
just på den nivå man själv
vill. Vi måste också bistå
våra representationslag så
att de har möjlighet att ut2 - VASA IFK 2020 -

vecklas och kunna ta steget
till nästa serienivå när tiden
är mogen.
Vi har redan beslutat att utveckla en likvärdighets- och
antimobbningsplan. Här får
vi hjälp av bl.a. Folkhälsan,
som har enormt mycket information och färdiga verktyg som vi får ta del av – Vi
tackar för det fina samarbetet.
Uppstarten för denna plan
kommer att bli ett seminarium, med temat ”Inkluderande Idrott och Föreningsliv”
med Tomislav Krzevski och
Sebastian Strandvall – båda
två ”gamla” kamrater med
massor av egna erfarenheter i ämnet. Datumet har
dock p.g.a rådande omständigheter flyttats fram till
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ett senare skede.
Ett annat steg i utvecklandet av vår förening, blev det
unika samarbetet med vår
grannklubb VPS. Tillsammans erbjuder vi i år ett gemensamt säsongskort som
gäller för VIFK herrar division II, VIFK damer division
I, och VPS division I matcherna. Det blir över 60 matcher med ett säsongskort – det
måste vara den bästa presenten för en fotbollsintresserad!
Samarbetet mellan föreningarna fördjupas i och
med att vi nu kan erbjuda
en individuell spelarstig för
alla våra spelare. Båda föreningarna strävar till att öka
antalet spelare i representationslagen från den egna

regionen – det är ju dem vi
alla vill se på plan. Vi vill se
flera spelare på landslagsnivå och våra juniorer behöver
få flera förebilder.
Vi hoppas att samarbetet
skall utveckla fotbollskulturen i Vasa – att vi öppnat
dörrarna till något nytt, där
både staden och näringslivet i regionen vill var delaktiga i. I år kommer vi verkligen
att behöva allt stöd vi kan få,
för att kunna ro hem denna
säsong.
Vi är fortsättningsvis också
en del av WFA och fokus i
detta samarbete ligger på att
få en kvalitativ utbildning för
tränarna i alla samarbetsföreningar, vilket kommer att
leda till duktiga och motiverade spelare i framtiden.

Inom vår förening i Vasa
IFK har vi alltid visat respekt
för varandra, haft en öppen
och ärlig dialog och har en
för mig helt fantastisk slogan ”En gång kamrat – alltid
kamrat”.
Vi står upp för varandra
och vill allas väl, vi sätter laget före jaget och jobbar mot
gemensamma mål.
Nu mer än någonsin behöver vi kamrater!
Kom med i talkot ”operation VIFK 2020” genom att
köpa ett säsongskort eller bli
medlem i vår förening.
Cisse Grönholm
Ordförande Vasa IFK

Historiallinen
vuosi monin tavoin
”Uusi vuosi ja uudet mahdollisuudet” kirjoitin pari
viikkoa sitten ensimmäisen
puheenjohtajapalstani otsikoksi viikkoa ennen Koronaviruksen puhkeamista.
Nyt tiedämme, että arki on
monen osalta muuttunut aivan radikaalisti ja lisämuutoksia on todennäköisesti
tulossa. Vuotta 2020 tulemme muistamaan monin eri
tavoin.
Mutta
peruuttakaamme
ajassa hieman taaksepäin
– Syyskokouksessa viime
vuoden marraskuussa kävi
ilmi, että seura oli valinnut
puheenjohtajakseen
naisen ensimmäistä kertaa,
vuodeksi 2020. Kiitän nöyrästi luottamuksesta ja teen
parhaani kehittääkseni ja
edustaakseni perinteikästä
seuraamme. Se, että seura lisäksi täyttää 120 vuotta
syyskuussa tekee vuodesta
varsinaisen juhlavuoden.
Syyskokouksessa valittiin
myös uusi hallitus, jossa on
vanhoja ja uusia kasvoja ja
minua ilahdutti suuresti, kun
syyskokouksessa oli niin
paljon osallistujia, että tuolit
loppuivat kesken – se antaa
toivoa ja uskoa, että vielä on
olemassa seura-aktiiveja,
jotka haluavat olla mukana
kehittämässä seuraamme.
Seuran säännöissä lukee
mm. että ”Seuran tarkoitus
on edistää, kehittää ja tukea kiinnostusta jalkapalloon”. Minusta hallituksen
päätehtävä on rakentaa ja
organisoida
toimintaamme niin, että voimme antaa
tarvittavat työkalut valmentajillemme, joukkueenjohtajillemme ja muille vapaaehtoisille, jotta he voisivat
tehdä arvokasta työtään.
Meidän
tulevaisuutemme
– juniorimme tarvitsevat
turvallisen ympäristön, jossa kaikki saavat olla juuri

sellaisia kuin he ovat ja pelata jalkapalloa juuri sillä tasolla kuin he itse haluavat.
Meidän täytyy myös auttaa
edustusjoukkueitamme, että
heillä olisi mahdollisuus kehittyä ja nousta seuraavalle
sarjaportaalle, kun sen aika
tulee.
Olemme jo päättäneet
kehittää tasa-arvo- ja kiusaamista
vastustavan
suunnitelman. Tässä meitä
auttaa Folkhälsan, jolla on
valtavasti tietoa ja valmiit
työkalut, joita me saamme
käyttää. Kiitämme tästä hienosta yhteistyöstä. Tämän
suunnitelman alkajaiseksi
on seminaari, jonka aiheena
on
”Inklusoiva Urheilu ja
Seuratoiminta”, jota johtaa
Tomislav Krzevski ja Sebastian Strandvall – molemmat ”vanhoja” kamraatteja,
joilla on paljon kokemusta
aiheesta. Päivämäärää on
sattuneista syistä siirretty
eteenpäin.
Toisen askeleen seuramme kehityksessä, muodosti ainutlaatuinen yhteistyö
naapuriseuran VPS:n kanssa. Yhdessä tarjoamme
yhteisen kausikortin, joka
kelpaa VIFK:n miesten Kakkosen, VIFK:n naisten Ykkösen ja VPS:n Ykkösen
otteluihin. Siitä tulee kaikkiaan yli 60 ottelua yhdellä
kausikortilla – sen täytyy olla
kaikkien jalkapallofanien paras lahja!
Seurojen välinen yhteistyö
tiivistyy, kun me nyt pystymme tarjoamaan henkilökohtaisen pelaajapolun kaikille
pelaajillemme. Molempien
seurojen pyrkimyksenä on
omalta seudulta tulevien
pelaajien määrän kasvattaminen edustusjoukkueissa
– heitähän kaikki haluavat
kentällä nähdä. Haluamme
nähdä lisää pelaajia maajoukkuetasolla ja meidän
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juniorimme tarvitsevat lisää
esikuvia.
Toivomme yhteistyömme
edistävän Vaasan jalkapallokulttuuria - että olemme
avanneet ovia johonkin uuteen, jossa sekä kaupunki
että elinkeinoelämä haluavat olla osallisina. Tänä vuonna tulemme todellakin
kaipaamaan kaikkea tukea,
jota vain on tarjolla, jotta selviämme tästä kaudesta.
Olemme jatkossakin osa
WFA:ta ja tämän työn fokus
on siinä, että pystymme tarjoamaan laadukkaan koulutuksen kaikille yhteistyöseurojen valmentajille, mikä
sitten johtaa siihen, että
saamme päteviä ja motivoituneita pelaajia jatkossa.
Seurassamme, Vaasan IFK:ssa olemme aina kunnioittaneet toisiamme ja ylläpitäneet avointa keskustelua, ja
meillä on minusta aivan fantastinen iskulause ”Kerran
kaveri – aina kaveri”.
Tuemme toinen toisiamme
ja toivomme kaikille kaikkea
hyvää, asetamme joukkueen ennen egoa ja käymme
kohti yhteisiä tavoitteita.

