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Ledare - Pääkirjoitus

Vi får glädjas åt stunden
När jag idag sätter mig ner för att skriva
ordförandespalten till vår tidning, har Finlands herrlandslag nyss vunnit den första
EM-matchen i sitt första mästerskap.
Ett anfall, ett mål och en räddad
Jag borde vara euforisk och helt tokigt glad,
men ändå känns det som om jag inte kan
glädjas åt denna historiska händelse. Tankarna går till den danske spelaren Christian Eriksen och hans nära och kära. Hur viktigt det än
är med fotboll, har vi fått en påminnelse om
att andra saker har större betydelse.
Hälsan, livet, nära och kära.
Men vi fortsätter med vår kära fotboll och
får glädjas åt de stunder vi får vara samlade
med våra lagkamrater, ledare och övriga föreningsmänniskor. Inne i tidningen kan vi läsa
om flera av dem, och alla har de en gemensam faktor - de får göra det för och tillsammans med de människor som betyder mest
i sitt liv.
Jag vill önska alla Kamrater en riktigt fin
fortsättning på sommaren med många härliga fotbollsupplevelser tillsammans med Finlands herrlandslag och med de egna lagen!
Bästa fotbollshälsningar
Cisse, ordförande i Vasa IFK

Iloitkaamme hetkestä
Kun tänään istun kirjoittamaan tätä puheenjohtajan palstaa lehteemme, Suomen
miesten maajoukkue on juuri voittanut ensimmäisen EM-ottelun, ensimmäisissä mestaruuskilpailuissaan.
Yksi hyökkäys, yksi maali ja torjuttu rangaistulaukaus.
Minun kuuluisi olla suunnaltani ilosta, mutta minulla on kuitenkin sellainen tunne, että
en voi iloita tästä historiallisesta tapahtumasta. Ajatukseni menevät tanskalaisen pelaajan Christian Eriksenin läheisille ja rakkaille. Olipa jalkapallo kuinka tärkeää tahansa,
meitä on muistutettu siitä, että on olemassa
muita asioita, jotka ovat arvokkaampia.
Terveys, elämä, lähimmäiset ja rakkaat.
Kaikesta huolimatta me jatkamme rakasta
jalkapallon pelaamista ja iloitsemme niistä
hetkistä, jotka saamme viettää yhdessä jouk-
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kuetovereiden, valmentajien ja muitten toimitsijoiden kanssa.
Lehden sisäsivuilta saamme lukea lisää
monista heistä ja kaikilla heistä on yksi yhteinen tekijä- he saavat tehdä sitä yhdessä ja
niiden vuoksi, jotka merkitsevät eniten juuri
heille itselleen.
Haluan toivottaa kaikille vifkiläisille oikein
hyvää kesän jatkoa ja ihania hetkiä Suomen
miesten maajoukkueen ja omien joukkueittenne seurassa.
Parhain terveisin,
Cisse, VIFK:n puheenjohtaja
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Med mycket jobb och villiga bidragsgivare skall det nog gå vägen konstaterar Toffe Sparv (t.v.) och Henrik
Skytte.

Kamratvallen 3 byggs med
”handkraft och pengakraft”
”Må vi alla med tanke på föreningens framtid
bidraga till att tanken på en Kamratvall 3 kan
förverkligas.”
Så skrev Georg Braxén I VASA IFK:s 85-årshistorik för 36 år sedan. Föreningen hade under åren 1949–1977 möjlighet att samla sin
verksamhet till ett eget träningsområde kallat
Kamratvallen. Men efter det har bristen på ett
eget utrymme som en träningsplan och en
klubblokal varit ett ständigt problem för föreningen.
Tills nu.
Stadsstyrelsen i Vasa har klubbat genom
beslutet om att arrendera ut ett ca 1 ha stort
område som ligger invid Allaktivitetsområdet
i Sandviken för en tid om 25 år.
Det första spadtaget tas enligt planerna
den första september i höst. Men det räcker
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inte bara med arrendekontrakt, ritningar och
tillstånd. Det ska göras också! Till det krävs
både handkraft och pengakraft. Det kommer
att behövas otaliga timmar av frivilligarbete
och en rejäl dos av finansiellt understöd från
olika håll innan projektet är i hamn.
På området invid Allaktivitetsområdet och
Fenniahallen kommer VIFK att färdigställa
Kamratvallen 3 med en fullstor konstgräsplan (105m x 68 m, samma storlek som planen i Elisastadion), uppvärmningsområde
och sittplatsläktare för 750 åskådare med
förrådsutrymmen. Därtill kommer minst fyra
omklädningsrum, domarutrymmen och sociala utrymmen och kioskverksamhet. Byggandet är uppdelat i två olika skeden och skall
enligt planerna vara slutfört i april 2023.
VIFK har grundat en specialförening - Kam-

