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ORDFÖRANDES SPALT

Bättre rustade inför 2014?
Bästa fotbollsvänner!
Åter har ett intressant fotbollsår nått sitt slut. Som
vanligt lite vemodigt då stegen inte längre leder mot
Sandviken. Dock kanske lättnad i hågen för de som har
”roudat” en massa material
och kiosktillbehör till hemmamatcherna. Vad det gäller
det sportsliga kan vi se både
framåt på vad som komma
skall och bakåt på det som
varit, som vi inte kan göra
någonting åt längre. Dock
kan vi ta lärdom av våra
misstag och framgångar. Inför en ny säsong är vi kanske
bättre rustade att nå de mål
som vi ställer inför säsongen
2014.
Herrarna nådde tredje
plats i norra zonen. Inte riktigt det som vi ställde som
mål. Några saker inverkade
på höstens slutspurt. För
det första att VIFK miste tre
poäng efter OrPa-matchen
hemma, dock efter vårt eget
slarv. Luften gick lite ur laget och påföljande match
mot ”SJK2” förlorade vi av
bara farten. Det här gjorde
det svårt att nå andra plats
i serien. Att vi hade många
skador genast från början av
säsongen satte sin prägel på
bl.a. sammansättningen av
startelvan. Utgått från dessa
fakta var väl slutresultatet
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det som vi kunde förvänta
oss av de våra. Det positiva
i det hela är ju att många
spelare utvecklats och gått
mycket framåt och därigenom är vi mycket bättre rustade inför en ny säsong.
Grannföreningen VPS vann
en efterlängtad ligamedalj i
år, nämligen brons! Bara att
gratulera och önska lycka till
inför 2014! Lite får VIFK i alla
fall ta åt sig av äran, då två
VIFK-produkter – Sebastian

Joka lajissa on
omat spesialistinsa.
Varje gren har sina
egna specialister.
www.pretax.net/vaasa
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Strandvall och Tony Björk –
gjorde två av tre avgörande
mål i den synnerligen viktiga
hemmamatchen mot Jaro.
Damerna i div 1 och Bflickorna gjorde en suverän
säsong. Givetvis harmar det
att inte damerna som var
så nära ett ligan inte nådde
riktigt fram. Finska cupen
gick som på räls ända fram
till Lilla finalen, som vi hamnade att taktikera med då
seriespurten låg för dörren.
B-flickorna har under hela
säsongen verkligen visat
framfötterna och knep FMbrons på slutrakan!
Det är bara att gratulera
alla som verkat inom damsektionen till dessa framgångar. Ligaplatsen kan kanske dyka upp bakom knutan
om någon klubb väljer att
inte ta sin plats eller faller av
ekonomiska orsaker. Då är
det till att vara redo om en
sådan möjlighet dyker upp.
En synnerligen positiv sak

är att Wasa Footballcup håller just på att färdigställa
Finlands största uppblåsbara inomhushall på Ehnvallen. De aktiva inom WFC som
står för denna prestation,
som verkligen inte är någon
liten sak, har verkligen all
orsak att vara nöjda. Inte
minst WFC:s ordförande Tor
Sparv som är en mästare på
att få saker och ting att falla
framåt. Nu är det upp till
föreningarna att boka hallen full från morgon till sena
kväll. Vilket inte heller borde
vara något större problem.
Om saker och ting går vägen för VIFK under kommande månader kanske VIFK har
möjlighet att på riktigt börja
planera in en ”Kamratvallen
3” i närheten av Ehnvallen.
Planeringsarbetet inom staden är på god väg och har
sköts exemplariskt av stadens tjänstemen.
VIFK:s höstmöte (läs: det
viktiga valmötet!) närmar sig
med stormsteg. De som vill
vara med och påverka kan
betala årets medlemsavgift
innan höstmötet den 21.11.
Hör av er till styrelsen och
ställ upp för nejdens ungdomar.
Till slut vill vi från Vasa
IFK tacka alla sponsorer
och publik, föreningens aktiva och samarbetsföreningar i nejden. Dessutom ett
stort tack till de föräldrar
som under året hjälpt till
på mångahanda sätt. Utan
dessa
bakgrundsstyrkor
skulle det inte finnas möjlighet att bedriva en så bred
och innehållsrik verksamhet
som Vasa IFK bedriver idag.
Föreningen har i alla fall
över 500 juniorer med bl.a
FM-juniorlag och två representationslag.
Henrik Skytte, ordf. för Vasa IFK
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Paremmin varustautuneina kohti vuotta 2014?
Hyvät jalkapallon ystävät!
Taas on mielenkiintoinen
jalkapallovuosi
loppunut.
Olo on kuten aina hieman
haikea, kun askeleet eivät
enää johda kohti Hietalahtea. Joidenkin mielestä olo
saattaa tuntua helpottuneelta, varsinkin niiden jotka
ovat kauden aikana ”kuskanneet” suuria määriä tavaroita ja kioskitarpeita kotiotteluihin.
Urheilumielessä voimme
suunnata katseemme tulevaan sekä taaksepäin menneeseen, johon emme enää
pysty millään vaikuttamaan.
Voimme toki oppia virheistämme ja menestyksestämme.
Uutta kautta varten olemme kenties paremmin varustautuneita, jotta saavuttaisimme vuodelle 2014
asettamamme tavoitteet.
Miehet saavuttivat kolmannen sijan pohjoislohkossa.
Eivät ihan saavuttaneet
päämääräämme. Muutama
seikka vaikutti ratkaisevasti
syksyn loppukiriin. Ensiksi
se että VIFK menetti kolme
pistettä OrPa - ottelun jälkeen, toki ihan omaa syytään. Joukkueen puhti kärsi
kolauksen ja seuraavan
ottelun SJK2 vastaan hävisimme siinä samassa. Tämä
vaikeutti toisen sijan saavuttamisen. Myös se, että
kärsimme
loukkaantumisista kauden alussa vaikutti
mm. aloituskokoonpanoon.
Nämä tosiasiat huomioiden
lopputulos oli ehkä odotusten mukainen. Myönteistä
koko jutussa on se, että
monet pelaajat ovat kehittyneet ja edistyneet ja siten
olemme paljon paremmin
varustautuneet uutta kautta
varten. Naapuriseuramme
VPS voitti kauan kaivatun
pronssisen liigamitalin tänä
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taan. Senkään ei pitäisi olla
mikään ongelma.
Mikäli asiat sujuvat VIFK:n
suunnitelmien mukaan tulevina kuukausina, ehkä
VIFK:lla on mahdollisuus alkaa toden teolla suunnitella
uutta ”Kamratvallen 3” Ehnvallenin läheisyyteen. Kaupungin suunnittelutyö on
hyvää vauhtia etenemässä
ja kaupungin virkamiehet
ovat hoitaneet asiaa esimerkillisesti.
VIFK:n syyskokous (lue:
tärkeä vaalikokous) lähestyy
lujaa vauhtia. Ne jotka haluavat olla mukana vaikuttamassa voivat maksaa vuoden jäsenmaksunsa ennen
syyskokousta 21.11. Kiitos
kaikille tästä vuodesta!
Henrik Skytte

vuonna! Onneksi olkoon Niiden aktiivisten, jotka tätä
siitä ja menestystä ensi kau- urotekoa ovat tekemässä on
delle. Vähän kai VIFK-kin saa syytä olla tyytyväisiä, sillä
paistatella, kun kaksi entistä mistään pikkuasiasta ei ole
VIFK:n pelaajaa, Sebastian kysymys. Varsinkin WFC:n
Strandvall ja Tony Björk, te- puheenjohtajan Tor Sparvin,
kivät kaksi kolmesta ratkai- joka on mestari junailemaan
sevasta maalista tärkeässä asioita eteenpäin, on syytä
iloita. Nyt on seurojen tehtäkotiottelussa Jaroa vastaan.
Ykkösen naiset ja B-tytöt vä täyttää halli aamusta ilVaasan IFK:n puheenjohtaja
pelasivat mainion kauden.
Tietenkin harmittaa että naiset, jotka olivat niin lähellä
nousua liigaan, eivät ihan
yltäneet perille. Suomen cup
sujui kuitenkin kuin valettu
aivan Pikkufinaaliin asti, jossa jouduimme taktikoimaan,
koska edessä oli sarjan loppukiri.
B-tytöt ovat koko kauden
aikana näyttäneet osaamistaan ja lopuksi he voittivat
SM-pronssia! Parhaat onnittelut kaikille, jotka ovat olleet naisjaostossa mukana
työskentelemässä joukkueen saavutusten hyväksi.
Ehkä paikka liigassa tulee
yllättäen nurkan takaa, kun
joku joukkue päättää jättää
Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on
liigapaikkansa tai taloudellipaljon hyviä vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun
yhdistät talletuksen Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.
set syyt estävät osallistumisen. Siinä tapauksessa pitää
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa
olla varuillaan, mikäli näin
säästävään tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.
kävisi.
Tarjous voimassa toistaiseksi, talletuksen korko voi muuttua markkinatilanteesta johtuen.
Ajantasainen tieto talletuksen korosta löytyy www.aktia.fi.
Erittäin myönteistä
on,
Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
että Wasa Footballcup
parAktian muihin säästämisen tuotteisiin.
Tervetuloa Aktiaan!
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
haillaan on pystyttämässä
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.
Suomen suurinta
puhalletTervetuloa Aktiaan!
Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
tavaa hallia Ehnvallenille.
Aktia Pankissa varallisuutesi hoitoon ja kasvattamiseen on paljon hyviä
vaihtoehtoja. Talletustarjous on voimassa, kun yhdistät talletuksen
Aktian muihin säästämisen tuotteisiin.
Kysy lisää talletustarjouksistamme ja varaa aika rahaa säästävään
tapaamiseen www.aktia.fi tai puh. 0800 0 2470.
Tervetuloa Aktiaan!
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VALMENTAJAN PALSTA