Nyt, jos koskaan tarvitsemme kavereita!
Tulkaa mukaan talkoisiin
”operaatio VIFK 2020” osta-

malla kausikortin tai hankkimalla seuran jäsenyyden.
Cisse Grönholm
Puheenjohtaja VIFK

Bidrag, Understöd och Donationer tas emot till

KAMRATFONDEN
Det kommer fler och fler ansökningar till Kamratfonden
– En fond ur vilken Vasa IFK delar ut medel för speciellt
mindre bemedlade barn och ungdomar –
så att alla har lika möjlighet att delta i verksamheten.
I enlighet med fondens syfte kan fonden årligen utdela
stipendier av olika storlek.
Kriterierna för utdelningen är följande:
- spelarens socioekonomiska bakgrund
- spelarens engagemang
- storleken på spelarens avgifter till VIFK och laget
Stipendier kan sökas under hela verksamhetsåret.
Ansökningarna görs skriftligen genom det egna lagets
lagledning till fondens ledningsgrupp.
Ansökningarna behandlas konfidentiellt.
Frivilliga donationer, understöd och bidrag kan betalas till
KAMRATFONDENS konto:

FI70 4055 0012 4145 18
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“Det finns inga motgångar,
bara möjligheter”

PREMIÄR: 12.9.2020
Stora scenen

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215

T

WWW.WASATEATER.FI

Kaikkea Sähkössä

etab electric oy
Allt inom El

VVS-installation
010 292 2530

www.elmontoren.com

Smakliga luncher vardagar
kl. 10.30-14.45

B. Lax Rör Ab

Catering inför vårens och
sommarens fester

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

Skeppsredaregatan 1, Vasa
Tel. 050-5431528

Kamratfonden
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”.

FI70 4055 00 1241 4518
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Stig-Göran Myntti,1925-2020
Tidernas mest framgrångsrika VIFK:are har gått bort. Stig-Göran Myntti
blev 94 år. Under sin aktiva karriär han det bli hela 121 mål i FM-serien,
tre stycken FM-guld med VIFK och 61 A-landskamper inklusive deltagande vid OS år 1952. Lägg då till ett VM-silver i bandy plus ett FM-silver
och 12 A-landskamper. Detta i hans sidogren!
Vaasan IFK:n kaikkien aikojen menestyksekkäin pallotaituri on kuollut.
Stig - Göran Myntti kuoli 94 vuoden iässä. Aktiiviaikanaan hän teki kaikkiaan 121 maalia SM- sarjassa, voitti kolme mestaruutta VIFK: ssa, pelasi 61 A- maaottelua ja osallistui olympiakisoihin 1952. Tämän lisäksi
hän voitti MM- hopeaa jääpallossa ja yhden SM- hopean ja pelasi 12 Amaaottelua, siis sivulajissaan.
Stig – Göran Myntin meriittilista on kieltämättä pitkä. Kaiken lisäksi
hänelle oltiin tarjoamassa ammattilaissopimusta Espanjaan ja Italiaan.
Italiassa tuli ongelmia työluvan kanssa. Espanjassa hänelle tarjottiin
kolmivuotista sopimusta mutta se oli hänestä aivan liian pitkä. Mutta
hyvä ystävä sentään! Sinun olisi pitänyt edes kokeilla! Helppo sanoa
tänä päivänä. Maailma oli jollain tapaa suurempi noihin aikoihin.

Då VIFK nu fyller 120 år känns det
naturligt att ibland återknyta till det
som har varit. Men lite ledsamt att
behöva inleda med ett dödsbud. För
en kort tid sedan nåddes vi av budet
om att Stig-Göran Myntti hade gått
bort i en aktningsvärd ålder av 94 år.
Det är knappast någon överdrift att
säga att denne Myntti var den mest
meriterade VIFK:aren genom tiderna.
Bland annat var han på vippen att
bli proffs under en tid då sådant var
allt annat än vardagsmat. Det kom
bud både från Spanien och Italien.
I fallet med den spanska klubben
hette det att Myntti ville skriva på för
högst två år medan klubbledningen
krävde att han skulle stå till förfogande för tre år framåt.
För en kille som var född i Malax
år 1925 måtte det ju nog ha känts
ganska konstigt att proffslag nere
på kontinenten visade intresse? Inte

vet jag. Jag har tyvärr aldrig träffat
Stig-Göran Myntti. Han hade inte
bott i Vasa på många år.
I fallet med de två klubbar som visade intresse i Italien skall det ha
strandat på arbetstillståndet. Vore
kul att veta mer om allt det där. På
den där tiden började man strama åt
utlänningskvoten.
Räknar man tiden från VIFK:s första av tre FM-guld (1944) till den sista medaljen (brons, 1955) framstår
VIFK helt klart som landets bästa fotbollslag under den perioden. Myntti
var med under hela den här epoken.
En bidragande orsak till att VIFK
var så bra var att de flesta spelade
bandy på vintern. Så innan det blev
aktuellt för fotbollsspelarna att träna året runt gjorde VIFK:arna detta i
större utsträckning än många andra.
Då Myntti redan hunnit fylla 31 år
ordnades bandy-VM för första gången. Detta i Helsingfors år 1957. Öpp-

ningsmatchen mot Sverige lockade
15.000 åskådare till Olympiastadion. Inte bara det. Nu genomfördes
den första direktsändningen i Finlands TV. Finland vann med 4-3. Då
Sverige sedan kryssade mot Sovjet
räckte det med oavgjort för Finland i
den sista matchen. Här var ryssarna
klart bättre. Det blev 1-6 inför 14.000
åskådare. Myntti var med i det lag
som tog VM-silver. Huruvida han var
i öppningselvan vet jag inte.
Men totalt 12 A-landskamper blev
det i bandy. Här hann Myntti även ta
hem FM-silver.
I paradgrenen fotboll blev det hela
61 A-landskamper. I fotboll blev han
finländsk mästare med VIFK åren

1944, 1946 och 1953. Sammanlagt
gjorde han 121 mål i högsta serien.
Av dessa 121 mål prickade han in
15 stycken år 1948. Det här räckte
till för att bli målkung.
I Vasa IFK:s fotbollslag spelade
han åren 1943-65, med undantag
för en säsong i RU-38 (Björneborg)
i slutet av 1950-talet. Landslagsdebuten skedde 1945, direkt efter kriget. Sin sista landskamp spelade
han så sent som 1958. Han var också med i Finlands OS-lag år 1952.
Men där åkte man tyvärr ut efter en
enda match.
Claus

BYGG & RENOVERING - FRÅN GRUND TILL TAK
Vi är en bygg- och
renoveringsfirma från
Korsholm som utför
mångsidiga arbeten
åt både små och
stora kunder.
Läs mer: timbergs.fi

• grundarbeten, tak, murning och nybyggen
• köks- och badrumsrenoveringar
(VTT:s våtrumscertifikat)
målning
och tapetsering, kakelarbeten
•
montering
av inredningar
•
VVS-arbeten
•
• cellulosaisolering som lösull och skiva
• även större projekt t.ex. industrihallar och radhus
Hultvägen 180, 65630 Karperö
Ring 040 910 4166 eller 050 525 6673
dennis@timbergs.fi, www.timbergs.fi

Öppet varje vardag mellan 07.15–15.00

Tel. 044 986 2049
Wolffskavägen 36, 65100 Vasa

www.leisoncafe.fi
120 år/v 1900-2020 - VASA IFK 2020 - 5

B-tytöillä
nuorennettu joukkue

SPELAS I VASA SENARE

VIP BILJETTER
Ingår: inträdesbiljett, måltid i VIP-restaurang, två drinkbiljetter, personliga sittplatser på läktarens VIP-område.
Mat: sallad, varmrätt, batong, kaffe och kaka
Dryck: vin, öl, logdrink, cider eller alkoholfritt (mineralvatten, läsk)

Pris: 69€/pers.

Beställning av VIP-biljetter senast 3.4.2020 e-post till events@vifk.fi, märke ” VIP 10.4 Finland-Portugal”
Meddela antal VIP-biljetter och antal extra drinkbiljetter (6€/st.)

VIP LOGE
10 PERS. LOGE
Ingår: inträdesbiljett, egen VIP loge, VIP-buffé inkl.
kaffe och kaka, personliga sittplatser utanför VIP-logen.

Pris: 850€/loge

20 PERS. LOGE
Ingår: inträdesbiljett, egen VIP loge, VIP-buffé inkl. kaffe
och kaka, personliga sittplatser utanför VIP-logen.

Pris: 1600€/loge

30 PERS. LOGE
Ingår: inträdesbiljett, egen VIP loge, VIP-buffé inkl. kaffe och kaka,
personligasittplatser utanför VIP-logen.

