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#VASKI #ORDFÖRANDE

Ordförandes 
sommarhälsning
En speciell säsong har åter kommit till sin 
ända. Vår anrika förening är grundad 1930 
den 6:e  februari under kristallkronan på 
restaurang Ernst. Vasa skidklubb - Vaa-
san Hiihtoklubi fyller med andra ord 90 
år i år! Vi har orsak att fira vår pigga och 
livskraftiga förening. Hoppas vi kan upp-
märksamma våra 90 år på Öjberget med 
att inviga den nya ”magiska mattan” som 
skall byggas på vårt skidcentrun till nästa 
vinter.

Säsongen 2019–2020 var en katastrof 
på grund av två saker. För det första hade 
vi en mild vinter och Vasa stad misslyc-
kades med att öppna Öjbergets skidcen-
ter. För det andra drabbades vi av Corona 
viruset vilket abrupt avbröt säsongen då 
den kommit igång på riktigt.

Våra träningsgrupper jobbade på bra 
och förberedelserna inför säsongen rul-
lade på.

Sportsligt hade vi goda framgångar i 
pisterna runtom i vårt avlånga land till 
och med utanför Finlands gränser.  

Det är nog i våra juniorgrupper som 
fröet skall sås och grunden läggas för 
framtidens storfräsare i Vasa Skidklubbs 
färger.

Vår internationella åkare visade god 
form runtom på arenorna vilket förhopp-
ningsvis ger de ungdomar som är på gång 
råg i ryggen att satsa vidare. Åtminstone 
vet vi idag att det är möjligt att nå den 
internationella toppen med en start från 
Öjberget. 

Tänk att vi i VSK/VHK har en egen åka-
re som är med i de stora sammanhangen. 

Samu Torsti kämpade på i Europa och Vär-
lds-cupen, Nu är det bara fast i att pus-
selbitarna faller på plats så kommer det 
stora genombrottet, farten finns redan 
där. 

Våra juniorer tog medaljer och fina 
placeringar i de nationella cuperna. 

Utan våra duktiga tränare, aktiva talko-
arbetande föräldrar, skulle vi inte ha den 
fina verksamhet vi har idag. STORT TACK 
TILL ER ALLA.

Sköt sommarträningen bra och bygg en 
stadig och bra grund att åka på. Nästa år 
hoppas vi på en snörik vinter full med ak-
tiviter på Öjberget och i tävlingsbackarna.

Skön sommar!

Mikael Nylund
VSK ordförande

#VASKI #PUHEENJOHTAJA
Puheenjohtajan 
kesätervehdys
Erityinen kausi on tullut päätökseen. Pe-
rinteikäs seuramme on perustettu 6. 
helmikuuta 1930 kristallikruunun alla ra-
vintola Ernstissä. Toisin sanoen Vasa Ski-
dklubb - Vaasan Hiihtoklubi täyttää tänä 
vuonna 90 vuotta! Meillä on syytä juhlia 
pirteää ja elinvoimaista seuraamme. Toi-
vottavasti voimme huomioida 90:ää vuot-



taa myös aloittamalla Öjbergetiltä. 
Ajatella, että meillä VSK/VHK:ssa on 

oma laskija, joka on mukana suurissa ym-
pyröissä. Samu Torsti taisteli hienosti Eu-
rooppa- ja Maailman Cupissa. Palapelin 
palasten tarvitsee enää loksahtaa kohdil-
leen, että tulee suuri läpimurto. Vauhti on 
jo löytynyt. 

Juniorimme ottivat mitaleja ja hienoja 
sijoituksia kansallisissa cupeissa. 

Ilman loistavia valmentajiamme ja ak-
tiivisesti talkoisiin osallistuvia vanhempia 
meillä ei olisi niin hienoa toimintaa kuin 
mitä se tänä päivänä on. SUURI KIITOS 
TEILLE KAIKILLE!