Sijoitus realistinen ja hyväksyttävä
Hei kaikille. Taas on yksi
kausi takanapäin ja vuorossa perinteinen yhteenveto
kaudesta 2013.
Kauteen valmistauduttiin
hyvin ja sokerina pohjalla
olivat hienot Suomen-cup
ottelut SJK:ta ja VPS:aa vastaan. Odotukset ja tavoitteet sarjaan olivat kovat, eli
selviytyminen divari karsintaan. Karsintoja ei tullut,
sijoituksena sarjassa kunniakas kolmas sija.
Moni voisi ajatella, että koska tavoitteisiin ei päästy,
olisi kaudesta jäänyt pettymyksen ja epäonnistumisen
tunteet. Mutta ei. Tietenkin
aluksi harmittaa, mutta kun
rupeaa ajattelemaan tilannetta hieman kauemmasta
perspektiivistä, niin loppujen lopuksi kausi saa hyväksyttävän arvosanan.
Loukkaantumiset kuuluvat jalkapalloon ja valitettavasti
loukkaantumiset
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joukkueemme osalta sattuivat juuri sarjan alkuun ja
alakerran pelaajille. Tämä
teki sen, että sarjan aikana
alakerran koostumusta joutui vaihtamaan aivan liian
usein: Tuloksena kymmenen
päästettyä maalia sekä viisi

www.astorvaasa.fi 06-326 9111

hävittyä ottelua enemmän
kuin edellisenä vuotena.
Maaleja sen sijaan teimme
enemmän kuin edellisenä
vuotena ja laajemmalla rintamalla. Lisäksi tehtyjen
maalien välinen ero sarjan
voittaneeseen joukkueeseen
kaventui
huomattavasti.
Kaudella 2012 se oli 34 kpl
ja menneellä kaudella enää
13 kpl. Lisäksi sarjasijoitus
parani kolmantena vuotena
peräkkäin.
Ja kun mietimme sarjan
kahden edellä olevan joukkueen
pelaajabudjettia/ulkomaalaispelaajien määrää,
niin sijoitus oli loppujen lopuksi hyvinkin realistinen ja
hyväksyttävä. Fakta on myös
se, että olimme ehkä yksilötasolla edellä mainitun takia
hieman huonompia, mutta
joukkueena sekä pelitavan
puolesta väitän olleemme
sarjan parhaimpia.
Tämä takaa sen että hitaas-

www.vallonia.fi 06-328 8200

ti, mutta varmasti, samaa
työtä tekemällä kehitys jatkuu ja karsinnat tulevat tulevaisuudessa väistämättä
vastaan.
Lopuksi SUURI kiitos pelaajille, jotka jaksoivat tehdä
työtänsä hienolla asenteella
läpi kauden. Huoltokingi Temelle, akateemikko Timille
ja Lasselle: Ilman teitä homma vaan ei pelaa. Tipelle,
jonka kehittymistä ja intoa
on hienoa seurata. Henrik
Skyttelle, joka jaksaa raataa organisaation puolesta.
Johtokunnalle ja talkooväelle, etunenässä Mathias ja
Kim, korvaamatonta työtä
seuran puolesta.
Ja ennen kaikkea kiitos
yleisölle. Te olette tärkeässä asemassa peliä ajatellen,
toivottavasti nautitte oleilustanne Hietalahdessa..
Terveisin Kärde

PS. Onnittelut naapuriseuralle mitalista ja ennen kaikkea onnittelut mitalin varmistaneen ottelun kahdelle
ensimmäiselle maalintekijälle. Siellä jossain raitapaidan alla sykkii varmuudella
sininen sydän…

www.fransmanni.fi

Smakupplevelser från
franska landsbygden.
Välkommen
och njut!

Bordsbeställningar:
06 212 7267 eller
sales.vaasa@radissonblu.com
Öppet må-lö 11.00-24.00,
sö 13.00-23.00
Hovrättsesplanaden 18, Vasa
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VASAS PIZZA CUP

Tel.�+358�10�838�3800
Fax.�+358�10�838�3808
info.rauma@alfalaval.com

Kom med och gör gott för barn och ungdomar

alfallaval.com��� www.aalborg�industries.com

Originale, bbq-sås, bacon, mörbräserat
nötkött, ost, cheddar LF

Originale, ost, tomatsås, lufttorkad
skinka, rostad tomat, scampi, rucola L

Originale, ost, tomatsås, bacon,
kyckling, färsk mozzarella, rucola L

Fiberrik rågbotten, ost, bolognesesås,
marinerad rödlök, bbq-sås, creme fraiche

pris 14,95

Originale dubbel, ost, tomatsås,
peperoni, bacon, färsk mozzarella L

Vasaesplanaden 18 C | Vasa

ynapmoc doog nI

Jarmo Pylkkä 0408482214
Ari Pitkäranta
0408482215
Jarmo
Pylkkä 0408482214
ªªª
ª
ª
ª
ª
Ari Pitkäranta 0408482215

ª

Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
Tel. 010 2922530 Puh.
Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
www.elmontoren.com
Tel. 010 2922530
Puh. 2 Pienkyläntie, 65280 VAASA
Lillbyvägen
www.elmontoren.com Tel. 010 2922530 Puh.
65280 VAASA
www.elmontoren.com
Tel. 010 2922530 Puh.

Lillbyvägen
2 Pienkyläntie,
Lillbyvägen 2 Pienkyläntie, 65280
VAASA

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar
depositionen med Aktias övriga sparprodukter.

Tel.
010 2922530 65280
Puh. VAASA
Lillbyvägen
2 Pienkyläntie,
www.elmontoren.com
Tel.
010 2922530 Puh.

www.elmontoren.com

www.elmontoren.com

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för
en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter.

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan
träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

kan ändras enligt marknadssituationen.
Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ
att sköta om och öka
Välkommen för
till Aktia!
din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen
med Aktias övriga sparprodukter.

Välkommen till Aktia!

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid för en lönsam
träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.
Välkommen till Aktia!

Ser en människa i varje kund.

Alfa Laval Aalborg
A
Oy
Kaivopuisto
ontie 33
26101 Raum
ma, Finland

Tel. +358 10 838 3800
Fax. +358 10 838 3808
info.rauma@alfalaval.com

www.alfallaval.com ‐ www.aalborg‐industries.com
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Succéduon

som kom från
Iskmo–Jungsund
har rentav fått pröva
på landslagsläger
Inför säsongen 2013 förstärkte VIFK:s B FM-flickor
laget med ett par nyförärv
utifrån. Två av de nya namnen är Fanny Forss och Linnea Hjerpe som bägge hämtades in från I-JBK. Under
säsongen har bägge två varit ordinarie i FM-serielaget
och dessutom fått förtroendet i damernas division 1.
Gemensamt för de båda är
också att de har friidrottsbakgrund. Mångsidigheten
är således ingen bristvara.
Allt det här har bidragit till
en annan kul grej som de
har gemensamt: Bägge har
rymts med på landslagsgranskningarna i sin åldersklass.
I oktober krönte Fanny och
Linnea en lyckad säsong
med att vinna FM-brons med
B-flickorna. Fanny vann den
interna skytteligan i FM-serien med sina tio mål, medan Linnea stod för sex mål.
I damernas division 1 sköt
Fanny dessutom tre mål på
sina sex framträdanden.
Ni kom båda två till VIFK
och B FM-laget i vintras,
vad låg bakom beslutet att
byta lag?
Fanny: – Jag ville utvecklas
och ha nya utmaningar, VIFK
var det självklara valet.
Linnea: – Jag kände att
jag måste gå vidare för att
kunna utvecklas som fotbollsspelare och bli bättre.
Jag behövde helt enkelt nya
utmaningar
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Under säsongen 2012 spelade både Fanny och Linnea
med I-JBK:s damer i division
2 samt med föreningens Bflickor, ett lag som då höll
till i division 1. Till årets säsong tog man alltså ett kliv
uppåt både vad gäller damlag och B-juniorlag.

diskuterade förstås klubbytet sinsemellan.
Linnea: – Vi var nog rätt
tidigt inne på samma banor,
och VIFK kändes som det
bästa alternativet. Vi är väldigt nära vänner och spelar
bra tillsammans, så klart att
det påverkade.

Vad skiljer egentligen
VIFK från I-JBK?
Fanny: – Största skillnaden är effektiviteten på
träningarna och mängden
träningstimmar. Attityden
bland spelarna är också en
annan plus att laget förstås
har högre uppsatta mål.
Linnea: – VIFK är en förening med större resurser,
effektiviteten och intensiteten är bättre på träningarna.
Spelarna i laget är mer motiverade och har en bra inställning till träningen. I-JBK
är inte en lika stor förening,
därav mindre resurser. Samtidigt fick jag en väldigt bra
grund där och det är jag
tacksam för.

Hur var det att komma
till VIFK som förening och
lag?
Linnea: – Det gick mycket
bra att komma in i laget, jag
kände många från förr och
alla spelarna var väldigt
välkomnande. Det dröjde
inte länge innan vi blev ett
väl fungerande lag och visste hur vi skulle spela med
varandra.
Fanny: – Det speciella var
faktiskt att man kände sig
väldigt välkommen. Vi var
en enda trupp genast och
det var väldigt bra.

Ni är kompisar sedan en
lång tid tillbaka, hur inverkade kompisen på det
egna beslutet att byta lag?
Fanny: – Det är klart att
det hade stor betydelse, vi
kommer bra överens både
på och utanför planen och

Ni är båda friidrottare i
grunden, hur tycker ni det
märks på fotbollsplanen?
Fanny: – Det har hjälpt
mycket! Speciellt löpträningen och muskelträningen
har utvecklat min löpteknik.
Tror jag skulle vara ganska
styv om jag inte friidrottat,
(skratt).
Linnea: – Friidrott var förut min huvudgren, jag bör-

jade spela fotboll relativt
sent. Det är just tack vare
friidrotten som jag fått en
bra löpteknik och även fått
träna upp smidigheten, styrkan och koordinationen.
Tycker ni att det var svårt
att välja bort friidrotten?
Fanny: – Nej, inte speciellt
svårt, fotbollen har nog alltid varit nummer ett.
Hur upplever ni nivåskillnaden mellan b-flickornas
division 1 och FM-serie?
Linnea: – B-flickornas FMserie är på en klart högre
nivå än flickornas division
1, spelarna är individuellt
skickligare. I damernas division 2 var spelarna oftast
mycket fysiskt starka, i division 1 är de både starka
och har en bra teknik med
bollen.
Fanny: – Jag tycker bättre
om då det är hårdare matcher och det får jag här. Nivån
på spelarna är mer jämn,
även om I-JBK förstås var en
jättebra grund för mig.
Folk är olika. Tur det. Av de
båda talangerna från I-JBK
är Fanny den mer talföra.
Hon tillägger det här om sin
kompis:
– Linnea är en snabb fotbollsspelare som vågar
utmana. Hon tar oväntade

Till de många intressanta
flickorna inom VIFK hör
Fanny Forss (bilden till vänster) och Linnea Hjerpe.
Duon sökte sig inför den
här säsongen från IskmoJungsund BK till Vasa IFK.
Det här gav såväl FM-brons
med B-flickorna som att de
bägge rentav fick pröva på
ett landslagsläger för tjejerna i sin åldersklass. Det kan
bli intressant att följa den
fotbollsmässiga utvecklingen för de här två - liksom för
deras lagkamrater.

