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ORDFÖRANDES SPALT

I skrivandet stund har sä-
songen kommit igång på 
riktigt. Detta efter en massa 
strul med uppgjorda match-
er och en annat i fotbolls-
världen. Något som gjorde 
att FM-ligan krymptes tidi-
gare än beräknat. Att sedan 
hockeygänget som blev 
världsmästare i Bratislava 
gjorde bort sig vid hemkom-
sten får en vanlig aktiv att 
fundera vad de stora poj-
karna funderar över. De skall 
ju vara föredöme för idrot-
tande ungdom i Finland. 

Ändå VIFK? De äldsta ju-
niorerna på både �ick- och 
pojksidan ångar på. B-Flick-
orna gör bra ifrån sig i FM-
serien. A-pojkarna klappar 
på porten till densamma. 
Dock har inte damerna kom-
mit igång överhuvudtaget 
ännu i div II. 

Herrarnas representations-
lag i div II har inte inlett ly-
sande precis. Vid övergång-
en till juni månad kunde vi 
ärligt konstatera att det �nns 
att fundera över. Vi har haft 
lite samma trend även tidi-
gare år. Då har vi oftast gjort 
en mycket bra höstsäsong. 
Vi tror att det blir så även i 
år! Vi skall komma ihåg att vi 
håller på att köra in många 
unga spelare i representa-
tionslaget. Detta beskattar 
givetvis slutresultatet en hel 
del. På lång sikt så skall det 
ge utdelning i form av duk-
tiga egna adepter som drar 
upp laget till en högre divi-
sion. Det är ju den vägen vi 
har valt i Vasa IFK. Då får vi 

Bästa vänner av fotboll och Vasa IFK
Dags att kavla upp ärmarna

lov att tro på att den valda 
vägen bär. Förutsättningen 
för att detta skall lyckas på 
långsikt är givetvis att Vasa 
IFK skall ta ännu bättre hand 
om sina juniorer än vad vi 
gör idag. För som jag många 
gånger tidigare har nämnt i 
denna spalt så blir det ing-
en spets om vi inte har en 
bredd. Det blir varkendera 
om vi inte tar hand om un-
domarna på rätt sätt. Däri 
bär varendaste vuxen aktiv 
på ett ansvar som skall för-
valtas på rätt sätt. 

Det vet vi ju alla att det är 
en utopi att alla som börjar 
med fotboll blir en ”Messi”. 
Men många som slutar allt 
för tidigt kunde bli en bra 

juniortränare. Eller varför 
inte framöver lagledare och 
eventuellt en styrelsemed-
lem med kapacitet att lyfta 
föreningen framåt med sin 
arbetsinsats. Huvudsaken 
är att den aktiva tiden i för-
eningen har varit givande, 
rättvis och intressant.  Inte 
minst med trevliga minnen 
från turneringar som Wasa 
Footballcup och intressanta 
matcher i bygden.

För att tillgodose behovet 
av tränare och funktionärer 
måste vi se till att plocka 
upp dessa ungdomar i ett ti-
digt stadium innan deras ak-
tiva karriär är över. Vi måste 
få mera verkstad och mindre 
prat då det gäller att utbilda 

tränare och funktionärer 
inom föreningen. Allt �nns 
men vi får bara inte till det 
(jag själv inberäknad)! Kavla 
upp ärmarna gott folk!

Som vanligt avslutnings-
vis detta: Vänligen sök fram 
bankgirot för inbetalning 
av medlemsavgiften som 
�nns inne i tidningen. Då ni 
betalar in medlemsavgiften 
uppge namn och adress så 
vi kan skicka medlemskor-
tet med förmånsmöjligheten 
och säsongkortet som följer 
med tecknandet av ständig 
medlem.

Med bästa fotbollshälsningar

Henrik Skytte
Ordf. för Vasa IFK

FOTO: Johan Geisor
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Broloppet

VIFK:s A-juniorer (f. 1992 och senare) kan avgöra sitt avancemang till  FM-serien då man 
på lördag möter tabelljumbon Iskmo-Jungsund BK i  Kvevlax med start klockan 14. 
Endast åtta lag ville vara med i  division 1 zon C. Dessutom har nivån varierat rent 
allmänt. För att  inte tala om att lagens nivå kan variera från match till match  beroende på 
vad man har att ställa på benen just den dagen. I höst  blir det antagligen andra bullar då 
VIFK:arna ställs mot den  nationella eliten. Men först skall I-JBK klaras av.
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Två nätter i Köpenhamn – en hel 
dag på Legoland! Kattegattakva-
riet som grädde på moset. Resa 
4–9.7. BOKA NU!

Legoland - Köpenhamn

Två nätter i Tallinn. Resa 17–19.6. 
Kvar: 6 platser!

Sommar i Tallinn

Resa 4–9.7 och 4–9.8

Legoland och Köpenhamn

Resa 8–11.8

Astrid Lindgrens Sagovärld

Resa 8–10.7, 22–24.7 och 5–7.8

Kolmården

Resa 22–24.7 och 5–7.8

Göta kanal

Resa 25–29.7 

Gotland i sommarskrud

Resa 15–19.6. Ring genast!

Öland – Blomstergården 

Resor 8–10.7

Svenska Hurtigrutten 

Heldagstur till Ulvön. Teatern ”En 
midsommarnattsdröm” med Sven 
Wollter vid Döda fallet. 
Resa 24–27.7

Resa 26–28.7

Saima kanal – Viborg

Resa 6–12.8. Vi fick mera platser!

Geiranger – Trollstigen

Resor 17–19.6, 15–17.7 och 
19–21.8

Tallinn på sommaren

Höga Kusten

Sista utropet för...

Sommar med OT

Semester också för 
familjens chaufför...

www.ot-resor.fi  • Tel. 06-318 4000

Rhodos stad, Hotel Cactus. 
Resa 10–17.9.

Rhodos

Resa 21–29.9

Turkiet – Alanya

Ponta Delgada. Resa 31.10–7.11 
Obs ! Nyinsatt resa

Azorerna

Direktflyg fr. Vasa. Resor 15–30.11
(några pl) och 22.11–7.12.

Thailand
 Karon / Kata Beach

En skön vecka i Pärnu eller på 
Ösel! Resor 8 dagar: 20.8, 17.9, 
15.10 och 3.12. 
I oktober: en 4 dagars ”pröva-på” 
20.10. 
I november: 11 dagars resa 12.11.

Pärnu eller Ösel

Må bra på Spa

Söderut till hösten

Sommar och 
OT-resor

Tätä kirjoitettaessa kausi 
on lähtenyt toden teolla 
käyntiin. Tämä tapahtui to-
sin vasta pienten sopupe-
lisotkujen ja muiden jalka-
pallomaailmaa häirinneiden 
sotkujen jälkeen. Tämä johti 
siihen, että SM-liiga kutistui 
luultua aikaisemmin. Kun 
vielä jääkiekkomaajoukkue 
kotiin palatessaan Bratis-
lavasta munasi itsensä pa-
hemman kerran, herättää se 
tavallisessa aktiivissa miet-
teitä siitä, että mitä nämä 
isot pojat oikein miettivät. 
Heidänhän kuuluisi olla Suo-
men urheilevan nuorison 
esikuvia.

Entäs mikä on VIFK:n 
tilanne?  Tyttöjen ja poikien 
vanhimmat ikäluokat mene-
styvät hyvin. B-tytöt ovat ko-
vassa iskussa   SM- sarjassa. 
Poikien A-nuoret ovat saman 
sarjan kynnyksellä. Naisten 
II-divisioona sen sijaan ei ole 
vielä edes alkanut.

