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Ledare - Pääkirjoitus

VIFK:s samhällsnytta är 4,84 miljoner euro
Säsongen är över sen en tid sedan och våra
spelare och lagledningar har fått en välbehövlig paus. Junioravslutningen hölls på Elisa Stadion i samband med herrarnas sista
match och här belönades många duktiga juniorer.
Ett stort tack för den gångna säsongen till
alla samarbetspartners och publik, föreningens aktiva och våra samarbetsföreningar i
nejden. Utan er insats kan föreningen inte
driva den verksamhet som idag generar närmare 4,9 miljoner euro (UEFA SROI-undersökning) till samhället vi lever i. Det är fantastiskt
att vi kan hänvisa till fakta när det gäller den
samhällsnytta vår förening står för.
Hör upp alla kamrater, unga som gamla, nu
startar vi med en månatlig Kamratlunch, som
kommer att hållas den andra tisdagen varje
månad klockan 12.00 på Svenska klubben.
Första träffen hålls 14.12 – välkommen med!
Nästa säsong kommer fortare än vi anar –
så nu är det dags att skaffa säsongskorten
för 2022. Samarbetet med VPS fortsätter
och det gemensamma säsongskortet berättigar till Vasa IFK:s alla hemmamatcher, herrarna i division II och damerna i division I och
II, samt VPS i Veikkausligan. Ett riktigt stort
grattis till VPS för avancemanget!
Även FC Sport önskar vi lycka till i division I,
efter att de lyfts upp från division II. Att laget
lyfts upp ett steg blev klart då TiPS kastade in
handduken i Nationella ligan. Detta på grund

av alltför få bakgrundskrafter och frivilliga,
trots att de varit ett topplag och tagit silver
två år i rad. Detta är en mycket oroväckande
trend!
Stöd alltså Vasa IFK genom att beställa kortet direkt via oss genom e-mail på adressen
info@vifk.fi (pris endast 79 € fram till 30.11).
Mera information hittar du här i Magazinet eller på vår hemsida www.vifk.fi
Nu önskar jag er alla en riktigt härlig vinter

och en God Jul och kom ihåg att komma in till
kontoret vid Elisa Stadion torsdagen den 9.12
mellan klockan 16.30 och 18.30, då vi håller
fanshopen öppen för vår traditionella ”VIFK:s
julförsäljning” och bjuder på glögg och pepparkakor. Samtidigt håller vi årets Återvinningsdag – hämta in överblivna IFK- träningskläder och skor och kanske hitta något som
passar din junior.
Cisse, ordförande i Vasa IFK

VIFK:n hyöty yhteiskunnalle on 4,84 miljoonaa euroa
Kausi on vähän aikaa sitten jo ohi ja pelaajamme ja joukkueenjohdot ovat saaneet
hyvin ansaitsemansa levon. Juniorikauden
päättäjäiset pidettiin Elisa Stadionilla miesten viimeisen kotiottelun yhteydessä ja samalla monet reippaat juniorimme palkittiin.
Suurkiitokset kuluneesta kaudesta kaikille
yhteistyökumppaneille ja yleisölle, seuran
aktiiveille ja seudun yhteistyöseuroillemme.
Ilman teidän panostanne seura ei pystyisi
ylläpitämään sellaista toimintaa, joka parasta aikaa tuottaa lähes 4,9 miljoonaa euroa
(UEFA-SROI-tutkimus) yhteiskunnalle, jossa
elämme. On fantastista, että voimme viitata
faktaan, kun puhumme yhteiskunnan saavuttamasta hyödystä, jota seuramme tuottaa.
Huomio kaikki jäsenet ja kannattajat, vanhat ja nuoret, nyt alamme tapailla yhteisen
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lounaan merkeissä jokaisen kuukauden toisena tiistaina kello 12.00 Svenska Klubbenilla. Ensi tapaaminen tiistaina 14.12. Tervetuloa mukaan kaikki!
Ensi kausi tekee jo tulemistaan, joten nyt on
se hetki, jolloin kannattaa hankkia ensi kauden kausikortti. Yhteistyö VPS:n kanssa jatkuu ja yhteinen kausikortti oikeuttaa VIFK:n
kaikkiin kotiotteluihin miesten Kakkosessa
ja naisten Ykkösessä ja Kakkosessa ja VPS:n
veikkausliigaotteluihin. Parhaat onnittelut
VPS:lle nousun johdosta.
Myös FC Sportille onnentoivotukset, kun
joukkue nousi kakkosesta. Nousu ratkesi,
kun kävi ilmi, että TiPS heitti pyyhkeen kehään Kansallisliigassa. Tämä johtui liian
harvalukuisista taustajoukoista ja vapaaehtoisista, siitä huolimatta, että TiPS oli kär-