FOTO: Bjarne Norrgård

beslut vilket förvirrar motståndaren. Hon är flexibel,
lite som en ninja på planen.
Hon vet var hon har målet,
så hon är en väldigt farlig
spelare för mot motståndarna!
Under året har duon varit
på landslagsläger, hur har
det varit?

Fanny förklarar läget:
– Jag var på mitt första
landslagsläger i augusti i år.
Jag blev glatt överraskad
när jag fick kallelsen! Lägret var väldigt lärorikt och
spännande, jag var inte alls
nervös under lägret vilket
väl kanske inte var så konstigt för både Adelina och
just Linnea var kallade till

Med denna kupong
får du -15%
extra-rabatt på
fotbollskor.

samma läger. Jag var nöjd
med lägret, och ser fram
emot nya utmaningar.
Nämas kan att Adelina
som nämns är en annan ny
VIFK:are för säsongen. Efternamnet är Ragnäs och hon
kommer från Kristinestad.
Henne kanske vi får anledning att återkomma till. Hon
fick ett fint minne från sin de-

butsäsong i VIFK genom att
göra det avgörande målet då
B-flickorna tog FM-brons. En
fin prestation av hela laget
– på samma sätt som andraplatsen i damernas division
1 var fenomenal. Bäst som
det är kan damlaget ännu
stiga till FM-serien ifall något annat lag där skulle råka
tacka för sig. Det spekuleras
om den saken. Men det tar vi
i ett annat sammanhang.

START PÅ FUTSALSÄSONGEN
POTKUA FUTSALKAUTEEN
Adidas Nitrocharge jr
Adidas Speedkick jr
Adidas Supersala jr

Tällä kupongilla saat
-15% lisäalennuksen
jalkapallokengistä.

-15%

(50,-)

39

,90

www.intersport.fi

Intersport Vasa

Intersport Vasa
Vasaesplanaden 16, 65100 Vasa
Puh. (06) 3123511
Betjänar må-fre 10-19, lö 10-16, sö 12-16
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FOTO: Tuija Mehtonen

Det har gått bra för VIFK:s damlag samt för de äldsta flickorna. Kris Huckstepp har haft huvudansvar för bägge lagen.
Det blev rentav FM-brons för de flickor som är födda 1995 och senare. Alltså de som du ser på bilden. Dessutom slutade
damlaget på andra plats i division 1.
FOTO: Tuija Mehtonen
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Naiset ja B-tytöt myötätuulessa
Naisten joukkue sekä B-tytöt pelasivat kumpikin mielenkiintoisen kauden.
Lisäksi erittäin menestyksekkään. Osa
on ollut mukana kummassakin joukkueessa. Tämä koskee itse asiassa niin
pelaajia kuin joukkueenjohtoakin. Kris
Huckstepp on kantanut päävastuun
kummastakin joukkueesta ja moni
vuonna 1995 ja myöhemmin syntyneistä pelaajista on esiintynyt niin naisten
sarjassa kuin B-tytöissä. Erillisessä artikkelissa esitellään pari todella lahjakasta pelaajaa.
Naisten joukkue oli tulokas naisten
ykkösessä. Siitä huolimatta ei ollut
mikään suuri yllätys, että loppusijoitus
oli korkealla. Lopuksi tultiin toiseksi
Merilappi Unitedin jälkeen. Kakkossija
varmistettiin voittamalla Ilves viimeisellä kierroksella. Tämä voi pitkässä
juoksussa tarkoittaa nousua, sillä muutaman liigajoukkueen ympärillä on
ollut kysymysmerkkejä.
B-tytöissä pelaa monta maajoukkuepelaajaa ja he kuuluvat ikäluokkansa
parhaimmistoon. Lopputuloksena oli
SM-pronssi. Ei hullummin!
VIFK:n kakkospaikka ykkösen yläloppusarjassa saattaa yhtäkkiä olla arvokas. VIFK päätyi siis lohkossa kakkoseksi Merilappi Unitedin jälkeen. Se
mikä tekee kakkostilan arvokkaaksi,
on muutaman liigajoukkueen heikko
talous. Jos joku heistä luopuu sarjapaikastaan saattaa Palloliitto turvautua
täydennysmenettelyyn.
– Palloliitto ei ole tehnyt virallista
kyselyä. Mutta jos joku luopuu liigapaikasta ja SPL päättää täydentää sarjaa,

VIFK:n valmiuksia kysytään varmasti,
kertoo puheenjohtajamme Henrik Skytte. Mutta edellytykset – taustajoukot,
pelaajamateriaali j.n.e. – liigapelaamiselle ovat toivottavasti kunnossa. Yksi
asia on kuitenkin selvä: Ostoporukalla
emme liigaan lähtisi!
– Pelaajien sitoutumisen taso on
ollut mainio, ammattilaisten asenteella. Joukkue meni paljon eteenpäin
etenkin fysiikkapuolella. Pelaajat ovat
nuoria, mutta kehittyivät pelillisesti
kauden aikana paljon, valmentaja Kris
Huckstepp totesi ”Pohjalainen”-lehden
toimittajalle kun kausi oli ohi.
Huckstepp valmensi siis sekä Btyttöjen pronssijengiä että naisten
edustusjoukkuetta!
Naisjoukkueen
vanhimmat pelaajat ovat syntyneet
vuonna 1982. Mutta keski-iältään joukkue on erittäin nuori. Useimmat ovat
syntyneet 90-luvulla.
Mitä vielä? Vasa IFK kukisti siis jalkapallon B-tyttöjen SM-pronssiottelussa
Warkaus JK:n. Adelina Ragnäs (tämän
vuoden vahvistus Kristiinankaupungista) laukoi ottelun ainoan maalin noin
20–25 metristä. Pronssimitali maistui
hyvältä. Varsinkin kuin muistetaan että
kaksi vuotta sitten joukkue jäi neljänneksi ja viime kaudella VIFK ei mahtunut edes kahdeksan parhaan joukkoon.
Pallokissat (Kuopio, ent. KMF) voitti
finaalissa Vantaan. Naisten mestaruus
meni tax free-laivalla Ahvenanmaalle.
Entä ensi vuonna? Muutamalla joukkueella näyttää olevan suuria taloudellisia vaikeuksia. Paikallislehtiä seuraa-

vat tietävät, että kysymysmerkkejä on
ollut Kokkolan suunnalla. Mutta myös
muualla. Esimerkiksi PK-35:llä näyttää
olevan kustannuksiltaan numeroa liian
suuri joukkue kasassa. Ei ehkä ole paikallaan mainita ihan konkreettisia esimerkkejä. Suomalainen jalkapalloilu on
ikävä kyllä vielä sellaisella tasolla, että
yksi tai muutama henkilö joutuu kantamaan raskaan taakan – mutta kysymys kuuluukin mitä tapahtuukaan kun
tämä, tai nämä, kiittävän puolestaan ja
lopettavat.
Tänä kesänä Kokkolassa pelasi kaksi
joukkuetta naisten liigassa. GBK oli lopulta sarjan viimeinen ja putosi. KF10
pääsi ylempään loppusarjaan, mutta
ennen viimeistä kierrosta joukkue peräti lakkoili myöhästyneitä saataviaan.
Viimeisessä ottelussa oli kovin varamiehinen porukka kentällä ja hävittiin
7–2. Tällä hetkellä suurin osa pelaajien
korvauksista on jo maksettu ja puheenjohtaja Peter Haldin vakuutti Keski-Pohjanmaan haastattelussa 25. lokakuuta
seuran jatkavan liigatasolla myös ensi
kaudella.
Väärinkäsitysten välttämiseksi: Kenenkään ei pidä tulkita yllämainittua
siten, että VIFK toivoo jonkun joukkueen – oli se Pohjanmaalta tai muualta –
joutuisi heittämään pyyhkeen kehään.
Seuraavalla kerralla kun voi itse olla
kiipelissä. Mutta jos jotain tapahtuu,
olisi se kaikkien osapuolten – ennen
kaikkea VIFK:n – edun mukaista, että
päätökset tehdään mahdollisimman
nopeasti.
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Christian Sund –
via England,
Sverige,
FM-ligan
och Norge
tillbaka till VIFK

Det är sällan en intervju
för denna tidning görs med
en så rutinerad spelare som
Christian Sund. Om han inte
vore en så ödmjuk och trevlig person kunde man lätt
vara nervös då man skall
diskutera fotboll med honom. Innan intervjun med
Christian går tankarna till
mitt första minne av honom.
Det var i Sandviken på 90-talet och han satte en frispark
i krysset för VPS. Christian
Sund som fyller 35 år i december har efter junioråren
i Vasa IFK spelat i väldigt
många finska ligaklubbar
och har även rutin av spel
utomlands. Han spelade
med VIFK i division 1 för fem
år sedan och har efter en
sejour i andra klubbar ännu
en säsong bakom sig med de
blåvita kamraterna.
Olika klubbar med olika
tränare har gett honom bred
erfarenhet och det syns att
han vet vad han gör på plan.
För det mesta har han spelat
i en till synes defensiv roll på
mittfältet, men uppgifterna
har ändå varit offensiva också. Hans framspelningar och
förmåga att styra spelet har
ofta varit av stor betydelse i
år. VIFK skulle gärna ha vun-
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nit division 2 men PS Kemi
höll hög nivå denna säsong.
Tredje plats var inte fy
skam för VIFK men många
spelare och fans är förstås
lite besvikna över att det
inte gick att vinna. Med hjälp
av Christians tankar formar
vi en bild av säsongen som
gick.