Pris: 2250€/loge

VIP-loge drinkbiljetter 6€/st. (vin, öl, longdrink, cider, alkoholfri)

VIFK:n B-tytöt selviävät tavallisesti karsinnoista
SM-sarjaan. Viime vuonna loppusijoitus oli itse asiassa
neljäs. Koko maassa, siis! Tänä vuonna tilanne on haasteellisempi. Joukkuetta on voimakkaasti nuorennettu.
Vain kuusi tyttöä viime vuoden joukkueesta on jäljellä.
Viime vuonna rungon muodostivat 2001 syntyneet tytöt.
Nyt heidät on korvattu 2004 syntyneillä. Toisaalta joukkueilla on mahdollisuus käyttää paria yli-ikäistä pelaajaa
per ottelu. Mutta kuitenkin.
SM-karsinnan 16 joukkuetta oli jaettu kahteen lohkoon. Ilves, ONS ja JyPK olivat suhteellisen ylivoimaisia
pohjoislohkossa. HJK on jyrännyt etelälohkossa. Neljä
parasta jatkoi suoraan SM-sarjaan, joukkueet sijoilla 5-6
karsivat etelälohkosta tulevaa joukkuetta vastaan.
Voitoilla HauPaa ja KPV:tä vastaan VIFK piti kaksi
joukkuetta takanaan, kun kaksi kierrosta oli vielä jäljellä.
“Kuuden pisteen ottelu” TP-47:ää vastaan päättyi kuitenkin tappioon.
Karsintasarjan oli tarkoitus päättyä maaliskuun puolessa välissä. Viimeisellä kierroksella, kotona Pallo-Iiroja
vastaan, oli paljon pelissä. Tai ainakin niin luultiin. Mutta
kierros peruttiin. Ainakin toistaiseksi. Mitä nyt tapahtuu?
Kun lehti ilmestyy ehkä lukija tietää enemmän tästä kuin
kirjoittaja tätä kirjoitettaessa.
Tilanne oli se, että VIFK, TP-47 ja KPV olivat kaikki
kuudessa pisteessä. Kaikki voittivat HauPan ja pelasivat
muuten ristiin. VIFK:lla oli kuitenkin kolmikosta huonoin
maaliero ennen viimeistä kierrosta.
Tulevina vuosina joukkuetta ei nuorenneta yhtä rajusti.
Silloin VIFK on taas SM-sarjassa. Vai mitä tytöt? Mutta
mitä tapahtuu tänä vuonna?
Claus

VIP-loge beställning senast 3.4.2020 e-post till events@vifk.fi, märke ” VIP 10.4 Finland-Portugal”
Meddela logens storlek (10, 20 eller 30pers.) samt antal drinkbiljetter.
I priserna ingår moms.

Försäljning och Service av maskiner
SERVICE AV
LANTBRUKSMASKINER,
RESERVDELAR,
TILLBEHÖR,
OLJOR MM

Priser fr. 990 €

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa • Tel. 318 2950, 0500-364 688
www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi
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Auktoriserad
Valtra, Fendt,
John-Deere och
Sampo Rosenlew
-service

Utmaningarna har varit många för våra B-flickor i
FM-kvalet. Rätt väntat, eftersom stommen i fjolårets
lag blev överåriga. Självfallet är det ofta så i ett juniorlag. Men i det här fallet byggde fjolårets lag på de som
var födda 2001 och nu blev för gamla. Mot KPV blev
det ändå seger och nytt hopp i kampen om en plats
i FM-serien. Längst till höger lagets målvakt Janina
Saarenmäki, som fick spelarpriset. I KPV gick priset till
Amanda Kass. Som prisutdelare fungerade vasabon
och forne VIFK:aren Lars Mosander, som numera är
biträdande tränare för damlandslaget.

Damlaget hoppas
på en säsong
utan allt för stora
skadeproblem
Dags för en ny säsong och nya
mål för Vasa IFK:s damer. Förra säsongen slutade damerna på en fjärde plats i damettans tabell. Nu har
damerna ändrat om i träningsupplägget och hoppas på att det kommer ge resultat som visas genom en
plats högre upp i tabellen.
Kris Huckstepp fortsätter som huvudtränare för säsong 2020. Även
Jenna Påfs fortsätter en till säsong
med damerna som fystränare.
Förra säsongen var ganska turbulent för Vasa IFK:s damer. Många
skador gjorde att det blev flera
ändringar i spelsystemet och spelarupplägget. Sofia Näs skadade knät
under första matchen i säsongen
och opererades under våren. Malin
Nordlund opererade knät i februari
och kom tillbaka på planen före säsongstart, men var tvungen att lägga skorna på hyllan mitt under säsongen på grund av skador i knät.
Jag själv (Emilia Grönholm) opererade knät två gånger under säsongen på grund av en meniskskada och
var borta från juni.
Spelatruppen har ändrats en del
från förra säsongen. Några spelare från förra året kommer inte att
spela med damerna i år på grund av
skador och studier. Frida Peltonen,
Maija Tapaninen, Maria Aarnio, Malin Nordlund och Sofia Näs. Vi från
Vasa IFK önskar er stort lycka till!
Ett nytt namn ni kommer se på
planen i år är Ruusa Portaankorva
som har spelat de senaste säsongerna med både ligalaget ONS och
RoPS. Ruusa spelar helst som anfallare och hon hoppas på att få mycket spelminuter, utvecklas och göra
mål.
Ett bekant namn är Matilda Rosenlöf som spelar sin andra säsong
med Vasa IFK:s damer. Matilda
hade en kort paus från fotbollen
förrän hon bestämde sig för att börja spela med damerna förra säsongen. I år vill hon fortsätta utvecklas
och få mera speltid.

Matilda Rosenlöf ja Ruusa Portaankorva odottavat innolla Ykkösen sarjakauden alkua. Ruusalla (oik.) on liigarutiinia ONS:n ajoilta. IK Myran ja ONS putosivat viime vuonna korkeimmalta sarjatasolta. Siinä on meille ehkä
kaksi kovaa vastustajaa VIFK:lle, joka viime kaudella jäi neljänneksi useista loukkaantumisista huolimatta. Tänä
vuonna on ollut enemmän loukkaantumisia ennalta ehkäiseviä harjoituksia, mikä toivottavasti johtaa tuloksiin.
Matilda Rosenlöf och Ruusa Portaankorva ser fram mot årets division 1-säsong. Ruusa (t.h.) har ligarutin från
ONS. Tillsammans med IK Myran föll ONS ur den högsta serien ifjol. Där har vi kanske två tuffa motståndare för
VIFK, som efter ett fjolår fyllt av skador ändå slutade på fjärde plats. I år har man haft mer skadeförebyggande
träning än förut, vilket förhoppningsvis ger resultat.

Både Matilda och Ruusa berättar
att laget ser väldigt starkt ut redan
nu. Damerna styrka är mångsidiga spelare, snabbhet och styrka.
Dessutom är lagandan och kämpar
glöden enormt stor inom laget och
med den tror Matilda att damerna
kommer ta sig långt med.
Den här säsongen satsar damerna en träning på att bara förebygga

knä- och vrist skador. Träning för
att stärka muskler och förbättra
konditionen fortsätter kontinuerligt från förra säsongen. Matilda
beskriver det nya upplägget som
något väldigt positivt:
- Vi har haft ett litet annat upplägg
på försäsongen det här året jämfört med förra. Vi har satsat mer
på att bygga upp styrkan, därav

mera gymträning samt stärka viktiga muskler som behövs för att inte
skada sig lika lätt. Löpträningen har
vi mera inbakad i de vanliga bollträningarna, jämfört med ifjol när vi
sprang skilt på löpbana efter träning. Ett bra upplägg i mitt tycke!
Laget känns stabilt och starkt.
Emilia Grönholm
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www.skandialattia-golv.fi

050-495 9880

Vasa IFK flickor födda 2005 kommer att stå som arrangör för F15 Laura Kalmari FM-turneringen
inkommande sommar. Turneringen spelas i Vasa och Korsholm den 23.-26.7.2020. I turneringen
deltar sammanlagt 15 lag + Vasa IFK. Deltagarna till turneringen avgörs via kval under våren. SMturneringens deltagarkvot är att 10 lag är från Liiga Etelä och 5 lag från Liiga Pohjoinen.
Turneringen spelas 11v11.

Vasa IFK tytöt 2005 syntynyt on valittu T15 Laura Kalmari SM-turnauksen järjestäjäksi. Laura
Kalmari SM-turnaus pelataan Vaasassa ja Mustasaaressa 23.-26.7.2020. Turnaukseen osallistuu
15 joukkuetta ja Vasa IFK. Laura Kalmarin SM-turnaukseen pääsee kevään aikana järjestettävän
karsinnan kautta. Turnauksen osallistujakiintiöt ovat Liiga Etelä: 1. - 10. sijoittuneet ja Liiga
Pohjoinen: 1. - 5. sijoittuneet + Vasa IFK. järjestäjä. Pelimuoto turnauksessa on 11v11.