Hoitakaa kesäharjoittelut hyvin ja ra-
kentakaa kestävää ja hyvää pohjaa tule-
van kauden laskuille! 

Toivotaan, että ensi vuonna talvi on 
runsasluminen ja täynnä aktiviteetteja 
niin Öjbergetillä kuin kilpailurinteissä!

Hyvää kesää!

Mikael Nylund
VHK:n puheenjohtaja

tamme Öjbergetillä vihkimällä käyttöön 
uuden ”taikamaton”, joka rakennetaan 
hiihtokeskukseemme ensi talvena.

Kausi 2019–2020 oli katastrofi kahden 
asian trakia: Ensinnäkin talvi oli leuto ja 
Vaasan kaupunki epäonnistui Öjbergetin 
hiihtokeskuksen avaamisessa. Toisekseen 
meitä koetteli koronavirus, joka lopetti 
juuri kunnolla vauhtiin päässeen kauden 
kuin seinään.

Harjoitusryhmät tekivät töitä hyvin ja 
valmistelut ennen kauden alkua sujuivat.

Urheilullisesti meille tuli hyviä onnis-
tumisia rinteissä ympäri pitkänomaista 
maatamme ja jopa Suomen rajojen ulko-
puolella. 

Siemen tulevaisuuden Det är nog i våra 
juniorgrupper som fröet skall sås och 
grunden läggas för framtidens storfräsa-
re i Vasa Skidklubbs färger.

Kansainväliset laskijamme osoittivat 
hyvää kuntoa areenoilla, mikä antaa toi-
vottavasti mukana oleville nuorillemme 
ruista ranteisiin ja halua panostaa edel-
leen. Ainakin tiedämme tänään, että kan-
sainvälinen kärki on mahdollista saavut-



#VASKIALPPI #SEKTIONORDFÖRANDE

Sektionordförandes 
översikt
Laskettelukausi 2019–2020 sai äkilli-
sen lopun, kun koronaviruspandemia 
iski maaliskuussa voimalla. Poikkeustila 
yhteiskunnassamme johti siihen, että la-
jiamme ei pystynyt harrastamaan loppu-
kaudesta. Kilpailut ja yhteistreenit perut-
tiin (niin kuin monessa muussakin lajissa).

Ehdimme kuitenkin pitää kaikki suunni-
tellut syksyn leirit ja yhteistyössä Vöyrin 
kanssa järjestää jälleen hienon Head Cup 
-osakilpailun. Kiitos vielä kerran kaikille 
tapahtuman mahdollistaneille!

Vöyrille päädyttiin, koska Öjbergetiä ei 
saatu auki tällä kaudella lainkaan. Viimek-
si niin on tapahtunut kaudella 2007–2008. 
Tuohon kauteen verrattuna Öjbergetin lu-
metuksen infrastruktuuria on parannettu 
noin 300 000 euron edestä, ja siitä olem-
me kiitollisia kaupungin päättäjille. 

Koska talviset olosuhteet Vaasan seu-
dulla tulevat yhä harvinaisemmiksi, tar-
vitsemme modernia tekniikkaa avuksi 
”talven luomiseksi” Öjbergetille. Tekniikka 
ei kuitenkaan yksin riitä, vaan myös työs-



kentelytavat ja valmius on ehdottomasti 
saatava sille tasolle, että tykit ovat päällä 
jokaikinen tunti, kun lumetus on mahdol-
lista. Tästä käymme jatkuvasti keskuste-
lua kaupungin edustajien kanssa. Toivom-
me, että ensi kaudella on valmius toimia 
heti, kun lumetus on mahdollista!

Toimiva Öjberget on seuramme las-
kettelutoiminnan perusta. Siitä on riip-
puvainen harjoitteluolosuhteiden lisäksi 
taloutemme sekä uusien lasketteljoiden 
saaminen mukaan toimintaan.