Du har en lång och framgångsrik karriär. Hur länge
spelar du på hög nivå ännu
tror du?
– Kroppen håller väl minst
2-3 år till. Motivation och
inställning finns. Viktigt förstås att det känns kul. I det
skedet det inte känns kul
längre är det dags sätta skorna på hyllan. Vad som händer nästa säsong är öppet.
Det känns viktigt att släppa
fram ivriga juniorer också.
Hur var det i t.ex. norska
Stabaek? Stor skillnad
jämfört med att vara i ett i
finskt ligalag?
– Fotbollsintresset är otroligt stort i Norge. Antagligen
är det näst största sporten
efter skidåkning. Media är
väldigt intresserade och gör
sporten stor då de vill veta
precis allt om lagen. Kvalitén

ända från uppvärmningen i
början till spelet i slutet av
träningen var helt klart högre och bättre än i Finland.
Det fanns 22 spelare som
höll så hög nivå att kampen
om öppningselvans platser
var stenhård. HJK har också

säsong med Jari Litmanen.
Han var helt grym. Jag har
aldrig sett en så bra första
beröring. De passningar han
slog förstod jag inte att fanns
innan jag upplevde dem. Det
var bara att springa och bollen fanns mitt-i-allt vid foten.

Fakta om Christian Sund:
*

Tidigare klubblag: Vasa IFK,
Crewe Alexandra, Östers IF, VPS, HJK,
Lahti, Stabaek, JJK och SJK.

*

39 matcher med Finlands U-21–landslag
och yngre.

*

204 matcher och 15 mål i FM–ligan

*

FM–guld med HJK år 2003.
Guld i finska cupen samma år.

20 spelare av hög kvalitet.
Sånt gör att de nästan alltid
vinner ligan. Vi gick igenom
defensiva och offensiva taktiska saker väldigt mycket
i Norge. Det finns gott om
resurser i Norge. Lugnt sagt
behöver ingen fundera på
om de kan leva på fotboll eller inte på högre nivå.

Han var dessutom ödmjuk
och ville hjälpa andra att bli
bra. I juniorlandslaget spelade jag en gång mot Italien
där Pirlo var med. Han hade
en ovanligt ”grym” fot och
visade det genom frisparkar
och annat. Det var väldigt
speciellt.

Vilka egenskaper har vaVilken är bästa spelaren rit viktiga i din karriär?
du har spelat med eller
– Spelförståelse, passningsmot?
spel och kanske viktigast att
– I Lahtis spelade jag en jag har tränat jättemycket

”Motivationen räcker säkert i
flera år framöver, men i något
skede skall de yngre
släppas fram”
mycket betalt på den här nivån. Det skall kännas att allt
fungerar. Alla små detaljer är
viktiga och det skall aldrig
vara nå’t tvivel om att sockorna är tvättade eller nå’t
sånt. Vill vi upp skall alla
förstå att fotboll är nummer
ett. Spelare, styrelse och alla
skall ha det i huvudet hela
tiden.
FOTO: JOHAN GEISOR

på egen hand. Också fast jag
spelade i ligan där det tränades 6–7 gånger i veckan var
jag ofta och tränade på fritiden. Jag tränade upp mina
sämre egenskaper. Det räcker inte att ta sig framåt i fotbollsvärlden bara med hjälp
av det egna lagets träningar.
Inte ens i ligan, egentligen.
Stenhårt jobb är det som
gäller.

Ändå säsongen som gick.
Varför tog PS Kemi flest
poäng i division 2 i år?
– Som jag ser det spelade
de en effektiv fotboll. De var
bra defensivt, gjorde få misstag och var farliga i omställningarna. Då motståndarna
gjorde misstag kontrade de
farligt direkt. De hade några
bra individuella spelare. Deras utländska spelare passade bra in och hjälpte dem
mycket också. Deras spelidé
är ändå inget jag skulle föredra om jag var tränare. Men
det räckte för att vinna vår
zon i år. Det skulle kunna
vara väldigt tufft att spela
i division 1 med samma
spelstil. Viktigt är att bygga
laget och spelsystemet så
bra i division 2 att man senare klarar sig i division 1

om man tar steget upp. HIFK
vann ju kvalet sedan. Men
måste ändå säga att det var
bra gjort av Kemi att vinna
serien!

Hur tycker du att säsongen 2013 gick för er del?
Hur kändes det att komma tredje?
– Vi hängde med bra i början av säsongen. Vi tappade
några matcher ett tag och
det var tråkigt. I ett skede
var jag skadad. Det är ju
aldrig roligt. Vi var lite ineffektiva fast vi hade många
chanser. Vårt spel och passningsspel var säkert finast
att se på i division 2. För
egen del var rollen ganska
defensiv i år. Det var kul att
se Andreas Strandvall göra
15 mål och jag njuter av att
se lagkamraterna lyckas. Lagets bästa går i första hand.
Vad skulle krävas för att
få upp VIFK till division 1
igen?
– Effektiviteten är viktig.Sedan är det inte bara spelarna
som skall fungera
– allt i föreningen måste
fungera. Spelarna skall känna att föreningen tar hand
om dem fast de inte får

SJK, som du spelade med
några år, tog sig till FMligan nu. Några tankar om
det?
– Kul att de steg. De har
satsat hårt, inte bara på bra
spelare utan även allt runt
omkring. Det märktes direkt
jag var där att de brydde sig
om en och tog hand om en.
Då allt fungerar i en förening
från små detaljer till större
vill man verkligen ge allt
för klubben. Kul att de vågar satsa i Seinäjoki. Pengar
är en sak men att göra de
där små extra sakerna runt
omkring är viktigt. Kul att
”boomen” finns där nu med
publik och allt annat. Det
är roligt då det satsas hårt
ekonomiskt och det fungerar, det kan visa att andra
skall våga satsa för det kan
lyckas.
Du har även gått tränarkurser de senaste åren. Är
fotbollstränare något du
skulle vilja satsa mer på efter spelarkarriären?
– Jag har tränat VIFK:s Aoch B-juniorer med Tomek
(Arceusz) sedan mars. Jag
njuter varje stund. Det är
givande och jag försöker utvecklas. Det finns hela tiden
saker att lära och göra bättre. Fotbollen förändras hela

tiden. Något år är en sak
populärt och nästa år är det
en annan. Jag skall säkert
satsa på tränarjobb om det
finns möjlighet. Som spelare
handlar fotboll om 3–4 timmar jobb per dag om man är
professionell. Som tränare
är det mycket mer att göra
och tänka på. Finland är ett
litet land men vi måste kanske börja se oss i spegeln
och fundera på vad vi har
för juniortränare. Spelarna
till seniorlagen kommer ju
från juniorlagen!

Vilka tips kan du ge åt
dagens juniorer om de vill
bli lika bra som dig eller till
och med bättre?
– Lyssna noga på vad tränarna säger. Då man far till
träningen kör man för fullt,
annars kunde man stanna
hemma. Det är viktigt att
träna på egen tid, inte bara
fotboll utan även annat. Den
största idrottsliga utvecklingen får man då man är
ung om man håller på med
flera olika sporter. Man skall
njuta och känna glädje. Juniorer skall inte känna press,
man får göra misstag och
man skall våga spela eget
spel på matcher. Spelarna
skall vara bäst först då de
är 19–20 år eller äldre. Det
är okay att misslyckas för då
lär man sig saker.
Vi tackar Christian Sund
för att vi fick ta del av hans
erfarenheter. Samtidigt som
jag å mina och säkert också
alla läsares vägnar önskar
honom lycka till med båda
spelandet och tränandet
framöver!
Peter Siegfrids
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Idrotten blir ännu större i Vörå

Sebastian Strandvall är nöjd med tiden i idrottsgymnasiet och moderföreningen VIFK. Idag spelar han
ligaspel i VPS. ( Arkivfoto: Juha Tamminen)

Vörå kommun är känd som en idrottskommun. Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium och Folkhälsan utbildning/
Norrvalla är etablerade sedan länge
och nu planeras en storsatsning i form
av det finlandssvenska idrottscentret
Campus Norrvalla.
I Vörå samgymnasium-idrottsgymnasium, som är det enda svenska gymnasiet bland Finlands tretton idrottsgymnasier, kan en idrottare satsa på idrott
parallellt med studierna. Idrottsläroplan och träningar med egna tränare
på skoltid ger idrottaren fina möjligheter att utvecklas. Fotboll, orientering,
skidning och friidrott utgör gymnasiets specialiteter och det finns tränare anställda för alla grenar. Enbart
på fotbollslinjen studerar ett fyrtiotal
fotbollsspelare som coachas av fyra
fotbollstränare.
Sebastian Strandvall, nybliven FMbronsmedaljör och lagkapten i VPS, är
en av många spelare som gått i idrottsgymnasiet och har rötter i VIFK. – Sebastian, vad har idrottsgymnasiet och
VIFK betytt för dig?
- Jag kan med hundra procents säkerhet säga att jag aldrig skulle ha kommit
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så långt i min karriär utan idrottsgymnasiet och Pekka Utriainen. Jag slutade
med ishockeyn då jag gick på ettan i
gymnasiet i Vasa. Sen blev jag upplyft
i VIFK:s herrlag och bestämde mig för
att satsa allt på fotbollen. Andra året i
gymnasiet flyttade jag till Vörå Idrottsgymnasium. Ungefär samtidigt pratade
Kärde (Tomi Kärkkäinen) med mig och
förklarade att jag behövde träna upp
min individuella teknik och öka träningen på egen tid. Det visade sig att
idrottsgymnasiet var det enda rätta
stället för mig.
- Extraträningen jag fick via skolan var
extremt viktig eftersom man i ett seniorlag sällan tränar så mycket individuell teknik.
För en fotbollsspelare är helhetstänkandet viktigt. Träning, mat och vila
behövs i lämpliga doser. Internatsboende, mat som serveras tre gånger om
dagen och teamarbetet bland tränarna
ger idrottarna goda förutsättningar. Sebastian lyfter fram att idrottskulturen
vid idrottsgymnasiet är en styrka.
- Tack vare personalen på gymnasiet,
men också tack vare dom andra idrottarna, lärde man sig leva som en topp-