Miesten edustusjoukkue 
ei ole aloittanut kautensa 
mitenkään loistavasti. Näin 
kesäkuun alussa voimme re-
hellisyyden nimessä todeta, 
että on paljon mietittävää. 
Meillä on toki ollut hiukan 
samanlainen suuntaus aikai-
semminkin. Silloin olemme 
useimmiten pelanneet hy-
vän syyskauden. Uskomme, 
että asiat toistuvat tänäkin 
vuonna. Meidän täytyy pitää 
mielessä, että olemme aja-
massa sisään paljon nuoria 
edustusjoukkueeseen. Tämä 
näkyy aika lailla lopputulok-
sissa. Pitkällä tähtäimellä 
uskomme saavuttavamme 
tuloksia ja, että meidän omat 
hyvät juniorimme vievät 
joukkuettamme sarjapor-
taissa ylöspäin. sen tienhän 
me olemme Vaasan IFK:ssa 
valinneet ja siinä tapaukses-
sa meidän on parasta myös 
luottaa siihen. Jotta tämä 

onnistuisi, Vaasan IFK:n on 
tulevaisuudessa huolehdit-
tava junioreistaan entistäkin 
paremmin. Ja, kuten tässä 
samaisessa yhteydessä 
monesti aikaisemmin olen 
todennut, mitään, mitään 
huippuja ei synny ilman 
kunnon pohjaa. Ja, ellemme 
huolehdi junioreistamme 
kunnolla, mistään ei tule mi-
tään. tässä asiassa jokaisella 
aikuisella aktiivilla on suuri 
vastuu kannettavanaan.

Kaikki tiedämme, että on 
täyttä utopiaa luulla, että kai-
kista, jotka alkavat harrastaa 
jalkapalloa tulisi joku uusi 
Messi. Mutta monista, jotka 
lopettavat pelaamisen ehkä 
liiankin varhain voisi tulla 
hyviä juniorivalmentajia, tai 
miksei joukkueenjohtajia ja 
johtokunnan jäseniä, ja näin 
he voisivat työpanoksellaan 
edistää seuran toimintaa. 
Pääasia on, että seurassa 
vietetty aika on ollut an-
toisa, oikeudenmukainen ja 
mielenkiintoinen. Ja, toivot-
tavasti se sisältää hauskoja 
muistoja turnauksista kuten 
Wasa Footballcupista, ja eri 
otteluista kotikonnuillamme

Valmentaja- ja toimitsija-
tarpeen tyydyttämiseksi 
meidän täytyy saada nuoret 
mukaan toimintaamme en-
nen kuin heidän uransa on 
ohi. Meidän täytyisi saada 
aikaan enemmän tekoja ja 

vähemmän puhetta seuram-
me valmentajien ja toimitsi-
joidemme koulutuksessa. 
Kaikki tarvittava löytyy, 
mutta emme vain saa itse-
stämme mitään irti (itseni 
mukaan lukien). Käärikää hi-
hanne hyvät ihmiset!

Lopuksi totean tavanomai-

seen tapaani, että te jotka 
rakastatte ja ihailette VIFK:
ta etsisitte lehdestä pank-
kisiirtolomakkeemme jäsen-
maksuanne varten.

Parhain jalkapalloterveisin

Henrik Skytte
puheenjohtaja

Nyt on aika kääriä hihat

PUHEENJOHTAJAN PALSTA



Seriesystemet i Fin-
land be�nner sig i en 
förändringsfas där 

antalet lag i de högre serier-
na skall skäras ner. Det här 
innebär förstås att det är 
svårt att stiga från division 2 
till division 1. Ser vi på VIFK:
s zon kommer vinnaren, som 
ni kanske vet, att kvala med-
an tre lag trillar ur direkt. 
Också det fjärde laget från 
slutet kan falla ur om man 
har sämre poängskörd än 
motsvarande lag i de övriga 
zonerna. VIFK började allt 
annat än bra. Men vi skall 

VIFK inledde dåligt och hamnade långt efter täten från start. Lokalkonkurrenten Kiisto 
däremot hör till de som kan bjuda SJK motstånd. De tre zonsegrarna kvalar mot varandra 
i höst. Endast ett lag av 42 stiger.

FOTO: Johan Geisor
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Vilket lag kan hota SJK?
Ett lag av 42 stiger till division 1

kanske våga tro att bättre ti-
der stundar.

I VIFK:s zon var hårdsat-
sande SJK från Seinäjoki 
allas (?) förhandsfavorit. In-
ledningen har tytt på att de 
kommer att vara svårslagna. 

Att de lag som sågs som de 
främsta utmanarna har in-
lett trögt gör det inte mindre 
troligt att SJK kommer att 
ta hem serien. Låter kanske 
dumt att sabotera spänning-
en redan nu. Men med det 
spelarmaterial ”Toffe” Kloo 
förfogar över kombinerat 

med den inledning som SJK 
har fått verkar saken vara 
ganska klar redan nu. Men 
samtidigt vet vi att sånt där 
kan förändras snabbt.

De två övriga zonerna ver-
kar vara betydligt jämnare. I 
zon B var Ilves på samma sätt 
som ifjol förhandsfavorit. 
SalPa (Salo), P-Iirot (Raumo) 
och gamla mästarklubben 
FC Jazz (Björneborg) gällde 
som främsta utmanare. Men 
JäPS (Järvenpää) och BK-46 
(Karis) var faktiskt de som 
längst var obesegrade. Plus 
att Åbo IFK inledde piggt.

I det som kan kallas den 
sydöstra gruppen, zon A, 
gällde MP (St. Michel) som 
förhandsfavorit tillsammans 
med tre lag från huvudstads-
regionen; Gnistan, Klubi-04 
och Grankulla IFK. Åtmins-
tone i början höll förhands-
förväntningarna. Skillnaden 
var närmast att MP radade 
upp oavgjorda resultat som 
gjorde att man tappade lite 
mark. Inte minst till Klubi-04. 
HJK:s farmlag gick som en 
raket i början och vann sina 
matcher med stora siffror. 
Exempelvis Kiffen har också 
inlett starkt.

Statistiknördarna kan upp-
lysas om att jag hittade MP 
på en förteckning över de 
klubbar i Europa som avver-
kat �est säsonger i sitt lands 
högsta serie utan att någon-
sin bli mästare. Nu har MP en 
lång väg till FM-ligan. Samma 
gäller förstås med alla andra 
lag i division 2. Redan vägen 
till division 1 är ju enorm ef-
ter ett enda lag av 42 stiger.

Zonsegrarna kvalar. Skall 
vi gissa att det blir SJK, Ilves 
och Klubi-04 men att Ilves 
den här gången klarar sig 
bättre än förra hösten och 
nu tar klivet uppåt? Efter 
att TamU klappade ihop är 
Ilves nummer 1 i Nordens 
största inlandsstad. Då lär 
man inte nöja sig med divi-
sion 2-spel särskilt länge. 
Måste trots allt �nnas ett 
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stort fotbollsengagemang i 
staden. Sedan TamU dukat 
under kan man tro att det 
�nns resurser som kanalise-
ras till den klubb som verkar 
stå i tur att ta över. Å andra 
sidan har Klubi-04 det väl 
förspänt ifall HJK besluter 
sig för att försöka få upp sitt 
farmlag i division 1. Samti-
digt vet alla som följer med 
den österbottniska fotbollen 
att starka krafter i Seinäjoki 
har engagerat sig i att få upp 
SJK till högre nivåer.

Årets division 1 kom i 
slutändan att bestå av 13 lag 
av vilka hela fyra åker ur. Det 
blev ju lite rörigt då AC Oulu 
tvångsned�yttades. De lag 
som nästa år kunde komma 
att spela i division 2 zon C 
är för resten PS Kemi, KPV, 
OPS och just AC Oulu. Om 
något av dem skulle falla ur, 
märkväl.

Claus Stolpe

Säsongkortet 

kan beställas 

på

 info@vifk.� 

50,00 € / 
säsongkort.
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Hei vaan kaikille lukijoille. Aikanaan 
ensimmäinen kirjoitukseni koski Vaasan 
nurmikenttien huonoa kuntoa. Ilokseni 
voin todeta, että tänä päivänä kyseistä 
kirjoitusta on turha uusia, koska Jari 
Kiveliö on työntekijöineen tehnyt  to-
della hyvää ja pitkäjänteistä työtä kent-
tien saamiseksi hyvään kuntoon. Suuri 
kiitos heille tästä arvokkaasta työstä. 
Ja se hyvä työ kulminoituu huippuunsa 
Hietalahden stadionin suurenmoisesta 
nurmesta. KAIKKI joukkueet, jotka Hie-
talahdessa vierailevat kehuvat estotta 
pelialustan kuntoa. Niin valmentajat 
kuin pelaajatkin.