kijoukkueita ja oli voittanut hopeaa kaksi
vuotta peräkkäin. Tämä on hyvin huolestuttava ilmiö.
Tukekaa siis VIFK:ta tilaamalla kausikortti
suoraan meiltä osoitteesta info@ifk.fi (hinta vain 79 € ennen 30.11). Lisäinfoa lehden
sivuilta tai kotisivuiltamme www.vifk.fi
Nyt toivotan teille kaikille hyvää joulua, ja
muistakaa poiketa toimistoomme Elisa Stadionilla torstaina 9.12. kello 16.30–18.30,
jolloin fanikauppamme on auki perinteisiä
”VIFK:n joulumyyjäisiä” varten. Glögitarjoilua
ja piparkakkuja. Samalla meillä on käynnissä vuoden ”Kierrätyspäivämme”, jolloin voit
tuoda ylimääräiset IFK:n harjoittelukamat ja
löytää omalle juniorillesi jotain sopivaa kotiin
vietäväksi.
Cisse, VIFK:n puheenjohtaja
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Herrlagets väg är uppåt och framåt
Coachen för VIFK:s herrlag i division 2, Max
Peltonen, är en nöjd man då han möter samarbetspartners och IFK-människor i samband
med junioravslutningen.
- Vårt lag består av unga killar. Fjorton spelare gick in i sin första försäsong i ett seniorlag när vi startade i december 2020. Mot den
bakgrunden så skall laget vara nöjt med sin
insats men samtidigt sikta uppåt i tabellen
för det är där vi vill hålla till i framtiden, konstaterar Peltonen.
- Killarna har ställt upp och kört på. Det har
varit många tuffa matcher under säsongen
men de växte ju längre säsongen framskred
och mycket hade att göra med de yngres iver
samt de erfarnas exempel på vägen. Nu siktar vi uppåt och framåt, grunden finns där.
Det känns bra att kunna bygga på det här laget, funderar Max.
- Vi startade säsongen hyfsat med en
4-1-seger mot JBK i öppningsmatchen på
Sandviken. Därefter följde en del ojämna och
stygga resultat som kanske inte alltid reflekterade händelserna på plan, men vi var, så att

säga, med i matchen hela tiden fast det blev
stryk ibland.
- Vi tog oss samman genom gemenskapen
och viljan i laget. Resultaten jämnade ut sig
och vi kunde kriga om vinsten i flertalet av
de resterande matcherna. Ibland med tajt
förlust i bagaget men också fina segrar efter
mycket jämna matcher, säger Max.
Laget säkrade seriekontraktet i medlet av
september vilket innebar att man kunde börja blicka framåt mot en följande säsong där
man kommer att ha med många av spelarna
som spelade redan i år. I nuläget finns det 18
undertecknade kontrakt. Ett problem är dock
att många av killarna ska rycka in i armén under 2022.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

Tränaren Max Peltonen beskriver säsongen som
gått.

Stolt lagkapten läste:

”VIFK toimii kuten joukkue”
Nu är säsongen 2021 över och vilken
säsong vi har haft. En mycket hektisk
berg-och-dalbana kan man väl säga. Det har
varit en säsong som jag sent kommer glömma och även om vi inte slutade på den plats
vi vill i tabellen, så kommer jag att blicka bakåt till den här säsongen med stolthet.
Säsongen började inte helt som vi ville, första matchen spelade vi oavgjort och hopp

ingen

n
Spelarhäls

fanns det ännu mycket kvar av. Sedan dalade det neråt. Match efter match krigade vi
för poäng men poängen gick alltid till motståndarlaget. I juni blev det en vändning,
Pasi Virtanen tog över som huvudtränare för
damlaget. Träning efter träning och match efter match började vi se en positiv trend. Motivation och glädje började smitta av sig och
vi började plocka hem de saknade poängen.
Det var fantastisk känsla när vi tog poäng av
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de lag som låg överst i tabellen, när vi kämpade som lag i 90 minuter. Det är de matcherna som man kommer ihåg och de som är de
roligaste matcherna att spela och vinna. Alla
spelare på och utanför planen gör allt för varandra och som spelar som ett lag.
Efter säsongen var det en man som skrivit
en kort text om oss på Instagram, “….VIFK jäi
mieleen ennen kaikkea joukkueena, joka toimii kuten joukkue”. Jag blev så glad att vårt
lag har så otroligt bra laganda och samhörighet att det speglas utåt och att andra, inte
bara vi, ser det.
Vi som lag har kämpat tillsammans den här
säsongen och vi har bevisat att om ett lag har
bra samhörighet och att alla jobbar för ett gemensamt mål så kommer man långt. Jag är
stolt som spelare och kapten att ha så underbart härliga spelare runt mig.
Tack alla spelare, lagledning, damsektion,
sponsorer och vår härliga publik - vi syns under nästa säsong!
EMILIA GRÖNHOLM

Lagkaptenen Emilia Grönholm (närmast kameran)
är stolt och glad över att god laganda och samhörighet även syns utåt.
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Beställ julens kött
och fisk från oss!
Senast 10.12

MALAX ÅTERVINNINGSSTATION
Fjärdingsvägen, Malax

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

SUNDOM
9 KM

Fiskstranden, Vasa www.fiskdisken.fi

MAALAHDEN HYÖTYKÄYTTÖASEMA
Neljännestie, Maalahti

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

BÄCK & VILÉN
FÖRETAGSTJÄNST - YRITYSPALVELU

SOLF / SULVA
8 KM

Bakom varje
framgångsrikt
företag står en kunnig
bokföringsbyrå!
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Ab Stormossen Oy
010 320 7600
Växel / Vaihde
stormossen.fi
info@stormossen.fi
stormossen

Auktoriserad medlem i
Ekonomiadministrationsförbundet
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+358 (06) 3209 550
info@back-vilen.fi

Mycket bra läge!
Hyvien yhteyksien
päässä!

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

BBD

MALAX / MAALAHTI
3 KM

Bed Invest Marknadsvägen 1, 65610 Korsholm
Ma-Fre kl 12-18 Lö kl 11-16
050 0162423 info@bedinvest.fi

Naturnära boende

när det är som bäst

14

RESERVERAT
4

Vasa IFK 2021

Fin
avslutningsfest

Fanny Forss och Markus Nordman fick den mest
prestigefyllda utmärkelsen vid avslutningsfesten,
nämligen pris som året Kamrat.

Vasa IFK:s seniorlag har hållit avslutning
och traditionellt avtackat tränare och lagledare och premierat spelare som utmärkt sig under året. Den välbesökta festen hölls på Cantare i Vöråstan och stämningen var hög. Klas
Blom avtackades efter trogen tjänst som lagledare för herrlaget.
Följande spelare fick utmärkelser:
Årets Kamrat: Fanny Forss och Markus
Nordman.
Årets spelare: Amanda Kass (D1), Katariina
Tuovinen (D2) och Ville Huuhka.
Årets målskyttar: Amanda Kass och Victor
Villför.
Årets överraskning: Sofia Näs (D1), Auriina
Puhakainen (D2) och Oscar Lindgrén.
Årets hårdjobbare: Mika Kaarre och Filip
Hiekkanen.