idrottare. Man fick se andra jobba stenhårt på sina respektive grenar och man
blev sporrad och samtidigt upplärd av
varandra. Om man nån gång kände att
det var en tung morgon och det inte
riktigt nappade att åka och träna, så
såg man nån orienterare eller skidåkare som snörde på skorna och sprang ut
i mörkret och kylan... Då tänkte man att
man absolut inte fick vara sämre och
vips var man pigg på att träna igen.
Kort sagt lärde man sig att tänka som
en elitidrottare bör tänka.
Förutom idrottsgymnasiet, som samlar studerande från hela Svenskfinland,
finns också Folkhälsan Utbildning /
Norrvalla, som erbjuder bland annat
idrottsledarutbildning, där det också går att avlägga kombiexamen vid
idrottsgymnasiet. De studerande har
möjlighet att delta i gymnasiets ledda
träningar i fotboll, orientering, friidrott
eller skidåkning. Massörsutbildning
och utbildning till Personal Trainer
erbjuds också vid Norrvalla, liksom
en mångsidig motionskursverksamhet med kurser i allt från kickboxning
och spinning till träning enligt LesMills
koncept. Norrvalla idrottsinstituts träningsklinik erbjuder stödtjänster till
idrottsförbund, föreningar och enskilda i form av föreläsningar, testning och
fysträningstjänster.
I framtiden ska krafterna slås samman
i Campus Norrvallas regi. Campus är
tänkt att bli ett ledande resurscentra i
Svenskfinland med högklassig idrottsutbildning i kombination med studier.
Idrottsgymnasiet kommer att flytta till
Norrvallabacken och på så sätt koncentreras resurserna på ett optimalt
sätt.
I slutet av januari kommer ett träningsläger att ordnas under tre dagar
för intresserade fotbollsspelare, som
vill bekanta sig med verksamheten vid
idrottsgymnasiet och Norrvalla. Marko Uusitalo, ansvarig för fotbollslinjen,
och Tomi Kärkkäinen, tränare i VIFK
och i idrottsgymnasiet, håller i trådarna för lägret.
Mer information finns på skolornas
hemsidor:
www.vora.fi/gymnasiet
www.folkhalsan.fi/idrott
Text: Pia Hildén

SE VÅRA ERBJUDANDEN
www.starkki.fi

vÄLtÄ vesivAHinGot.
AsennA vesivuotokytkin.
kytkin

vesivuoto

Och saker börjar hända.
Stenhagavägen 2, 65300 Vasa, tel. 093 541 4600.
Öppethållningstider må-fre 7-19, lördag 9-15.
Företagstjänst betjänar vardagar kl 8-16.

Drip, Drop, stop!

Puh. 018–21 021 ❘ www.leakomatic.com

Vi bygger radhus i Yttermalax.
Ännu finns lediga lägenheter kvar.
Ring för mera info!
* gör element för hus, garage och villor
* bygger nytt, gör ritningar och planering
* renoverar
* vtt certifikat för våtutrymme

LINDBERG CONSTRUCTION
Kaasastået 32, Malax
www.ovelindberg.fi

Ring! Begär offert Ove 0500-733701
e-post: ove.lindberg@pp.malax.fi

Pristagare vid årets avslutning

www.epv.fi

Tiden går. Det är faktiskt
redan en hel månad sedan
VIFK höll avslutning. På
årets junioravslutning som
traditionsenligt ägde rum i
Övningsskolans
”jumppasal” premierades följande
aktörer:
Årets
Fairplay-tränare:
Herman Fogelberg, Årets
flicktränare: Kris Huckstepp,
Årets pojktränare: Tomas
West, Årets flickjunior: Jen-

OSTAMME AUTOJA
Vuosim. 2006 - 2013.
Tarvitsemme hyviä autoja.
Mielummin ajettu alle 100 tkm.
TEE MYYNTITARJOUS

Jens Wistbacka 050-414 2200, Vaasa

Rinta-Joupin Autoliike Oy
VAASA Mejerikatu 15B (Kokkolantien varrella)
Puh. 020 7772104

Palv. ma-perj 9-18, la 10-15
www.rinta-jouppi.com

ny Vuorenlina, Årets pojkjunior: Hugo Villför, Årets
damspelare: Ria Öling samt
avslutningsvis Årets herrspelare: Kåre Björkstrand
”Guldgossarnas pokal” tilldelades i sedvanlig ordning
ett antal spelare. Närmare
bestämt till följande:
F12 Fanny Söderström, F13
Erica Kolehmainen, F15 Andrea Lilja plus då F18 Sandra
Lind /B-div1 och F18 Julia
Järvi / B-FM i den äldsta
flickklassen.
Bland pojkarna gick samma pris till dessa: P12 Kaj
Stolker, P13 William Rosenlöf /City, P13 Oscar Hammarström /Smedsby, P14 Eemeli
Siekkinen /White, P14 Juho
Tiukkanen /Blue, P14 Iiro
Hautala /Red, P15 Simon
Byggningsbacka, P17 Filip
Westersund /B-div2, P17 Jonas Jansson /B-div1 samt avslutningsvis i P19 Merhawi
Birhane.
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VIFK siirretään
takaisin
länsilohkoon?

FOTO: JOHAN GEISOR

Det är fullt möjligt att VIFK tillsammans med SJK:s reservlag Kerho 07 flyttas till den västra
zonen. Inget är klart, men rent geografiskt ligger det nära till hans att VIFK nästa sommar
får möta lag som Kraft och Sporting Kristina. Orsaken är att inget lag från norrtvåan steg
till division 1 medan både AC Kajaani och OPS föll från landets näst högsta serie. Från
division 3 fylls norrtvåan på med JBK och OLS i stället för ORPa och Tervarit som trillade
ur. Det är innebär att två lag måste läggas någon annanstans. Som kuriosa kan nämnas att
OLS är landets äldsta nu aktiva idrottsförening. Ett annat kuriosa är att laget pumpade in
100 mål i division 3 nu i somras. JBK nöjde sig med 97.

Pelit on pelattu tältä kaudelta ja voimme katsoa eteenpäin kohti vuotta 2014.
Heti ensimmäiseksi tulee
mieleen, missä lohkossa
miesten
edustusjoukkue
pelaa ensi kesänä. Jos saan
esittää oman arvaukseni,
niin uskoisin että olemme
taas länsilohkossa vuoden
2012 tapaan.
Syy tähän on yksinkertaisesti se, että pohjoisessa on
nyt niin paljon joukkueita.
Ensinnäkin OPS ja AC Kajaani putosivat ykkösestä. OLS
ja JBK nousivat kolmosesta.
OLS teki muuten 100 maalia
ja voitti 15 pisteellä, JBK taas

teki 97 maalia ja voitti 13
pisteellä. Jo ennen ykkösen
karsintoja Kemin ja HIFK:n
välillä pystyi päättelemään,
että lopputulos vaikuttaa
ratkaisevasti siihen mihin
lohkoon VIFK joutuu.
Kun Kemi jäi kakkoseen, ollaankin nyt siinä tilanteessa,
että kaksi joukkuetta pohjoislohkosta pitäisi siirtyä
jonnekin.
Jos tämän vuoden pohjoislohkosta on kahdeksan
joukkuetta jäljellä, saadaan
kaksitoista joukkuetta, kun
neljä tulee muualta. Jos
Kerho 07 ja VIFK siirtyisivät
länsilohkoon, olisi se kart-

taan katsottuna looginen
ratkaisu.
Nyt pitää kuitenkin muistuttaa, että tämä on vain ja
ainoastaan minun
henkilökohtainen
mielipiteeni. Viralliset ratkaisut tehdään myöhemmin.
Jostain syystä kakkosen lohkojakoa ei ole annettu minun tehtäväkseni.
Jos ketään kiinnostaa muut
kakkoseen nousijat JBK:n ja
OLS:n lisäksi, niin vodaan
todeta että SC KuFu 98 Kuopiosta voitti itäisimmän lohkon. Tämä joukkue muuten
oli häviävä osapuoli Suomen Cupin ”pikkufinaalissa”

Kiistoa vastaan jokin aika
sitten. Ja onnea vaan Kiistolle voitosta!
Tampereen–Viipurin Ilves–
Kissat (sic!) voitti ”Tampereen lohkon”. Omituinen
nimi, mutta seura siirtyi
evakkoseurana
Tampereelle talvisodan jälkeen 1940.
Tampereella oli jo Ilves-niminen seura, joten Viipurin
Ilves muutettiin Ilves-Kissoiksi 1944. Someron Voima
oli paras Turun seudulla.
Savilahden Urheilijat taas
oli paras kolmosen joukkue
Kaakkois-Suomessa.
Jäljelle
jääkin
sitten
pääkaupunkiseudun ja sen
lähiympäristön kolme lohkoa. Lohkovoittajia olivat
FC Myllypuro, FC Espoo ja
Viikingit2.
Molemmat
ensimainitut
selvittivät kauden jopa tappiotta. Vallitsevien sääntöjen mukaan Viikinkien
kakkosjoukkueen on vaihdettava nimeä, mikäli se
mielii liiton sarjoihin. Tästä
syystähän SJK2 vaihtoi nimeä voitettuaan kolmosen
viime kaudella ja on nykyisin nimeltään Kerho 07. Samasta syystä on joukkueita
nimeltään Pallohonka ja
Sinimustat eikä Honka2 tai
InterTurku2.
Claus Stolpe

FABRIKSBETONG
BILDTEXT:

Beställningar och rådgivning:
(06) 320 8150
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V I N TAGE tapetti

(ei digitaaliset)

VIN
TAGERullakoko:
tapetti0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.
Tapettityyppi:
EasyUp.