Niinpä stadionin kehittämistyöryh-
mälle tiedoksi: uusi stadion Hietalah-

FOTO: Johan Geisor

den stadionin paikalle Veritasstadionin 
tapaan, ja alustana säilytettävä suomen 
paras nurmialusta. Stadionin suuruus 
pitäisi olla maksimissaan seitsemän 
tuhatta istumapaikkaa. Tällä taattaisiin 
tunnelman säilyminen ottelutapahtu-
missa. Kokemuksesta voin sanoa, että 
pelaaminen esim. Sonera stadionilla 
neljälle tuhannelle ihmiselle on tun-
nelmaltaan todella vaisua verrattuna 
vaikkapa pelaamiselle kahden tuhan-
nen ihmisen edessä Hietalahdessa. Ja 
seitsemän tuhannen ihmisen saaminen 
Hietalahteen on varmasti tarpeeksi 
haasteellista Vaasalaisille seuroille 
olkoonkin kyseessä vaikka tulevaisuu-
dessa tavoitteena olevat europelit.

Pitkään allekirjoittanutkin on luullut, 
että Hietalahden vanha katsomo olisi 
suojelukohde. Mutta on käynytkin ilmi, 
ettei näin ole. Joten vanhan paikalle 
moderni katsomo VIP-tiloineen, ja au-
rinkokatsomon puolelle sama juttu. 
Päädyt pienemmässä mittakaavassa 
uusien katsomoiden jatkeeksi, ja näin 
tuloksena olisi moderni, viihtyisä ja 
tunnelman sisällään pitävä stadion, 
jossa pelialustana Suomen paras nur-
mi. Valotkin ovat jo Hietalahdessa val-
miina.

Mikäli olen ymmärtänyt oikein, tietyt 
tahot haluavat stadionin eri paikkaan 
ja paljon isompana ja alustaksi keinon-
urmen. Koon suhteen kysymykseni 
on: Miksi halutaan monumenttia, joka 
aina ammottaisi tyhjyyttään? Miksi 
? Pelialustan suhteen kysymykseni 
on: Miksi yritetään unohtaa stadio-
nin pääkäyttäjät eli pelaajat? Ja miksi 
keinonurmea puolustavat perustele-
vat asiaansa käyttömäärän lisäämisen 
perusteella. Harjoituskentät ovat erik-
seen ja vielä loistavassa kunnossa, eikä 
esimerkiksi koululaisilla mielestäni 
ole mitään asiaa Hietalahteen. Vai luu-
letteko, että Giuseppe Meazzalla tai 
Old Traffordilla mietitään kuumeisesti 
miten saisi stadioneiden pelialustan 
käyttöä vielä lisättäväksi esim. koulula-
isten tai junioreiden avuksi. Haloo!

Tällä hetkellä Vaasalaisessa politii-
kassa kiehuu kaikenlaisten rahasotku-
jen takia. Uuden stadionin saaminen 
Vaasaan on välttämätöntä, koska nyky-

Sandviken med den klas-
siska träläktaren i all ära. 
Men Tomi Kärkkäinen vill 
se framåt och drömmer 
om en modern arena. Det 
nuvarande underlaget vill 
han däremot behålla. Grä-
set på Sandviken håller 
nationell toppklass, slår 
han fast. Nu är det bara 
att hoppas att “Kärde” 
också kan vända trenden 
för VIFK:s representa-
tionslag. Inledningen har 
varit trist, men vi skall väl 
tro att bättre tider stundar. 
VIFK har ett lag som är för 
bra för att hålla till i bot-
tenträsket av division 2.

Uusi stadion Hietalahden 
stadionin paikalle

… ja alustana säilytettävä 
suomen paras nurmialusta
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Åk buss med

En bra buss
för er resa!

Peter Söderqvist
Vasa

0500-162 120

touring.partner@kolumbus.fi

Allt inom byggnadsbranschen
• Nybyggen
• Renoveringar
• Mindre snickeriarbeten
• Köksmonteringar
• Golvläggning
• Tapetsering
• Målningsarbeten 
   (inom- och utomhus)
• Målning av plåttak (16 m skylift)
• Taktvättningar

R. Walderman 
050-3269063

Gräver med minigrävare: 
Caterpillar 1,8 ton

Tel. 050-3269063
E-mail: robinsbyggtjanst@gmail.com

Lämplig för dräneringsarbeten, fi xa träd-
gården, garageuppfarten, gårdsplanen. 
Flytta buskar, träd, stubbar/rötter m.m. 
(Ger minimala markskador)

inen stadion on auttamatta liian puut-
teellinen ja vanha lukuunottamatta 
pelialustaa. Veronmaksajien kannalta 
ehdotukseni on kaikkein halvin ja lisäk-
si vieläpä kaikkein PARAS!

Toivottavasti tässä kysymyksessä 
käytetään puhdasta järkeä, eikä syyl-
listytä turhaan mahtipontisuuteen.

Jalkapalloterveisin

Tomi Kärkkäinen,
VIFK päävalmentaja

… ja alustana säilytettävä 
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VIFK:s damer vill uppåt

 Årets upplaga av VIFK:s damlag är en intressant blandning. Av något över 20 spelare kom lite mer än hälften över från 
VPS till det här året. På bilden flankeras lagledaren Hanna Räsälä (längst t.v.) av Josefine  Sjöblom, Pipsa Uusi-Hakala, 
Janina Björk, spelande andretränaren  Catharina Hästbacka och ansvarige tränaren Mikael Gustafsson (längst  t.h.). 

FOTO: Peter Siegfrids

Vasa IFK:s damlag som spelar i div.2 
har under försäsongen slagit samtliga 
damlag man mött i träningsmatcher 
med klara siffror. Motståndare har va-
rit IK Myran, SIF,  I-JBK och Petalax IK. 
Årets damlag tränas av Mikael Gustafs-
son som ifjol tränade VPS damer. Att 
han tränar laget är inte speciellt kon-
stigt eftersom VPS ”slogs ihop” med 
VIFK inför denna säsong. Från VPS kom 
ungefär 12 spelare och truppen består 
av 22 spelare. Som andra tränare fung-
erar Catharina Hästbacka som även är 
en av de bästa spelarna i laget.

 På flicksidan har VIFK:s juniorer bli-
vit allt bättre, man har ett b-juniorlag 
i fm-ligan för andra året i rad och posi-
tivt är också att det finns ett b-junior-
lag i div.1. Det finns alltså många flickor 
som spelar fotboll som så småningom 
kanske vill försöka ta plats i damlaget. 
Det ryms förstås inte hur många spe-
lare som helst i ett representationslag, 
just därför är det bra att det finns två 
blåvita damlag till inom VIFK. De andra 
lagen spelar i div.3 respektive div.4. 
Samarbetet mellan representationsla-
get och de övriga damlagen fungerar 

så att spelare kan skickas neråt till 
sämre divisioner för att få speltid, men 
andra vägen är det inte aktuellt att låna 
spelare. Behövs det spelare till div.2 
matcher plockas de i första hand från 
b-juniorernas ligalag.

Spelarmaterialet består till stor del av 
unga lirare som kunde spela som a-ju-
niorer om det fanns någon sådan serie 
för flickor. Pipsa Uusi-Hakala, Mari Saa-
ri och Catharina Hästbacka har spelat 
i ligan och i div.1 några år och Janina 
Björk har gjort inhopp i ligan ifjol. Ho-
meira Jawanmiri är en spelare som bor-
de kunna göra mål. I målet finns Malin 
Söder som ser säker ut både vad gäller 
utrusningar och skott. Det är en intres-
sant blandning av spelartyper i laget 
och den som vill veta mer kan gå och 
se på deras matcher. Nutidens dam-
fotboll är fartfylld och ärlig, man ser 
aldrig någon som filmar eller försöker 
skada någon med flit. Begreppet ”Fair 
play” fungerar alltså fint.

Målsättningen är att komma bland de 
tre bästa i serien, berättar Gustafsson. 
Det finns tre zoner i div.2 i Finland, zon-
vinnarna och bästa tvåan kvalar om 

en plats till div.1. På sikt är det säkert 
viktigt för VIFK att ha ett lag i damer-
nas div.1 eller i ligan. Det finns många 
duktiga juniorer som bl.a. håller till i 
landslagsringen och div.2 är aningen 
för lågt för dem då de skall börja spela 
seniorfotboll. Faktum är att några unga 
VIFK produkter just nu befinner sig i 
ligan som t.ex. Uniteds Linda Säätelä 
och Emilia Strandvall. Vägen uppåt be-
höver inte alltid vara så lång och de 
som har sett damlagets försäsong har 
fått se en intressant fotboll där det ska-
pas mängder av chanser både genom 
inlägg och snygga djupledsbollar. Trä-
naren Gustafsson berättar att de har 
en lite brittisk spelstil på så vis att de 
vill snabbt framåt istället för att rulla 
bollen i sidled hela tiden. Det rätlinjiga 
spelet som laget ofta har visat upp har 
varit ganska underhållande att se från 
sidan, det händer mycket i matcherna. 
Visan Pallo från Kemi är något av en 
förhandsfavorit i serien då de har fyra 
U-17 landslagsspelare och dessutom 
två spelare från Nigeria i laget.