Bo nära idrotten,
bo i Vörå!

www.vora.fi/bygga-och-bo/lediga-tomter

Turnaus

Järjestävä seura

Paikkakunta

Kai Pahlman SM -lopputurnaus, 16 joukkuetta,
30.7.-2.8.2020

JJK Juniorit ry

Jyväskylä

P15 II-taso, 8 joukkuetta, 31.7.-2.8.2020

Hyvinkään Palloseura

Hyvinkää

P14 I-taso, 16 joukkuetta, 7.-9.8.2020

Eerikkilän Urheiluopisto

Eerikkilä

P14 II-taso, 8 joukkuetta, 7.-9.8.2020 > 31.7-2.8.

Hyvinkään Palloseura

Hyvinkää

P13 I-taso, 16 joukkuetta, 7.-9.8.2020

RoPS

Rovaniemi

P13 II-taso, 8 joukkuetta, 7.-9.8.2020 > 31.7-2.8.

Hyvinkään Palloseura

Hyvinkää

Laura Kalmari SM -lopputurnaus, 16 joukkuetta,
23.-26.7.2020

Vasa IFK

Vaasa

T15 II taso, 11v11, 8 joukkuetta, 7.-9.8.2020

Masto Cup

Lahti

T14 I-taso, 16 joukkuetta, 30.7-2.8.2020

Eerikkilän Urheiluopisto

Eerikkilä

T14 II taso, 11v11, 8 joukkuetta, 7.-9.8.2020

Masto Cup

Lahti

T13 I-taso, 16 joukkuetta, 7.-9.8.2020

Pallokissat

Kuopio

T13 II taso, 8v8, 16 joukkuetta, 7.-9.8.2020

Masto Cup

Lahti
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NYA KamratSPELARE

fonden

Alla fotbollsintresserade flickor och pojkar födda 20112015, ta kontakt med oss på tel 044-0331624 eller anmäl ditt intresse via vår websida www.vifk.fi/ny-spelare
Välkommen med i Vasa IFK familjen

Klobbskatvägen 185 | 65970 Söderudden
info@kvarkenbrewery.com | 044 971 9202

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

UUDET
PELAAJAT
Du kan enkelt bidra genom att lägga in en summa
på ”Kamratfonden”:s
Kaikki jalkapallosta
kiinnostuneetkonto.
tytöt/pojat
v 2011-2015 syntyneet, ottakkaa rohkeasti yhteyttä
Se käy helposti maksamalla pankkitilille
puh 044-0331624 tai kotisivujemme kautta
”Kamratfonden”.
www.vifk.fi/uusi-pelaaja
Tervetuloa mukaan Vasa IFK perheeseen

FI70 4055 00 1241 4518
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Behöver du en hyreslägenhet ?

Tarvitsetko vuokra-asunnon ?

Vi har radhus- eller våningshus
lägenheter i Smedsby, Kvevlax,
Solf, Petsmo, Jungsund och i
Replot.

Meillä on rivi- tai kerrostalo asuntoja
Sepänkylässä, Koivulahdessa
Sulvalla, Petsmossa, Jungsundissa
sekä Raippaluodossa,

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

Ö

en
hjälpande
hand
050-5899741

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.
Malax
www.enhjalpandehand.fi

Kaikkien aikojen EM–kisashokit:
Tsekkoslovakia, Kreikka ja Tanska
Suomen
selviytyminen
EM- kisoihin tekee niistä
todella
mielenkiintoiset.
Selväähän on, että olemme kisoissa altavastaajia.
Ensinnäkin vastustajilla on
niin suuri määrä pelaajia mistä valita ja siitä me voimme
vain unelmoida. Mutta hyvä
näin. Varmasti löytyy paljon syitä miksi me olemme
mukana kisoissa nyt. Meillä
oli hitusen verran onnea
lohkoarvonnassa. Mutta kaikki palloiluhallit ja tekonurmikentät ovat pidentäneet
kautta ja se on ajan myötä
vaikuttanut asiaan. Mutta
sitten olen kyllä sitä mieltä,
että kaikki te/me, jotka olemme eri tavoin työskennelleet
jalkapallon parissa voimme
ottaa osan kunniasta. Perusta luodaan ruohonjuuritasolla. Vähän käy sääliksi,
että sellaiset kuin Litmanen
ja Hyypiä eivät koskaan
saaneet pelata EM- tai
MM-kisoissa.
Nythän kaikki on vähän
sekaisin. ”EM-kisat pelataan 12.6- 12.7 ja jännitystä
on luvassa”, olin jo ehtinyt
kirojoittaa. Mutta nehän pelataan vasta vuoden päästä.
Kisojen alla lehdissä, TV:ssä ja somessa tulee siinä
vaiheessa tietysti olemaan
vilkastakin kuhinaa – mutta
VIFK Magazine ottaa varaslähdön katsomalla turnauksen historiaa.
Sujuuko kaikki odotusten
mukaan vai onko meille tarjolla yllätyksiä, jotka aina
antavat oman lisämausteensa kisoille? Tuskinpa
kukaan oli veikannut Kreikkaa vuoden 2004 mestariksi. Sama juttu Tanskan
suhteen 28 vuotta sitten
– ja Tsekkoslovakian 1976.
Silloin Länsi-Saksa hävisi rankuilla ”CSSR”:tä – eli
Tsekkoslovakiaa – vastaan.
Näissä yhteyksissä puhuta-

an usein ”tsekeistä”, mutta
juuri sillä kertaa joukkueessa oli enemmän slovakkeja.
Muistiinpainuvimmat hetket
aiheuttivat kuitenkin Dukla
Prahan maalivahti Ivo Viktor
ja paikalliskilpailijan Bohemians:in Antonin Panenka.
Viktor oli maalissa aivan
uskomattoman hyvä ja Panenka ratkaisi mestaruuden
Tsekkoslovakialle pistämällä
löysän roikun keskelle maalia. Yksi absurdeimmista
näkemistäni maaleista tällä
tasolla. Katsokaa itse Youtubesta!
Vuonna 1992 olin ollut
melko pitkään USA:ssa ja
palasin kotiin juuri ennen
EM-kisoja. Tein välilaskun
Zürichissä, enkä millään voinut tajuta miksi lehdet olivat
pullollaan juttuja Tanskan
maajoukkueesta. Kisathan
olivat vasta alkamassa ja
tanskalaisethan eivät olleet selvinneet loppupeleihin.
Nythän asiat sattuivat olemaan sillä mallilla, että he
voittivat loppujen lopuksi
koko kisat. Jugoslaviassa
oli syntynyt sisällissota ja
sen takia Tanska sai paikan
EM–kisoissa. Tanska hävisi
Ruotsille lohkopelissään ja
selvisi semifinaaleihin voitettuaan Ranskan 2–1 aivan
lopussa. He voittivat hallitsevan mestarin Hollannin
rankuilla ja sitä seurasi aivan sensaatiomainen voitto
(2-0) Saksasta, joka vuonna
1990 oli yhdistynyt DDR: n
lakattua olemasta.
Yhtä odottamaton oli Kreikan mestaruus kuusitoista
vuotta sitten. Portugalilla oli
kotikenttäetu ja selvisi loppuotteluun. Siihen ilo sitten
päättyikin. Kreikka ei tarjoillut mitään maali-ilottelua.
Puolustus kesti ja aina onnistuttiin tekemään maali.
Se riitti. Niin ikään loppuottelussa, jossa Angelos Cha-

De första årtiondena var omfattningen av EM blygsam. Först ut var Sovjet, som vann i
Frankrike år 1960. Mest känd i laget var målvakten Lev Jasjin, kallad "Svarta spindeln".