VIFK/VPS SÄSONGSKORT till salu nu!
Stöd VIFK och köp kortet via oss.
Ta kontakt info@vifk.fi eller 044-0331624
Kortet gäller för alla VIFK dam- och herrmatcher samt
VPS herrmatcher under säsongen 2022.

En gång kamrat, alltid kamrat

PASSIKUVAT
NONSTOP

PASSFOTON

Asiantuntijat tukenasi,
maksutta ja luottamuksella

Ta hjälp av experter,
kostnadsfritt och konfidentiellt
www.vasek.fi

Pitkäkatu 43 Storalånggatan
VAASA 65100 VASA
(06) 312 4777

www.studiofotocenter.fi
Vasa IFK 2021
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Våra juniorer

Silverpokalen hissas på Östersjö Cup i Hangö.

P11 inledde samarbete och svetsade ihop laget
Dubbelmästare i juniorcupen 2020! Det är
minsann en titel VIFK P11 kan stoltsera med.
Laget deltog med två jämnstarka lag i juniorcupen i fjol, och båda tog sig till semifinal.
Semifinalmatcherna spelades en septembereftermiddag i Kvevlax, och de var otroligt jämna. Till slut avgjordes båda två med strafftävlingar, som båda VIFK-lagen gick segrande ur.
Finalmatchen måste ändå spelas och VIFK
mot VIFK blev naturligtvis rena segerdansen
från början till slut. Vilken fantastiskt minnesvärd dag det var!
Den här säsongen har inneburit många
förändringar för laget. Dels är spel med åtta
man på plan nytt för 2011 födda, dels har
man bildat ett gemensamt lag, ett s.k. YJ-lag,
med Iskmo-Jungsunds bollklubb. Samarbetet ger fler spelmöjligheter, värdefullt erfarenhetsutbyte och ansvarsfördelning bland
tränarna samt fler nya kompisar för spelarna.
Frågan om möjlighet till YJ-samarbete kom
ursprungligen från I-JBK, som hade lite för
knappt om spelare för ett eget åttamannalag.
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Samarbetet är ändå fruktsamt för båda lagen
och uppskattas av både tränare och spelare.
Coronavintern gjorde sammanslagningen utmanande till en början, för de strikta
restriktionerna gjorde att vi inte kunde börja
med gemensamma träningar alls så fort som
vi hoppats. Trots det blev pojkarna snabbt
kompisar när de sent omsider fick börja träna tillsammans. För lagledningen har olika
anmälningssystem (MyClub och Jopox) och
skillnader mellan föreningarnas förfaranden
ställt till med en del huvudbry, men hittills inget som vi inte kunnat lösa.
Spelarna tog både lagsammanslagningen,
de lite mer fasta positionerna på planen och
offside-regeln med allt större säkerhet under
säsongen. I år deltog laget både i distriktsserien och juniorcupen, och självklart också
i en del turneringar. I Wasa Football Cup deltog VIFK - I-JBK YJ med två lag. Cupen innehöll allt en bra cup ska göra: vinster, förluster,
strafftävlingar, jubel, tårar, solsken, regn, pyttipanna och glass. Medaljplats blev det inte

den här gången, men stämningen var ändå
på topp när laget avslutade cupen med glass
och applåder av tränarna och föräldrarna.
I slutet av juli åkte laget iväg på sin första turneringsresa, som gick till Hangö och
Östersjö Cup. Det var spännande att möta
helt nya motståndarlag, och ännu mer spännande att sova i klassrum, åka buss och ha
kvällsprogram på stranden. Det var en stor
erfarenhet för pojkarna, och den blev förstås
inte sämre av att det ena av våra två lag kammade hem silverpokalen i turneringen. Det
viktigaste med Östersjö Cup var ändå den
gemensamma upplevelsen och att man ännu
mer svetsades samman som lag.
Och ett sammansvetsat lag är det verkligen. Jag håller alldeles med en av spelarnas
storebröder, som förundrade sig: ”Hur kan
alla i det här laget vara så bra kompisar!?”
Vad är väl viktigare än det, egentligen?
TEXT: MIRJAM SÄRS
FOTO: GALLINA SANDÅS
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Meidän juniorit

VIFK Tytöt -09
VIFK-09 tyttöjen joukkueessa harjoitellaan
sujuvasti suomen ja ruotsin kielellä, todellista arjen kielikylpyä siis molempiin suuntiin.
Jos oikeita sanoja ei löydy tai sanat eivät riitä kertomaan asioita, avuksi otetaan kädet ja
tarvittaessa joukkuekaveri.
Joukkueessa harjoittelee aktiivisesti 19
tyttöä ja valmennuksesta vastaa huippu
J-tiimi eli Jarmo Varmajoki, Jan Krooks ja
Jonas Åbrandt. Joukkueen asioista pitää
huolta joukkueenjohtaja Carina Blomqvist ja
joukkueen rahavirtaa valvoo rahastonhoitaja
Matias Palmujoki.
Tyttöjen mielestä parasta jalkapallossa
ovat hyvä joukkuehenki, kaverit molemmilla
kielillä sekä pelit ja turnaukset. Kaikkia tsempataan ja kannustetaan ja eräältä pelaajalta
poimittua: ”Joukkuekaverit kannustaa, vaikka välillä epäonnistuisikin!” Muita tyttöjen
TOP3-juttuja saatte lukea tekstin lopusta.
Monella tytöllä on muitakin harrastuksia,
kuten voimistelua, cheerleadingia, jääkiekkoa, ratsastusta sekä lentopalloa ja harrastusten monipuolisuuteen saa tässä joukkueessa hyvin kannustusta. Osalla tytöistä on
takana monivuotinen jalkapallopolku tässä
joukkueessa, osalla muutaman vuoden ja
osa ovat vasta aloittaneita. Kaikki pelaajat,
niin uudet kuin vanhatkin, otetaan aina ilomielin vastaan. Tyttöjen vanhemmat ovat aina
valmiita auttamaan, niin varustehankinnoissa kuin mokkapalojen leivonnassakin. Tämä
on joukkue, jossa viihtyvät niin tytöt kuin
aikuisetkin.
TEKSTI: OUTI KENNI
KUVA: MALIN ÅBRANDT