Peter Siegfrids
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* grundarbeten

* byggnads- och renoveringsarbeten

* inredningsarbeten av olika slag

* stommonteringar

www.aebygg.net
Ring 0457 -343 3996

Bergvärme?
Fråga oss om pris på borrning av
energihål och vattenbrunnar ... då vet
du att du gjort en bra affär.

044-525 9143  info@drilltec.fi   www.drilltec.fi Program hela veckan med ”Langradin”, 
utställningar, dans och mycket mera!

www.vora.fi

Program hela veckan med ”Langradin”, 

Vörådagarna 2-10.7

VÖRÅ
KOMMUN

Joka lajissa on 
omat spesialistinsa.

Varje gren har sina 
egna specialister.

www.pretax.net/vaasa

2011
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Då megastjärnan Marta häromåret var till Vasa med sitt dåvarande  klubblag, Umeå IK, 
flockades autografjägarna. Nu är det dags för  dam-VM, där både Sverige och Brasilien 
finns med. Sverige har länge  varit ett föregångsland inom damfotboll med en enorm upp-
märksamhet via  media.

Ruotsin TV:n katsoja-
na olen vuosien mit-
taan hämmästellyt 

miten paljon naisjalkapalloa 
oikeasti näytetään. Ruotsis-
sa ollaan yksinkertaisesti oltu 
paremmin esillä vaatimassa 
”tasapuolisuutta” – miten sitä 
sitten mitataankaan, sukupu-
olen vai yleisön kiinnostuksen 
perusteella? Median rooli on 
tietysti tärkeä, niin kuin mille 
tuotteelle tahansa.

Moni parhaimmista suoma-
laispelaajista löytää usein 
tiensä Ruotsiin ja jo sen takia 
Ruotsin Damallsvenskan-
sarjalle löytyy meillä tietty 
kiinnostus. Parhaimmillaan 
sarja on vetänyt keskimää-
rin 1110 katsojaa per ottelu, 
mikä on todella vaikuttava 
luku. On kuitenkin huomat-
tava, että mainittu keskiarvo-
luku on vuodelta 2005. Viime 
vuonna vastaava luku oli 
653. Syitä yleisömäärän 
romahdukseen on monia. 
Tunnettuja profiileja, kuten 
brasilialainen Marta ja joukko 
kirkkaita ruotsalaistähtiä, ei 
ole pystytty korvaamaan yhtä 
valovoimaisilla pelaajilla. Mu-
istakaamme myös, että Ru-
otsi otti MM-hopeaa vuona 
2003, ja on selvää, että kiin-
nostus lajia kohtaan sen my-
ötä nousi. Mutta tästä on jo 
kauan. Sarjan otteluohjelman 
paloittelu niin, että ohjelmaan 
syntyy pitkiä taukoja, on kri-
tisoitu eri tahoilla. Myös tänä 
vuonna yhdeksän kierroksen 
jälkeen tulee puolentoista 
kuukauden tauko. Kesäkuun 
ensimmäisen viikonlopun 
ottelukierroksen jälkeen, 
seuraavat Damallsvenska-
nin ottelut pelataan vasta 
heinäkuun viimeisenä vii-
konloppuna. Toisaalta tämän 

2011

Ruotsin naisjalkapalloilu
kuvastaa lajin kehityksen!

tauon aikana tapahtuu suuria 
asioita, jotka omalta osaltaan 
voivat myötävaikuttaa lajin 
uuteen nousuun.

26.6 – 17.7 pelataan 
Saksassa naisten jalkapal-
lon MM-kisat. 16 osanottaja-
maan joukossa pohjoismaita 
edustavat Ruotsi ja Norja 
– kuten tavallista. Molem-
mat joukkueet lienevät selviä 
neljännesvälieräehdokkaita 
– siellä ne todennäköisesti 
kohtaavatkin. D-ryhmässä 
Brasilia ja Norja lienevät yhtä 
ylivoimaisia kuin USA ja Ru-
otsi C- ryhmässä. Ruotsin 
tulee alkupeleissä selvitä 
Kolumbiasta ja Pohjois-Kor-
easta ennen 6.7 pelattavaa 
ryhmäfinaalia USA:ta vasta-
an. A- ryhmässä kotisuosikki 

Saksa saa vastaansa Nige-
rian. B- ryhmässä pelaavat 
muun muassa Englanti. Jo-
kaisen ryhmän kaksi parasta 
menevät jatkoon. Ruotsin 
osalta lysti taitaa loppua nel-
jännesvälierissä. Sen jälkeen 
odottavat Damallsvenskanin 
loput 13 ottelua ennen sarjan 
loppumista lokakuun puoles-
sa välissä – yleisön kanssa 
tai ilman.

Ennen sarjan alkua ainakin 
viime vuosien mestarijouk-
kueet odotettiin löytyvän tau-
lukon yläpäästä: LDB Malmö 
(kultaa 2010), Linköping FC 
(2009) ja Umeå IK (2008). 
Mutta odotettavissa oli myös, 
että mestaruuteen nousisi 
joukkue, joka ei aikaisemmin 
ole kultaan yltänyt – merkit 

puhuivat Göteborg FC:n ja 
Tyresö FF:n puolesta. Göte-
borgin joukkuetta valmentaa 
entinen suurpelaaja Torbjörn 
Nilsson – oma suosikkipelaa-
jani, muuten.

Muista joukkueista KIF 
Örebron piti olla paras, 
seuraavina Jitex ja tulokas 
Piteå. Piteålla muuten on 
hyvät mahdollisuudet voit-
taa yleisöliiga, koska heidän 
ottelujensa yhteyteen järjes-
tetään paljon erilaista tapah-
tumaa – eikä siellä pohjoi-
sessa muutenkaan varmaan 
ole paljon muuta tekemistä. 
Huonommin ovat asiat Ham-
marbyllä ja Djurgårdenilla, 
koska kovinkaan moni ei 
Tukholmassa löydä tiensä 
naisten jalkapallo-otteluihin. 



11

2011

edelläkävijä ja vei kullan jo 
1973, kun Ruotsissa ensim-
mäistä kertaa pelattiin nais-
ten jalkapallomestaruudes-
ta. Öxabäckissä ei pelata 
naisten jalkapalloa enää ol-
lenkaan, mutta he näyttivät 
kaikille muille tien – sitä ku-
kaan ei voi heiltä viedä.

Claus Stolpe

fredrik.nygard@hotmail.com

WASA BYGGTECH
Renoverar  Bygger  Målar

FREDRIK NYGÅRD
BGM
0400-561060

Betong av hög kvalitet
Oy VAASAN BETONIASEMA

   VASA BETONGSTATION Ab
Gjuterivägen 7, 65100 VASA

Tel (06) 320 8100

Även grustillverkning
och -försäljning

Fax (06) 312 7526
Tfn 044 320 8165

SFS

AKTIA ON SIJOITUKSEN 
SUOTUISA KASVUPAIKKA

*
*

%
p.a.

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

3,5  %:n korko 3–36 kk:n sijoitustalletukselle. 
Sijoituksen minimisumma 10 000 euroa, josta puolet sijoitetaan
Aktia Rahastoyhtiön hallinnoimiin osake- tai yhdistelmärahas-
toihin.
Rahasto-osuuden tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan.

Lisätietoja ja rahastoesitteet saat Aktia Pankista. 
Tervetuloa! Varaa aika Aktia Pankista puh. 010 247 5100*, 
Vaasanpuistikko 16. www.aktia.fi. 

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n 
sijoitusrahasto- ja hallinnointipalvelut  

*Kiinteästä linjasta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min., 
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min.