Tätä kirjoitettaessani on tiedossa, että 
ensi kaudeksi Öjbergetille saataisiin ”tai-
kamattohissi” kaikkein pienimpien lasten 
käyttöön. Tämä on hyvin tervetullut pa-
rannus ja tuo toivottavasti paljon uusia 
käivijöitä.

Toivomme, että tämän todella haas-
teellisen kauden jälkeen tulevat talvet 
olisivat parempia. Pysytään terveinä, ul-
koillaan ja liikutaan paljon kesällä!

Säsongen 2019-2020 tog abrupt slut 
när koronavirus-pandemin slog till med 
kraft i mars.

Undantagstillståndet i samhället ledde 
till att det i praktiken blev omöjligt att idka 
den alpina sporten. Tävlingar och gemen-
samma träningar annullerades (såsom i 
många andra sporter).

Vi hann i alla fall hålla alla höstens pla-
nerade läger och tillsammans med Vörå 
If igen arrangera en fint lyckad Head Cup 
deltävling. Ännu ett stort tack till alla som 
möjliggjorde tävlingen!

Tävlingen ordnades ju i Vörå, då Öjber-
get inte öppnades alls för säsongen, så 
har det skett senast under säsongen 
2007–2008.

Jämfört med den säsongen har infra-
strukturen gällande snötillverkningen på 
Öjberget förbättrats avsevärt. Vasa stad 
har satsat ca 300.000 euro på detta, vilket 
vi är tacksamma för.

Då de vintriga förhållandena i Va-
sa-trakten blir allt sällsyntare, behöver vi 
modern teknik till hjälp för att ”skapa vin-

tern” till Öjberget. Men det hjälper inte en-
dast med utrustningen, även arbetssättet 
och beredskapen skall vara på en sådan 
nivå att kanonerna är på varenda timme 
som snöproduceringen är möjlig. Detta 
diskuterar vi ständigt om med stadens 
representanter. Vi hoppas att staden har 
beredskapen att sätta igång nästa vinter 
direkt som snötillverkningen är möjlig.

Ett fungerande Öjberget är grundpela-
ren i vår alpina verksamhet. Förutom våra 
träningsförhållanden är även vår ekono-
mi, samt möjligheten att få med nya åkare 
beroende av det.

I skrivande stund lever vi i vetskapen att 
vi skulle få en ”magisk matta” lift i bruk till 
Öjberget inför nästa säsong. Den är tänkt 
för de allra minsta åkarna, och är mycket 
välkommet, som hoppeligen även medför 
många nya besökare.

Vi hoppas att vi efter denna synnerli-
gen utmanande säsong kan se fram emot 
bättre säsonger i fortsättningen, samt att 
vi hålls friska, motionerar och rör på oss 
mycket i sommar.

Jan Ekman
Alppijaoston puheenjohtaja
Alpina sektionens ordförande



Kiitoksia kaikille tuesta 
menneinä kausina!
Yksi alppihiihtokausi on saatu päätök-
seen, tällä kertaa poikkeuksellisen aikai-
sin, poikkeusoloista johtuen.

Uutta rakennettaessa, muutos on vält-
tämätön ja näin myös meillä Ski Sport Fin-
landissa eli maajoukkueessa. Muutostyö 
alkoi kauden 17-18 jälkeen. Tällä kaudella 
19-20 mukaan tuotiin jälleen uusi val-
mentaja ja uutta nuorta voimaa. 
Arjen työhön tämä vaikuttaa tietysti siten, 
että ”työkaverit” vaihtuvat ja ympärillä 
on uusia luottohenkilöitä. Heidän kans-
sa lähdetään rakentamaan luottamusta 
ja yhteistyön-kuvioita. Tämä ottaa aina 
oman aikansa. 

Kyseinen työ kuvastaa hyvin syksyä 
2019, joka oli minun osaltani hyvinkin eri-
lainen. Eikä millään tapaa optimaalinen. 
Edelliskauden haavoja ruvettiin paran-
tamaan. Tähän työhön kuului edellä mai-
nitut uudet henkilöt ja välineistö, jonka 
merkki ei vaihtunut, mutta mallit muut-
tuivat.