FALS TTapettityyppi:
ERBO EasyUp.
tapetti
BOHÈME tapetti
Rullakoko: 0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

6161

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
50€
50€
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.
rullarulla

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
60€
60€
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka:
M1.
rulla

42 42
rulla

(ei digitaaliset) (ei digitaaliset)

BoråsSCALA
nyaC LICK 55
vinyylilattia
MARSTRAND
FALS T ERBO tapetti
BOHÈME tapetti
50€
49 tapetserie
Borås nya
MARSTRAND
SCALA C LICK 55
Från
vår
butik!! 00€90€
Borås
nya
vinyylilattia
IDEO T EX
49 tapetserie 48
18
joustovinyyli
MARSTRAND
Från vår butik!!
50€ tapetti
Boråsin
uusi
18
V I N TAGE
48
49FT laminaatti
tapetserie
LO
Boråsin uusi 22 00€
MARSTRAND
Från
22 4200€
90€
61 vår butik!!
IDEO T EX MARSTRAND
18
61
joustovinyyli
tapettimallisto
meiltä!
42
48
tapettimallisto meiltä!
Boråsin uusi
V I N TAGE tapetti
LO FT laminaatti
Vasa Färg
Ab
00€
Ab
FALS T Vasa
ERBO tapetti Färg
BOHÈME 22
tapetti
MARSTRAND
61
42
tapettimallisto
meiltä!
årens nya Adidas löpskor harSCALA
kommit.
C LICK 55
Uudentyyppinen
lattianpäällyste
BOHÈME
tapetti

FALS T ERBO tapetti

jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy

TARJOUS

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

ja taittopontti. Paksuus 9,4 mm.
Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
SCALA
C LICK
Käyttöluokka
23/33.55
Takuu 15 v.
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.

vinyylilattia

Uudentyyppinen lattianpäällyste
jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy
lipinta, kosteussuojattu HDF-runko
ja taittopontti. Paksuus 9,4 mm.
Käyttöluokka 23/33. Takuu 15 v.

TARJOUS

TARJOUS

50€
/m 2

/m 2

Uudentyyppinen lattianpäällyste
rulla
jossa kulutusta hyvin
kestävä vinyy
TARJOUS
Paksuus:
2,8
mm.
Käyttöluokka
31.
TARJOUS
(ei digitaaliset)
lipinta, kosteussuojattu
HDF-runko
90€
T EX
Takuu 15 v.IDEO
kotikäytössä.
00€
ja taittopontti. Paksuus
9,4
/m 2mm.
joustovinyyli
TARJOUS
rulla
2
Käyttöluokka 23/33. Takuu 15 v.
/m
Paksuus: 2,8 mm. Käyttöluokka 31.
(ei digitaaliset)
Tapettityyppi:
EasyUp. Rullakoko: 0,53 x 10,05 m. Päästöluokka:
M1.
Takuu 15 v. kotikäytössä.

V I N TAGE tapetti

www.starkki.fi

-

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
lipinta,
kosteussuojattu
HDF-runko
0,53
x 10,05
m. Päästöluokka: M1.

Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
2
0,53 x 10,05 /m
m. Päästöluokka: M1.

KATSO TARJOUKSET

-

Ja alkaa tapahtua.
Kivihaantie 2, 65300 Vaasa, puh. 093 541 4600.
Avoinna ma-pe 7-19, la 9-15.
Yrityspalvelu palvelee arkisin klo 8-16.

TARJOUS
/m
Paksuus: 8 mm. Käyttöluokka 23/32.
TARJOUS
LO FT
laminaatti
Tapettityyppi:
EasyUp. Rullakoko: 0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.
00€
Kosteussuojattu
HDF-runko.
50€
2
60€
/m
8 mm. Käyttöluokka
23/32.
Takuu 25 v. Paksuus:
kotikäytössä.
rulla
rulla
Kosteussuojattu HDF-runko.
Takuu 25 v. kotikäytössä.

50€

2

60€(ei digitaaliset)
/m 2

rulla

rulla

(ei digitaaliset)

Paksuus: 2,8 mm. Käyttöluokka 31.
Takuu 15 v. kotikäytössä.

rulla

(ei digitaaliset)

TARJOUS

Tapettityyppi:
EasyUp.
Rullakoko:
0,53 x 10,05
m. Päästöluokka:
M1.
FALS
T ERBO
tapetti
BOHÈME
tapetti
Smedsbyvägen
17 65100
Vasa
Tapettityyppi:
EasyUp.
Rullakoko:
Tapettityyppi:
EasyUp. Rullakoko:
Paksuus: 8 mm.
Käyttöluokka
23/32.
0,53 Smedsbyvägen
x 10,05 m. Päästöluokka: M1.
Kosteussuojattu
HDF-runko.
Tapettityyppi:
EasyUp.
Rullakoko:
50€
Takuu
25 v. kotikäytössä.
0,53 x 10,05
m. Päästöluokka: M1.
rulla

/m 2

0,53 x 10,05 m.Vasa
Päästöluokka: M1.
17 65100
Tapettityyppi:
EasyUp. Rullakoko:

60€

0,53 x 10,05 m. Päästöluokka: M1.
rulla
SCALA
C LICK 55
(ei digitaaliset)
vinyylilattia

uudet Adidas juoksukengät
ovat
saapuneet.
vinyylilattia
TARJOUS

Uudentyyppinen lattianpäällyste
jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy lipinta, kosteussuojattu HDF-runko
ja taittopontti. Paksuus 9,4 mm.
Uudentyyppinen
lattianpäällyste
Käyttöluokka
23/33. Takuu
15 v.

Vasa Färg
119,-Ab

ya Adidas löpskor
har kommit.
50€
Adidas
49
Supernova
AdidasFALS
juoksukengät
saapuneet.
Glide ovat
TARJOUS
T ERBO tapetti
BOHÈME tapetti
Esim.

/m 2

49 50€

jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy
lipinta, kosteussuojattu
HDF-runko
TARJOUS
ja taittopontti.
Paksuus90€
9,4 mm.
65100
Vasa
Tapettityyppi: EasyUp. Rullakoko:
Käyttöluokka 23/33. Takuu
/m 215 v.
0,53 x 10,05 m. Päästöluokka:
M1.

(135,-) ..............

-

119,149,2218
129,149,129,22
119,18

Adidas
Supernova
Supernova
Paksuus: 2,8 mm. Käyttöluokka
31.
Glide
Takuu 15 v. kotikäytössä. Sequence
TARJOUS
SCALA CTARJOUS
LICK
55
(135,-)
(145,-)..............
..............
LO
FT
laminaatti
00€
90€
vinyylilattia
IDEO T EX
Adidas
/m
Paksuus:
8 mm. Käyttöluokka
23/32.
ya Adidas
löpskor
har
kommit.
/m 2
joustovinyyli
Adidas
Kosteussuojattu HDF-runko.
Adizero Uudentyyppinen lattianpäällyste
Takuu 25 v. kotikäytössä. Boston jossa kulutusta hyvin kestävä vinyy
Supernova
AdidasPaksuus:
juoksukengät
ovat
saapuneet.
2,8 mm. Käyttöluokka
31.
TARJOUS
(140,-)
..............
lipinta, kosteussuojattu HDF-runko
Takuu 15 v. kotikäytössä. Sequence
ja taittopontti. Paksuus 9,4 mm.
50€
Esim.
Adidas
(145,-)
TARJOUS
Adidas..............
Käyttöluokka 23/33. Takuu
15 v.
/m 2
Adizero
Supernova
LO FT laminaatti
00€
Adios 2
Glide
Adidas
/m 2
Paksuus: 8 mm. Käyttöluokka
23/32.
(140,-) ..............
TARJOUS
(135,-)
..............
Kosteussuojattu HDF-runko.
Adizero
Också andra färger i butiken. Myös muita värejä kaupassa.
90€
Takuu 25 v.
IDEO
Tkotikäytössä.
EX
Boston
/m 2
joustovinyyli Adidas
(140,-) ..............
Supernova
port
Vasa
Paksuus: 2,8 mm. Käyttöluokka
31.
65100 Vasa
Takuu 15 v. kotikäytössä. Sequence
Adidas
19, lö 10-16, sö 12-16
(145,-)
TARJOUS
Adizero..............
LO FT laminaatti
Adios 2
00€
(140,-)
..............
Adidas
/m 2
Paksuus: 8 mm. Käyttöluokka
23/32.
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Kosteussuojattu HDF-runko.
Adizero
Också andra färger i butiken. Myös muita värejä kaupassa.
Takuu 25 v. kotikäytössä. Boston
(140,-) ..............
Smedsbyvägen
17
Esim.
IDEO
T EX
Tapettityyppi:
EasyUp.
Rullakoko:
2
/m
Adidas
0,53 x 10,05joustovinyyli
m. Päästöluokka: M1.

2

49

i

sa

2-16

sa

2-16

14

Adidas
Adizero
Adios 2
(140,-) ..............

18
129,149,129,22
129,129,-

Också andra färger i butiken. Myös muita värejä kaupassa.
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LUNSCHTID
LUNSCHTID- -LOUNASAIKA
LOUNASAIKA
LUNSCHTID
- LOUNASAIKA
UNIVERSITETSSTRANDEN
UNIVERSITETSSTRANDEN2 2
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UNIVERSITETSSTRANDEN 2
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The new
generation
tion
of communica
www.upcodeworld.fi | info@upcode.fi | VAASA, Finland

LUNSCHTID - LOUNASAIKA
UNIVERSITETSSTRANDEN 2
YLIOPISTONRANTA 2

06 - 3620744
www.cotton-club.fi/
cotton-club@netikka.fi
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Vamp - pioneer in
arc flash protection

ALLT FÖR HÖSTARBETE FRÅN STIHL!

VARIATORREMMAR
TILL ALLA MÄRKEN
Betjäningen som
fungerar!

www.kumi-jarvinen.com

Remmar, remskivor, slangar, o-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
TEGELBRUKSGATAN 47, 65100 VASA 06-317 4044, 317 2629 FAX 06-312 6288
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Du är viktigast.
Låt oss kartlägga ditt
Personskydd.

Sinä olet tärkein.
Tule Henkilöturvan
tarkastukseen.

Handelsespl 19-21, VASA
www.lokaltapiola.ﬁ

Kauppapuist. 19-21, VAASA
www.lahitapiola.ﬁ

Svennas
kämparpris
togs av
Marcus Nordman
As Oy VaasanAurinkokumpu Bs Ab Vasa Solbacken
m²

KRS/VÅN

4 h/r+k+s/b
80,0-94,0
5 h/r+k+s/b
104,5-105,5
6 h/r+k+s/b
111,5
Autopaikat/Bilplatser

1/1
1-2/2
1-2/2

MH ALK/ FP FR.