Sitä paitsi molemmat jouk-
kueet ovat vaarassa pudota. 
Varma jumbo on kuitenkin 
Dalsjöfors GoIF. Tulokkaalla 
ei ole edes pitkällä tähtäi-
mellä vaadittavia resursseja. 
Toisaalta useimmat uskoivat 
Kristianstadin putoamiseen 
jo viime vuonna, mutta jouk-
kue selvisi siitä kuitenkin. 
Ennen tätä kautta juuri Kristi-
anstad ja Dalsjöfors yhdessä 
mainittujen tukholmalaisjouk-
kueiden kanssa, kaavailtiin 
muodostavan peräpään kol-
manneksen sarjataulukossa.

Suurin yllättäjä on kuiten-
kin juuri Kristianstad. Kuten 
viime vuonna. Myös Djurgår-
den on pärjännyt erinomai-
sesti. Hammarby ja Dalsjö-
fors ovat ilmeisesti ”väärässä 
sarjassa”.

Umeå IK:lla on ollut monta 
raskasta vuotta, mutta nyt 
joukkue vaikuttaa olevan taas 
oikeilla raiteilla. Vuosina 2003 
ja 2004 joukkue jopa voitti 
naisten vastineen Champi-
ons Leaguelle. Hullunkurista 
kyllä, ajalla 2000 – 2008, 
ainoat vuodet, jolloin Umeå 
IK ei voittanut Ruotsin mes-
taruutta, olivat juuri 2003 ja 
2004. Jitex ja todella perin-
teikäs Öxabäck ovat kukin 
vieneet kuusi mestaruutta. 
Öxabäck, joka on pieni kylä 
länsi-Ruotsissa, on todellinen 
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I nuläget är våromgången en god bit 
på väg. Ser vi på föreningens represen-
tationslag på herrsidan kan konstate-
rats att vi har den yngsta truppen på 
många år. Många spelare försvann från 
ifjol och nya skall matchas in i deras 
ställe. Åldersmännen i truppen är Jan 
Ahlvik 28, och Johnny Glasberg 27 år, 
medan minstingen Hampus Holmgren 
ännu får vänta ett halvår på sin sex-

tonde födelsedag. Kristian Kokko har 
precis fyllt 16 år. Yngligarna debute-
rade förtjänstfullt på division 2-nivå 
när de byttes in under andra halvleken 
av matchen mot Kiisto i mitten av maj. 
Det var inte heller fråga om något “alla 
spelar” –byte eftersom pojkarna kom 
in för att förstärka laget  i ett skede då 
laget låg under med 1-0 och febrilt ja-
gade en kvittering.

 Hela åtta stycken av spelarna är föd-
da under 90-talet och majoriteten av de 
resterande såg dagens ljus under slut-
delen av 80-talet.

Spelartruppen är jämn och bred och 
Tomi “Kärde” Kärkkäinen kommer sä-
kert att inför de �esta matcher få ta sig 
funderare över vem av de olika spelar-
na som prickat formtoppen bäst.  Med 
sig som assisterande tränare har Kärde 
Esa “Ellu” Kurki medan målvaktssidan 
sköts turvis av Magnus “Mankku” Erik-
son och Timo “Tipe” Tiensuu.  Lagledar 
uppgifterna styrs av Lasse Saukkonen 
och service sidan ansvarar Timo Berg-
lund för. 

Samarbetet med A-juniorerna och de-
ras tränare Keijo Karvonen går båda 
vägarna och är en viktig del i förening-
ens långsiktiga plan.

Träningsmatcherna under försä-
songen gick mycket bra och lovade 
mycket gott inför division 2-säsongen.  
Laget vann mot förväntat starka YPA i 
seriepremiären på bortaplan. Men se-
dan har det gått litet trögare. Det blev 
två förluster på hemmaplan. Först mot 
Warkaus med 1-2 och sedan efter ett re-
jält magplask,  hela 2-6 mot Santa Claus. 
Det sista var ett resultat som smakade 
minst sagt surt och självrannsakan hos 
spelarna blev högaktuellt. 

Endast fyra dagar efter matchen mot 
”jultomtarna” �ck laget ett nytt försök 
att återupprätta äran då det var dags 
för derby match mot FC Kiisto. Trots 
en mindre dominans (och en klart 
bättre insats än matchen innan) �ck de 
blåklädda se sig besegrade med snöp-
liga 1-0.

Men det kanske var början på en 
vändning till det bättre?

Vasa IFK har alltid under “Kärde” spe-
lat olika variationer av 4-3-3. Så även 
denna säsong. Genom de tre anfallarna 
vill man dels kunna sätta käppar i hju-
len för motståndarnas speluppbyggnad 
samt även ge den egna speluppbyggna-

VIFK:s herrlag ställer  upp med
yngsta spelartruppen  på länge

Trots att han inte är mer än 24 
år hör Mathias Kullström till 
de något äldre i årets upplaga 
av Vasa IFK. 
Rent meritmässigt har han 
den tuffaste CV:n i hela laget.

FOTO: Johan Geisor
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den en ordentlig bredd.  Innermittfältet 
är tre man starkt och tanken är att det 
är området på plan var man skall ha ett 
manövertag så att man följdaktligen 
även skall kunna föra spelet. Efter den 
katastrofala insatsen mot Santa Claus 
ändrade man till 4-1-3-2 där mittfältet 
har en spelare med klart större defen-
sivt ansvar. Modellen med tre anfallare 
ändrades i sin tur till ett anfallspar. 

Ett aktivt passningsspel där hela la-
get deltar men som även tidvis kan 
innebära ett snabbt kontringsspel, är 
något laget eftersträvar. Skillnaderna 
i spelstilen från ifjol är ganska så stor 
och tar man det i beaktande är det 
ingen överraskning att det kommer att 
ta sin tid innan allt fungerar.  Lagspelet 
har förvisso tränats under en längre 
tid men då man endast har runt tio 
matcher bakom sig totalt (träningsmat-
cherna inräknade) är lagspelet ännu i 
uppbyggnadsfasen. Efter segern över 
ViPa kändes det igen som att VIFK var 
på gång. 

Men så blev det rullgardinen ner ef-
ter brakförlust borta mot PK-37. Det  
här gjorde att läget började kännas väl 
spännande inför matcherna mot  Vaaja-
koski och HauPa förra veckan.

Kim Sund

Din däckexpert i Vasa

har ny adress:

INSTITUTSGATAN 9

(5:e huset från viadukten)

www.klytz.fi

VIFK:s herrlag ställer  upp med
yngsta spelartruppen  på länge 

Joel Sunabacka spelade tidigare för rödvitrandiga GBK. I samma serie som 
VIFK, så det var ett någorlunda bekant lag som han kom till. Å andra 
sidan har VIFK förnyats kraftigt för i år.

FOTO: Johan Geisor
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För en tid sedan blev den som puss-
lar ihop VIFK:s tidning uppringd av en 
pensionär vid namn Bo Kuniholm. Skul-
le förklara vem han var. Men det var 
förstås klart att man mindes den spe-

Solskenshistoria från gamla tider:

Den gången bjöd VIFK:s ordförande
IF Sports spelare på mat och dryck

”Pejo” Hartman var ordförande 
för Vasa IFK under en tid då man 
igen försökte nå toppen av finlän-
dsk fotboll. Ibland gick det bättre, 
ibland gick det sämre. I ett skede 
då man låg risigt till gick det ryk-
ten om att lokalkonkurrenten IF 
Sport skulle förlora med flit för 
att bråka. Något sådant var aldrig 
aktuellt, berättar förre Sport-pro-
filen Bo Kuniholm. Sport vann 
sin match. Nu tog ”Pejo” kontakt 
och bjöd Sport på en restau-
rangkväll. En stor överraskning 
för Sports spelare, som tackade 
och tog emot. Det bör förstås un-
derstrykas att man inte hade haft 
någon som helst kontakt innan 
matchen. Det var helt enkelt en 
snygg gest från ”Pejo”, berättar 
Kuniholm. 

lare som var något av stjärna i Sport 
då man var liten. På den tiden konkur-
rerade Sport och VIFK i samma serie. 
Kuniholm hade en liten berättelse om 
VIFK:s dåvarande ordförande, ”Pejo” 

Hartman, som han gärna ville berätta.

VIFK och IF Sport, som föreningen 
hette på den tiden, spelade i samma 
serie. På hösten låg Sport bättre till. 
för VIFK såg det lite sämre ut. Före en 
match mellan Sport och ett lag från Sei-
näjoki (om det nu sedan var SePS eller 
Sisu) började det gå rykten på sta’n om 
att Sport skulle lägga sig. Bara för att 
VIFK skulle ligga mer risigt till.