risteas teki ottelun ainoan
maalin. Ruotsin ja Tanskan
tasapeli lohko-ottelussa aiheutti kova kränää. Se nimittäin takasi molemmille
jatkopaikan. Italiassa jopa
väitettiin, että se oli sopuottelu. No niin, itsestään muut
tuntee.
Mielenkiintoista
touhua
vuosina 1976, 1992 ja 2004
siis. Entäs muut EM-kisat?
Tässä seuraa pieni katsaus:
2016 – Islanti raikas tuulahdus
Tuntui vähän nololta kun
Portugali voitti 2016. Kolme
tasapeliä riitti juuri ja juuri
jatkopeleihin yhtenä lohkokolmosena. Sitten seurasi
voitto Kroatiasta jatkoajalla,
Puolasta selvittiin rankkareilla ja semifinaalissa kaatui
Wales 2-0 normaalipelissä.
Loppuottelussa isäntämaa
Ranskaa vastaan ottelun

ainoa maali syntyi 109 minuutin jälkeen.
Islanti sen sijaan oli hauskempi tuttavuus. Heidän
voittonsa Englannista puolivälierissä on minun vuoden
2016 EM- kisojen hauskin
muistoni. Valitettavasti Ranskaa vastaan neljännesvälierissä tuli tappio.
Sitten en voi olla ihmettelemättä sitä, että kaikkien
mielestä on muka hämmästyttävää, kun Englanti
putoaa jatkosta suuressa
turnauksessa. Nehän ei koskaan kestä perille asti. ”MM
1966?” Tiedän, tiedän...
Mutta kuitenkin...

ja löi Italian tylysti 4-0. Kaksi
viimeistä maalia syntyi tosin
aivan ottelun loppuhetkillä.
Samat joukkueet kohtasivat
jo alkulohkon ensimmäisellä kierroksella; silloin ottelu
päättyi tasan. Jos Espanja
olisi hävinnyt Kroatialle alkulohkonsa viimeisessä pelissä, olisi jatkopaikka jäänyt
haaveeksi. Välierä voitettiin vasta rankkareilla, joten
Espanjan tie loppuotteluun
ei ollut helppo. Alkulohkojen
ainoa täyden pistepotin ottanut joukkue oli Saksa, joka
vaikutti tutun vahvalta – mutta sitten Italia voitti maiden
välisen välierän.

2012 – Espanja puolusti
mestaruutta

2008 – Vihdoinkin Espanjan vuoro

Kahdeksan vuotta sitten
kisat oli jaettu Puolan ja
Ukrainan kesken. Mukana
oli 16 maata. Loppuottelu oli
merkillinen tapaus – Espan-

Saksalaiset olivat viedä
voiton kotiin ihmeellisellä
tavalla. Hädin tuskin he selvisivät Itävallasta ratkaisevassa
lohko-ottelussaan.

120 år/v 1900-2020 - VASA IFK 2020 - 9

Sen jälkeen maalin voitot
sekä
neljännesvälierissä
että semifinaaleissa. Loppuottelussa eteneminen kuitenkin pysähtyi kuin seinään
Espanjaa vastaan. Se tuntui
oikeudenmukaiselta. Samalla on kuitenkin muistettava, että Espanja selvisi Italiasta vasta rangistupokuilla.
Mutta minkä joukkueen vire
kestäisi koko turnauksen.
2000 – Ranska käänsi
ottelun Italiaa vastaan
”Panenka” kallas det då man vid en straffläggning lurar
målvakten att kasta sig - för att själv enkelt chippa in bollen
i mitten av målet. Den som gett sitt namn åt denna fräckhet var Antonin Panenka. Då Tjeckoslovakien sensationellt
besegrade Väst-Tyskland på straffar i finalen år 1976 avgjordes det hela på detta sätt. Att målvakten var den legendariske Sepp Maijer gjorde inte saken sämre. Man talar ofta
om ”tjecker” i de här sammanhangen. Men just den gången
var det ovanligt nog fler slovaker än tjecker i landslaget.
Sedan 1993 är landet uppdelat i Tjeckien och Slovakien.
Väst-Tyskland å sin sida gick ihop med DDR 1990. Så numera talar man ju enbart om Tyskland.

Ennen Espanjaa Kreikka oli siis mestari vuonna
2004. Ennen sitä Ranska
voitti. Ensimmäistä kertaa
kaksi maata Belgia ja Hollanti olivat kisajärjestäjinä.
Italia oli kullassa kiinni aivan
loppuhetkille saakka Ranskaa vastaan, joka kuitenkin onnistui viemään pelin
jatkoajalle. David Trezeguen laukaus maalin kattoon
pelasti kullan Ranskalle.
Ranskalaisilla oli onni myötä. He selvisivät neljännesvälieriin ja semifinaaleihin
yhden maalin turvin ja kaksi
viimeistä peliä he voittivat
”kultaisella maalilla.” Mutta
sellainenhan on juuri mestarille ominaista. Turha kai puhua mistään onnesta. Hyvät
joukkueet pelaavat itselleen
ratkaisevat maalit. Näinhän
se vain on.
1996 – Bierhoff ratkaisi
lisäajalla
Nyt kisat pelattiin ensimmäistä kertaa 16 joukkueella. Kisojen mottona oli
”Jalkapallo tulee kotiin.” Tarkoituksena oli, että Englanti
voittaisi sopivasti vuoden
1966 MM-kullan 30-vuotisjuhlien kunniaksi. Ehkä
juuri täällä Gary Lineker
totesi, että ”jalkapalloa pelataan 90 minuuttia, sitten
saksalaiset voittavat rangaituspotkuilla.” Sillä tavalla
nimittäin englantilaiset putosivat jatkosta. Se ei paljoa
lohduttanut, että Alan Shearer voitti maalikuninkuuden
5 maalillaan. Tsekki yllätti
mutta ei pystynyt voittamaan
Saksaa loppuottelussa. Oli-
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ver Bierhoff ratkaisi ottelun
EM-kisojen ensimmäisellä
”kultaisella maalilla.”
1988 – Muistatteko van
Bastenin unelmaosuman?
Tanska voitti siis 1992.
Mutta 1988 oli hollantilaisten
voittokulkue ja erityisesti AC
Milanin tähtitrion Rijkardin,
Gullitin ja van Bastenin. Se
että van Bastenista tuli maalikuningas on oma juttunsa. Mutta hänen maalinsa
loppuottelussa
pienestä
kulmasta ja vielä” suoraan
liikkeestä” on ainakin minulle näiden kisojen suuri juttu.
Näihin aikoihin elettiin mielenkiintoisia vaiheita. Kun
EM- kisoja pelattiin seuraavan kerran, ei finaalijoukkuetta Neuvostoliittoa tai
isäntämaata Länsi-Saksaa
enää ollut olemassakaan.
Berliininmuuri oli kaatunut,
Saksa yhdistynyt ja Neuvostoliitto hajonnut.
1984 – Platini kisojen
kuningas
Kotikenttä ei välttämättä
aina ole etu. Mutta 1984
Ranskalla oli monta hyvää
pelaajaa, joten voitto ei ollut mikään yllätys. Kaikista paras oli Michel Platini.
Hän teki kaiken kaikkiaan 9
maalia. Se että hän onnistui
loppuottelussa
Espanjaa
vastaan kahdesti oli täysin
oikeudenmukaista. Siitemmin hän on tehnyt n.s. ”mielenkiintoinsen jalkapallouran
kentän ulkopuolellakin” ja
hän on kauan kuulunut jalkapallomaailman mahtaviin.
Valitettavasti hän meni liian
pitkälle jossain vaiheessa.
1980 – ”Kokonaista”
kahdeksan joukkuetta
osallistui
Italiassa esitettiin uusi
malli. Ensimmäistä kertaa
oli kahdeksan joukkuetta
kahdessa neljän joukkueen
lohkossa. Länsi-Saksa veti
pisimmän korren. Klaus Allofsista tuli maalikuningas.
Kaikki maalit syntyivät aidolla hattutempulla Hollantia

vastaan (3-2) ottelussa, jossa saksalaiset käytännössä varmistivat lohkovoiton.
Horst Hrubesch ratkaisi loppuottelun tekemällä molemmat maalit Belgiaa vastaan
(2-1), joka muuten juuri nähin aikoihin koki parhaat päivänsä jalkapallomaana.
1972 – Saksalaisten kenraaliharjoitus
Vuonna 1972, siis neljä
vuotta ennen Tsekkoslovakian sensaatiomaista voittoa, pelattiin kahdeksassa
lohkossa kaksoissarja. Sitten oli vain neljä joukkuetta lopussa mukana. Ei siis
mitään varsinaista ainesta
kansanjuhlia varten. Maalinakuttaja Gerd Müller teki
loppuottelussa Neuvostoliittoa vastaan kaksi maalia
(3-0). Belgia oli yllättävästi
mukana voitettuaan Italian.
Pronssiottelua seurasi 6 000
katsojaa vaikka isäntämaa
pelasi – ja voitti.
1968 – Ensimmäiset ”viralliset” EM-kisat
Ensimmäiset viralliset kisat, ennen näitä oli kokeiltu
kahteen otteeseen maajoukkuieiden Euroopan cupia. Karsintojen kautta kahdeksan joukkuetta selviytyi
finaalivaiheeseen. Sitten jatkettiin cup-muodossa mutta
vasta semifinaaleista eteenpäin pelattiin isäntämaa
Italiassa. Kuulostaa jotenkin
amatöörimaiselta. Loppuottelu päättyi 1-1 ja Italia voitti
uusinnan 2-0.
1964 – Maalikuningas
päätyi Seinäjoelle
Kun teinipoikana näin Sepsi-78 pelaavan minua viehätti se että muuan ”vanhahko mies” Unkarista hallitsi
tapahtumia. Sain kuulla, että
mies oli entinen maalikuningas. Kävi ilmi, että Ferenc
Bene oli tehnyt kaksi maalia EM-kisoissa 1964. Mutta
kun kukaan ei ollut tehnyt
enempää maaleja riitti se jaettuun maalikuninkuuteen.
Sitä en silloin ymmärtänyt,

