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Jokaisella on oma 
polkunsa – myös 
Pohjola Sairaalassa.
Olit sitten aktiiviurheilija tai arkiliikkuja, 
Pohjola Sairaalan mestarit rakentavat 
juuri sinulle räätälöidyn hoitopolun. 
Huolehdimme, että tervehdyt 
tapaturmasta tai sairaudesta 
mahdollisimman nopeasti.

Tutustu meihin
pohjolasairaala.fi 
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Kauden avaus on täällä taas, ja se 
tarkoittaa myös uutta Matchkam-
raten-vuosikertaa! Toivomme teidän 
huomaavan, että olemme tehneet 
pieniä muutoksia sisältöön sekä 
yleisilmeeseen, mutta pääasiassa 
seuraamme kuitenkin edelleen men-
neiltä kausilta tuttuja linjoja. Tarjo-
amme teille jatkossakin toivon mu-
kaan mielenkiintoisia henkilökuvia 
pelaajistamme, tarkkoja esittelyjä 
vastustajista, tietoa siitä mitä seu-
rassamme tapahtuu edustusjouk-
kueen toiminnan lisäksi, mielenkiin-
toisia tarinoita seuran historiasta 
sekä seurassa toimivien henkilöiden 
kirjoituksia.

Edward Hultin, joka on ollut muka-
na seuran toiminnassa vuodesta 
2014 lähtien, vastaa tälläkin kaudel-
la Matchkamratenin yleisilmeestä 
ja grafiikasta. Uutena kirjoittajana 
tiimiin liittyy Viktor Fagerudd, joka 
toimii HIFK:n mediavastaavana tällä 
kaudella. Hän vastaa lähes kaikes-
ta seuran viestinnästä niin nettisi-

vujen kuin sosiaalisen mediankin 
kautta, ja tulee myös kirjoittamaan 
suurimman osan Matchkamratenin 
sisällöstä.

Jotta lukijoille olisi tarjolla mahdol-
lisimman monipuolista sisältöä, 
meillä tulee myös olemaan useita 
muita kirjoittajia kauden aikana. 
Yksi omista esikuvistamme, eli HI-
FK:n oma Henkku Tötterman, tulee 
myös kirjoittamaan eri tekstejä Mat-
chkamrateniin tämänkin kauden 
aikana. Lisäksi pyrimme löytämään 
vierailevia kirjoittajia, jotka kirjoit-
taisivat yksittäisiä kolumneja kau-
den aikana. Tuleva huippuselostaja 
ja entinen somevastaavamme Toni 
Saukkola on luvannut kirjoittaa 
Matchkamrateniin jossain vaihees-
sa kauden aikana.

Seuraavaksi on aika suunnata kat-
seet kohti juuri alkavaa kotiavausta! 
Tsemii Röda!

MATCHKAMRATEN 

2019



Tänään HIFK pelaa sarjan ensimmäi-
sen kotiottelunsa, kun vierasjoukku-
een ominaisuudessa Telia 5G Aree-
nalle saapuu FC Lahti. Tähtirintojen 
seurahistorian 33. kausi pääsarjata-
solla alkoi jo reilu viikko sitten vie-
rasottelulla Seinäjoella. HIFK:n pit-
kistä perinteistä kertoo, että se on 
ainoana seurana osallistunut sekä 
ensimmäiseen jalkapallon SM-kil-
pailuun (1908) että ensimmäiseen 
mestaruussarjaan (1930). Välillä 
tähtirinnat ovat viettäneet pitkiäkin 

aikoja alemmilla sarjatasoilla, mut-
ta vaikeuksista on aina onnistuttu 
nousemaan.