Men Sport spelade för fullt. Precis 
som vanligt. Man vann matchen, vilket 
gjorde läget bättre för VIFK.

På måndagen ringde ”Pejo” Hartman 
upp Kuniholm på jobbet. Han gratule-
rade till segern och frågade om han fick 
bjuda hela Sports lag på restaurang nå-
gon kväll. Kuniholm blev glad över er-
bjudandet och tackade förstås ja.

”Pejo” betonade att det kanske inte 
skulle se så bra ut om han själv deltog 
i tillställningen. Det kunde ju ha tolkats 
som att det var överenskommet på för-
hand, för att Sport skulle bjuda till lite 
extra i den för VIFK så viktiga matchen. 
Något sådant fanns förstås inte med i 
bilden. Den saken hade man förståelse 
för från Sports sida.

Så det hela slutade med att spelarna 
från Sport hade en glad kväll med mat 
och dryck på legendariska ”Birra”. På 
måndag skickade man en blomma till 
”Pejo” som tack för den fina bjudning-
en.

Man undrar om någon föreningsord-
förande har bjudit en konkurrerande 
förenings fotbollslag på något liknan-
de?

Bo Kuniholm poängterar att han inte 
kände ”Pejo” Hartman desto närmare. 
Men fick i alla fall den uppfattningen att 
han var en hygglig och redig karl. Synd 
bara att han gick bort allt för tidigt.

Bo Kuniholm/Claus Stolpe
Texten är en reviderad version av ett 

brev som från Bo Kuniholm kompletterat 
med ett telefonsamtal till redaktören för 
”VIFK Magazine”.

Hemmamatcher 2011 Kotiottelut

"
KA = Karlsplan/Kaarlenkenttä
SA/Hie = Sandviken/Hietalahti

* Sö./su. 12.6, 	 18:30	 KA	 	 VIFK - TP-47
* Tors. 30.6, 	 18:30	 SA/HI	 	 VIFK - GBK
* Lö./la. 9.7, 	 16:00 SA/HI 	 VIFK - Riverball
* Lö./la. 16.7, 	 16:00	SA/HI	  VIFK - Ylivieska
* On./ke. 3.8, 	 18:30 SA/HI  VIFK - Kiisto
* Lö./la. 13.8, 	 16:00 KA	 	 VIFK - PK-37
* Lö./la. 20.8, 	 16:00	SA/HI	  VIFK - FCV
* On./ke. 7.9, 	 18:30 SA/HI	  VIFK - SJK
* Sö./su. 25.9,		 18:30 SA/HI  VIFK – JBK



Jarmo Pylkkä 0408482214 
Ari Pitkäranta 0408482215 

Utbildad massör / Koulutettu hieroja

Fredrik Mitts
Puh. /tel. +358 (0)6 3120700

Mobile: 050-3298450

VASA FÄRG AB
Smedsbyvägen 17 BOMILJÖ

PANU målarfärg över 
50 år på finska marknaden

den hittar du hos

Vi är stolta över att ha
Finlands nöjdaste försäkringskunder! Välkommen!

Voimme ylpeänä kertoa, että meillä on
Suomen tyytyväisimmät vakuutusasiakkaat! Tervetuloa!

Kauppapuistikko 19-21 Handelsesplanaden 19-21
vaasa@lahivakuutus.fi vasabygden@lokalforsakring.fi
(06) 320 8400 (06) 320 8400

2011
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Nurmivuoroja odotel-
lessa on hyvä hetki 
kertoa joukkueem-

me valmistautumisesta tule-
vaan kauteen.  Joukkueessa 
on mukana kauden alalussa 
16 tyttöä, joista peräti kol-
mella on kaksoisedustus. 

tekee ”Hyvän tahdon     maaleja” kaudella 2011VIFK

T97

KUVAT: Laura Pukkinen

Sporting Kristinasta mukana 
ovat Freja ja Frida Lähteen-
mäki ja Teuvan Pallosta Mi-
randa Peltonen. He tulivat 
mukaan harjoituksiimme 
tammikuun lopussa. Tytöt 
ovat olleet tyytyväisiä teke-
määnsä ratkaisuun, koska 

UpCode Smart City

The new 

generation 

of communication

heidän mielestä harjoitukset 
ovat olleet hyviä ja porukas-
sa on hyviä tyyppejä.Tämän 
ratkaisun takana on kuiten-
kin jokaisella oma halu kehit-
tyä paremmaksi pelaajaksi. 

Talvikaudella harjoitustah-
tina oli kolme palloharjoi-
tusta viikossa, joista yksi oli 
Kiistohallissa. Tammikuussa 
harjoitteluumme tuli lisä-
mausteeksi myös mukaan 
käynnit Wasa Sports Clu-
billa. Sisäkauden harjoituk-
sissa on keskitytty syöttöjen 
tarkkuuteen ja kovuuteen 
laukauksiakaan unohtamat-
ta.  Moni tytöistä oli mukana 
piirijoukkueleirityksessäkin. 
Osa sai osallistua  myös 96-
tyttöjen harjoituksiin Marjo 
Ikolan valmennuksessa.

Ennen kauden alkua har-

joitusotteluita pelasimme 
kaksi harjoitusottelua, jotta 
saisimme yhteispeliämme 
sujumaan. Ensimmäinen peli 
meillä oli Fc Komua ja toi-
nen VPS-j:ta vastaan. Nämä 
molemmat päätyivät voitol-
lisesti.

Kesällä osallistumme T14 I-
divisioonan, jossa on 6 jouk-
kuetta mukana. Sarja pitää 
sisällään 10 ottelua ennen 
kuin jatko-ohjelma selviää.  
Tämän lisäksi osallistumme 
kauden aikana kolmeen tur-
naukseen seuraavasti: Fc 
Sportin keväturnaus huhti-
kuussa, Wasa football cup 
kesä- heinäkuun vaihteessa 
ja Kokkola cup heinäkuun lo-
pussa. Ohjelmaa siis riittää. 
Harjoituksiakin on pelien 
lisäksi 2 – 3 viikkoa kohden. 

I ett skede som “flickor 97” hade för lite flickor dök värdefull hjälp  plötsligt upp från Sydösterbotten. En tjej från Teuva 
och två syrror  från Sporting Kristina. Vilka på bilden som är släkt med varandra får  ni själva räkna ut. I texten funderar 
tränaren Timo Häggblom lite  inför säsongen.
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tekee ”Hyvän tahdon     maaleja” kaudella 2011

Tasoitusmaalin tuuletus FC Sportin turnauksessa.  KUVA:  Isabella Häggblom 

Osalla pelaajista on myös 
Kykykoulun harjoituksia 
aamuisin kaksi kertaa vii-
kossa.

Uutta tänä kesänä on se, 
että saimme Vaasan PRIS-
MAn tukemaan projektiam-
me, jossa teemme ”Hyvän 
tahdon maaleja” virallisissa 
sarjapeleissä ja turnauksis-
sa. Tekemistämme maaleis-
ta tilitetään kauden lopuksi 
sovitun suuruinen summa 
Vaasan keskussairaalan las-
tenosastolle.

Seuratkaa siis kalenteri-
amme ja tulkaa katsomaan 
pelejämme tulevan kesän 
aikana. Toivotaan, että maa-
leja tulee paljon, niin kaikki 
voittavat.

Timo Häggblom
valmentaja/VIFK  T97 
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VASA KASTELLI 
Storalånggatan 60
Mikael Boberg tel. 046 850 3590

2011

339 €€€€€339 €
rp. 432€ 

Villa12 HST
 frontklippare

222222690 €€€€€2690 €

1295 €1295 €
Stiga Estate Tornado

rp. 262€ 
199 €€€€€199 €

Stihl
grästrimmer

Stiga Multiclip 50 Euro
 och Viking MB2R Multiclip

279 €
rp. 360€ 

399 €

Viking GE150
kvisthackare
fr.

849 €849 €
699 €699 €

Båttrailer fr.

Släpvagn fr.

Aku släpvagnar och båttrailers

Stiga och Viking jordfräsar

715 €
rp. 890€ 

Viking VH540
Jordfräs

Stihl RE 118
Högtryckstvätt + 
RA101 Plattvätt

Puutarhakoneet meiltä!/Trädgårdsmaskiner från oss!