ratvallen r.f. - för ändamålet som blir arrendator för markområdet och fungerar som
byggherre och som i framtiden kommer att
koordinera verksamheten på området. En
styrelse är utsedd med Henrik Skytte som
ordförande, stadgar är spikade, budgeten är
uppgjord och informationen kommer snart
att finnas att tillgå på föreningens hemsida
www.kamratvallen.fi.
- Så det blir ”mer” än VIFK, alla förningar
skall ha möjlighet att hyra planen och utrymmena, konstaterar Henrik Skytte. Till exempel
omklädningsrummen kan användas av dem
som använder Allaktivitetsplanerna för träning och matcher.
Att användningen av Kamratvallen 3 skall
maximeras för VIFK och samarbetsorganisationen Wasa Fotbollsakademi (WFA) och
andras användning är stort mervärde. Även
Wasa Football Cup:s verksamhetsledare Tor
”Toffe” Sparv ser stora fördelar med arrangemanget:
- Det finns en enorm efterfrågan på ordentliga utrymmen och sociala faciliteter i det här
området. Fotbollscupen behöver utvecklas.
För finalmatcherna behövs ett cupcentrum
och närheten till Allaktivitetsplanerna och
tävlingskansliet gör att värdet höjs för hela
cupen, säger han.
Vasa IFK har tidigare byggt två fotbollsplaner för sin verksamhet; Kamratvallen 1
och 2. Olyckligtvis har båda blivit fråntagna
föreningen på grund av byggandet av dels
motorvägen och dels Karlsplan. Sedan 1977
har sökandet pågått efter en ny Kamratvall,
bland annat i Vasklot och Roparnäs, men inte
fått stadens - eller föreningens - välsignelse.
Men i samband med att det uppgjordes en ny
delgeneralplan för Sandvikens idrottsområde
2013–2014 så erbjöd Vasa stad föreningen
ett område som godkändes och därmed reserverades för byggandet av en plan för VIFK.
På det sättet ges nu ett ersättande område
för förlusten av Kamratvallen 2.
Projektet vilade under några år efter 2014
men kom upp igen 2020 efter att en annan
aktör visade intresse för området.
- Den kastring för uppvärmning som finns
på platsen kommer att flyttas tillfälligt till
södra ändan av travbanan och de odlingslotter som hamnar under fotbollsplanen kommer att flyttas en bit bort inom samma område, berättar Henrik Skytte.
Men helt avgörande för förverkligandet av
planerna är förstås den massiva arbetsinsats
och finansiering som krävs.
- Det kommer att behövas en hel del handkraft och pengakraft innan vi år i mål, konstaterar Kamratvallens ordförande Henrik Skytte
med ett bistert leende.
TEXT: K.D. LÅNGBACKA
FOTO: K.D LÅNGBACKA
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Här inom den streckade cirkeln kommer Kamratvallen 3 att byggas åren
2021–2023.
Tähän näin poikkiviivoin merkittyyn ympyrään rakennetaan Kamratvallen
3 vuosina 2021 – 2023.

Outbrutet område av 905-25-9903-2, ca 12600 m2

Kamratvallen 3 rakennetaan ” käsi- ja rahavoimin”
”Yhtykäämme kaikki seuran tulevaisuutta
huhtikuussa 2023. VIFK on perustanut tarajatellen ajatukseen, että Kamratvallen 3 voikoitusta varten erikoisseuran, Kamratvallen
daan toteuttaa!”
r.y., joka vuokraa alueen ja toimii rakennuttaNäin kirjoitti Georg Braxén Vaasan IFK:n
jana ja alueen toiminnan koordinoijana. Hal85-vuotis historiikissa 36 vuotta sitten. Vuolitus on nimetty ja sen puheenjohtajana toimii
sien 1949–1977 välillä seuralla oli mahdolHenrik Skytte, säännöt on laadittu ja budjetti
lisuus keskittää toimintansa omalle harjoion valmis ja pian on saatavilla lisäinformaatuskentälle, joka kantoi nimeä Kamratvallen.
tiota seuran kotisivuilta www.kamratvallen.fi
Mutta tämän jälkeen on omien harjoitustilo- Siitä siis tulee enemmän kuin VIFK, kaikilla
jen kuten, kentän ja kerhotilojen puuttuminen
seuroilla on mahdollisuus vuokrata kenttä ja
ollut
seuralle alituinen
ongelma.
toteaa Henrik
Outbrutet
område
av 905-25-9903-2,tilat,
ca 12600
m2 Skytte. Pukukoppeja voiKunnes nyt.
vat esimerkiksi käyttää ne, jotka harjoitteleVaasan kaupunginhallitus on päättänyt vuovat tai pelaavat Monitoimiviheriöllä.
krata seuralle noin yhden hehtaarin suurui- Se, että Kamratvallen 3 maksimoidaan
sen alueen Hietalahden Monitoimiviheriön
VIFK:n ja yhteistyöorganisaatio Wasa Fotkupeesta 25 vuodeksi.
bollsakademi ja muiden käyttöön luo suurta
Ensimmäinen lapiollinen luodaan suunnilisäarvoa. Myös Wasa Football Cupin toimitelmien mukaan tämän vuoden syyskuussa.
tusjohtaja Toffe Sparv näkee paljon hyviä
Mutta ei riitä, että meillä on vuokrasopimus,
puolia järjestelmässä.
piirustukset ja lupa. Hanke pitää myös toteut-Tällä alueella on kunnon tiloista ja sosiaataa! Siihen tarvitaan käsivoimia sekä pääolitiloista suuri kysyntä. Jalkapallocupia pitää
maa. Tämä hanke tulee vaatimaan rutkasti
kehittää. Finaaliotteluita varten tarvitaan
vapaaehtoistyötä ja suuren määrän rahallista
tällaista keskittämistä Cupia ajatellen ja sen
tukea eri tahoilta ennen kuin kaikki on valläheisyys Monitoimiviheriöön ja kilpailukansmista. Monitoimiviheriön ja Fennia-hallin viliaan lisää koko Cupin arvoa, hän sanoo.
ereen VIFK rakentaa oman, Kamratvallen 3,
VIFK on vuosien varrella rakentanut kaksi
joka käsittää täysmittaisen tekonurmikentän
jalkapallokenttää toimintaansa varten. Kam(105x68 m, eli yhtä suuren kuin Elisa-stadioratvallen 1 ja 2. Suureksi harmiksi kentät on
nin kentän), verryttelyalueen ja 750 katsojan
otettu seuralta moottoritien ja Kaarlen-kenistumakatsomon, jossa on varastotilat. Sen
tän rakentamisen takia. Vuodesta 1977 asti
lisäksi tulee vähintään neljä pukukoppia, tuouuden kentän etsiminen on jatkunut mm.
maritilat ja sosiaalitilat sekä kioskitoiminta.
Vaskiluodosta ja Huutoniemeltä, mutta ne
Toteuttaminen on jaettu kahteen vaiheeseen
eivät ole saaneet seuran – tai kaupungin –
ja suunnitelmien mukaan kaikki on valmista
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siunausta. Mutta, kun Hietalahden urheilualueelle tehtiin uusi osayleiskaavasuunnitelma
2013–2014, Vaasan kaupunki tarjosi seuralle alueen, joka hyväksyttiin ja sitten varattiin
VIFK: n kentän rakentamista varten. Tällä tavoin korvataan nyt Kamratvallen 2 menetys.
Hanke on viettänyt hiljaiseloa muutaman
vuoden 2014 jälkeen, mutta tuli ajankohtaiseksi, kun muuan toinen toimija alkoi osoittaa kiinnostusta aluetta kohtaan.
- Se heittokehä, joka paikalla on lämmittelyheittoja varten, siirretään raviradan eteläpäähän ja ne viljelypalstat, jotka jäävät kentän
alle siirretään hieman syrjemmälle, kertoo
Henrik Skytte.
- Mutta, täysin ratkaisevaa suunnitelman
toteuttamisen kannalta ovat tietenkin se
massiivinen työpanos ja rahoitus, jotka tämä
hanke vaatii.
- Aikamoista käsivoimaa ja rahavoimaa
tämä vaatii ennen kuin olemme maalissa, toteaa Kamratvallen-yhdistyksen puheenjohtaja Henrik Skytte pieni virne kasvoillaan.
TEKSTI: K.D. LÅNGBACKA
KUVA: K.D. LÅNGBACKA
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Våra juniorer