että kisoilla ei kai ollut mitään varsinaista statusta
tuhon aikaan. Benestä tuli
samana vuonna olympikisojen maalikuningas. Hän pelasi Sepsi-78:ssa kaudella
1981–1982.
Vielä muutama vuosi sitten sai usein kuulla, että
”Espanja kuuluu aina ennakkosuosikkeihin mutta ei
koskaan voita.” Mutta he
voittivat loppuottelun Neuvostoliittoa vastaan 1964.
Kotona kaiken lisäksi. Loppuottelu houkutteli 79 000
katsojaa. Mutta rehellisyyden nimissä on sanottava,
että siihen aikaan ei kovin
moni huomannut sitä. Vasta
viime vuosina UEFA:ssa on
tajuttu minkä- lainen potentiaali tällaisilla kisoilla on.
1960 – EM-kisojen alussa
kisoilla ei ollut statusta
Ensimmäiset
hapuilevat
yritykset olivat nimenomaan
hapuilevat. Kovin moni ei
kulmakarvojaan liikauttanutkaan Ranskan järjestäessä
kisat. Se että Neuvostoliitto
voitti Jugoslavian on lähinnä
historiankirjojen kuriositeettia.
Olen lukenut ja kuullut
melko usein eri entisaikojen MM-kisoista mutta
EM-kisoista 1960-luvulla?

TORI
TORG

STÖD VIFK!

Vasa IFK är med i KPO-supporters 2020.
Alla familjer som har S-bonuskort kan registrera sig och stöda vår
förening.
Logga in på Omakanava. Om du inte ännu har en användarkod
kan du registrera dig här:
https://www.s-kanava.fi/web/kpo/sv/etusivu med dina nätbankskoder.

Du som registrerar dig skall vara S-bonuskortets huvudanvändare men hela hushållets inköp beaktas. KPO betalar ett skilt bidrag
till VIFK på basen av allas inköp. Din egen bonus minskar INTE!
Följ instruktionerna och välj att stöda ”Idrottsföreningen
Kamraterna, Vasa r.f.”
FOTO: CLAUS STOLPE

Samma år som artikelskribenten föddes vann Spanien EM
på hemmaplan. 50 år senare besökte jag Santiago Bernabeu-stadion i Madrid. Det är där som Real Madrid spelar
sina hemmamatcher och det var där som Spanien tog sitt
första EM-guld 1964. Själv fick jag se Real Madrid spöa
upp Osasuna i en ligamatch.

Ei, en oikeastaan ole kuullut
paljon mitään 1970-luvun
kisoistakaan. En muuta kuin
vuoden 1976 turnauksen
ratkaisusta. Vasta 1980-luvulla alkoi tapahtua.
Jos olet jaksanut lukea tähän asti, huomaat EM-kisojen muuttaneen muotoaan
– melkein piilossa pelatuista
neljän maan turnauksista
kokonaisen 24 joukkueen

tapahtumaksi. Maat on jaettu kuuteen neljän joukkueen
alkulohkoon, joiden kaksi
parasta jatkaa pudotuspeleihin, samoin kuin neljä
parasta lohkokolmosta. Neljännesvälierään
pääsyyn
saattaa riittää yksikin voitto
alkulohkossa. Tätä mallia
käytettiin myös MM-kisoissa
vuosina 1986, 1990 ja 1994.
Claus Stolpe

http://kpokannustajat.fi/index_sve.html
http://kpokannustajat.fi/Kannustajat-ohje-2019-sve.pdf

Sprid vidare till medlemmar, vänner,
grannar och släktingar – alla kan bidra!

Tue VIFK!

Vasa IFK on mukana KPO-kannustajissa 2020. Kaikki S-bonuskorttia omistavat perheet voivat rekisteröityä ja tukea seuraamme.
Kirjaudu Omalle S-kanavalle. Mikäli sinulla ei ole käyttäjätunnusta ennestään voit rekisteröityä verkkopankkitunnuksilla tässä:
www.s-kanava.fi

Kannustajaksi liittyvän tulee olla asiakasomistajatalouden pääjäsen, mutta koko asiakasomistajatalouden ostot huomioidaan
tuen kertymisessä.
KPO maksaa VIFK:lle lisätukea kaikkien liittyvien ostosten perusteella. Oma bonuksesi ei vähene!
Seura ohjeet ja valitse tukiseuraksi
Idrottsföreningen Kamraterna, Vasa r.f.”
http://kpokannustajat.fi/index.html
http://kpokannustajat.fi/Kannustajat-ohje-2019-su.pdf

Kerro jäsenille, ystäville, naapureille ja sukulaisille
– kaikki voivat osallistua!

VAASA / VASA
12 KM
E8

HYVIEN YHTEYKSIEN
PÄÄSSÄ!

Vikbyn hyötykäyttöasema

Vain 12 km
torilta
Endast 12 km
från torget
Ab Stormossen Oy
+358 10 320 7600 Vaihde / Växel
www.stormossen.fi
facebook.com/stormossen
Instagram: stormossen

SULVA / SOLF
9 KM

Ilveksenpolku 5 ma 11.30-19
(touko – syyskuu myös la 10-14)

E12

sixten.wester@rswbyggtjanst.com

LÄNGS GODA
FÖRBINDELSER!

Vikby återvinningsstation

Lostigen 5 må 11.30-19
(maj - september även lö 10-14)

VIKBY

Hyötykäyttöasema
Återvinningsstation

LAIHIA ∠
15 KM

E8
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eet pelasivat,

inottaa kolhalua nostaa
. Jos kuitenK:ta seuraaee kuitenkin
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INFO

”BJUD HEM
MIG ...”

PUUSTELLI.FI

ut. Läntinen
ierroksen aiMielenkiintoimme Casper
neisyys BK-46
puolessavälellä – ennen
(22), KäPa:a
oli aloittanut
koki melkoingit menetti
den pelaajisBaranovin saan kaiken irti

Spelögat
viktigast
Raimo Hudd
lahjoitti taidekokoelmansa VIFK:lle
PARANEMINEN
ALKAA NUMEROSTA
i dagens
0206 1000
kristider

Saajan tilinumero
Mottag. Kontono.
Saaja - Mottagare

at ovat tasaaa painottaa
voi fokusoida
o ajan toteutä peli-ideaa.
ttä kaikkien
sallistua sekä
peliin, sanoo

FI5540550011780893
I.F.KAMRATERNA, VASA r.f.

Understöd / Tukimaksu

( VIFK )

Medlemsavgift / Jäsenmaksu
För en person / Yhdelle henkilölle

30 €uro

För föräldrar / Vanhemmille

45 €uro
200€uro

Ständig medlem / Ainaisjäsen

Maksaja - Betalare

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

SÖKER DU TOMT? ETSITKÖ TONTTIA?
Allekirjoitus
Underskrift

Viitenro.
Ref.nr.

Stadsnära Tililtä
landsbygd då den är som bäst. Kaupunginläheistä maaseutuasumista
Eräpäivä
Från konto nr.
-Förf.dag
parhaimmillaan.
8 - VASA IFK 2019
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Tilisiirto Girering
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 06-327 7111
www.korsholm.fi • www.mustasaari.fi

träna. De som kanske inte tänkt den
tanken, kan få upp ögonen nu, menar han.
För de yngsta spelarna är det
mycket boll som gäller, det är de
två tränarna överens om. Hemma
”mot liderväggen” eller på någon
plan i närheten av hemmet. VarStöd VIFK-ungdomar som behöver hjälp –
för inte
ta jotka
grusplanerna
Tukekaa
VIFK-nuoria
tarvitsevat apua. till heders
igen? Ytor finns. Kanske vi får se
Du kan enkelt bidra
genom
att läggasom
in
föräldrar
och
barn
”går ut och
en summa på ”Kamratfonden”:s
sparkar” igen?
konto.

