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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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VASTUSTAJA     
      TÄNÄÄN

HIFK saa kauden toisessa kotiotte-
lussaan vastustajan naapurikau-
pungista, kun FC Honka tulee vie-
railulle pääkaupunkiin. Joukkueet 
olivat viimeksi vastakkain talvella 
Suomen Cupissa, jolloin espoolai-
set voittivat Talin jalkapallohallissa 
lukemin 1-2. Honka on ollut HIFK:lle 
vaikea vastus, ja kaikilla on varmas-
ti edelleen tuoreessa muistissa kau-
den 2017 karsinnat, jolloin Honka otti 
HIFK:lta paikan Veikkausliigasta. Es-
poolaisjoukkueen paluu pääsarjaan 
oli varsin onnistunut, kun joukkue 
sijoittui neljänneksi viime kauden 
Veikkausliigassa.

FC Honka sai alkunsa jalkapalloseu-
rana vuonna 1975, kun Tapion Hon-
ka-nimisen yleisseuran jalkapallo-
jaosto irtaantui omaksi seuraksi. 
Tapiolassa kotiottelunsa pelaava 
seura on tunnettu hyvästä junioritoi-
minnastaan, mutta edustusjoukku-
een tarinaan mahtuu niin ylä- kuin 
alamäkiäkin tältä vuosituhannelta. 
Joukkue nousi ensimmäistä kertaa 

Veikkausliigaan kaudeksi 2006, ja 
sijoittui vain kerran kahdeksan en-
simmäisen pääsarjakautensa aika-
na sarjan kärkinelikon ulkopuolelle. 
Menestys tuotti seuralle myös usei-
ta paikkoja UEFA Eurooppa-liigan (ja 
entisen UEFA Cupin) karsintoihin, 
joista edellisin on vuodelta 2014, kun 
joukkue hävisi puolalaiselle Lech 
Poznanille yhteismaalein 2-5.

Kauden 2013 hopean jälkeen FC Hon-
gan sisällä alkoi kuitenkin tapahtua 
monenlaisia muutoksia. Mika Leh-
kosuo, joka oli toiminut seuran pää-
valmentajana vuodesta 2005 asti, 
sai lähteä hänen ja seuran välisten 
erimielisyyksien vuoksi, ja uudeksi 
päävalmentajaksi tuli Shefki Kuqi. 
Seuran talouspuolella oli jo tässä 
vaiheessa suuria ongelmia, mutta 
joukkue onnistui kuitenkin pelilli-
sesti varmistamaan paikkansa kau-
den 2015 Veikkausliigassa. Seuran 
edustusjoukkueen toimintaa pyö-
rittänyt Pallohonka Oy haettiin tal-
ven aikana konkurssiin, ja näin ollen 
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Perustettu: 1975
Kotistadion: Tapiolan urheilupuisto
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seura joutui luopumaan sarjapai-
kastaan. FC Hongan edustusjoukkue 
otti silloisen kakkosjoukkueen Pal-
lohongan paikan Kakkosesta, ja läh-
ti sieltä puhtaalta pöydältä tavoit-
telemaan paluuta Veikkausliigaan. 
Seuran uudeksi taustayhtiöksi tuli 
Esport, joten FC Honka on vuodesta 
2015 lähtien myös käyttänyt nimeä 
Esport Honka. Joukkue pelasi kaksi 
kautta Kakkosta ennen nousua Yk-
köseen syksyllä 2016, josta matka 
siis jatkui karsintojen kautta takai-
sin Veikkausliigaan vuonna 2017.

Tämän kauden joukkueessa on usei-
ta suomalaiselle jalkapalloyleisölle 

tuttuja nimiä. Gideon Baah, Duarte 
Tammilehto, Joel Perovuo ja Demba 
Savage ovat kaikki sellaisia pelaa-
jia, joiden varaan voi rakentaa hyvän 
joukkueen. Joukkueen valmennuk-
sesta vastaa tälläkin kaudella seu-
ran entinen pelaaja Vesa Vasara, 
joka on toiminut edustusjoukkueen 
päävalmentajana vuodesta 2017 
lähtien. HIFK:n tämän kauden jouk-
kueesta Hannu Patronen, Tino Pal-
masto, Daniel Kollar, Jani Bäckman 
ja Nikolas Saira ovat pelanneet FC 
Hongassa aiemmin.