Nyt päättymässä oleva vuosikym-
men on kuitenkin ollut poikkeuk-
sellisen värikästä aikaa jopa HIFK:n 
pitkässä jalkapallohistoriassa. Pu-
napaitojen edustusjoukkue on ni-
mittäin 2010-luvun aikana vaihtanut 
sarjatasoa peräti kuusi kertaa; nel-
jää sarjanousua on säestänyt kaksi 
putoamista. Viime kaudella oli taas 
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nousun vuoro, kun HIFK voitti Ykkö-
sen kahden pisteen erolla Kokkolan 
Pallo-Veikkoihin. Näin tähtirinnat 
tekivät nopean paluun Veikkauslii-
gaan, jossa joukkue nähtiin edelli-
sen kerran kausina 2015-2017. 

Talven aikana punapaitojen riveissä 
on koettu suuria muutoksia. Urhei-
lutoimenjohtaja Mika Lönnström 
on pannut toden teolla tuulemaan 
ja pelaajisto on muuttunut suuresti 
seuran kehittäessä organisaatiota 

ja ammattimaistaen toimintaansa. 
Päävalmentajaksi nimettiin kokenut 
norjalainen Tor Thodesen. Hänellä 
oli juuri seuran strategiaan sopivat 
ominaisuudet ja vahva halu ottaa 
vastuu edustusjoukkueen menes-
tyksestä ja siihen liittyvästä kehi-
tystyöstä.  

Seuraikonit Jukka Halme ja Matias 
Hänninen kantavat punaista täh-
tipaitaa tälläkin kaudella. Nuorem-
masta kaartista jatkavat puolestaan 
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mm. laitapelaaja Nikolas Saira sekä 
toppari Tuukka Andberg. Uusista 
tulokkaista varsinkin topparit Tero 
Mäntylä (viime kaudella FC Inter) 
sekä Hannu Patronen (HJK) ovat 
pelaajia, joilta odotetaan paljon. Pa-
luumuuttaja Xhevdet Gela (FC Lahti) 
raataa jälleen tähtirintojen keski-
kentällä. Hyökkäyspään uusista ni-
mistä eniten huomiota on herättä-
nyt kokenut Njazi Kuqi (ATK, Intia), 
jolla on takanaan varsin värikäs pe-
laajaura Euroopan kentillä. Mielen-
kiintoisia nuorempia tulokkaita ovat 
mm. Joel Mattsson (IFK Mariehamn) 
ja Kevin Larsson (KäPa).

HIFK:ssa on tapahtunut muutoksia 
niin pelaajien ikärakenteen ja kan-
sallisuuden suhteen. Joukkue on 
nuorentunut huomattavasti ja jouk-
kueessa on nyt kotimaisten pelaaji-
en lisäksi aiempaa enemmän ulko-
maalaisia pelaajia. Veikkausliigan 
joukkueelle kahdeksan ulkomaa-

laista pelaajaa on melko normaali 
määrä, mutta HIFK:ssa vastaavaan 
ei ole aiemmin totuttu. Nykyisistä ul-
komaanavuista ainoastaan espan-
jalainen Nando Cózar edusti HIFK:ta 
jo viime kaudella. Uusista pelaajista 
kokenut kenialaismaalivahti Arnold 
Origi on kirjaimellisesti paljon varti-
jana. Japanista saapuneet brasilia-
laiset Toró ja Erikson Carlos tuovat 
onnistuessaan iskukykyä keskiken-
tälle ja hyökkäykseen.

Muutokset ovat olleet suuria ja jouk-
kueen hitsautuminen yhteen vie 
aina oman aikansa. Ei siis ole ihme 
että tähtirintojen tulokset harjoitus-
kauden otteluissa olivat varsin heik-
koja kautta linjan. Useimmissa Veik-
kausliigan ennakkoarvioissa HIFK 
on toisen nousijajoukkueen KPV:n 
ohella sijoitettu sarjan häntäpää-
hän. HIFK:n on siis osoitettava ole-
vansa odotuksia parempi joukkue, 
joka kuuluu liigatasolle nyt ja tule-
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vaisuudessa. Suurena apuna tässä 
ovat Suomen parhaat kannattajat. 
Stadin Kingit piiskaa tähtirintoja 
kohti menestystä sekä kotona että 
vieraissa. 