I februari hade vi fysiktester i Botniahallen.

Spännande tider nu för WFA flickor -07
Första november 2020 var en spännande
dag för flickorna och tränarna. Efter att i åratal ha spelat mot varandra skulle vi äntligen
börja träna och spela med varandra som ett
WFA-lag. Flickorna kommer från Vasa IFK,
BK-48, FC Kuffen, I-JBK, Sundom IF, Solf IK
och IF Hoppet. En del hade under säsongen 2020 dock deltagit i PSL-träningarna och
spelat tillsammans i Liiga Pohjoinen så en
hel del kände varandra från tidigare, men det
blev ändå en hel del nya namn att lära sig. I
Liiga Pohjoinen kom vi ifjol på en fin femte
plats och direktkvalificerade oss även till
årets Liiga Pohjoinen. Ifjol deltog vi också i
Pirkkahalli-turneringen, där vi bland några av
Finlands bästa lag kom på en fjärde plats, efter vinster mot bland andra HJK och Ilves.
Laget består av drygt 40 duktiga och motiverade flickor. Vi har under vintern tränat fyra
gånger i veckan. Träningarna har gått bra
trots alla restriktioner som ibland ändrade
från vecka till vecka. Också deltagandet i träningarna har varit högt. Träning har hela vintern skett i smågrupper, vilket inte endast va-
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rit negativt. Smågrupper har gett möjligheten
för flickorna att lära känna varandra bättre
och stämningen har varit bra på träningarna.
Förutom att flickorna (och tränarna) fått
lära sig känna nya lagkompisar, så övergår
också flickorna från att ha spelat småplan
(8vs8) till stor plan (11vs11). Förändringen
till stor plan har gått överraskande smidigt
och flickorna har snabbt lärt sig att spela enligt det spelsätt som laget spelar efter denna
säsong.
I WFA F07’s lag har vi inget “satsande” och
“utmanande” lag, utan vi har istället två träningsgrupper. En träningsgrupp för de som
valt att träna lite mindre och en grupp för
de som vill träna mera. Vi håller träningarna
samtidigt och tillsammans tre gånger i veckan och de som vill träna mera har ännu en till
träning i veckan. Oberoende av träningsgrupp
har laget samma tränarstab vilket gör att
vi håller bra koll på hur alla flickor utvecklas
som fotbollsspelare och kan lätt ge individuell coachning. Det finns heller ingen tröskel
mellan grupperna, utan ifall motivationen, vil-

jan och ambitionen förändras kan man alltid
byta grupp.
Vårt lag spelar i tre plattformar denna säsong. Målet är att alla ska få tillräckligt med
utmaning på sin egen nivå och få möjligheten att utvecklas. I Liiga Pohjoinen får vi
mäta oss mot några av Finlands bästa 07lag. Förutom Liiga Pohjoinen spelar vi också
i P14 (pojkar 14 år) Kolmonen, där vi genom
att spela mot pojkar utvecklar fysiken, hårdheten och att lära oss spela med mindre tid
med bollen. Vi deltar också i F14 Kakkonen.
Så det kommer att bli sammanlagt 40-50 seriematcher under säsongen. Dessutom deltar vi i Wasa Footballcup, Kokkola cup och
Syys-semi.
Lagledare: Krisse Anturaniemi-Rönns och
Pia Finne.
Tränare: Peter Karlsson, Mika Varala, Niklas
Asplin och Anders Norrgård.
Materialare: Peter Mattas.
TEXT: PETER KARLSSON
FOTO: KRISSE ANTURANIEMI-RÖNNS