Borjas Martin Gonzalez

SEURAA HÄNTÄ:

Espanjalaishyökkääjä aloittaa toisen kautensa es-
poolaisryhmässä. Viime kaudella hän teki 12 maalia 
31 ottelussa, ja tällä kaudella hän on onnistunut maa-
linteossa jo kolmesti yhtä monessa ottelussa. Borjas 
Martin tuli FC Honkaan vuonna 2017 ja oli heti mu-
kana nostamassa seuraa takaisin Veikkaus-
liigaan. 31-vuotias espanjalainen on 
ennen Suomeen tuloaan pelannut 
kotimaansa sarjoissa, joissa hän on 
useasti ollut joukkueidensa parhai-
ta maalintekijöitä. 
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Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

HIFK FC Honka
vs. HJK

vs. FC Lahti

vs. SJK

vs. KuPS

vs. IFK M

vs. RoPS

20.4.

15.4.

7.4.

23.4.

15.4.

6.4.

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 11.4.2018

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 HJK 5 2 3 0 5:3 9

2 Ilves 3 2 1 0 3:0 7

3 SJK 4 2 1 1 3:2 7

4 IFK Mariehamn 3 2 0 1 6:3 6

5 FC Honka 3 2 0 1 6:4 6

6 FC Lahti 3 1 2 0 5:4 5

7 FC Inter 4 1 1 2 5:6 4

8 RoPS 4 1 1 2 4:6 4

9 KuPS 4 0 3 1 5:8 3

10 VPS 3 0 2 1 3:4 2

11 HIFK 3 0 1 2 1:3 1

12 KPV 3 0 1 2 2:5 1

1-1 0-3

0-1

1-0 1-2

1-3



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 Rasmus Leislahti MV

13 Timothy Murray MV 
32 Atte Paunio MV

3 Gideon Baah
4 Robert Ivanov
5 Henri Aalto
6 Suarez
7 Jonas Levänen
8 Hervas
10 Lucas Kaufmann
11 Juha Hakola
14 Martin
16 Konsta Rasimus
19 Arlind Sejdiu
20 Luis Silva Lopez
21 Joel Perovuo
23 Mikko Sumusalo
24 Saku Heiskanen
28 Tommi Saarinen
33 Duarte Tammilehto
45 Robbie Azodo
77 Doni Arifi
80 Demba Savage
85 Matias Viitanen

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

Vesa Vasara
Valmentajat / Tränare

Sampo Koskinen, Lauri Nuuma
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Ayoze Mentado
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare

Harri Kokko
Huoltaja / Materialförvaltare

Juha Saavalainen

Erotuomari/Domare:  Antti Munukka AET 1: Mikko Alakare 
AET 2: Santeri Nieminen

HIFK FC Honka



UUSI MIES 
PUIKOISSA

IFK siirtyi talvella norjalaiskomentoon, kun Tor Thodese-
nista tuli seuran uusi päävalmentaja. Nøterøyn kunnas-
ta lähtöisin oleva Thodesen on todellinen urheilun suur-
kuluttaja, joka on työskennellyt jalkapallon parissa koko 
aikuisen elämänsä.
IFK:n päävalmentaja Tor Thodesen on valmentanut jalkapalloa amma-
tikseen jo lähemmäs 30 vuotta, mutta janoaa edelleen uusia haasteita 
rakastamansa lajin parissa. Sellainen tuli eteen talvella, kun 53-vuoti-
as norjalainen pestattiin Veikkausliigaan nousseen HIFK:n päävalmen-
tajaksi. Thodesen on nuoruudestaan asti halunnut luoda uraa urheilun 
parissa, eikä pelkää ottaa askelia kohti tuntematonta.

Jalkapalloa Thodesen kertoo pelanneensa lähes koko ikänsä; ensin 
kaduilla ja pihoilla kavereiden kanssa, ja noin 7-vuotiaasta lähtien eri 
joukkueissa, mutta lajivalinta ei kuitenkaan ollut hänelle itsestäänsel-
vyys.