Viime kaudella HIFK teki pääkau-
punkiseudun seurojen yleisöennä-
tyksen Ykkösessä (keskiarvo ottelua 
kohden 1541 katsojaa). Tämä ei mer-
kittävästi poikennut Veikkausliigan 
yleisökeskiarvosta, joka oli 2308. 
Stadin Derbyt tuovat liigaan kipeästi 
kaivattua lisäväriä, mutta yksittäi-
set ottelut eivät vielä riitä muutta-
maan sarjan kokonaiskuvaa. Jänni-
tyksen puute on pitkään ollut yksi 
Veikkausliigan suurista ongelmista. 
Liigassa on nähty vain pari todellista 
mestaruustaistelua viimeisen kym-
menen vuoden aikana.

Asia on tiedostettu myös päättävil-
lä tahoilla, ja niinpä Veikkausliigan 
sarjajärjestelmä on täksi kaudek-
si uusittu. Kahdentoista joukkueen 

kaksinkertaisen sarjan jälkeen pe-
lataan vielä yksinkertainen ylempi 
(joukkueet sijoilta 1-6) sekä alempi 
(joukkueet sijoilta 7-12) jatkosarja. 
Varsinainen erikoisuus on jatkosar-
jojen jälkeen sijoille 3-7 päätynei-
den joukkueiden kesken pelattava 
lopputurnaus, jonka panoksena on 
paikka Euroopan liigassa pelikau-
della 2020-21. 

Uudistus on herättänyt monenlaisia 
mielipiteitä, mutta positiivisena asi-
ana on nähtävä ottelumäärän muu-
tos kohtuullisempaan suuntaan. 
Kun aiemmin jokainen Veikkauslii-
gan joukkue joutui varsin tiiviin sar-
jakauden aikana pelaamaan täydet 
33 ottelua, kertyy valtaosalle joukku-
eista tällä kaudella otteluita enää 27. 
Pelaajien jaksamista ja otteluiden 
tasoa ajatellen jälkimmäinen määrä 
lienee kuuden kuukauden pituiselle 
sarjakaudelle huomattavasti sopi-
vampi.
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VASTUSTAJA     
      TÄNÄÄN

HIFK:n ensimmäisessä kotiottelussa 
kaudella 2019 vastustajaksi aset-
tuu FC Lahti. Lahtelaisseura sijoit-
tui viime kauden Veikkausliigassa 
kahdeksanneksi, ja lähtee nyt uu-
den valmennusjohdon alaisuudessa 
tavoittelemaan uutta nousua kohti 
europelipaikkoja. Seuraa vuodesta 
2014 lähtien valmentanut Toni 
Korkeakunnas sai lähteä viime kau-
den päätteeksi ja hänen tilalleen 
päävalmentajan paikalle pestattiin 
Sami Ristilä.

FC Lahden seurahistoria ulottuu 
vuoteen 1996, jolloin kaksi lahte-
laisseuraa - FC Kuusysi sekä Lahden 
Reipas – yhdistettiin yhdeksi jal-
kapalloseuraksi. "Kuhnureiden" en-
simmäinen kausi sujui Ykkösessä, 
ja seura pääsi heti ensimmäisellä 
kaudellaan sarjan kärkikolmikkoon. 
Kauden 1998 päätteeksi FC Lah-
ti nousi korkeimmalle sarjatasol-
le, jossa se pelasi yhtäjaksoisesti 
aina vuoteen 2010 saakka. Yhden 
Ykkösessä vietetyn kauden jälkeen 
lahtelaiset nousivat takaisin Veik-
kausliigaan kaudeksi 2012, ja ovat 
sen jälkeen pelanneet korkeimmalla 
sarjatasolla. FC Lahti on kaksi kertaa 

historiansa aikana yltänyt Veikkaus-
liigassa sijalle kolme, viimeksi kau-
della 2014. Cupin puolella joukkue 
on kerran päässyt finaaliin asti sekä 
lisäksi kuusi kertaa päässyt välieriin 
saakka. Eurooppa-liigassa FC Lahti 
on esiintynyt yhteensä kolme kertaa, 
joista eniten menestyksekäs kerta 
oli kesällä 2009 joukkueen yltäes-
sä kolmannelle karsintakierrokselle 
asti.