Vasa IFK 2021

Meidän juniorit

I pojkar -06 orange är laget viktigare än jaget
WFA P-06 orange är ett sammansvetsat
gäng som i olika konstellationer spelat tillsammans större delen av livet. Laget slogs
ihop i november 2019 med spelare från föreningarna VIFK, I-JBK, Sundom IF, Solf IK och
BK-48, KoMu och Malax IF.
Tränaren Casper Källberg säger att det viktigaste är att spelarna har roligt och utöver det
poängterar han vikten av att alla ska känna
sig inkluderade.
- Det är inte frågan om att utveckla endast
vissa spelare utan alla spelare som hör till laget skall ha samma möjligheter för att lyckas
och gå framåt.
Vi-andan på topp
Trots ett utmanande år där coronapandemin försvårat både möjligheterna att träna
och spela matcher beskriver Källberg lagandan som mycket god. En orsak är att laget i
flera omgångar ordnat rekreationsdagar för
spelarna för att stärka vi-andan och i samma
veva poängterat att alla spelare är lika mycket
värda.
- Tillsammans är vi vi starka och både spelare och tränare vet att laget alltid går före jaget.
Det finns ingen spelare som är större än ett
lag, säger Källberg.
Ett gott facit på att lagandan är ypperlig ser
vi i det totala bortfallet av spelare. Sedan laget slogs samman har endast en spelare slutat, medan två nya spelare har anslutit sig till
truppen.
- Laget är alltså nu större än när vi började och då ska vi komma ihåg att de nu är i
15-årsåldern och det är en avgörande ålder
då bortfallet tenderar vara som störst.
En sund träningsfilosofi i kombination med
en god laganda har också gett sin beskär-

Här firas ett av de totalt 195 mål som laget gjorde.

da del av resultat. Källberg säger att lagets
största framgång är att de fortfarande håller
ihop trots en utmanande vardag med corona,
skola och flera träningar. Vad beträffar konkreta resultat nämner han två segrar.
- Som facit på att vi har tränat bra och pojkarna utvecklats är seriesegern i både P14
Ykkönen, som är den högsta serieklassen i
regionen ni denna ålder och segern i P15 Kakkonen.
Under de tre åren under WFA:s paraply har
spelarna utvecklats både tekniskt, fysiskt

och psykiskt. Spelförståelsen har finslipats
och laget tränar nu enligt en kravnivå som gör
att spelarna kontinuerligt utvecklas.
- Vi har strävat efter att pojkarna vill vinna
varje moment på träningarna och göra sitt yttersta för att nå detta mål.
Källberg tillägger att laget även jobbat hårt
med att skapa en energisk spelstil som visar
att de är ständigt redo att göra den där extra
löpningen för laget.
- Som lag vill vi tydligt förmedla att vi in i det
sista kämpar för att ta tillbaka bollen om vi
förlorar den.
Källberg vill ändå poängtera att det viktigaste arbetet är att få pojkarna att tro på sig
själva.
-Vi ger pojkarna positiv feedback när de gör
något bra och de gör också varje träning.
TEXT: MAGNUS HANSÉN
FOTO: MAGNUS NYHOLM

Nästan hela truppen samlad före träning.
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nas serie i division 2 riske- Hercules hade övriga lag
rar man bli lite lurad av på spelat 15 matcher av 22.
vilket sätt serietabellen är PK-37 hade då tio poäng,
. Läntinen
strax före PK-37 (9 p.) och
roksen ai- utformad. Det renodlade
elenkiintoi- nedflyttningsstrecket
dras VPS-Akatemia (6 p.).
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Lär dig nya saker under varje träning, lyder Oscar Lindgréns uppmaning till unga spelare.

P BOTNIA BOLT
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IFK-profilen

Krisse är VIFK:s
egen Supermamma
Det finns otaliga mammor och pappor i
VIFK som lägger ner nästan all sin fritid på
att ställa upp för sina fotbollsspelande barn.
Många av dem engagerar sig även i juniorlagens verksamhet. Krisse Rönns-Anturaniemi
är en av dem. Hon förtjänar dessutom epitetet IFK:s egen Supermamma.
Orsakerna är flera.
Hon har varit lagledare för IFK:s flickor
07/08 som kallas Supergirls och har varit liksom en mamma för hela laget. Och den som
är mamma för superflickorna bör ju följaktligen kallas supermamma.
Dessutom är Krisse världsbäst på att ge
kramar!
Supergirls var alltså VIFK:s flickor 07/08
som höll ihop ända sedan de var i ungefär
7-årsåldern. I dag har de allra flesta fortsatt
i WFA tillsammans med jämnåriga från regionens samarbetsföreningar.
Hur kom det sig då att just de här VIFK-flickorna började kallas “Supergirls”?
- Det blev helt vår grej då flickorna var i 10-årsåldern. De spelade och kämpade och var ett
så bra gäng. Det blev ofta att ta till ordet ”super” och så blev det supergirls. Kopplingen
till den ”riktiga” figuren Supergirl (Stålflickan)
fanns ju också där och vi lånade S-logon och
satte den på spelskjortorna. Vi heter #supergirls på Instagram, berättar Krisse entusiatiskt.
I dag spelar de flesta ”stålflickorna” i WFA,
men tanken på en återförening i någon form
finns där. Men covid-19 kom emellan.
Krisse Rönns-Anturaniemi har axlat rollen

som lagledare i flera omgångar. Sonen Jere,
numera stamanställd i vid Nylands Brigad i
Dragsvik, spelade i IFK:s B- och A-juniorer och
det behövdes en lagledare. Krisse, som aldrig
spelat fotboll och - enligt egen utsago – inte
kan någon fotboll, hade svårt att tacka nej.
Situationen uppstod igen då dottern Pinja,
idag 14 år, började spela fotboll i VIFK och en
lagledare behövdes.
-Jag tänkte att ”en stund” kan jag väl hänga
med. Sedan då flickorna fortsatte i WFA tänkte jag att det får väl bli ”en stund” igen då. Jag
håller mig i farten och skall ändå föra och
hämta.
Vilka är dina styrkor, Krisse?
- Jag får saker gjorda, gärna genast. Jag vill
inte veta av något tjafs, jag är konsekvent och
har regler, alla vet hur och vad vi skall göra.
Jag har vinnlagt mig om att ta hand om de här
ungdomarna. Supergirls flickorma tyckte om
att kramas och det gör jag ju också. Pojkarna
behövde inte så mycket kramande, där var jag
en annan sorts mamma, funderar Krisse.
- Det är viktigt att aldrig lämna någon utanför. Jag vill veta hur alla tänker och känner.
Med stöd från andra föräldrar har det varit lätt
att vara en supermamma!
Kristina ”Krisse” Rönns-Anturaniemi, 55,
är född i Vasa, men bosatt i Smedsby sedan
25 år tillbaka. I grunden är hon finskspråkig
och hela skolgången har skett på finska. Men
hon pratade svenska med pappa från Replot
och är fullständigt tvåspråkig. Hon har job-