Oikeastaan jos rehellisiä ollaan, tämä 
työ saatiin jollakin tapaa jengoille vas-
ta tammikuun alussa, kun kuljettuja ki-
lometrejä ja laadukkaita harjoituksia oli 
tarpeeksi alla. Tästä hetkestä alkoi uusi 
tuleminen, jonka aikana oma perusvauh-
ti oli taas tasolla, jolla taistellaan Europa 
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Cupin voitoista ja World Cupin huippusi-
joituksista. 

Tämä jos jokin oli hyvinkin mahtava ko-
kemus tällä kaudella. Jos viime kaudella 
oli fiilinki, ettei vaan pääse kovempaa, kun 
”käsijarru” haittasi menoa. 

Tietysti vallitseva pandemia tuli vähän 
huonoon kohtaan, kun kisoja oli vielä jäl-
jellä ja vauhdin mukanaan tuoma itse-
luottamus teki nousuaan.

Tulevaisuuden näkymistä on tällä het-
kellä vaikea sanoa, että koska, missä ja 

miten hommat jatkuvat. Se on kuitenkin 
varmaa, että ne jatkuvat. 

Itse toivon, että tämän kauden luot-
tovalmentaja jatkaisi työssään, kunhan 
tämä maailmanlaajuinen katastrofi olisi 
selätetty ja päästäisiin jatkamaan työtä, 
joka tällä kaudella saatiin alkuun, mutta 
jäi pahasti kesken.

Terveyttä kaikille!

Samu Torsti
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#VASKIAUDIGROUP

Audi-ryhmän kausi 
2019–2020
Audi-ryhmän kauteen valmistautumi-
nen alkoi jo toukokuussa, jolloin ryhmä 
valmistautui kevään Ironman -fysiik-
kakilpailuun. Treenijakso piti sisällään 
Ironman-testilajeja, mutta myös paljon 
peruskunto- ja voimaharjoittelua, kuten 
tasapainoharjoittelua ja vartalonhallin-
taakin. Ohjatut yhteistreenit aloitettiin 
taas lyhyen kesätauon jälkeen heinäkuun 
alussa. 

Treenit ennen lumikauden alkua pidet-
tiin monipuolisina ja kausi käytettiin ur-
heilijoiden monipuoliseen kehittämiseen.

Lumille päästiin ensimmäisen kerran 
lokakuussa. Treenipaikkana toimi tuttu ja 
turvallinen Ruka, jossa harjoiteltiin kolme 
pidennettyä viikonloppua. Rukan leireillä 
haettiin taas lumituntumaa ja keskityttiin 
perusasioiden hiomiseen, lähinnä pujot-
teluvarusteilla. 

Neljännellä leirillä suunnattiin Pyhälle 
keskittymään enemmän suurpujotteluun. 

Öjbergetin huonon lumitilanteen takia 
viikkotreenejä pidettiin niin Vöyrillä kuin 
Seinäjoellakin. 

Kuivaharjoittelun määrä oli tänä kau-
tena aiempaa suurempi, ja tilastojen va-
lossa viimeisen vuoden aikana onkin ollut 
kuivaharjoitteluja 120 päivänä, mikä on 
todella hyvä asia. 

Aiempien vuosien tapaan Audi-ryhmän 
urheilijat kilpailivat niin KIA Ski Tourilla 
kuin Keskisen Suomen Head Cupissa. Osa 
urheilijoista laski myös molempia kier-
tueita. 

Kaudella ehdittiin kilpailla kolme kil-
pailuviikonloppua molemmilla kiertueilla, 
ennen kuin kaikki toiminta jouduttiin kes-

keyttämään. Laskettujen kilpailujen pe-
rusteella pystyttiin kuitenkin vertaamaan 
kehitystä muihin kilpailijoihin nähden. 