– Harrastin myös maastohiihtoa, vaikka olenkin kotoisin Etelä-Norjas-
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ta, jossa talvet voivat joskus olla vä-
hälumisia. Kun olin noin 10-vuotias, 
sattui olemaan useampi hyvä talvi 
lumen suhteen, ja näin ollen pääsin 
myös kilpailemaan hiihtokisoissa. 
Kisat sujuivat hyvin, sillä pystyin 
voittamaan kilpailuja heti varsinai-
sen kilpailullisen urani alkuvaiheis-
sa. Hiihdin ikäluokkani huipputa-
solla noin 16-vuotiaaksi asti, jolloin 
olin noussut maajoukkuetasolle 
asti. Norjan hiihtoliitosta tulikin sil-
loin ohjeita, joiden mukaan minun 

olin tottunut voittamaan ja onnis-
tumaan hiihdon puolella. Valmen-
taminen rupesi kiinnostamaan yhä 
enemmän, kun ymmärsin, etten to-
dennäköisesti pystyisi luomaan am-
mattilaisuraa pelaajana.

Thodesenille avautui nopeasti mah-
dollisuus aloittamaan valmentaja-
na, kun hänelle tarjottiin maalivah-
tivalmentajan paikkaa oslolaisesta 
FK Lynistä. Hän valmensi maalivah-
teja ensin neljä vuotta siellä, ja sen 
jälkeen neljä vuotta Norjan pääkau-
pungin toisessa seurassa, eli Vå-
lerengassa. Oslon vuosien jälkeen 
Lynistä tuttu valmentaja pyysi häntä 
lähtemään mukaan Viron maajouk-
kueeseen, ja tästä lähtien Thodesen 
on toiminut enemmän kenttäpelaa-
jien kuin maalivahtien kanssa.

– Valmentaminen oli minulle se yk-
kösjuttu aika nuoresta lähtien, ja 
suhtaudun siihen edelleen suurella 
intohimolla. On hienoa nähdä, kun 
pelaajat kehittyvät, sekä seurata yh-
teistä työtä kohti tiettyä tavoitetta. 
Nämä asiat motivoivat minua todel-
la paljon. Nykymaailma antaa myös 
rajattomat mahdollisuudet kehittyä 
valmentajana, kun matkustaminen 
ja pelien seuraaminen maailman-
laajuisesti on niin helppoa. Uskon, 
että maailmassa on ainoastaan 
muutamia valmentajia, jotka aidos-
ti kehittävät lajia, ja sitten kaikki 
muut seuraavat heitä, ja poimivat 
esimerkiksi [Pep] Guardiolan tai [José] 
Mourinhon tyyleistä ne toimivimmat 
asiat. Oman valmennustyylin luo-
misessa on myös erittäin tärkeää 
miettiä, miten kerrot ajatuksista-

"Valmentaminen oli  
minulle se ykkösjuttu 
aika nuoresta lähtien"

olisi pitänyt harjoitella yksin 25 tun-
tia viikossa, johtuen siitä, että olin 
ainoa ikäluokkani hiihtäjä omalta 
alueeltani. Samalla kaverini viettivät 
kesälomaa rannalla, joten kyllästyin 
lopulta siihen, ettei minulla juuri-
kaan ollut vapaa-aikaa, kun harras-
tin kahta lajia tosissani samaan 
aikaan. Tässä vaiheessa päätin lo-
pettaa hiihtämisen huipputasolla ja 
keskittyä jalkapallon, Thodesen ker-
too nuoruusvuosistaan.

– Tämän jälkeen jatkoin sitten jalka-
pallon parissa, ja onnistuin nouse-
maan aina korkeimmalle sarjatasol-
le asti. Pelasin maalivahtina, mutta 
en oikeastaan koskaan ollut mikään 
suuri lahjakkuus jalkapallossa, vaan 
pääsin eteenpäin tekemällä erittäin 
kovaa työtä. Parikymppisenä en on-
nistunut nousemaan seurani edus-
tusjoukkueeseen, ja tämä oli siinä 
mielessä uusi tilanne minulle, sillä 





si pelaajille, sekä millainen johtaja 
olet. Nämä ovat myös selkeästi val-
mentamisen mielenkiintoisimpia, ja 
samalla vaativimpia osa-alueita.