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
aldrig förtröttas. Människor utan vilkas
insats en förening inte skulle existera.
Som tur är har vi väldigt många av dem
i vårt VIFK!

Supermamman Krisse Rönns-Anturaniemi. Eller
kanske det rentav är Stålflickan?

bat som affärsresetjänsteman i över 30 år.
Nästan all tid har gått åt till arbetet, familjen
– och fotbollen.
Glass i stora lass
Den lilla ”fritiden” hon har ägnar hon åt
körsång i Sunny Singers vid vuxeninstitutet
i Korsholm. Hon hinner även ”gymma” med
dottern Pinja och ta promenader. Villalivet
finns också med i bilden.
Krisse har en hemlig last. Glass. I stora lass.
Det blir i snitt två till tre bollglassar per vecka
under sommaren.
- På vägen ut till villan, är ett glass-stopp
vid Hellnäs bro ett måste. Dels för att det är
så gott, dels för att stöda lokalt företagande
så att grillen hålls öppen, berättar Krisse, supermamman, som med sitt ständigt glada
humör har en ytterst positiv inverkan på omgivningen.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

Krisses ”fotbollsskor”
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Superäiti Krisse Rönns-Anturaniemi. Tai ehkä jopa Terästyttö?

VIFK:ssa on paljon äitejä ja isiä, joiden
vapaa-ajasta melkein kaiken vievät heidän jalkapalloa pelaavat lapsensa. Monet
vanhemmista ovat myös aktiivisesti mukana juniorijoukkueiden toiminnassa. Krisse
Rönns-Anturaniemi on yksi heistä. Hän on
ihan oikeasti ansainnut lisänimen VIFK:n
oma superäiti. Syitä on paljon.
Hän on ollut VIFK:n 07/08 tyttöjen, ns. Supergirlsien joukkueenjohtaja ja toiminut
ikään kuin koko joukkueen äitinä. Ja sitä,
joka on supertyttöjen äiti, on siksi kutsuttava
superäidiksi.
Sen lisäksi Krisse on maailman paras halaaja! Supergirlsit olivat siis VIFK:n 07/08-tytöt,
jotka ovat olleet yhdessä 6-7- vuotiaista asti.
Tänä päivänä useimmat ovat jatkaneet pelaamista WFA:ssa yhdessä seudun muiden
samanikäisten yhteistyöseurojen pelaajien
kanssa.
Mistä johtuu, että juuri näitä VIFK:n tytttöjä
ruvettiin kutsumaan ”Supergirlseiksi”?
- Siitä tuli ihan meidän ikioma juttumme,
kun tytöt olivat noin kymmenen ikäisiä. He

Vasa IFK 2021

pelasivat ja taistelivat ja he olivat niin mahtava ryhmä. Tuli usein käytettyä sanaa ”super”
ja niin heistä tuli ”Supergirls”. Taustalla oli
koko ajan kytkentä oikeaan ”Supergirl-hahmoon (Terästyttö)” ja me lainasimme S-logon ja painatimme sen pelipaitoihimme.
Instagramissa olemme #supergirls, kertoo
Krisse innoissaan.
- Tällä haavaa useimmat ”terästytöt” pelaavat WFA:ssa, mutta takaraivossa pyörii koko
ajan ajatus koko joukkueen jälleentapaamisesta. Mutta Covid-19 sotki suunnitelmat.

VIFK Magazine esittelee joka numerossa lähikuvassa jonkun tunnetun
”seurahahmon.” Henkilön, joka toimii
kaikkien hyväksi mutta mielellään hieman taka-alalla. Ihmisiä, jotka aina
ovat sinnikkäästi mukana auttamassa.
Ihmisiä ilman joiden panoksia mikään
seura ei toimisi. Onneksi meillä on
monta sellaista meidän VIFK:ssa