Oli hieno asia, että saimme järjestettyä 
Head Cup -osakipailun täällä Länsi-Suo-
messa yhteistyössä vöyriläisten kanssa. 

Audi-ryhmän laskijoilla suksi kulki ja 
dominointi podiumilla oli vahvaa. Head 
Cup Audi -ryhmäläiset veivät voiton kah-
dessa sarjassa: Iida N16 ja Casimir M14. 

KIA Ski Touria kiersi viisi urheilijaa. Kor-
kein osakilpailusijoitus Kia Tourilla oli 11. ja 
kokonaispistesijoitus oli 18. 

Tyypillisesti VASKIlaisilla sijoitukset 
paranevat loppukautta kohden, kun har-
joittelu pääsee täällä lakeuksilla kunnol-
lisesti vauhtiin. Tämä jäi tänä kautena 
kokematta, mutta ensi kautena tullaan 
takaisin vahvempana kuin koskaan.

Lämmintä ja liikunnallista kesää kai-
kille! Audi-ryhmä jatkaa fysiikkatreeniä 
mahdollisimman paljon — läpi  kesän!

Valmentajat
Teemu, 
Nette 
& Atte



Kuvat: Annika Österback



#VASKISMILEGROUP #KAUSI1920

Smilet pitivät hauskaa 
läpi erikoisen kauden
Smile-ryhmän harjoituskausi käynnistyi 
elokuussa kouluvuoden tahdissa. Harjoit-
telimme syksyn pääosin ulkona hyödyn-
täen Botniahallin pururadan ja kuntoteli-
nealueen sekä Sepänkylän koulun alueen 
harjoitusmahdollisuuksia. Tavoitteena 
oli harjoitella kestävyyttä, tasapainoa ja 
koordinaatiota sekä ennen kaikkea tutus-
tua kavereihin ja pitää hauskaa.

Aloitimme lumituntuman hakemisen 
perinteisesti syysloman Rukan-leiriltä, 
johon osallistui hienosti 11 Smile-ryh-
mäläistä huoltajineen. Lapset nauttivat 
laskemisesta pitkästä aikaa ja intoa riitti. 
Radan sijaan keskityimme vapaalaskuun 
ja palauttelimme mieleen tekniikkaa.

Syyspuolella leireilimme Rukalla nel-
jä kertaa, ja koska Öjberget ei avautunut, 
järjestimme vielä ylimääräisen Rukan-lei-
rin hiihtolomalla. 

Tammikuussa pääsimme harjoittele-
maan Seinäjoen Jouppiskalle ja Lapuan 
Simpsiöön. Siellä oli onnistuttu lumetuk-
sessa hienosti, ja harjoittelu sujui hyvissä 
olosuhteissa.

Edelleen helmikuussa Öjbergetin lu-
metusta valmisteltiin, mutta ilmankos-
teus esti sen. Onneksemme 35 kilometrin 
päässä Vöyrillä lumetus onnistui ja pää-
simme sinne laskemaan iltaisin ja viikon-
loppuisin pari kolme kertaa viikossa.

Kilpailukausi käynnistyi perinteisesti 
loppiaisviikonloppuna Joensuun Musta-
vaaran HEAD Cup -osakilpailusta, jossa 
laskijamme onnistuivat hienosti. Tänäkin 
vuonna matkaohjelmaan kuului oleellise-
na osana Kasurilan valmistava harjoitus. 
Lue kisaraportti kotisivuilta!

Tammikuun lopulla olimme isolla jou-

kolla HEAD Cupin Tahko GP:ssä, joka on 
ollut aina vaskilaisille kauden alkupuolen 
haastava mittelö. Kisaraportti kertoo, että 
Vaski otti myös kultaa.