”Joukkuekaverit kannustaa,
vaikka välillä epäonnistuisikin!”
Fokus, bollkontroll och första beröring är saker vi jobbar med.

VIFK-09 tyttöjen TOP3
-asioita:

Iris Blomqvist laddar för skott på mål.

Jalkapallossa
1. Kaverit molemmilla kielillä
(suomi ja ruotsi)
2. Joukkuehenki
3. Pelit ja turnaukset
Treenipaikat
1. Variskan ulkokenttä
2. Elisa stadion
3. Botniahalli
Kulkuväline treeneihin
1. Vanhempien auto tai kimppakyyti
2. Pyörä
3. Kävellen tai moottoripyörä
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Tilda Nygård far fram på kanten.

Alkulämmittelyt
1. Käsipallo
2. Syöttötreenit
3. Tikapuut ja juoksuharjoitukset

Kovimmat vastustajat
1. FC Sport
2. Sundom IF
3. Norrvalla FF

Pelisää
1. Aurinkoinen
2. Sadesää
3. Pilvinen, sopivan lämmin

Välipalat
1. Banaani ja smoothie
2. Välipalapatukka
3. Voileipä

Turnaukset ja muistot joukkueen kanssa
1. Vaasa Football Cupin voitto 2020
ja piknik joukkuekaverin luona
2. Norrvalla Cup ja yöpyminen siellä
3. Syyssemi 2020

Kesäpuuhat jalkapallon lisäksi
1. Uiminen
2. Kavereiden kanssa oleminen
3. Liikkuminen ulkona (pyöräily, trampalla hyppiminen, sub-lautailu, ratsastus, voimistelu, pihapelit)
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Junioravslutning
utomhus
med medaljer,
saft & grisar
En tradition föreningen värnar om är den årliga junioravslutningen. Den har inte blivit av i
sin traditionella form under de senaste åren
på grund av Covid-19. I stället har man samlats utomhus på Elisa-stadion. Så var fallet
även i år. Magazinet var på plats i vimlet då
juniorerna festade i samband med herrarnas
sista hemmamatch för säsongen.
- Så viktigt att alla träffas åtminstone en
gång under året. Alla har så fullt upp med
sina egna lag så det är skoj att få se helheten
när alla lagen tågar fram på ett och samma
ställe, säger juniorsektionens ordförande
Minna Rimpilä.
- Av våra 500 juniorer deltog cirka 350. Avslutningen ordnas tryggt utomhus under ganska fria former vilket gör att tillställningen blir
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Mag i vimlet
De fick Guldgossarnas pokal säsongen 2021.

En fin samling av pokaler väntade på utdelning.
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lättsam och alla känner samhörighet, fortsätter Minna, som även fungerade som speaker.
Seniorspelarna välkomnade lagen på plan
och damspelarna delade ut medaljer till de
yngre spelarna. De yngsta belönades med
medalj och de äldre spelarna fick ”Guldgossepriset”. Guldgossepriset delas ut till den
spelare som står närmast VIFK:s värdegrund.
Det är således inte alltid den ”bästa spelaren”
rent resultatmässigt som får priset, utan den
som visat prov på att vara en sann kamrat.
Guldgossepriset delades ut av Hasse Karlsson som är en sann Guldgosse.
En del av lagen tågade in i WFA:s träningsdräkter. Detta innebär att lagen spelar som
ett YJ-lag inom Wasa Fotbollsakademi men
de spelare som närvar under junioravslutningen har VIFK som moderförening.
Läktarna fylldes sedan med förväntansfulla VIFK-juniorer. Dels var det spänning inför
herrmatchen som just skulle till att blåsas
i gång, dels – och kanske främst – väntade
man på utdelningen av saft och grisar. Juniorspelarna satt lagvis lagom utspridda och
tränarna och lagledarna gjorde sitt bästa för
att hämta lådor med färska grisar och saftpaket så snabbt de bara kunde.
Inne i gången i huvudläktaren hade Mikael
Finne plockat upp en uppsättning VIFK-per-
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Några av de samarbetspartners som hade hörsammat kallelsen till junioravslutningen. Från vänster Patrick
Eckerman (Ekoman) och Madelen och Tom Rabb (Vasa Byggnadsreparation). I bakgrunden ses Kaj Klockars (Leison Café)

sedlar. VIFK-prylar, som mössor, halsdukar,
täckjackor, collegetröjor och mycket mer därtill, fanns till salu. Och kommersen var livlig,
enligt ryktet tog halsdukarna med VIFK-färger och -motiv slut redan efter en halvtimme.
Inbjudna till junioravslutningen var även olika kategorier av samarbetspartner. De närvarande gästerna samlades i IFK:s kansli under läktaren för ett gemytligt samkväm med
plockmat och kaffe i höstrusket. En som hörsammat kallelsen var Tom Rabb, till vardags
verkställande direktör för Vasa Byggnadsreparation.
- Hela vår familj har spelat fotboll. Alla barnen har spelat i VIFK. Nu är det dags att vi ger
något tillbaka till fotbollen, svarar Tom Rabb
med fru Madelen, huvudägare av firman, vid
sin sida, på frågan varför just han och hans
firma valt att stöda IFK:s verksamhet.
Döttrarna har slutat spela fotboll men sonen Jacob finns ute på planen denna eftermiddag. Jacob, som så många av sina unga
jämnåriga, har gjort an stark säsong i herrlaget i division 2 och har även skrivit kontrakt
med föreningen för nästa säsong.
- Jag vill överlag stöda allt där barn och ungdomar lär sig att samverka, ta hänsyn och
inse att trots att människor har olika humör
varje dag ända skall kunna samarbeta, anser
Tom.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

Även tränare och lagledare lät sig väl smaka. Här är
det Peter Åkerholm som sätter tänderna i en gris.