Silmukkatie 15 Cirkelvägen 
65100 Vaasa - Vasa
Puh. 06-318 2950   0500-364 688 Tel.

219
STIHL
turvavarusteet
skyddsutrustning

199€
sh. 260,00

239239
STIHL MS 170 D moottorisaha

199
sh. 270,00

• Alpina

moottorisaha
motorsåg

199€

Alpina JB 470 219

239 sh. 475,00

STIHL MS 170 D moottorisaha

199

219

VIKING MB 2 R

279
sh. 340,00

STIGA Multiclip 50 E

279
sh. 340,00

279€ 299€
Ajoleikkurit
Åk-klippare 

1290€

849€
799€

KESÄLAUANTAIT SULJETTU
SOMMARLÖRDAGARNA STÄNGT

199€
Stihl RE 98
Högtryckstvätt

249€

2790€

1395€

199€
199€
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”It ain’t over until the fat lady sings”. Det där uttrycket 
hör man ibland. Vanligen kopplat till då ett fotbolls- eller 
ishockeylag be�nner sig i ett utsatt läge. Antingen kan det 
vara i samband med en enskild match eller så i anslutning 
till ett risigt läge i serietabellen. Det handlar kort och gott 
om att man inte skall ta någonting för givet innan det hela 
är avgjort. Det vill säga en uppmaning att alltid spela för 
fullt ändå till slutet. Eller rätt och slätt ”köra hela vägen 
ända in i kaklet”, för att låna ett uttryck med rötterna i täv-
lingssimning.

Jag har använt uttrycket för egen del med. Utan att veta 
varifrån det egentligen kommer. Men likafullt ett uttryck 
som killarna och tjejerna inom VIFK gärna kunde fundera 
på inför kommande duster.

Lite efterforskning kring uttrycket visade att det hela 
har sitt ursprung i en opera av Richard Wagner, där en 
voluminös dam vid namn Brynhilde avrundar ”Valkyrian” 
— som alla förstås vet är del 2 av 4 i ”Der Ring des Nibe-
lungen” (”Nibelungens ring”) — med en aria på sisådär 10 
minuter. 

Eftersom Brynhilde är storvuxen, har en hjälm med horn 
samt bär på spjut och sköld är det knappast värt att försö-
ka avbryta henne. Det ter sig lite väl livsfarligt att störa 
henne. Då ”the fat lady” har gastat färdigt är det hela i vilket 
fall som helst ”over”. Men till dess slutsignalen ljuder skall 
man kämpa för fullt. Översatt till fotbollsspråk alltså.

Uttrycket myntades av en amerikansk sportkommentator 
på 1970-talet. I samband med en basketmatch som plötsligt 
hade blivit oväntat jämn konstaterade han, som tydligen 
hette Ralph Carpenter, att ”the opera ain’t over until the fat 
lady sings”. Varpå uttrycket hade kommit för att stanna. 

Enligt en annan teori skulle det handla om ett uttryck från 
den amerikanska södern. Där brukar man ibland tydligen 
säga att ”gudstjänsten är över först då den feta damen har 
sjungit klart” (”church ain’t over until the fat lady sings”). 

Kanske ett bra sätt att hålla otåliga barn lugna, vad vet 
jag

För all del kan också det uttrycket ha sina rötter i att 
någon kände till den bastante Brynhilde. Inte för att tysk 
opera är något som jag i första hand kopplar ihop med den 
amerikanska södern. Men det är en helt annan femma.

Claus Stolpe

Vem ÄR den ”feta damen”
som ska sjunga på slutet?

”It ain’t over until the 
fat lady sings” 

Richard Wagner 
(1813-83) har en 
mängd tunga 
operor på sitt 
samvete. Men 
han kunde säkert 
aldrig fantisera 
om att han genom 
detta en 
dag skulle bidra 
till ett uttryck inom 
sportens värld.

Brynhilde kan ta 
sig olika uttryck. 
Här aviserar hon 
på en plansch från 
1919 att spelet inte 
är över eftersom 
hon inte har 
sjungit klart.

Under årens lopp 
är det en och 
annan jänta som 
har fått äran att 
agera
den mulliga 
dam som har 
gett upphov till 
uttrycket “it ain’t 
over until 
the fat lady 
sings”. Amalie 
Materna var den 
första stjärnan i 
sammanhanget.

2011
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AKTIA ERBJUDER GOD 
GRUND FÖR TILLVÄXT

*
*

%
p.a.

3,5 % ränta på 3-36 månaders placeringsdeposition.
Minimisumma 10 000 €. Hälften placeras i aktie- eller 
blandfonder som förvaltas av Aktia Fondbolag.
Fondandelens avkastning bestäms enligt marknadsläget.

Mera information och fondprospekten fås på Aktia Banks kontor.
Välkommen! Boka tid på Aktia Bank på tfn 010 247 5100*, 
Vasaesplanaden 16. www.aktia.fi. 

Aktia Fondbolag Ab:s placeringsfonds- 
och förvaltningstjänster

*Via fast linje 8,28 cent/samtal + 5,95 cent/min., 
från mobiltelefon 8,28 cent/samtal + 17,04 cent/min.

Ser en människa i varje kund.

Skäriteatern
visar komedin

Familjelycka i kläm
Premiär fre 8 juli kl 19
Övriga föreställningar

10.7  11.7  12.7  13.7  14.7
15.7  16.7 och 17.7

Spelplats: Replot uf
 bokningar from 27.6
på tel 044-9186499
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Det är vägen som är mödan värd
även då man tränar teknikbanor

Ja, ja – jag medger att det 
ter sig lite absurt att in-
leda en text om tävlingar i 
fotbollsteknik med en dikt 
från 1927. Men Karin Boyes 
tankar kan gälla mycket här 
i livet. Inte minst att orka 
stå och öva in jongleringen 
inför tekniktävlingarna. Där 
räcker det inte med att ta 
det hela i samband med la-
gets egna träningar. Att klara 
av det där med att först få 
upp bollen på fötterna och 
jonglera höger/vänster någ-
ra gånger är ett svårt första 
steg. För att inte tala om att 
få upp bollen i knähöjd och 
göra samma sak med knäna. 
Dessutom höger/vänster om 
vartannat även där. För att 
inte tala om att få upp den 
på huvudet.

Det må verka som ”mål och 
mening” att få en möjligast 
bra tid i tekniktävlingen. Men 
på längre sikt övar man upp 

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Karin Boye, ”I rörelse”, 1927

ken utsträckning man hade 
hjälp av Karin Boye må vara 
osagt. Men längre fram blev 
det i vart fall ett sensatio-
nellt VM-brons.

Att ”Den bästa dagen är 
en dag av törst” kan någon 
lustigkurre kanske koppla 
ihop med då ett oldboys-lag 
har sina bastukvällar. Må så 
våra. Men för spelare som är 
”unga och hungriga” snarare 
än ”gamla och törstiga” är 
det ändå bra med en ”törst” 
ständigt bli bättre.

Claus Stolpe

touchen väldigt bra genom 
att nöta in de här sakerna. 
Jag drar mig till minnes då 
jag läste biogra�n om Mikael 
Forssell (”Vielä yksi maali”). 
Han anser att tekniktävling-
arna om inte annat visar på 
vem som har ”bästa touchen 
i landet” (”Suomen paras tat-
si”). Forssell har i en intervju 
för ”Futari” berättat att den 
merit han uppskattar högst 
i sin karriär var då han som 
12-åring knep FM-guld.

Vägen till de goda resulta-
ten är mödan värd. Gäller 
inte bara fotboll i allmänhet 
och teknikbanor i synnerhet. 
Utan också livet i övrigt.