FC Lahden uusi päävalmentaja Sami 
Ristilä nousi siis seuran päävalmen-
tajaksi lokakuussa, kun aiemmin 
mainittu Korkeakunnas vapautettiin 
tehtävästään. Ristilä toimi jo viime 
kaudella Korkeakunnaksen kakkos-
valmentajana, joten seura on hänelle 
siinä mielessä jo entuudestaan tut-
tu. Ristilällä on takanaan mittavat 
urat sekä pelaajana että valmenta-
jana. Pelaajana hänet muistetaan 
parhaiten kotipaikkakuntansa Val-
keakosken Hakan paidasta, jossa 
hän viihtyi yhteensä yhdeksän kau-
den ajan. Lisäksi hän pääsi pelaajau-
ransa aikana myös ulkomaille, edus-
taen saksalaista SC Neukircheniä 
sekä hollantilaista FC Zwollea. Val-
mentajana Ristilä on toiminut mm. 

Nimi: FC Lahti
Perustettu: 1996
Kotistadion: Lahden stadion



Hakan ja KTP:n päävalmentajana en-
nen siirtymistä Lahteen.

Lahtelaisjoukkueessa on talven ai-
kana tapahtunut jonkin verran pe-
laajaliikennettä molempiin suun-
tiin. Viime kauden joukkueesta ovat 
poistuneet mm. Puolaan siirtynyt 
Santeri Hostikka, FC Interiin siirty-
nyt Aleksi Paananen, RoPSiin siir-
tynyt maalivahti Damjan Siskovski 
sekä HIFK:n paitaan vaihtaneet 
Xhevdet Gela ja Hassan Sesay. 
Uudeksi maalivahdiksi Siskovskin 
tilalle Lahti pestasi saksalaisen Pat-
rick Rakovskyn. Muita vahvistuksia 
ovat mm. espanjalainen Josué Cur-
rais Prieto, Geflestä siirtynyt ruot-
salainen Erik Törnros, pitkän linjan 
Veikkausliigapelaaja Jani Tanska 
sekä SJK:sta saapuva Matti Klin-
ga. Mainitsemisen arvoinen siirto 

on myös Pekka Lagerblomin paluu 
Lahteen Hakasta, sillä hän kuuluu 
samalla myös seuran valmennustii-
miin ja toimii näin ollen pelaajaval-
mentajan roolissa.

HIFK ja FC Lahti ovat pelanneet sa-
malla sarjatasolla yhteensä neljän 
kauden ajan, joista ensimmäinen oli 
kausi 2011 Ykkösessä, HIFK:n nous-
tua sarjaan Kakkosesta ja Lahden 
pudottua Ykköseen Veikkausliigas-
ta kauden 2010 päätteeksi. Veikka-
usliigatasolla joukkueet ovat koh-
danneet yhteensä yhdeksän kertaa, 
ja lahtelaiset ovat hallinneet näitä 
otteluita, voittaen niistä neljä. Neljä 
kertaa on päädytty tasapeliin, kun 
taas HIFK:n ainoa voitto FC Lahdes-
ta Veikkausliigasta tuli syyskuussa 
2015 vieraskentällä lukemin 0-5.

Ville Salmikivi

SEURAA HÄNTÄ:

Ville Salmikivi on IFK-kannattajille hyvinkin tuttu 
nimi, sillä hän edusti tähtipaitoja kaudet 2015-2016 
Veikkausliigassa. 26-vuotias "Salmari" teki kah-
den kauden aikana yhteensä 12 maalia IFK:l-
le. Tämä ei kuitenkaan ollut Salmikiven en-
simmäinen esiintyminen IFK-paidassa, 
sillä hänen jalkapallouransa lähti käyn-
tiin IFK:n junioreissa vuonna 1998.