Kamratfonden

Se käy helposti maksamalla
K. D. LÅNGBACKA,
pankkitilille ”Kamratfonden”.
€ur

FI70 4055 00 1241 4518

text och foto

Saas’ nähdä milloin kaikki lähtee käyntiin …
Kun meillä alkoi olla lehti
kutakuinkin mallillaan, alkoi tämä Korona - virus. Joten sarjan alku siirtyy. Nyt
on kyllä vain tehtävä niin
kuin käsketään. Kova haaste kaikille valmentajille pitää pelaajat kunnossa?
Miesten puolella VIFK:lla
on seurayhteistyösopimus
VPS:n kanssa. Joukkueita,
joilla on enemmän puhtaasti
farmisopimuksia
ylemmällä sarjatasolla olevien seurojen kanssa ovat
OLS (Oulu), RoPS-akatemia
(Rovaniemi), JBK ja KuFu
(Kuopio). GBK:lla taitaa
olla jotain vastaavaa KPV:n kanssa? Tämä tekee
sarjasta hieman vaikeammin veikattavaksi. Niin
paljonhan riippuu juuri siitä, että montako pelaajaa
pystytään ylemmän tason
seurasta saamaan mukaan. Toisaalta sekään ei ole
hyväksi, jos kokoonpanot
vaihtelevat liikaa ottelusta
toiseen. Se näistä itsestäänselvyyksistä.
Jokaisessa Kakkosen lohkossa pelaa 12 joukkuetta.
Siitä ei sen kummempaa.
Sen sijaan olen hiukan
hämmästynyt tavasta, jolla
sarjasta pudotaan tai noustaan. Kustakin lohkosta
putoaa kaksi joukkuetta,
siis kaikkiaan kuusi joukkuetta. Koska kolmosessa
on yhdeksän lohkoa portissa, syntyy tungosta. Vähän säälittää, että ei edes

FOTO: JOHAN GEISOR

Vaasan IFK pelaa tänäkin kesänä pohjoisimmassa kakkosen kolmesta lohkosta. Uutta tänä vuonna VPS:n kanssa solmittu yhteistyösopimus. On mielenkiintoista katsoa minkälaiseksi se muodostuu käytännössä. Vain kaksi joukkuetta putoaa
sarjasta, koska kolmosen lohkovoittajista vain kuusi joukkuetta yhdeksästä nousee. Neljä parasta jatkavat kakkosessa
niin kuin viime vuonnakin. Joukkueet pelaavat yksinkertaisen loppusarjan, johon ne ottavat mukaansa varsinaisessa
sarjassa saavuttamansa pisteet. Viime vuonna Ykkösen karsinnat olivat tylsääkin tylsemmät, sillä jokaisessa lohkossa
oli sarjan päättyessä yksi täysin ylivoimainen joukkue.

sarjan voitto takaa nousua.
Täytyy karsia. Samaan aikaan tiedämme viime vuosien
perusteella, että kaikki sarjavoittajat eivät edes halua
nousta.
Uskallammeko
otaksua, että tässä on syy
kaikkeen tähän?
Nousu Ykköseen tapahtuu
kuten viime vuonna. Neljä

Sök till oss
när det
passar dig
www.yrkesakademin.fi/utbildning

parasta joukkuetta ottavat
pisteensä mukaan ja pelaavat yksinkertaisen sarjan
sen jälkeen, kun muut joukkueet ovat pelanneet omat
ottelunsa loppuun. Tässähän voitaisiin luoda järjestelmä, jossa lohkovoittaja
saa kolme pistettä, kakkonen kaksi ja kolmonen yh-

Allt för byggare,
renoverare
och inredare!
Välkommen till din lokala
järnhandel i Liselund.
Öppet må-fre 7-17, lö 9-14

den pisteen ja neljänneksi
tullut lähtee nollasta. Viime
vuonna karsinnat olivat täysin turhat. Jokaisessa lohkossa oli ihan ylivoimainen
joukkue, joten karsinnat
olivat turhat. Onko tämä
oikeudenmukaisinta? Kyllä.
Mutta, jos aiotaan järjestää
karsinnat, niin täytyyhän
otteluilla olla jokin merkitys? Vai olenko minä jotenkin vinksahtanut taas?
Koska nyt ei ole tiedossa, milloin sarjat pääsevät
alkamaan, tällaiseen voisi
puuttua. Se nähdään sitten?
Monta otteluviikonloppua
putoaa nyt pois, kuten ymmärrätte.
Kuuden kirjoituksessa edellä mainitun joukkueen lisäksi mukana on vielä puolitusinallinen
joukkueita.
Paikalliskilpailijamme Kiisto nousi kolmosesta. Niin
tekivät myös PS Kemi ja JJK
(Jyväskylä). Kaksi joukkuet-

ta, jotka aivan hiljan olivat
liigassa, mutta joiden rahat
loppuivat. Tämä johti siihen, että ne putosivat alaspäin sarjajärjestelmässä.
Lisäksi Jippo Joensuusta
siirrettiin VIFK:n lohkoon.
Hercules Oulusta on nyt ollut mukana muutaman vuoden. PK-37 Iisalmesta on
myös mukana.
Sarjan
lopputuloksen
veikkaamista en kerta kaikkiaan uskalla. Nythän
yhtäkkiä sarjan alkuun on
melko pitkä ja on vaikea
sanoa millä tavalla eri joukkueet valmistautuvat sarjaan. Tosi outo tilanne, johon
kaikki ovat nyt joutuneet.
Sekä kentällä että sen ulkopuolella. No, itse jalkapallokentällähän ei tapahdu paljon mitään juuri nyt.
Claus
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SERVICE OCH
FÖRSÄLJNING
Inkast
på slutet

gspaus
sivt för
nyligen

€ €

Stihl MS 241 CM

e!

dand

Erbju

lie Sax
ss ung
gspaus
Fanny
sivt
för
landsnyligen
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Stihl MS 261 CM

599€

• Volym 42,6 cm3
• 2,3 kW/3,0 hk
• 4,5 kg
Magnesiumram, lång serviceintervall, utmärkt vibrationsdämpning och acceleration
gör detta till din drömsåg!

• Volym 50 cm3
• 3,0 kW • 4,9 kg

699€

Stihl MS 201

699€

• Volym 35,2 cm3 • 1,8 kW • 4,0 kg

lie Sax
ss ung
Fanny
lands-

ax
ng
ny
s-

Gustav West 050 542 4943

Specialpris
på Stihl RMHS-sågkedjor
för skördare
STIHL MSA120
batterisåg 329,00
euro!

Thomas Pitkänen 050 310 0832

e Emelie Sax
så pass ung
2003. Fanny
digare lands-

Glenn West 050 575 1491

Auktoriserad
Valtra, Fendt,
John-Deere
och Sampo
Rosenlew
–service

SKA DU ORDNA EN GRUPPRESA?
NORRGÅRDS BUSSTRAFIK + LINDA TOURS = FIXAR RESAN
NI = FIXAR SÄLLSKAPET

torost.fi

erson-

VAASAN

NS
SAR

BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

torost.fi

SERVICE AV
LANTBRUKSMASKINER,
RESERVDELAR,
TILLBEHÖR,
OLJOR M.M.

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa. Tel. 318 2950, 0500-364 688
www.marander.fi • e-post: marander@maskin.netikka.fi

erson-

YRKESKUNNIG
BETJÄNING
Busstraﬁk

och gruppresor
• Service och reparationer
• Felsökning, även

Linja-autoliikenne
NS
dieselbilar
SAR

• Tillgång till elektroniska
ja ryhmämatkat
serviceböcker
• 3D-Hjulinställningar

Busstraﬁk
Fråga
offert!
och gruppresor
Vi är

Kysy
på
person-

Brembo Expert -Bromsspecialist
tarjous!

Linja-autoliikenne
E-Expert Hybrid/Elbilsspecialist
ja ryhmämatkat
oravaistraﬁk.ﬁ

nn-Fråga offert!