– IFK:n valmentamisessa kommu-
nikointi ja johtaminen on avainase-
massa, sillä kolme meidän viidestä 
valmentajistamme ovat uusia, sa-
malla kun myös joukkueessa on ol-
lut paljon vaihtuvuutta. Tämän takia 
on selvää, että meidän täytyy puhua 
paljon valmennustiimissä, jotta ym-
märrämme toisiamme ja sitä, miten 
katsomme jalkapalloa lajina. Urhei-
lullisesti tuloksemme ovat olleet 
heikkoja, mutta mielestäni ei ole 
syytä panikoida, sillä näen, että mei-
dän yhteinen tekemisemme ja ke-

”Jalkapallo ei ole mitään 
ilman kannattajia, ja 
haluaisin joskus kenties 
matkustaa heidän 
bussilla kotiin voitetun 
vieraspelin jälkeen”

hittyminen joukkueena menee koko 
ajan parempaan suuntaan. Pelilli-
sesti uskon pallonhallintaan ja syöt-

töpeliin, ja samalla painotan aina 
myös pelaajille sitä, missä vaihees-
sa peliä olemme, ja miten kaikkien 
ratkaisujen tulisi olla suhteessa sii-
hen. Ensin on tärkeää onnistua itse 
maalinteossa, jonka jälkeen tärkein-



tä on, ettei vastustaja pääse teke-
mään maalia. Tämän takia kaikkien 
ratkaisujen pelin sisällä täytyy olla 
suhteessa siihen, mikä tilanne on 
sekä paljonko on aikaa pelikellossa.

Thodesenin perhe jäi Norjaan asu-
maan, joten Tor on Helsingissä yksin 
tällä hetkellä. Valmennusasiat pyöri-
vät tästä syystä lähes koko ajan mie-
lessä, mutta Helsinki ja Suomi tar-
joavat kuitenkin myös vapaa-ajan 
mahdollisuuksia maailmaa näh-
neelle norjalaiselle.

– Olen koko ikäni asunut meren ran-
nalla, joten olen luonnollisesti tyy-
tyväinen siitä, että Helsingissä on 
paljon hienoja rantoja. Pidän paljon 

kalastuksesta, joten sitä tulen var-
masti tekemään täällä Suomessa 
asuessani, sekä merellä että Jär-
vi-Suomen alueella. Ammattilaisuus 
jalkapallon parissa asettaa kuiten-
kin paljon rajoitteita vapaa-ajalle, 
sillä pelit ovat yleensä viikonloppui-
sin, jonka takia en ole edes Norjassa 
asuessani pystynyt osallistumaan 
esimerkiksi ystävieni järjestämiin 
juhliin kovinkaan usein. Pystyn kui-
tenkin katsomaan jalkapalloa myös 
ihan puhtaasti katsojan roolissa, ja 
olen usean ystävän kanssa matkus-
tanut lähes jokaisiin jalkapallon EM- 
tai MM-kisoihin aina 90-luvulta asti.

Haastattelua tehdessä Thodesenilla 
on ollut mahdollisuus nähdä IFK:n 
kannattajat tositoimissa kahden 
ottelun ajan, ja on ollut erittäin va-
kuuttunut näkemästään.

– Olin erittäin mielissäni, kun näin 
kuinka paljon kannattajia oli paikan 
päällä Seinäjoella kauden avausot-
telussa. Mielestäni on ainutlaatuis-
ta, että noin paljon ihmisiä mat-
kustavat busseilla useita tunteja 
tullakseen katsomaan otteluitam-
me. Yleisömäärät ovat Suomessa 
yleisesti pienempiä kuin Ruotsissa 
ja Norjassa, mutta aktiivisten kan-
nattajien suhteen näen, että täällä 
IFK:ssa ollaan aika tasoissa näiden 
maiden kanssa. Kannattajien tar-
joama äänekäs tuki auttaa meitä 
todella paljon peleissä. Jalkapallo 
ei ole mitään ilman kannattajia, ja 
haluaisin joskus kenties matkus-
taa heidän bussilla kotiin voitetun 
vieraspelin jälkeen, Thodesen sanoo 
haastattelun lopuksi.
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