Krisse Rönns-Anturaniemi on toiminut joukkueenjohtajana eri aikoina. Hänen poikansa
Jere, joka nykyään palvelee Dragsvikissa, Uudenmaan Prikaatissa kantahenkilökuntaan
kuuluvana, pelasi VIFK:n B- sekä A-junioreissa ja joukkue tarvitsi joukkueenjohtajan. Krissen, joka ei koskaan ole pelannut jalkapalloa
ja - omien sanojen mukaan- ei tiedä jalkapallosta yhtään mitään, oli vaikea sanoa ei.
Sama tilanne toistui, kun Pinja-tytär, tänään
14-v. aloitti pelaamisen VIFK:ssa ja joukkueelle tarvittiin joukkueenjohtaja.
- Ajattelin, että kai minä nyt ” vähän aikaa”
voin olla mukana. Sitten, kun tytöt jatkoivat
WFA:han, tuumasin, että kai minä voin taas
jatkaa ja olla apuna ”vähän aikaa”. Pysyn näin
itsekin vauhdissa mukana ja joka tapauksessahan joudun viemään ja hakemaan.
Mitkä ovat vahvuutesi, Krisse?
- Saan asiat tehdyksi, ja mielellään heti.
En halua kuulla mitään pulinoita, olen johdonmukainen ja minulla on säännöt - kaikki tietävät mitä tehdä ja miten ja mitä en
joukkueessa hyväksy. Haluan olla mukana
näiden nuorten elämässä. Supergirls-tytöt
tykkäsivät halailemisesta ja niinhän minäkin
tykkään. Pojat eivät tarvinneet hirveästi halauksia, joten heille olin toisenlainen äiti, Krisse tuumaa. On tärkeää, ettei ketään koskaan
jätetä ulkopuolelle. Haluan tietää, mitä tytöt
ajattelevat ja tuntevat. Muiden vanhempien
tuen avulla on ollut helppoa olla superäiti!
Kristina ”Krisse” Rönns-Anturaniemi, 55, on
syntynyt Vaasassa mutta asunut viimeiset 25
vuotta Sepänkylässä. Hän on suomenkielinen ja käynyt koulunsa suomeksi. Mutta hän
puhui ruotsia isän kanssa, joka oli Raippaluodosta ja hän on täysin kaksikielinen. Hän on
työskennellyt yli 30 vuotta liikematkavirkailijana. Melkein kaikki aika on sujunut työn, perheen – ja jalkapallon parissa.
Vähäinen
vapaa-aika
on
omistettu
kuorolaululle Mustasaaren Aikuisopiston
Sunny Singers kuorossa. Hän ehtii myös ”salille” Pinja-tyttären kanssa ja kävelyille. Huvilaelämäkin on kuvioissa kesäisin vahvasti
mukana.
Krissellä on salainen pahe. Jäätelö. Ja
mielellään paljon. Kesäisin tulee syötyä kaksi
tai kolme pallojäätelöä viikossa.
- Matkalla huvilalle on pakollinen jätskipysähdys Hellnäsin sillalla. Osaksi, koska jäätelö on niin hyvää ja osaksi paikallisen yrittämisen tukemiseksi, jotta grilli pysyisi auki,
sanoo Krisse, superäiti, jonka ainainen hyväntuulisuus vaikuttaa myönteisesti muihin
ympärillä oleviin ihmisiin.
TEKSTI: K.D. LÅNGBACKA
KUVA: K.D. LÅNGBACKA
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Kvalitetstid är det som gäller!
barnens hobby är verkligt givande. Det har blivit hela familjens gemensamma sak. Maken
Jani Peräsarka fungerar som kassör i ena laget.
Andreas Hjort:
Lagledare och kassör i äldre barnets lag och
domare och hjälpare i yngre barnets lag.

Familjen Peräsarka
på väg till match

Det är mycket som skall stämma för att få
till stånd ett riktigt bra fotbollslag. Man behöver givetvis bra spelare och man behöver bra
tränare. Men för att det skall bli riktigt bra behövs mycket mera.
Hela vår verksamhet bygger på det faktum
att det finns människor som ställer upp. Det
har det alltid gjort och det kommer det nog
alltid att göra. Vår förening är lika rik på historier om gemenskap och om folk som ställer upp för andra och om kamratskap, som
den är på historier om sportslig framgång.
Då skall vi komma ihåg att pokalerna i klubblokalen vittnar om ganska stora sportsliga
framgångar.
För att hjälpa till behöver man nödvändigtvis inte kunna allt om fotboll. Våra lag behöver folk som är bra på att organisera, folk
som har ett sinne för ekonomi, folk som kan
försäljning, festfixare, instagrammare, bullabagare mm.

Eftersom den ekonomiska kompensationen för denna typ av arbete nästan alltid är
noll, så funderar man vad är det är som får
hundratals människor att vilja ställa upp för
våra Vasa IFK-lag. Vi har frågat några:
Jenny Peräsarka:
Klädansvarig och festfixare i äldre barnets lag
och lagledare i yngre barnets lag.
Vad har du för fotbollserfarenhet? HA-HA!
Jag kan inte ens fotbollsreglerna!
Varför har du tagit dig an uppdragen? Jag
vill hjälpa till och dra mitt strå till stacken. Jag
är bra på att organisera saker. Det kommer
naturligt för mig och jag upplever att det är
lätt. Dessutom hade jag två riktigt bra förebilder i Andreas Hjort och Alexander Ståhl som
visade mig hur jobbet skulle göras.
Är detta något du skulle rekommendera åt
andra? Definitivt! Att vara delaktig i de egna

Vad har du för fotbollserfarenhet? Representerade Karperö FF och Vasa IFK tills jag
var 11 år.
Varför har du tagit dig an uppdragen? Det
är kul att vara med och ge barnen möjlighet
att hålla på med fotboll och barnen tycker om
det. Man kan göra det man kan och bidra på
sitt sätt. Fotboll är bra på det sättet att man
inte köper någon tjänst av ett företag, utan
alla hjälper till och tillsammans skapar upplevelsen. Fint koncept. Det handlar sällan
bara om att vinna eller förlora utan alla som
är med gör det för att man vill alla flickors och
pojkars bästa.
Rekommenderar du detta åt andra? Absolut! Går ändå tid att föra och hämta barnen
från träningar så lika bra kan man vara med
och hjälpa till.
Stefan Wiklund:
Kassör i barnets lag
Vad har du för fotbollserfarenhet? En sommar har jag spelat själv i början av lågstadiet.
Varför? Man ser den unika gemenskapen
och hur barnen älskar sitt lag och att spela fotboll. Att vara kassör är ett sätt att vara
med och bidra till barnens hobby. Det underlättar tränarnas och andras uppgift så att de
kan koncentrera sig på vad de skall göra.
Till vardags arbetar du som revisor. Behö-

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215
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ver man en revisorsexamen för att vara kassör? *skrattar gott* Nej, absolut inte. Sunt
bondförnuft och uppföljning räcker.
Skulle du rekommendera detta till andra?
Absolut! Det är ett sett att dra sitt strå till
stacken. Dessutom behöver man inte vara på
varje träning utan man kan göra arbetet när
det bäst passar än själv.