Den här dikten råkar jag 
faktiskt känna till via just 
fotbollen. Det var under VM 
1994 som Tommy Svensson 
chockade spelarna i det 
svenska landslaget med att 
läsa just ”I rörelse” i samband 
med en palaver. Närmare be-

stämt före åttondels�nalen 
mot Saudi-Arabien. Då skall 
man betänka att exempelvis 
Thomas Brolin i samband 
med att han var skadad 
hade sagt ”Så sjuk blir jag 
aldrig!” då någon hade före-
slagit att han skulle läsa en 
bok. Faktum är att Tommy 
Svensson blev tvungen att 
läsa dikten två gånger. Den 
första gången verkade en 
del av spelarna närmast ha 
undrat om det hade ”snurrat 
till i skallen på karl’n” (orda-
grant citat från en intervju 
med Tommy Svensson). I vil-

Onkilahden
Metalli Oy
Hallitie 7

65610 MUSTASAARI

2011

FOTO: Johan Geisor
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Hyvät jalkapalloilun 
ystävät Suomessa 
ja varsinkin Vasa 

IFK:n kannattajat! Urheilun 
ystävänä reagoin voimak-
kaasti, kun eräs Ruotsin 
vaikutusvaltainen poliitikko 
kyseenalaisti urheilutoimin-
nan oikeutta yhteiskunnan 
tukeen. Olen ymmärtänyt, 
että sama virsi on kuultu 
myös tiellä Suomessa. Ko-
ska siis olemme samassa 
veneessä, minut pyydettiin 
jakamaan ajatuksiani teidän 
kanssanne.

Ärtymykseni taustalla on 
Tukholman kaupungin ur-
heiluasioista vastaavan po-
liitikon Regina Keviuksen 
puheenvuoro, jossa hän il-
maisi, että Tukholman kau-
punki voisi säästää 10 mil-
joonaa kruunua maksamalla 
vähemmän tukia urheiluseu-
roille. Vielä enemmän minua 
häiritsi seuraava Regina Ke-
viuksen lausahdus eräässä 
haastattelussa: ”Urheiluseu-
rojen tulisi tutkia muita ta-
poja rahoittaa toimintansa, 
esimerkiksi sponsoroinnin 

Teksti on muunneltu versio artikkelista, joka on julkaistu 
”Bohusläningen”-sanomalehdessä. Kirjoittajaa on myös ai-
kaisemmin julkaistu VIFK Magazinessa. Nilsson on entinen 
Ljungskile SK:n seurajohtaja. Nykyään hän on siirtynyt mui-
hin tehtäviin, mutta on edelleen aktiivinen eliittijalkapalloilun 
parissa.

Richard Nilsson on tällä hetkellä ajankohtainen myös ro-
maaninsa ”Johan och Louise” myötä (toistaiseksi saatavilla 
vain ruotsiksi).

avulla”. Jaaha. Joillakin seu-
roilla tietysti on kontakteja 
yritysmaailmaan, mutta 
miten niiden seurojen käy, 
joilla ei kontakteja ole?

Keviuksen lausunto osoitti 
ennen kaikkea suurta tie-
tämättömyyttä siitä, miten 
ideologista nuorisourheilu-
toimintaa harjoitetaan. Se 
oli isku suoraan kasvoihin 
heille, jotka tekevät työtä 
ideologisen urheilutoi-
minnan parissa. Ankaran 
kritiikin jälkeen Kevius oli 

pakotettu luopumaan suun-
nitelmistaan.

Urheilutoiminnan tärkeys 
yhteiskunnalle pitäisi olla il-
meinen – lapsia aktivoidaan 
ja kasvatetaan ja heille luo-
daan terveen elämän alusta. 
Toimintaa pyörittävät joh-
tajat ja valmentajat, jotka 
omistautuvat tehtävälle täy-
sin sydämin, vuodesta vuo-
teen he jakavat osaamistaan 
nuorisollemme. Urheilun 
avulla yhteiskunnastamme 
tehdään terveempi ja vah-
vempi.

Meille asiaan vihkiytyneille 
urheilutoiminnan panoksen 
yhteiskunnallinen tärkeys 
on itsestään selvyys. Mutta 
miten arvostamme kaikkia 

ideologisia voimamiehiä ja 
–naisia, jotka viikosta viikko-
on huolehtivat nuorisomme 
hyvinvoinnista? Harjoituksia 
suunnitellaan ja toteutetaan, 
koulutuksia toteutetaan, kut-
suja otteluihin ja turnauksiin 
lähetetään jne. Lista vain 
pitenee, kun siihen vielä li-
sätään arpojen myynti ja sen 
sellaista.

Vaikka tähän ideologiseen 
työhön panostetaan suuria 
tuntimääriä, niin harvoin 
valitetaan – koska työtä 
tehdään rakkaudesta urhei-
luun. Yhteenkuuluvuus nu-
orten kanssa on myös vart-
eenotettava innoite. Mutta 
kuinka kauan?

Johtajamme eivät suinkaan 

2011
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di nuorisostamme. Siitä taas 
seuraa, että kulut siirtyvät 
toiselle kustannuspaikalle.

Yhteenvetona haluan lo-
puksi todeta, että urheilu-
toiminnassa tarvitaan ideo-
logisia johtajia ja meidän 
on löydettävä tapa palkita 
heitä. Haluan myös painot-
taa, että edellinen pohdin-
tani tietysti koskee kaikkia 
ideologisia johtajia, ei vain 
urheilutoiminnan parissa ty-
öskenteleviä.

Richard Nilsson
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vaadi korvauksia. Taputus 
olkapäälle ja kannustavat sa-
nat riittävät pitkälle. Mutta 
kun elintärkeältä urheilutoi-
minnalta ollaan riistämässä 
rahaa säästötoimenpiteiden 
vuoksi, niin ollaan vaaral-
lisilla vesillä. Silloin signaali 
ideologisille johtajillemme 
on, että toiminnan pyörittä-
miseen täytyy tehdä entistä 
enemmän työtä. Säästää toki 
pitää kaikkialla, ongelmana 
on vain, että urheilutoimin-
nan kautta saatavia tuloja on 
vaikea näyttää toteen.

Olettakaamme, että kaikki 
ideologisen urheilutoimin-
nan parissa tehdyistä työ-
tunneista laskutettaisiin kon-
sulttipalkkioiden lailla. Siitä 
tulisi hyvin nopeasti miljar-
diluokan bisnes. Meidän 
täytyy siis huolehtia johta-
jistamme ja lopettaa säästö-
toimenpiteet nuorisourhei-
lutoiminnan kustannuksella. 
Vapaaehtoistyöllään johtajat 
jo säästävät huikeita sum-
mia. Jos he lopettavat tämän 
työn, kukaan ei enää huoleh-

2011

Remmar, remskivor, slangar, O-ringar, stefa-tätningar, mannerhjul, lyftbälten, tejp.
Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa, 06-317 4044, 317 2629, fax 06-312 6288

Styr ut till havet!
www.kumi-jarvinen.com



TERVAJOKI, Olkitie 7, 06 478 7700
VAASA, Meijerinkatu 15, 06 319 3700

Palvelemme ma-pe klo 9-18, la klo 9-15

www.rinta-jouppi.com

1500 vaihtoautoa:

Vaasassa Sinua palvelevat:
Mika Yli-Mäenpää, puh. 040 569 7126
ja Jan Hautala, puh. 050 527 4911

Tervajoella Sinua palvelevat:
Jukka Ihanamäki, puh. 044 720 2387, Harry Bengs, puh. 050 518 5091
ja Marko Valkosalo, puh. 050 357 2262

www.renault.fi 

RENAULT AUTOT KESTÄVÄT ELÄMÄÄ. Siksi Renault myöntääkin koko
henkilöautomallistoonsa peräti neljän vuoden takuun. Tule ja tutustu tila-
autojen uranuurtajaan, viisi- tai seitsenpaikkaiseen Renault Scéniciin. Se
tarjoaa ainutlaatuista vastinetta rahalle. TERVETULOA KOEAJAMAAN.

Scénic mallisto hinta alk. 1.6 16V Authentique 17 750,00 + 5 835,59 = 23 585,59 € + tk 600 = 24 185,59 €. CO2 päästöt 124-186 g/km, yhdistetty kulutus 4,7-8,1 l/100 km (1.5 dCi - 2.0 CVT). 
Kuvan auto erikoisvarustein.

K
AUTOJA

HETI-TOIMITUKSEEN!

2011

Á la carte
Lounas - Lunch
Tilaukset - Beställningar

Närmat vid Havet

Välkomna

Lunch
Á la Carte
Privatbeställningar

Uddnäsvägen 14
65170 Vasa (Vasklot)
Tel. 010 320 3779
www.seglis.fi

Restaurang Seglis

ALLA SLAG AV 
BYGGARBETEN UTFÖRES!?

• Bygg-grunder • Golvarbeten • Väggstommar
• Isoleringar • Ytterpanel • Fönsterbyten 

• Takarbeten • Takhöjningar
Byggtjänst B. Martinsson

t. 050-5167437, e-post bo.martinsson@netikka.fi