VH ALK/ SKF FR.

68 504
68 683
72 878

192 000
230 000
245 000
2 000 - 13 500

Muuttovalmiita asuntoja keskellä Gerbyytä. Myytävistä asunnoista löytyy vielä sekä yksi- että
kaksitasoisia ratkaisuja, eli koteja erilaisiin tarpeisiin. Vesikiertoinen lattialämmitys, parkettilattiat
ja Petra keittiöt. Hyvillä materiaaleilla varustettuun kotiin on helppo muuttaa. Asunnoissa hyvin säilytystilla, mm. oma ulkovarasto sisäänkäynnin yhteydessä ja käyttöullakko. Päivittäispalvelut ja upeat lenkkimaastot löytyvät lähiympäristöstä. Energialuokka D2007. Lämmitysmuotona kaukolämpö.
Tilaa kohteeseen yksityinen esittely!
Inflyttningsklara bostäder i Gerby. Det finns bostäder i både ett- och två plan till salu, alltså hem
för olika behov. Vattenburen golvvärme, parkettgolv och Petra kök. Till dessa hem som inretts med
goda material är det lätt att flytta. Bostäderna har gott om förvaringsutrymme med bl.a. ett eget
uteförråd vid huvudingången och bruksvind. Daglig service samt fantastiska friluftsleder i närheten.
Energiklass D2007. Som värmekälla fungerar fjärrvärme. Beställ en privat visning till detta objekt!

TUTUSTU TARJONTAAMME JA LÖYDÄ OMA KOTISI:
BEKANTA DIG MED VÅRT UTBUD OCH HITTA DITT EGET HEM:
LEMMINKÄINEN TALO OY
OLYMPIAKATU 16, 65100 VAASA
PUH. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

ASUNNOT.FI

LEMMINKÄINEN HUS AB
OLYMPIAGATAN 16, 65100 VASA
TEL. 02071 58300
ASUNTOMYYNTI.VAASA@LEMMINKAINEN.COM

KANONPRIS!

319 €

LENOVO
Essential B575e

15.6” | AMD Dual Core E1-1500 | 4GB minne | 320GB hårddisk | DVD | Windows 8
Multitronic Oy | www.multitronic.fi | (06) 319 7700
info@multitronic.f | Korsholmsesplanaden 38, 65100 VASA | Vardagar 9-18

En Grand Old man inom föreningen – Sven Sandberg – har under
säsongen stått för en pokal till varje
hemmamatch, nämligen ” Svennas
kämparpris”. Utmärkelsen har delats
ut till ”matchens VIFK–kämpe”. Priset har uppskattat och verkat som en
uppmuntran till de som match efter
match ger allt och försöker genom
sin exemplariska attityd uppmuntra
lagkamraterna till lite extra för att
hålla motivationen och fokuseringen
på topp.
Dessutom har spelaren fått en ingravering i en större pokal som förvärvas efter tre ingraveringar av samma
spelare. Årets IFK-kämpe blev – knappast helt oväntat – Marcus Nordman
med tre ingraveringar. Hans närmaste konkurrenter var Robin Nordlund,
Mustafa maki, Males Lombo och Artur Lemanowicz.
Vasa IFK tackar Svenna för säsongen
och pokalerna! Genom det här uppmuntras spelarna säkert till att fokusera och t.o.m. avgöra matcherna till
VIFK.s fördel p.g.a. den föredömliga
inställningen.
Trevligare även för publiken att se
IFK:are som kämpar och ger allt på
plan. Mera sådant!
Henrik Skytte
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”Kärde” fortsätter utveckla talanger,
både i VIFK och på gymnasiet i Vörå
Som den skarpsynte förmodligen noterat har VIFK
säkrat upp en huvudtränare
för herrarnas representationslag för den kommande
säsongen. Tomi Kärkkäinen,
var treårskontrakt med föreningen gick ut vid säsongsslutet, fortsätter över 2014.
Samtidigt fortsätter ”Kärde”
som tränare vid fotbollsgymnasiet i Vörå, ett samarbete mellan Vörå kommun
och VIFK som vi kanske får
anledning att återkomma till
i denna tidning.

I tider då kompetenta division 2-tränare inte växer
på träd gör föreningen ett
mycket tryggt val som binder upp ”Kärde” för ytterligare en säsong. Det har i år
gått prick tio år sedan VIFK
valde att kontraktera ”Kärde” för första gången. Den
Tomi Kärkkäinen fortsätter
som tränare för Vasa
IFK:s herrlag. Lösningen
är
intressant,
såtillvida
att den också involver
idrottsgymnasiet borta i
Vörå.

06-3178 174

06-3222 111

06-3222 111

UNDVIK VATTENSKADOR.
RYTARE

SB
VATTENFEL

DRIP, DROP, STOP!
Fråga din lokala VVS:are eller ring 018–21 021
www.leakomatic.com

Sähköasennuksia/Myymälä - Elistallationer/Butik

Mjölnaregatan 26 B Myllärinkatu
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(06) 317 7900

sejouren blev fyra säsonger
lång innan 44-åringen sökte
nya utmaningar i VPS och
SJK.
Sedan 2011 har ”Kärde”
återfunnits i VIFK och när
treårskontraktet var till
ända i höstas kunde föreningen se tillbaka på tre goda
år där herrarna tillhört toppskiktet i division 2 och samtidigt fostrat och förädlat
egna spelare i det egna representationslaget. Faktum
är att de spelare VIFK ”exporterat” det senaste decenniet spelat under ”Kärde”.
Tony Björk och Sebastian
Strandvall ingick bägge i det
lag som Kärkkäinen förde till
division 1–säsongen 2005
medan Hampus Holmgren,
som under våren 2013 lämnade VIFK för Åtvidaberg i
Allsvenskan, är ett senare
exempel på spelare som
lyfts upp från de egna juniorleden.
2014 väntar nya utmaningar för såväl tränare
som förening. Strävan är att
slåss om seriesegern i den
zon VIFK delas in i. För det
behövs en slagkraftig trupp
och en tränare som vet vad
som krävs för att gå hela vägen. I Kärkkäinen har VIFK
såväl en tränare som har
förmågan att förädla spelare
men också en tränare som
varit med om att avancera i
seriesystemet och även leda
ett lag på liganivå.
Samarbetet med idrottsgymnasiet i Vörå gagnar
också bägge parter så till
vida att man i Vörå stärker
upp tränarstaben ytterligare
på fotbollslinjen samtidigt
som VIFK genom Kärkkäinen
får en god insyn i juniorernas vardag. Tomi får genom
överenskommelsen
med
Vörå möjligheten att verka
som fotbollstränare på hel-

tid, något föreningen kan
känna sig väldigt nöjda över.
Vi får med tillförsikt se
framemot säsongen 2014
och glädjas åt att redan i ett
tidigt skede ha säkrat upp
en huvudtränare. Det är den
enskilt största pusselbiten
under tiden mellan säsongerna och också en nyckel till
en lyckad försäsong.

We welcome
champions
to our
winning team

Fyra DM-guld
i fotbollsteknik
Med jämna mellanrum
hittar vi roliga nyheter
på föreningens hemsida –
varpå vi ”knycker” friskt.
Här ett sådant exempel! I
årets distriktsmästerskap
i fotbollsteknik som höll
i Wallsport Areenan häromveckan lyckades VIFK
nämligen få 4 stycken DMguld plus att två av våra
juniorer slutade på andra
plats i respektive åldersklass. I P13 blev det rentav dubbelseger för VIFK.
Det ordnas ju sedan också
FM-tävlingar i teknik. De
som blir distriktsmästare
samt de som kniper ett så
kallat ”guldmärke” får åka
med till FM. De som tog
guldmärke från VIFK är
åtta till antalet. Närmare
bestämt handlar det om
följande: William Antus,
Viktor Villför, Rasmus Vikström, Alex Storback, Siiri
Koivula, Anton Vest, Ida
Antus och Antonio Almén
Distriktsmästare blev:
Ida Antus (F-01(, Siiri
Koivula (F-00), William
Antus (P-98) och Alex
Storback (P-00)

Check out our vacant jobs at www.veo.fi
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DM-silver togs av:
Rasmus Wikström (P-00)
och Pamela Sundsten (F05).
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VIFK 1953
Muistorikas päivä 60 vuoden takaa

VIFK:n edustusjoukkue ja A-juniorit
voittivat SM-kultaa samana päivänä
Tässä lehdessä kuuluu
tasaisin väliajoin historian
siipien havinaa. Ehkäpä
kaikkein ikimuistoisin päivä
tapahtui lähes tarkalleen 60
vuotta sitten. Tuona päivänä
edustutusjoukkue ja A-pojat
ottivat SM-kultaa. Tämä onkin ainoa kerta, kun VIFK:n
poikajoukkue on tullut Suomen mestariksi. Miesten
edustusjoukkuehan oli jo
saanut kultaa ja muitakin
mitaleja. Viimeisin mitali oli
pronssinen vuodelta 1955.
Valitettavasti tämän tasoisesta A-juniorijoukkueesta
ei kuitenkaan pystytty saamaan kaikkea hyötyä irti.
Näistä edustusjoukkueen
kulta-aikojen legendaarisista pelaajista olemme kirjoittaneet useasti. Kaj ”Keeper”
Hagmanin
otteluselostus
tiistain 3.11.1995 Vasabladetista kertokoon heidän
suorituksistaan. Pysytään
kuitenkin vielä tuon jonkin
verran unohdetun A-juniorijoukkueen parissa. VIFK:n
seurahistoriikissa
”Juhlakirja” vuodelta 1985 jakaa
joukkueen valmentaja Valde
Haldin muistojaan.
Kiinnostus
jalkapalloon
oli ollut suurta jo ennen sotia. Silloin pelattiin paljon
pihapelejä. Mitään järjestelmällistä nuorisotoimintaa ei ollut. Se syntyi vasta
myöhemmin. Valde Haldin
alkoi valmentamaan C-junioreita keväällä 1948. Siinä
vaiheessa kun pelaajaluettelossa oli 78 nimeä hän varmaankin ajatteli, että mihin
hän oli oikein ryhtynytkään.
Harjoituksissa oli mukana
keskimäärin 50 poikaa, jotka
saivat selvitä sovussa 3 – 4
pallon kanssa.
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Tilastojen valossa tämä
porukka oli enemmän tai vähemmän voittamaton. Niin
se oli myös vuonna 1953.
Silloin voitettiin A-juniorien
SM-kulta. Tämä tapahtui
luvuin 3 -2 Hietalahdessa
pelatussa finaalissa, jossa
vastassa oli KTP. Koska edustusjoukkue kaatoi sama-

naikaisesti toisen Kotkan
joukkueen –– Jäntevän –
uusintaottelussa puolueettomalla kentällä Turussa, ei
Haldinin joukkue saanut sitä
huomiota osakseen minkä
he olisivat ansainneet. Joukkuekuvaa katsellessa voi
todeta sen, että muutamat
nimet ovat mukana myö-

hemminkin
paikallisessa
jalkapallohistoriassa, mutta
eivät läheskään kaikki. Ei
ollut helppoa nousta mukaan edustusjoukkueeseen,
joka koostui monesta maajoukkuekokemusta
omaavista pelaajista. Hieman harmillista.
Claus Stolpe