Veikkausliigassa Salmikivi on 
edustanut MyPaa kahden kauden 
ajan, sekä nykyistä seuraansa FC 
Lahtea kaudesta 2018 lähtien. Li-
säksi hänellä on kokemusta Bul-
garian pääsarjasta, jossa hän 
kävi kääntymässä kesällä 2017.



Sarjataulukko / Serietabell

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 11.4.2018

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 HJK 2 2 0 0 4:2 6

2 Ilves 1 1 0 0 2:0 3

3 FC Honka 1 1 0 0 2:1 3

4 SJK 1 1 0 0 1:0 3

5 FC Inter 2 1 0 1 3:3 3

6 KuPS 2 0 2 0 5:5 2

7 FC Lahti 1 0 1 0 3:3 1

8 RoPS 2 0 1 1 3:4 1

9 VPS 1 0 0 1 1:2 0

10 IFK Mariehamn 1 0 0 1 1:2 0

11 HIFK 1 0 0 0 0:1 0

12 KPV 1 0 0 1 0:2 0



12 Daniel Kollar MV

35 Atte Otronen MV

77 Arnold Origi MV

2 Tobias Vibe
3 Silver Grauberg
4 Hannu Patronen C
5 Nando Cózar
6 Riku Selander
7 Joel Mattsson
8 Jukka Halme
10 Xhevdet Gela
11 Hussein Mohamed
13 Jakob Dunsby
14 Erikson Carlos
16 Tino Palmasto
17 Jani Bäckman
18 Matias Hänninen
19 Kevin Larsson
20 Hassan Sesay
24 Tero Mäntylä
34 Tuukka Andberg
50 Toró
80 Samuel Haglund
99 Njazi Kuqi

12 Joona Tiainen MV

33 Patrick Rakovsky MV

2 Jani Tanska
3 Mikko Hauhia
5 Mikko Viitikko
6 Eemeli Virta
7 Pekka Lagerblom
8 Matti Klinga
9 Irfan Sadik
10 Erik Törnros
11 Jasin-Amin Assehnoun
13 Jean-Christophe Coubronne
14 Ville Salmikivi
15 Tomi Kult
16 Lassi Forss
17 Teemu Penninkangas
18 Teemu Jäntti
20 Josue Prieto Currais
21 Pyry Lampinen
22 Matias Niuta
23 Tim Martinen
 
 

Päävalmentaja / Chefstränare

Tor Thodesen
Valmentaja / Tränare

Teemu Kankkunen
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Petri Pyhältö
Fysio / Fysioterapeut

Risto-Matti Toivonen
Huoltaja / Materialförvaltare

Ludovic Thune
Lääkäri / Läkare

Aapo Haavisto
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Olli Orvasto, Joona Haavisto

Päävalmentaja / Chefstränare

Sami Ristilä
Valmentajat / Tränare

Pekka Lagerblom, Toni Huuhka
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Ari Korhonen
Fysio / Fysioterapeut

Mikko Poutiainen,
Huoltaja / Materialförvaltare

Pekka Penttinen
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Jussi Juurikka

Erotuomari/Domare:  Joni Hyytiä AET 1: Max Millner 
AET 2: Jere Wikström

HIFK FC Lahti
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Pitkä treenikausi alkaa olla taka-
napäin ja tehdyn työn tuloksia pää-
stään pian testaamaan, kun HIFK:n 
naisten edustusjoukkue avaa peli-
kautensa Naisten Kolmosessa viera-
sottelulla maanantaina 22.4. Vauh-
tia tulevaan kauteen haettiin myös 
talven futsalpeleillä, joista joukkue 
upeasti nappasi naisten Kolmosen 
mestaruuden. Taidoista ja motivaa-
tiosta on siis annettu hyviä näyttöjä 
talven aikana.