Maaliskuussa Smile-ryhmän kilpailu-
kalenterissa olivat ÖID-aluemestaruus-
kilpailut Vöyrillä. Lajina oli pujottelu ja 
menestystä tuli hienosti. 

Öjbergetille suunniteltu HEAD Cup -kil-
pailu siirretiin sekin tänä vuonna Vöyrille. 
Vaski järjesti kilpailut tavan mukaan yh-
teistyössä Vörå IF:n kanssa ja järjestelyt 
onnistuivat hienosti. Suomen koronaepi-
demian ensi merkeistä huolimatta Smi-
lemme laskivat hiennosti ja mitalisadetta 
tuli ropisten. Lue lisää kisaraportista!  

Loppukauden piti olla aktiivinen ja kil-
pailuja oli suunnitelmissa ympäri maa-
ta. Heikon lumitilanteen takia HEAD Cup 
-osakilpailuja jouduttiin kuitenkin siir-
tämään, ja lopullisesti kilpailukausi kes-
keytettiin koronepidemian varotoimena 
maaliskuun puolivälissä. Myös Vaskin 
harrastustoiminta jäi tauolle 17.3.2020 
annetun tiedotteen mukaan.

Alppihiihto on olosuhdelaji, ja tänä tal-
vena haasteita oli yllin kyllin. Toivomme, 
että tulevina talvina pääsemme taas har-
joittelemaan kotirinteeseemme ja saam-
me nauttia pitkistä lumikausista huip-
pulajimme parissa. Smilen harjoitukset 
alkavat taas viimeistään elokuun jälki-
puoliskolla — pysykää kuulolla ja tuokaa 
kaveritkin mukaan!

Kiitos kaudesta, iloista kesää ja näh-
dään taas elokuussa :)

Smile-valmentajat 
Asko, Andreas, Thomas ja Jussi





#MARKKINOINTIRYHMÄ

Olosuhteet haastavat 
markkinointia
Kaudella 2019–2020 markkinointiryhmän 
tavoitteenna oli houkutella mukaan mah-
dollisimman paljon uusia laskijoita.  

Järjestimme syksyllä perinteisen alppi-
tarvikekirppiksen yhteydessä Öjbergetillä 
alppihiihtotoiminnan esittely. Kirppiksellä 
kauppa kävi kohisten, jäsenhankintatem-
pauksessa ei niinkään — aktiivisesta en-
nakkomainonnasta huolimatta. Suunnitt-
lime uutta tilisuutta kauden alkuun.

Teimme jäsenhankintaa aktiivisesti 
hyvissä ajoin loppuvuodesta 2019. Sosi-
aalisessa mediassa pyöri syksyn ennak-
komainonta uusien Knatteslalom- ja Lu-
mitykit-laskijoiden houkuttelemiseksi. 

Lumi antoi odottaa itsään vielä joulu-
kuussakin,  joten päätimme testata jä-
senhankintaan uudenlaista, keskustas-
sa tapahtuvaa aktiviteettia. Toteutimme 
yhdessä Intersport Wasasportin kanssa 
joulun välipäivinä Intersportissa tempa-
uksen, jossa oli paikalle Maailman Cup 
-laskijamme Samu Torsti. Tavoitteena oli, 
että Samu voi innostaa lapsia ja heidän 
vanhempiaan alppihiihdon pariin ja osoit-
taa, että Öjbergetiltä voi päästä pitkälle. 

Vuoden alussa odotukset Öjbergetin 
avautumiselle olivat kovat. Seurasimme 
lumetustilannetta kuumeisesti ja poh-
dimme jatkoa jäsenhankinnalle. Talvi ei 
kuitenkaan ottanut tullakseen, ja medias-
sa  vilahteli huhuja Öjbergetin pysymises-
tä kiinni koko talven. 

Alppijaosto ja markkinointiryhmä sai-
vat pyyhkiä hikeä, sillä kahvilatuottojen 
menetys olisi iso takaisku taloudelle. Mai-
nosbudjetti jäädytettin, ja jäimme odotta-
maan lumen tuloa. 