Lagledare Johanna Långskog och andretränare Peter Åkerholm bjuder ut saft och nygräddade grisar till
sina flickor i lag F10-11. Ett populärt uppdrag.

Lilian Biskop var på jakt efter en IFK-täckjacka.
Försäljaren Mikael Finne förevisar.
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Då man följer med herrar- matcher. Utöver VIFK och
nas serie i division 2 riske- Hercules hade övriga lag
MASKINERNA I SKICK GENOM
KÖP ELLER SERVICE HOS OSS !
rar man
bli lite lurad av på spelat 15 matcher av 22.
Ultralätta
Ultrakevyet
maailman
motorsågar
moottorisahat
kevein
vilket sätt serietabellen är PK-37 hade då tio poäng,
ammattisaha
Akkusaha
såg
Myös akkukäyttöiset
strax
före- PK-37
utformad. Det renodlade MSA
Batteridriven (9 p.) och
120 C-BQ
Stihl MS 241 C-M VW
sahat ja raivausAKU-VAUNUT
ja
Käyttöaika
n.
35
min
(AK20)
sahat STIHLILTÄ
VPS-Akatemia (6 p.).
Yrkesmotorsåg med
VENETRAILERIT nedflyttningsstrecket dras
värmehandtag TARJOUS!
Samtidigt 329€
talar vi om att
Bilsläpvagn- ochovanför de två lagen som
båttrailerförsäljning
UUTUUS!
akku EPS (tre
och
parkerar längst ner. Men: KäPa, GrIFK Sis.
Sahassa
ja laturi
Ammattisaha lämpökahvoilla
ainutlaatuinen
ha
paino/tehosuhde
lag140
från
huvudstadsriegioDet lönar sig nog utan vi- MSA
Akkusa
C-BQ - Batteridriven såg
Käyttöaika
n.
45
min
(AK30)
dare att ha tre lag bakom nen) parkerar på 13-15 poVarför pruta på säkerhet eller kvalitet
Miksi tinkiä turvallisuudesta ja laadusta
Valtuutettu
sig i tabellen. Saken
är den, äng efter 15 omgångar i zon
369€
Valtra, Frendt,
näst
sist, på en
att det är totalt sju lag som B. EPS ligger
Sis. akku
Sampo,
ja laturi
degraderas. Dels Rosenlew,
de två direkt nedflyttningsplats. I
NDE!
RBJUDA (S:t Michel),
Hudding,
sämsta från varje zon.
Men zon A har EMiPK
ja Lännen
(Nurmijärvi) och klasockså den ”trea från
slutet” NJS
Ultrakevyet
Huolto
moottorisahat
som har minst poäng. Sä- siska H:forslaget Kiffen 16
Ultralätta motorsågar
USEIMMAT KONEET
på 15TARJOUS!
matcher. Dessa
songen
igenom
har de lag poäng
Stihl RE130 PLUS
Stihl FS
Stiga
ST4262P
Stihl MS 170
LÖYTYVÄT
MYÖS
410 C-EMK
• Tilavuus 30cm
korkeapainepesuri,
229
Lumilingot
199€
Röjsåg
AKKUKÄYTTEISENÄ!
som Snöslungor
varit trea från slutet är• 4,2 kgstrax ovanför nedflytthögtryckstvätt
Stihl MS 180 TARJOUS!
DE FLESTA i de båda övriga zonerna
• Tilavuus 32cm
ningsstrecket.
299
• 4,3 kg
279€
MASKINER FINNS
Med
poäng på 14
ÄVEN SOM spelat ihop i genomsnitt en
Stihl
MS 19416
CE TARJOUS!
• Tilavuus 30cm
BATTERIDRIVNA!
• 3,3 kg
399
359€man att det
matcher tycker
poäng per match.
Cirkelväg.15
räcka med
Inför
matchen
mot i princip borde
06-3182950
Silmukkatie
0500-364688
till för VIFK:s
överlägsna
serieledaren ett par segrar
65100 Vasa
Vaasa
SJK-Akatemia (fredag 16.8) del. Saken borde med andra
hade VIFK 16 poäng på 14 ord vara som i en liten ask.

KONEET KUNTOON OSTAMALLA TAI HUOLTAMALLA MEILTÄ !

660€

3

3

895€

350€

3

3

890€

KOLARIKORJAAMO JA MAA
PLÅTSLAGERI OCH BILM

KOLARIKORJAAMO JA MAALAAMO
PLÅTSLAGERI OCH BILMÅLERI

group
Korsholms Tryckeri
Mustasaaren Painotalo

www.ktmp.ﬁ

Vasaratie
7 Hammarvägen,
Vasaratie
7 Hammarvägen,
Vaasa - Vasa Vaasa
✆ 010 3210
✆ 100
010 3210 100
www.repaint. www.tomtom.
www.repaint.

www.tomtom.