Kim Rönnholm
Målvaktstränare och hjälpande hand, chef för
WC- och hushålspappersförsäljningen
Hurudan fotbollsbakgrund har du själv?
BK-IFK fram till högstadiet. Sen blev det ABC.
Har främst spelat som målvakt men när Mikael Lax var på plats så blev det att spela ute
på plan också.
Varför gör du det? Kärlek! Har aldrig tänkt
mer på det. Kärlek och att man gärna delar
gärna med sig av den kunskap man har och
man får göra saker tillsammans med sitt eget
barn.
Skulle du rekommendera detta även till andra? Absolut!
Jorma Vuorenmaa
Försäljare i barnbarnets lag.
Hurudan fotbollserfarenhet har du själv?
Var Vasa IFK-junior när Kamratvallen ännu
fanns där Karlsplan finns nu. Efter det var jag
med och grundade Korkeamäen Mörrit, tillsammans med ett gäng kamrater där många
var forna Vasa IFK:are. Jag har också spelat
med Pallas. Spelade tills jag var 60 år.
Varför ställer du upp? Det känns riktigt bra
att hjälpa till. Har alltid varit en föreningsmänniska själv också, så kan jag hjälpa till med
något så gör jag det gärna. Har själv arbetat
inom försäljning så det kommer väldigt naturligt för mig. Ofta säljer lagen dessutom
saker som människor ändå har ett behov av.
Skulle du rekommendera andra också att

Andreas Hjort

Jorma Vuorenmaa

ställa upp? Självklart! Självklart! När man i
dagens läge kan hjälpa unga och föreningar
så skall man göra det. De flesta går och klipper sig, äter eller handlar annars regelbundet
av någon. Om man bara frågar så är det sällan som de nekar att med en liten peng bidra
till att barn och unga skall kunna spela fotboll.
Det tycks vara så att en gemensam faktor
för många som ställer är att de får göra det
för och tillsammans med de människor som
betyder mest i sitt liv. Mer kvalitetstid än så
blir det nog inte.

Vasa IFK fyller 121 år i år och under åren
har tusentals människor på olika sätt varit
med och gjort Vasa IFK till var det är idag.
Till alla nämnda och onämnda föräldrar, moroch farföräldrar, supportrar och annars bra
människor som hjälper till vill vi rikta ett stort
tack! Utan er skulle våra lag och vår förening
inte vara lika bra som de är!

HälsoHjälpen
nära till hands
varje dag
Kontakta HälsoHjälpens chatt om du plötsligt råkar ut för ett olycksfall eller blir
sjuk. Sjukskötarna och läkarna betjänar dig varje dag kl. 7–23 och kan i de flesta
fall kartlägga, ge råd och sköta dina besvär på distans, vilket gör att du slipper
onödiga läkarbesök. Läs mer och ladda ner appen till din telefon:

TEXT: ANDREAS LINDROOS

Varaa aika ilmaiseen
yritysneuvontaan
Boka tid till gratis
företagsrådgivning
www.vasek.fi

lahitapiola.fi/halsohjalpen

Vasa IFK 2021
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Tue maksutta
suosikkiseuraasi
liittymällä
Kannustajaksi
Omalla S-kanavalla!

10-minuters-talko! 10-minuutin-talkoot!

ta!

IFK:n toimintaa?
konkreettisesti vaikuttaa siihen, kuinka
näkin voit ilmoittautua kannustajaksi

avalle”.
verkkopankista.

kuta/Liity Kannustajaksi.

ottsföreningen Kamraterna, Vasa”.

Har du S-bonuskort? Handlar du på
Prisma,Sale, S-Market, ABC?
Äter du på Rosso, Amarillo eller Venn?
Då kan du snabbt och enkelt stöda VIFK genom
att logga in på Oma S-kanava:
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/sv/

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

Silloin voit helposti tukea VIFK:n toimintaa kirjautumalla
omalle S-kanavalle
https://www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/

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

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

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

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

VIFK säljer akvareller av Raimo Hudd för att stöda
juniorfotbollen. Ring och kom överens om privat
visning.
VIFK myy Raimo Huddin lahjoittamia akvarelleja junioritoiminnan hyväksi. Soittakaa ja sopikaa
näytöstä!

Tel. Puh. Krister Grönholm 044-0331624
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Studielivet i
Helsingfors och
fotbollslivet
i Vasa

Frida Peltonen.

I augusti 2019 ändrades mitt liv helt och
hållet. Med en skräckblandad förtjusning
packade jag mina saker och flyttade från
ett tryggt Vasa, som hade varit mitt hem de
senaste 20 åren, till Helsingfors för att påbörja nästa kapitel i mitt liv.. En 3,5-årig utbildning till fysioterapeut stod nu på agendan.
Precis innan flytten hade jag varit tvungen att sätta fotbollskorna på hyllan grund