Ennen hiihtolomaa Vaasan kaupunki 
vahvisti, että Öjbergetiä ei avata lainkaan. 
Seurauksena markkinointiryhmä alkoi 
ideoida uusia ratkaisuja varainkeruuseen. 
Oli kuitenkin haastavaa kehittää mitään, 
kun lajin parissa ei voitu tarjota yhteistyö-
kumppaneille näkyvyyttä  koko kautena.

Lumeton talvi on alppihiihdolle katast-
rofi. Myönteistä voidaan kuitenkin nähdä 
siinä, että Öjberget ja ehkä seurammekin 
olivat kauden aikana kaupunkilaisten aja-
tuksissa, kun mielipiteet Öjbergetin puo-
lesta ja sitä vastaan sinkoilivat.

Kaksikielinen seuramme on perustettu 
vuonna 1930. Meillä on hienot 90 vuoden 
perinteet harrastus- ja kilpalaskijoiden 
liikuttamisesta. Tehtävämme on tarjota 
jokaiselle paikalliselle lapselle mahdol-
lisuus mukavaan ja kasvattavaan har-
rastamiseen raikkaassa ulkoilmassa ja 
iloisessa porukassa. Pidämme tästä pää-
määrästä kiinni jatkossakin ja teemme 
kaikkemme, että pysymme vireänä toimi-
jana. Se vaatii kykyä mukautua vaihtele-
vaan ilmastoon sekä aiempaa enemmän 
ennakointia, jotta varmistamme jäsen-
hankinnan ja talouden onnistumisen.

Painamme historiallisen haastavan 
kauden 2019–2020 pakettiin ja jatkamme 
kampanjoiden ideointia uusien jäsenten 
rekrytointi ja varainkeruu painopisteinä. 

Toivotamme halukkaat tervetulleiksi 
mukaan markkinointiryhmään ja olemme 
aina kuulolla uusille ideoille!

Riikka Autio ja Elina Alasjärvi
Markkinointiryhmä







#vaski #vaskiaudigroup #vaskismilegroup 
Matkassa mukana kaudella 2019–2020
#suomenvaasalaisintasähköä #ekmansystems #aktia #wapice 
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#HEADCUP #VASKI #VORAIF

Vöyrillä nautittiin 
jo kevätauringosta

Kauden kolmas HEAD Cup -osakilpailu 
kisattiin alkuperäisen pitopaikan Vaasan 
Öjbergetin sijaan Vöyrin hiihtokeskukses-
sa 7.–8.3.2020. Sää suosi kilpailupaikkaa 
erityisesti lauantaina. Osallistujia lauan-
tain pujottelukisassa oli 98 ja sunnuntain 
superpujottelussa 91, ja ikäsarjoja 8-vuo-
tiaista 18-vuotiaisiin.

Jälleen saatiin todistaa, että Vöyrin mäki 
ei pienuudestaan huolimatta todellakaan 
ole helpoimmasta päästä. Niin lauan-

tain pujottelun 8-, 10- ja 12-vuotiaiden 
lyhyiden keppien radassa kuin sitä van-
hempien ikäsarjojen pitkäkeppiradassa 
ja sunnuntain yhteisessä radassa oli so-
pivasti vaikeutta ja ajateltavaa. Siitä huo-
limatta, että pitempiin mäkiin tottuneet 
eivät ehkä aivan ehtineetkään rinteessä 
päästä vauhtiin ennen kuin maalilinja jo 
tuli vastaan, viikonloppuna nähtiin mai-
nioita suorituksia ja tiukkoja kamppailuja 
ykkössijoista. 

Teksti: Elina Alasjärvi



Vaikka vaskilaiset eivät päässeetkään 
laskemaan kotimäessään koko kautena 
ja harjoitusmahdollisuuksia on sen vuoksi 
pitänyt etsiä murtsikkaladuiltakin, vaski-
laiset saivat kotiin vietäväksi melkoisen 
määrän pokaaleja ja mitaleja.