Books & magazines in different
shapes and sizes.
You imagine, we print.
Creativity done together
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- Va

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta 0408482215
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Vasa IFK-trio valde Vörå
Det finns femton idrottsgymnasier i Finland.
Vörå samgymnasium med undervisning på
svenska har fem huvudgrenar; fotboll, friidrott, skidåkning, skidskytte och orientering.
Vi har träffat fotbollsspelarna Frida Ingman,
Linn Rönnback och Fanny Wilhelms för att
höra deras tankar om att ha ett idrottsgymnasium som studieplats och träningsgemenskap.
Alla tre spelar på klubbnivå i Vasa IFK:s
B-juniorlag. Linn, med Malax IF som fostrarförening, beskriver valet av Vörå Samgymnasium.
- Här har jag goda möjligheter att kombinera
satsningen på fotboll med gymnasiestudier.
Att nå upp till en nivå som innebär spel i ligalag och landslag är ett mål som Linn jobbar
mot varje dag.
- Jag har helt klart utvecklats under min
gymnasietid, mycket till följd av mängden arrangerade träningar jag har haft tillgång till.
Fotbollslinjen vid VSG leds av ett tränarteam med Marko Uusitalo i spetsen. Man eftersträvar en helhetsmässig utveckling av varje
spelare där såväl spelmässiga som övriga
mentala och fysiska kvaliteter värdesätts.
Man gör bland annat regelbundna fysiska
tester och använder sig av Polar Team för
att i realtid följa upp varje spelares ansträngningsnivå under träningarna.
I tillägg till VSG-träningarna deltar många
även i klubblagets träningar, vilket kräver en
del planering av logistiken.
- Det har ändå gått smidigt att ta sig till
klubbträningarna när skolan hjälper till med
transporten, berättar Frida som inlett sin karriär i Norrvalla FF.
- Vissa perioder blir det resor mot Vasahållet nästan varje eftermiddag inne i veckorna.
Då har jag ibland stannat hemma på kvällarna och rest tillbaka till Vörå först nästa morgon, vilket har känts skönt, fortsätter Fanny
med Solf IK som fostrarförening.

Fanny Wilhelms, Linn Rönnberg och Frida Ingman uppskattar idrottsmiljön i sitt gymnasium. Text och bild: Fredric Portin
Vörå Samgymnasiums nationella specialstatus innebär att studerande på idrottslinjen
får ersätta en del av gymnasiets övriga studier med träning. Tisdag och torsdag innebär
morgonträning och då har studeranden på
idrottslinjen rätt att prioritera träningen framom övrigt skolarbete. De som inte bor hemma i Vöråtrakten erbjuds plats på skolans
internat i Vörå centrum, där de studerande i
tillägg till skollunchen vid Campus Norrvalla
serveras frukost och middag.

Hyvää joulua ja
onnea vuodelle 2022!
God Jul o
Gott Nytt År 2022!

Frida, Linn och Fanny är överens om att
Vörå Samgymnasium utgör en berikande miljö som ger nya insikter och vänner för livet.
Att på nära håll få lära känna både fotbollsspelare och idrottare från andra grengrupper
ser de som mycket givande.
- VSG är ett mycket bra alternativ om du vill
avancera i din idrottskarriär. I Vörå utvecklas
du både som idrottare och som människa,
sammanfattar flickorna.

God Jul
o Gott Nytt År
önskar Aktia
Hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta
Vuotta toivoo Aktia

Toivoo / Önskar DNA
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IFK-profilen

Håkki kom via omvägar
in i Vasa IFK-familjen
Mångåriga juniortränaren Håkan ”Håkki”
Björkskog, 48, är på många sätt en otypisk
VIFK:are. Eller, tja, idag är han väl närmast
en urtypisk Kamrat, som lagt ner det mesta
av sin fritid på att träna pojklag i föreningen,
men det har inte alltid varit så. Vägen in till
VIFK-familjen har inte varit vare sig typisk,
självklar eller spikrak.
Några exempel på tesen om Håkkis ”otypiskhet”:
* Han har aktivt spelat fotboll i nästan
40 års tid – men aldrig i VIFK.
* Han startade sin idrottskarriär med
friidrott och längdskidning och började
spela fotboll först i 12–13: årsåldern.
* Hans första tränaruppdrag kom i FC KoMu
i Korsholm och var vare sig kopplat till
egna bollspelande barn - eller VIFK.
* Hans favoritlag i engelska ligan är Manchester United – inte Liverpool som verkar
vara väldigt många IFK:ares nummer 1.
Men idag är Håkki den mesta IFK:are man
kan tänka sig. Sedan nästan tio år tillbaka har
han varit förstetränare för sonen Rasmus lag.
Rasmus gick med i den så kallade Kamratligan som 5-6: åring och ända fram tills för två
säsonger sedan har Håkki tränat laget där
sonen spelar. De två senaste säsongerna har
Håkki tränat lag i samma åldersklass som
Rasmus inom WFA.
Rasmus tar nu steget in i B-juniorerna och
i och med det har Håkki beslutat att lägga
tränaruppgifterna åt sidan, åtminstone för
ögonblicket. Han har inget lag just nu men,
”några” telefonsamtal har kommit” tillstår
han. Vi får väl se…
Håkki är från Larsmo och kom till Vasa i början av 1990-talet för studier i Vasa tekniska
yrkeshögskola med elteknik som inriktning.
1997 fick han jobb på VEO – och där är han