Två FM-guld samma dag
Med jämna mellanrum är
det historiens vingslag som
klatschar i den här tidningen. Den kanske mest minnesvärda dagen inträffade
för nästan exakt 60 år sedan.
Då tog herrlaget och A-juniorerna FM-guld samma dag.
För övrigt den enda gången
ett pojklag från VIFK har blivit finländska mästare. Herrarnas representationslag
hade ju tagit både guld– och
andra medaljer. Senast år

1955 blev det brons. Men att
man hade ett A-juniorlag av
den här kalibern var tyvärr
inget som man förmådde utnyttja fullt ut.
Men låt oss dröja kvar lite
kring det mer bortglömda
A-juniorlaget. I VIFK:s föreningshistorik ”Jubileumsboken” från 1985 delade tränaren Valde Haldin med sig av
sina minnen. Fotbollsintresset bland ungdomarna hade
varit stort redan före kriget.

Men det var spontanfotboll
som gällde. Någon desto
mer organiserad ungdomsverksamhet fanns inte. Det
där växte fram efter hand.
Våren 1948 åtog sig Valde
Haldin att träna C-juniorerna. I det skede som spelarförteckningen bestod av 78
namn undrade han säkert
vad han hade gett sig in på.
På träningarna deltog i snitt
50 pojkar, som fick samsas
om 3–4 bollar.

VIFK 1953
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Byggandet är i full gång ute vid Ehnvallen. Så här såg det ut häromveckan. Konstgräset är borttaget och grundarbetena för hallbygget var långt på väg. Det är inga små summor det är fråga om. Vasa stads inbesparingsplaner
ingav ett visst orosmoment. Speciellt eftersom planeringen var så långt på väg att det strängt taget inte fanns
någon annan möjlighet än att skrida till verket. Större delen handlar dock om eget kapital från Wasa Footballcup
kompletterat med ett frikostigt lån från det försäkringsbolag som också kommer att ge namn åt arenan.

Ehnvallenin isompi kenttä katetaan
Monien vaikeuksien jälkeen on kuitenkin niin, että
Wasa Footballcupin piirissä
toimivien ihmisten pitkästä
unesta on tulossa tosi. Ollaan nimittäin toteuttamassa omaa hallia. Tarkemmin
sanottuna isomman kentän
yhteyteen Ehnvallenin kahdesta
tekonurmikentästä.
Ajatuksena on koko ajan
ollut, ja on edelleen se, että
halli otettaisiin käyttöön
jo tämä talvena. Silloin sen
nimi olisikin jo Fennia Arena.
– Syy nimen valintaan on
helppo, sanoo Wasa Footballcupin
puheenjohtaja
Tor ”Toffe” Sparv. Vakuutusyhtiö Fennia tukee meitä
osaksi suurella edullisella
lainalla ja sen lisäksi yhtiö
tukee toimintaa vuotuisella
sponsorirahalla.
On tietenkin selvää, että
tämä tuo heille näkyvyyttä.
Jos ei muuta, niin onhan
tämä hieno tapa profiloitua
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nuorten keskuudessa. Tottakai kaikki tällaiset asiat
ovat myötävaikuttamassa.
Jos haluaa, niin sitä voidaan
kutsua
edunvalvonnaksi
tai miksi tahansa.
Kaikki näytti uuden hallin rakentamisen kannalta
selvältä, joten Vaasan säästösuunnitelmat aiheuttivat
tietenkin järkytyksen. Wasa
Footballcupin kohdalla ei
tietenkään ollut siitä kyse,
että Vaasan kaupunki olisi
vastannut kaikesta tuesta.
Mutta sitä vastoin olisi kaupungin suunnitellulla osuudella hyvinkin merkittävä
osuus, joka vastaisi noin
10:a % koko talousarviosta.
Ei kuulosta prosenteissa kovin paljolta. Mutta mistä rahat, jos niitä yhtäkkiä ei ole?
– Totta kai tämä oli huolestuttavaa, myöntää Sparv.
Kaiken lisäksi hankkeemme
oli jo sitä ennen niin pitkällä,
että emme voineet keskey-

ttää.
Hallin
rakentaminen
aloitettiin jo syyskuussa.
Puhutaan
puhallettavasta
hallirakenteesta, joka parantaisi talviharjoitusmahdollisuuksia todella paljon.
Nykyhetkellä tilanne on suorastaan kestämätön niille
vaasalaisille jotka haluavat
harrastaa jalkapalloa myös
talvisin. ”Katastrofaalinensanan” käyttö ei todellakaan
ole mitään liioittelua.
Halli rakennetaan suoraan
isomman kentän päälle Ruutikellarintien viereen. Hallin
hinnaksi tulee hieman yli
1,3 miljoona euroa. Rahoituksesta vastaa Wasa Footballcup, jota avustaa Fennia
lainalla, ja Vaasan kaupunki
sekä muutama muu toimija.
Fennia on siis mukana sekä
sponsorina että lainanantajana.
Wasa Footballcupin tarkoituksena oli panostaa vähän
yli puoli miljoonaa. Puhumme tässä yhteydessä pääomasta, joka on karttunut
monen vuoden aikana. Joten myös meillä, jotka vuosien varrella olemme olleet
mukana talkootöissä on pieni osuus tässä kokonaisuudessa. Ei se ihan väärältä
tunnu sekään!
Jos haluaa perehtyä yksi-

FOTO: Claus Solpe

tyiskohtiin kunnolla kyse on
n. 1.300.000 eurosta. ”Cupin”
osuus on n. 600 000 ja Vaasan kaupungin osuus on
160 000. Fennian laina olisi
tasan puoli miljoonaa.
Hallista tulee 112 metriä
pitkä, 78 metriä leveä ja 20
metriä korkea. Vuotuiset
käyttökustannukset
ovat
140 000 euroa. Lämmityskulut vievät 90 000 tästä.
Puhuttiin
täysikokoisesta
kentästä, jonne lisäksi mahtuisi 450 katselijaa. Pienillä
uudelleenjärjestelyillä sinne
saataisiin mahtumaan 2 000
katselijaa.
Tuntivuokraa lienee 140
euron paikkeilla sitten kun
halli on valmis. Mutta toisaalta halliin mahtuu enemmän kuin yksi joukkue.
Tottakai hallin käyttäjille
tulee kustannuksia. Mutta eihän mikään ole tänä
päivänä ilmaista. On tietysti
olemassa sellainen vaara,
että vähempiosaisille tulee
ongelmia- vaihtoehtoisesti
priorisoivat sitten eri tavalla
kuin allekirjoittanut. Jalkapallo on kaikesta huolimatta
paljon halvempi vaihtoehto
kuin moni muu. Lisäksi terve
harrastus toivottavasti pitää
lapset poissa vähemmän
terveellisistä harrastuksista.
Claus Stolpe
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Julklappstips

Ta del av USA:s presidenter och USA:s samhällsutveckling.
Boken är en populariserad bearbetning av författarens doktorsavhandling
i historia från 2011.

”Den amerikanska drömmen” är den svenskspråkiga, initierade
och lättsmälta redogörelse över USA:s presidenter som det länge
funnits ett behov av på bokmarknaden. Det handlar om ett verk
som ingalunda utgör en glorifiering av vare sig landet eller dess
statsöverhuvud genom åren. Författaren, pol.dr och fil.dr Claus
Stolpe, betraktar sig förvisso som något av en USA-vän – men det
handlar helt klart om en kritisk USA-vän.

Är Roosevelt eller Lincoln ”den störste”? Vem är sämst? Nixon?
Eller någon av de lät USA glida in i ett inbördeskrig?

I ”Den amerikanska drömmen” presenterar Stolpe något så
ovanligt som en populariserad version av sin avhandling. Det
strikt akademiska har fått ge vika för en uppsjö anekdoter som gör
att läsaren på ett underhållande sätt kan bekanta sig med USA:s
presidenter. Vidare beskrivs USA:s tillkomst och samhällsutveckling. Vid sidan av en kunskapsbank om presidenterna presenteras
tekniska landvinningar och intressanta personligheter som på gott
och ont har bidragit till att USA blev vad det blev.

Claus Stolpe blev år 2011 fil.dr
i historia på en utvärdering av USA:s
presidenter. Sedan tidigare är han
pol.dr i statskunskap på en avhandling
om valmetoder.
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Författaren är sedan 1990 verksam vid
Åbo Akademi i Vasa. Han är född och

Boken avslutas med författarens egen rangordning av USA:s
presidenter. Rangordningen är fantasieggande och formligen
inbjuder läsaren att efter genomläsning göra sin egen rangordning
som måhända kan avvika från Stolpes egen.

uppvuxen i Vasa. Vid sidan av yrkes–
och familjeliv har Stolpe en mångårig
bakgrund med ideellt arbete inom
fotbollens värld. Vidare hann han
under tre mandatperioder vara aktiv
inom lokalpolitiken i Vasa.
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