Vasa IFK 2021

av överbelastningsskada i foten till följd
av en medfödd strukturförändring, och det
var oklart om jag någon gång skulle kunna
återvända till planen. Ungefär åtta månader
senare var jag tillbaka men med en rad nya
utmaningar. Hur skulle jag få ihop fotbollsspelande i Vasa och studier Helsingfors?
Att fortsätta spela i VIFK föll sig helt naturligt. På grund av corona flyttade jag tillbaka

till Vasa i april, under denna tid var det ännu
oklart om jag alls kunde spela med tanke på
min skada men jag testade på träning, foten
höll och jag hann med till seriestarten, alla
pusselbitar föll på plats och det gick smidigare än vad jag hade trott. I augusti 2020 började studierna igen och jag åkte tillbaka till
Helsingfors och det var då utmaningen började. Nu skulle jag träna helt själv och vara
min egen coach. Under största delen av mitt
liv har jag kombinerat skola och idrott och
inte upplevt några större problem, så att detta
skulle lösa sig på sätt eller annat var jag helt
säker på.
Jag märkte snabbt hur viktigt det är med
disciplin. Det största ansvaret ligger hos mig
själv. För mig funkade det bra att ha ett klockslag då jag släppte allt studierelaterat och
bara fokuserade på träningen. Nu som då fick
jag även hjälp med planerandet av mina träningspass av min dåvarande tränare och fystränare vilket var till stor hjälp.
Under denna tid blev det en hel del pendlande mellan Helsingfors och Vasa. Ända fram
till slutet av november åkte jag runt hela Finland och satt på tåg och bussar för att kunna
vara med på matcherna. Men det var det absolut värt.
Säsongen 2020 slutade med blandade
känslor. Ligakvalet gick inte som vi hade
hoppats på men trots allt var jag otroligt stolt
över oss, vi hade gjort allt vi kunde. Nu lockade avancemang till ligan mer än någonsin
och det var ingen tvekan om att jag skulle
fortsätta spela nästa säsong.
Nu väntade en försäsong där jag återigen
skulle stå på mina egna ben. Processen att
nå resultat, i detta fall min egen utveckling,
har varit det som drivit mig mest. Det krävs
att man lägger ner mycket tid på egen träning
för att fortsätta utvecklas och vara jämställd
men också konkurrenskraftig bland lagkamraterna. Trots att man är ett lag är de viktigt
för mig att visa vad jag går för, målet är ju alltid att vara en del av öppningselvan. Stöd från
tränare, förening, familj är också det otroligt
viktigt.
För mig var det en självklarhet att studera
vid sidan av fotbollen, fastän idrotten är viktig
för mig, så är studierna minst lika viktiga. Att
kombinera fotbollen med högskolestudier
har lyckats bra, men det har absolut sina utmaningar, inte minst då studierna är på annan ort.
Utveckling kräver uppoffringar, ibland hamnar man att göra tuffa beslut och man måste
jobba lite hårdare för att hänga med i skolan
och på samma gång leverera på plan. Har
man motivation och vilja för både skolan och
idrotten, är det bara man själv som sätter
gränserna.
TEXT: FRIDA PELTONEN
FOTO: EMILIA GRÖNHOLM

15

HETI KÄYTTÖVALMIIT KONEET PUUTARHAN HOITOON!
SKÖT DIN TRÄDGÅRD MED MASKINER FRÅN OSS - KLARA FÖR ANVÄNDNING
Ultralätta
motorsågar

maailman
kevein
ammattisaha

Ultrakevyet
moottorisahat

MSA 120 C-BQ -

STIHL JA STIGA
AKU-VAUNUT ja VENETRAILERIT
Myös akkukäyttöiset
ja raivaus-ROBOTTILEIKKURIT MEILTÄ sahat
sahat STIHLILTÄ
Bilsläpvagn- och
ASENNETTUNA. PYYDÄ TARJOUS!
båttrailerförsäljning
STIHL OCH STIGA - VI SÄLJER OCH
INSTALERAR
ROBOTGRÄSKLIPPARE.
UUTUUS!
Sahassa
BE OM ERBJUDANDE!
ainutlaatuinen

Käyttöaika n. 35 min (AK20)

329€

Sis. akku
ja laturi

Akkusaha

MSA 140 C-BQ - Batteridriven såg

Käyttöaika n. 45 min (AK30)

paino/tehosuhde

HUOLTOPUOLEMME
PALVELEE
KOKO KESÄN!
VÅR SERVCEAVDELNING
BETJÄNAR HELA
SOMMAREN!

Varför pruta på säkerhet eller kvalitet
Miksi tinkiä turvallisuudesta ja laadusta

Akkusaha
såg
Batteridriven

Stihl RM2R
multiclip

369€

299€

Sis. akku
ja laturi
ANDE!

ERBJUD
3

Painepesuri
Högtryckstvätt
STIHL RE 88
Stihl FS 38

129€

Stiga Park 120
ETULEIKKUIRI
Runko-ohjattu
Hydrostaattinen
voimansiirto
Stiga Park 120
FRONTKLIPPARE
Midjestyrning
Hydrostatisk
alk.
kraftöverföring från

Ultrakevyet
moottorisahat
Ultralätta motorsågar
Stihl MS 170

• Tilavuus 30cm3
• 4,2 kg

Stihl MS 180
• Tilavuus 32cm3
• 4,3 kg

2595€

Kamratfonden

Stihl FS 410 CEK

869€

199€

TARJOUS!

229
199€
TARJOUS!
299
279€

Stihl MS 194 CE TARJOUS!

• Tilavuus 30cm3
• 3,3 kg

399
359€

FI70 4055 00 1241 4518
Stöd VIFK-ungdomar
som behöver hjälp –
Tukekaa VIFK-nuoria jotka
tarvitsevat
apua.00 1241 4518
FI70 4055
Du kan enkelt bidra genom att
läggaStöd
in en
summa
VIFK-ungdomar som behöver hjälp –
på ”Kamratfonden”:s
konto.jotka tarvitsevat apua.
Tukekaa VIFK-nuoria

Kamratfonden

Du kan enkelt
bidra genom att lägga in en summa
Se käy helposti
maksamalla
på ”Kamratfonden”:s konto.
pankkitilille ”Kamratfonden”.

Se käy helposti maksamalla pankkitilille ”Kamratfonden”.
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VAASA-VASA
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