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!
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Håkki Björkskog är en av många medlemmar i VIFK-familjen. Men vägen dit
har inte vari spikrak

kvar ännu snart 25 år senare. I början var det
mycket resande bland annat till Norge där
vattenkraften var temat som gällde. Vattenkraft gäller fortfarande, men idag är Håkki
projektchef och kan satsa än mer tid på att
vara fotbollstränare.
Håkki Björkskog har en klar filosofi då det
gäller fotboll och sin roll som ungdomstränare:
- Barn och ungdomar ska våga spela fotboll
och våga misslyckas för att utvecklas som
spelare. Resultaten i enskilda matcher är inte
det viktigaste utan själva processen. Jag gillar disciplin, målmedvetenhet och tålamod.
På planen vill jag att mina lag bygger spelet
nerifrån och försöker ha hög intensitet i försvarsarbetet för att vinna tillbaka bollen så
snabbt som möjligt. Laget strävar till att ha
stort bollinnehav, funderar han.
- Så ska man ha roligt också, man ska njuta
av fotboll, Men tålamodet är jätteviktigt – ingen kan/ska bli bra genast, slår han fast.
Håkki har spelat i många lag; Öja-73, Esse
IK, FC Sport, FC KoMu, SuSi och ABC. Han

spelar fortfarande i ABC:s ”talangakademi”
för spelare över 45 år. Flåset hålls även upp
med hjälp av futsal med ABC, besök på gymmet och regelbundet länkande.
Håkki har ett stort intresse för all fotboll.
- År 2016 åkte vi till Manchester med familjen. Då fick jag och sonen Rasmus chansen
att se ManU live på Old Trafford – ett minne
för livet. Jag har sett ManU spela tre gånger
live på olika arenor i Norden.
- Ett kärt fotbollsminne kommer från Umeå
fotbollsfestival där mitt dåvarande lag i FC
KoMu spelade mot ett juniorlag från FC Barcelona med Henke Larssons son Jordan
Larsson i spetsen. Många minnesvärda turneringar med juniorlagen inom Vasa IFK har
det också blivit, berättar Håkki.
Dottern spelar också fotboll, i VIFK:s flicklag-09.
- Men där är jag bara pappa, skrattar Håkki.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA
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* En spelare som blir utbytt går av
plan den närmaste vägen. Han går
alltså inte till det tekniska området,
där tränarna håller till. Mycket bra.
Svårare att maska mot slutet av
matchen.
* Målvakten behöver inte ha mer än
ett ben på mållinjen vid en straffspark. Lika så bra? Mer sällan en
straff tas om, även om det vore motiverat enligt nuvarande regler?
* Vid inspark, eller frispark innanför
egna straffområdet, måste bollen
inte
lämna straffområdet innan en
WWW.WASATEATER.FI
medspelare får beröra bollen. Bra.

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

Boka bord / Varaa pöytä
Tfn/ Puh. 063288200
info@vallonia.fi
www.vallonia.fi

Kamratfonden

FI70 4055 00 1241 4518
Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

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”.

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

VASA IFK 2019 - 15

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

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

BARN & FÖRÄLDRAGRUPP

Nya grupper börjar verksamheten i januari
Alla 2018-2019 födda pojkar och flickor är välkomna
Anmälning ”Ny spelare” via vår hemsida vifk.fi Mera info: vifk.fi

LAPSI & VANHEMPIRYHMÄ

Uudet ryhmät aloittavat toimintansa tammikuussa
Kaikki 2018-2019 syntyneet pojat ja tytöt ovat tervetulleita mukaan
Ilmoittautuminen ”Uusi pelaaja” meidän kotisivuilla vifk.fi Lisätietoa: vifk.fi
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VIFK ger 4,84 miljoner euro
tillbaka till samhället
UEFA SROI-undersökningen är nu klar för
Vasa IFK:s del och det visade sig att föreningen årligen genererar ett totalvärde av 4,84
miljoner euro till samhället. Undersökningen
är baserad på 596 spelare och 174 funktionärer.
Förkortningen SROI kommer från Social Return on Investment, och innebär såväl direkta
ekonomiska effekter av verksamheten som
sociala effekter för samhället. I tillägg räknar
man också med besparingar hobbyn ger på
årsbasis gällande hälsovårdskostnader.
För modellen användes EU:s och WHO:s
Jarmo Pylkkä 0408482214
forskningsdata
och databaser, litteraturstuAri Pitkäranta 0408482215
dier samt även finländska datakällor (bland
andra statistikcentralen och THL). En expertpanel utvald av UEFA tog fram forskningsmewww.bigdog.fi
toderna och Vallgrundvägen
utvecklade
de statistiska me78 a Replot

BIG DOG Ab Oy

toderna. UEFA SROI har genomförts i 28 av
UEFA:s medlemsländer.
SROI är ett av få koncept som beaktar värdet av effekter som saknar marknadsvärde,
exempelvis självkänsla, social integration
och egenmakt. Därmed kan en total bild av
förhållandet mellan kostnader och värde skapas. SROI handlar alltså om nytta snarare än
pengar. Att använda pengar som storhet syftar till att utnyttja ett redan vedertaget språk
för att kommunicera värde, och därmed förbättra möjligheterna till resursfördelning baserad på inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt ansvarstagande.

www.epv.fi

TEXT: K. D. LÅNGBACKA

Resultatet baserar sig på sociala effekter, hälsoeffekter och ekonomiska effekter enligt följande:
Sociala effekter: 0,93 milj € inbesparingar i sociala kostnader och förmåner
* 24 t € värdet på tränarutbildningar och
andra skolningar
* 201 t € uppskattning av fotbollens påverkan på utbildningsresultaten (14 färre
fall av skolfrånvaro)
* 708 t € värdet på talkoarbetet (baserat
på EUs beräkningar)
Hälsoeffekter: 1,93 milj € inbesparingar
på hälso- och sjukvården
* 10 t € hjärt- och kärlsjukdomar (minst 3
förhindrade fall)
* 118 t € typ 2-diabetes (minst 18 förhindrade fall)
* 43 t € psykisk ohälsa (minst 9 förhindrade fall)
* 89 t € demens (minst 4 förhindrade
fall)
* 309 t € projekt och program (baserar
sig på värdet av hälso- samt flick- och
damfotbollens program)
* 1,37 milj € subjektivt välmående (beloppet människor är villiga att betala för
att uppnå motsvarande välmående)
* -12 t € skadekostnad (ökade sjukvårdskostnader som en följd av skador
från fotbollen)
Ekonomiska effekter: 1,99 € milj € direkt
påverkan på Finlands ekonomi
* 216 t € anläggningar (baserar sig
på byggbranschens GVA-andel, dvs
bruttoförädlingsvärdet, i Finland gällande
fotbollsanläggningar och dess hyresintäkter)
* 1,7 milj € avgifter (utgifter för fotbollsspelande, består bland annat av utrustning, resekostnader, samt deltagar- och
verksamhetsavgifter)