Oy Vaasan Autopaikka Ab
Mjölnaregatan 9, 65100 Vasa

www.autorost.fi

Tel. 06-312 5285

vaasan.autopaikka@netikka.fi
Mån–fre 8.00–16.30

Kysy tarjous!
autoasi.fi
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VIFK & VPS

Norrgårds busstrafik i samarbete med
Linda Tours tar hand om bokningar av
båtbiljetter, hotell och andra reserveringar.

Begär offert:
045 1247300
info@nbtrafik.fi

Den perfekta paketresan för föreningar, företag, skolor,
privatpersoner, idrottslag med mera.
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M-TRONIC styrsystem
- ingen choke och inga
justeringar.
Nu även på MS 261 CM
& MS 201

Inkast på slutet

Världens lättaste proffssåg!

mtningspaus
intensivt för
som nyligen

n

!

ande

d
Erbju

www.nbtrafik.fi

Inkast på slutet

Viime hetken sisäänheitto

Tipstävlingar på alla möjliga nivåer
Dags för en ny säsong. EM för herrar var det
som skulle stå i fokus under det här fotbollsåret.
Detta syns även i den här tidningen. Blev som
det blev med den saken. Du får inte se på EM i
år. Men en historik får du ta del av. Själv hade jag
sett fram mot att tipstävlingarna kring EM skulle komma igång. Både på arbetsplatser och via
vadslagningsbyråerna. Men vi får vänta ett år.
Men var försiktiga med allt sånt där. Ingen spelnarkoman har i förväg tänkt att livet skulle förstöras av lite penningspel.
Men man kan ju också hålla det på en lite lägre
nivå. Det här går att göra på lite olika sätt. Sedan
över 20 år tippar jag och en kompis varje år hur
tabellen i den högsta serien i Sverige kommer
att se ut. Vi räknar antalet ”felaktiga placeringar för varje lag”. Lägger man Malmö FF på första
plats och dom blir fjärde så får man tre minuspoäng där. Har man Örebro SK på elfte plats och
dom blir femma så får man sex minuspoäng. Det
riktigt roliga är om tippningstävlingen är jämn
inför de sista omgångarna. Sak samma vilka som
vinner eller åker ur. Plötsligt kan det hela stå
och falla med om Elfsborg sjunker ner från sjunde plats eller att Östersund klättrar lite. Under
hela säsongen pikar vi varandra, utgående från
hur det ser ut för tillfället. Ibland har idioterna
inte förstånd att spela som jag har tänkt. Det
som finns i potten kostar några tior.
Varför Allsvenskan? Verkar kanske konstigt för
en finskspråkig? Åtminstone för en som är inflyt-

tad i trakten? Men vi som bor här är helt enkelt
vana vid svensk TV. Plus att Sverige ofta har tagit sig till EM och VM. Själv är jag uppvuxen i en
familj där vi hade kvällstidningen ”Expressen”
hemma. Helt enkelt eftersom mamma jobbade
på Vasabåtarna och tog den med sig hem.
Måste jag ens förklara? Kanske. Som finlandssvensk får man ibland frågor i stil med huruvida
man håller på Tre Kronor i ishockey. Skulle aldrig falla mig in. Roligaste jag varit med om var då
dom gjorde bort sig mot Vitryssland i OS 2002.
Innan dess visste jag inte att jag var missunnsam. Man lär sig nya saker hela tiden.
Vad mera? Vasa IFK kännetecknas av att styrelsen har förnyats rejält. Alltid en balansgång.
Till att börja med är det inte så lätt att hitta folk.
Sedan är det bra med såväl rutin som förnyelse.
Skulle man kunna välja och vraka kunde man
välja folk på 2-3 år i taget. Detta för att ha val där
endast hälften eller en tredjedel av platserna tillsätts då det är årsmöte. Nu handlar det mera om
att ”jaga och övertala”. Så stort tack till de som
nu har ställt upp! Lika stort tack till de som tidigare har ställt upp! Samt till er som ställer upp
längre fram!
Claus Stolpe
Årets selfie? Inte riktigt kanske. Men försöka duger. Claus Stolpe har fungerat som redaktör för
den här tidningen sedan 1990. Ibland samlar han sina tankar via ett ”Inkast på slutet”. Ibland ryms
inkastet inte in på grund av utrymmesbrist. Det varierar. Till vardags jobbar Claus som universitetslektor vid Åbo Akademi i Vasa. Där undervisar han i statskunskap, politisk historia och offentligt förvaltning. USA:s presidenter har utvecklats till ett slags specialintresse.

Veikkauksia käynnissä joka tasolla
Pian koittaa jälleen uusi jalkapallokausi. Toivon mukaan, voitaisiin ehkä lisätä. Tällä kertaa
miesten EM-kisat olisi tietysti ollut tapahtumien
keskipisteenä, ja se näkyy myös tässä lehdessä.
Itse olin ehtinyt ajatella että kaikenlaiset EMkisoihin liittyvät veikkauskilpailut, niin työpaikoilla kuin vedonlyöntitoimistoissakin olisivat
ilmestyneet. No, vuoden päästä sitten! Mutta olkaahan varovaisia – kukaan peliriippuvainen ei
ole etukäteen tiennyt rahapelien pilaavan heidän elämänsä.
Veikkauskilpailuja voi myös pistää ihan pienimuotoisesti pystyyn. Kaverini ja minä olemme
jo 20 vuoden ajan veikanneet miltä Ruotsin korkeimman jalkapallosarjan taulukko tulee lopussa näyttämään. Laskemme jokaisen joukkueen
osalta ”väärin veikattujen sijoitusten määrän”,
eli jos esimerkiksi Malmö FF on veikattu voittajaksi, mutta se sijoittuukin neljänneksi, siitä saa
kolme miinuspistettä. Vastaavasti jos esimerkiksi Öreboro SK on veikattu yhdennelletoista sijalle, mutta se sijoittuukin viidenneksi, siitä saa

kuusi miinuspistettä. Todella hauskaksi veikkauspeli muuttuu, jos pelin tilanne on tasainen
vielä kun vain muutama kierros on pelaamatta.
Ei ole väliä kuka voittaa tai kuka putoaa, mutta
ratkaisevaa onkin yhtäkkiä putoaako Elfsborg
seitsemänneltä sijalta tai nouseeko Östersund
muutaman pykälän taulukossa. Koko kauden
aikana heitämme toisillemme herjaa riippuen
siitä miltä sarjatilanne näyttää veikkauksiimme
nähden – joskushan ne idiootit eivät tajua pelata niin kuin minä olen ajatellut heidän pelaavan.
Voittajapotti on muutaman kympin arvoinen.
Mutta miksiköhän olemme valinneet juuri Allsvenskanin? Kuulostaa ehkä suomenkielisen
väestön tai seudulle muualta muuttaneiden
korviin kummalliselta. Mutta me ruotsinkieliset
paikkakuntalaiset olemme tottuneet seuraamaan Ruotsin TVtä. Plus että Ruotsi tietysti on
usein pärjännyt EM- ja MM-kisoissa. Itse vartuin
perheessä, jossa luettiin Expressen-lehteä, siitä
yksinkertaisesta syystä, että äitini oli Vaasanlaivoilla töissä ja toi sieltä lehden kotiin.

Täytyykö minun edes selittää? Ehkä. Suomenruotsalaisena saan välillä kysymyksiä tyyliin
kannatanko Tre Kronoria jääkiekkokisoissa.
Vastaus on, että ei tulisi mieleenikään. Hauskin
tapahtuma ikinä oli kun Tre Kronor mokasi Valkovenäjää vastaan vuoden 2002 olympialaisissa.
Ennen sitä en edes tiennyt olevani luonteeltani
vahingoniloinen – eli aina oppii uutta itsestäänkin.
Mitäs muuta? Suurin viime aikainen tapahtuma
VIFKssa on hallituksen uudistuminen. Tällainen
uudistaminen on aina haasteellista – mistä löydetään halukkaita ihmisiä, miten löydetään hyvä
konkareiden ja uusien tulokkaiden tasapaino
jne. Jos valinnanvaraa olisi mielin määrin, olisi
hyvä jos vain puolet tai kolmasosa jäsenistä
vaihtuisi kerrallaan. Mutta nyt joudutaan lähinnä turvautumaan ”jahtaa ja ylipuhu” taktiikkaan. Joten iso kiitos kaikille, jotka ovat hallitukseen ryhtyneet – ja yhtä iso kiitos heille, jotka
ovat aikaisemmin hallituksessa olleet. Ja miksei
tuleville jäsenillekin!
Claus Stolpe
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