Naiset lähtevät kauteen paria muu-
tosta lukuun ottamatta täysin sam-
alla joukkueella, kuin viime kaudel-
lakin. Hyökkäyspäähän aukon jätti 
Melinda Koivula, mutta näitä saap-
paita tulee tulevalla kaudella täytt-
ämään Ruotsissa pelikokemusta ke-
rännyt Elina Sjölinder.

- Viime kauden tavoitteena oli saa-
da täysin tuore joukkue toimimaan 
ja pelaamaan hyvin yhdessä. Tämän 

Naisten edustusjoukkue 
valmiina kauteen



tavoitteen täyttymisen jälkeen on 
mielestäni loogista lähteä uuteen 
kauteen vanhalla nipulla, eikä alo-
ittaa rakentamista taas alusta. Nyt 
voidaan sitten asettaa korkeampia 
pelillisiä tavoitteita, kommentoi 
joukkueenjohtaja Jenni Tiusanen.

Valmennuspuolelle on saatu uutta 
verta, kun alkuvuodesta edustus-
joukkueen uutena päävalmentajana 
aloitti Petja Puranen. 

- Aloitin uuden tehtävän innokkaana 
ja olen kokenut, että myös pelaajat 
ovat ottaneet minut hyvin vastaan. 
Olemme saaneet tärkeitä oppeja 
harjoitusotteluista ja olemme val-
miita pelaamaan Kolmosessa. Luu-
len, että joukkueella kestää kuiten-
kin hetki omaksua minun pelityylini. 
Kauden edetessä joukkueessamme 
tulee varmaankin näkymään enem-
män kehitystä, kuin monessa muus-
sa joukkueessa, Puranen arvioi. 

Edustusjoukkueen kanssa yhdessä 
treenaava naisten kakkosjoukkue, 
HIFK/Red, pääsee myös nauttimaan 
laadukkaasta valmennuksesta, kun 
miesten edustusjoukkueen pelaajat 
Tobias Vibe ja Jakob Dunsby otti-
vat vastuun joukkueen valmentami-
sesta. 

- Petja on selkeästi tuonut uuden-
laista tyyliä treeneihin ja luonut li-
sää motivaatiota pelaajien keskuu-
dessa. Nyt kun vielä saatiin Tobias 
ja Jakob mukaan, niin onhan tässä 
hieno valmentajakolmikko kasassa, 
Tiusanen kehuu.

Pelaajat odottavat alkavaa pelikau-
tta jo malttamattomina. Kapteenit 
Maria Lavemäki ja Veera Korjus ker-
tovat, että pelaamaan lähdetään po-
sitiivisin mielin. 

- Tulevaan kauteen on valmistaudut-
tu kovilla treeneillä ja uuden taktii-
kan hiomisella. Fyysistä ja pelillistä 
harjoittelua on tasapainotettu yh-
teisillä joukkuetapahtumilla, jotka 
edistävät hyvää joukkuehenkeä. Pe-
laajien kanssa on pyritty löytämään 
itsestään ne henkiset voimavarat, 
joiden avulla kykenemme parhaim-
paan suoritukseen. Jengi haluaa 
voittaa enemmän pelejä, kuin viime 
kaudella ja odotukset ovat positiivi-
sia, Lavemäki kertoo.

- Vahva ja yhtenäinen talvi on taka-
na, jonka pohjalta on hyvä lähteä ke-
sää kohti. Ollaan joukkueena tehty 
paljon töitä niin henkisesti, kuin 
fyysisestikin, ja tulevaan kauteen 
lähdetään tekemään parhaamme, 
komppaa Korjus.

- Hauskaa pidetään ja nautitaan 
parhaasta lajista tekemällä yhdessä 
hyviä tuloksia, Lavemäki kuittaa.

Tule kannustamaan naiset voittoon 
kauden avauspelissä:

Valtti – HIFK, 22.4. klo 14:10, Puotilan 
tekonurmi.

Nähdään matsissa!
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