God Jul o Gott Nytt År
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
www.vaasanrakennuskorjaus.fi

P BOTNIA BOLT

www.epv.fi
FOTO: JOHAN GEISOR
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Joakim Strand:

En ungdom som hamnar snett
kostar samhället en miljon euro
Riksdagsledamoten och Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand är inte
förvånad över den så kallade SROI-undersökningens resultat som visar att VIFK genererar
4,84 miljoner euro till samhället årligen.
- Uträkning av samhällseffekt är ingen exakt
vetenskap, men detta resultat är nog försiktigt räknat, skulle jag påstå.
- Ta till exempel en ungdom som hamnar i
utanförskap och inte får tag i sin grej. Det betyder en utslagning som kostar samhället en
miljon euro. Fotbollen har räddat många sådana ungdomar, slår Strand fast.
- Fotbollen är en av världens äldsta kulturformer och har oerhört stora och mångsidiga
positiva samhällseffekter. Fotbollen är också
ett globalt språk som alla förstår, säger Joakim Strand och fortsätter:
- Med hjälp av att snacka fotboll kan man
sälja maskiner i till exempel Argentina eller
Brasilien.
En grej som ”Jocke” gärna lyfter fram är den
betydelse fotbollen har för integreringen av
nykomlingar i den finländska samhället:
- Jag känner många, många som hittat sin
plats i den finländska samhället på grund av
just fotbollen, säger han.
Inom Vasa IFK är man heller inte förvånade
över resultatet av undersökningen. Föreningens ordförande Cisse Grönholm konstaterar

Joakim Strand kom för att bevittna VIFK:s junioravslutning och fick även ta del av SROI-undersökningen som mäter samhällsnyttan.

att den speglar sådant som man inom VIFK
jobbar med varje dag.
- Det är bra att det framkommer hur mycket

vi sparar samhället och så man kan se detta
i konkreta siffror, låt vara att det är ett stort,
brett och vitt område med stora summor i fråga, kommenterar Cisse Grönholm.
Enligt henne är det nu, med facit av samhällsnyttan i hand, dags att sätta press på Vasa
stad för att bland annat få ner planhyrorna för
juniorverksamheten. Hon får stöd av VIFK:s
juniorchef Krister Grönholm:
- VIFK, VPS, Sport och Kiisto står årligen för
cirka 15 miljoner euro i värde genererat till
samhället. Redan en sänkning av avgifterna
till staden med hundratusen euro vore stort
för fotbollen i Vasa. Ett konkret förslag är under utarbetande, säger Krister Grönholm.
Hur ställer sig stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand till ett sådant förslag?
-Nå, vi får se då det kommer upp på bordet.
Vi har ju en bra infrastruktur i Vasa då det gäller idrottsutövning, det finns mycket att göra
om man är barn eller ungdom. En idé kunde
vara att göra byteshandel mellan staden och
föreningarna så att till exempel VIFK:s damoch herrspelare åkte runt i skolorna och diskuterade idrott och ett gott liv med eleverna.
Barnen lyssnar på sina förebilder, funderar
Strand.
TEXT: K. D. LÅNGBACKA
FOTO: K. D. LÅNGBACKA

Välkommen
på föreningslunch!
Vasa IFK kommer att dra i gång med
en föreningslunch för alla intresserade.
Andra tisdagen i varje måndag finns det
möjlighet att samlas på Svenska Klubben i
Vasa för att äta god mat och umgås i goda
kamraters sällskap. Några IFK:are ”tjuvstartade” och provåt redan i november
och alla konstaterade att det här blir perfekt! Från vänster Krister Grönholm, Henrik
Skytte och Hasse Karlsson. Föreningslunchen infaller tisdagen den 14.12 klockan
12.00 och då äts det julbord. (Text & foto:
K. D. Långbacka)
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suosikkiseuraasi
liittymällä
Kannustajaksi
Omalla S-kanavalla!

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

a!

K:n toimintaa?
kreettisesti vaikuttaa siihen, kuinka
kin voit ilmoittautua kannustajaksi

lle”.
kopankista.

a/Liity Kannustajaksi.

föreningen 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/

us
ör
en
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ör
en
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ng
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ng
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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/

Ota yhteyttä meihin GW Group:ssa/kontakta oss på GW Group

www.gwgroup.fi

rakennusprojektit, teollisuusremontit
byggprojekt, industrirenoveringar

Manager Glenn West 050 575 1491
arb.led työ.joh Marcus Granqvist 050 3378341
arb.led työ.joh Jocke Svenn 0500865533

Rakennuspalvelu Byggtjänst G. West Ab Keskuskatu/Centralgatan 34 B9 Vasa
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Kivihaantie/Stenhagavägen
5, 65300 Vaasa-Vasa
Kauppapuistikko
14 Handelsesplanaden
Puh./Tel. 06-319 3900
Auki - öppet, ma -pe, må-fre 10-20, la-lö 10-16, su-sö 12-16
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VAASA - VASA, puh-tel 06-319 3900
auki – öppet, ma – pe, må - fre 10-19, la – lö 10-16,

Vasa IFK 2021