Mainiosti sujuneista kilpailujärjeste-
lyistä vastasivat yhteistyössä Vaski ja 
Vörå IF. 

Pohjanmaan jälkeen HEAD Cupia oli 
määrä kisata vielä Himoksella maa-

liskuussa ja finaaleissa Kasurilassa 
huhtikuun alussa. Valitettavasti kausi 
jouduttiin kuitenkin keskeyttämään koro-
naepidemian takia.

Vöyrin tuloksia pääset katsomaan kil-
pailuraportista. 

Taahtuman tunnelmiin pääset tutus-
tumaan Vaskin Facebook-sivuilta kuvien 
kautta!

>>>
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Palkinnot ja stipendit 
kaudella 2019–2020
Kesken loppuneen kilpailukauden takia 
seura on päättänyt jättää kiertopalkin-
not ja stipendit jakamatta kaudelta 2019–
2020. 

Haasteista huolimatta Vaskin laskijat 
menestyivät hienosti aluesarjoissa. Lo-
pullinen HEAD Cup 2020 -pistetilanne 
osoittaa, että  kaikkiaan 25 vaskilaisesta 
17 ylsi kymmenen parhaan joukkoon.

Onnittelemme koko seuran voimin me-
nestyneitä urheilijoitamme ja toivotam-
me onnistuneita laskuja tulevaisuudessa 
jokaiselle laskijallemme!

Vaskilaiset HEAD Cupissa 2020

N10: Jonessa Forth 2., Luna Nappari 7.
M10: Ivar Nylund 6., Jimi Marttila 10.
N12: Ingrid Berts 8.
M12: Lucas Nappari 6., Lenni Österback 7.
N14: Julia Håkans 4.
M14: Casimir Forth 1., Otto Österback 3., 
Axel Slotte 6.
N16: Iida Autio 1., Laura Borgmästars 2., 
Eveliina Tammilehto 5.
M16: Akseli Puijola 5., Miko Niemi 7., Henri 
Berg 9.

TUE TILAAMALLA KANNATUSTUOTTEITA!
Nyt voit tukea Vaskin toimintaa tilaamalla kannatustuotteita. Tee ennakkotilaus 
viimeistään 31.7.2020 MyClubin kautta. Harrastajat kiittävät jo etukäteen! 

Laadukkaassa pipossa (95 % CO, 5 % EA) on painettu logo. Juomapullo on ko-
nepesun kestävää muovia ja siinä on painettu logo sekä paikka nimelle. Settiin 
sisältyvät pipo ja pullo. Hinnat: pipo tai pullo 25,00 €/kpl, setti 40,00 €/kpl. 

Tuotteet tilataan ennakkotilausten mukaan ja toimitetaan kauden alussa.
Tilaamalla tuotteita koko perheelle, sukulaisille tai vaikka lahjaksi työporu-

kalle tuet Vaskin monipuolista harrastustoimintaa!

40,00  
€/setti

Lisätietoja: Jan Ekman 044 320 4665 tai Riikka Autio 050 573 2468
Huom! Tuotteiden kuvat ovat viitteellisiä.

25,00  
€/pipo tai pullo



Kiitämme kaikkia tukijoitamme, 
yhteistyökumppaneitamme, 

jäseniämme ja talkoolaisiamme 
menneestä kaudesta 2019–2020!

Vi tackar alla våra understödare,
talkojobbare, medlemmar och 

samarbetskumpaner 
för den gångna säsongen 2019–2020!

#vaski #vaskiaudigroup #vaskismilegroup 
#suomenvaasalaisintasähköä 

#ekmansystems 
#aktia 

#wapice 
#leki 

#fennia 
#suomenasennusjateollisuuspalvelut

#schneiderelectric 
#pizzeriaruka
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