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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

Vuonna 1935 perustettu IFK Marie-
hamn on Ahvenanmaan jalkapallo-
ilun suurin lippulaiva. Seura itses-
sään perustettiin tosin jo vuonna 
1919. Veikkausliigaan kaudeksi 2005 
noussut seura on kertaalleen pääss-
yt juhlimaan Veikkausliigan mesta-
ruutta, kun se kruunattiin Suomen 
kovimmaksi jalkapallojoukkueek-
si vuonna 2016. Vuonna 2015 seura 
saavutti myös Suomen Cupin voiton, 
silloin pitkäaikaisen päävalmenta-
jansa Pekka Lyyskin alaisuudessa. 
Satavuotiaalla seuralla on perintei-
tä myös muissakin lajeissa, kuten 
käsipallossa, jääkiekossa ja yleisur-
heilussa, mutta jalkapallo on selke-
ästi kirkkain.

Joukkueet kohtasivat viimeksi Suo-
men Cupissa, jolloin maarianhami-
nalaiset voittivat 3-0. Ottelut ovat 
historian saatossa olleet tasaisia, 
sillä viimeisestä viidestä keskinäi-
sestä ottelusta on kolmessa jaettu 
pisteet ja IFK Mariehamn on hake-
nut kahdesta ottelusta voiton. Vii-
meisin HIFK:n voitto on tullut Veik-
kausliigassa 2016, kun HIFK voitti 

maarianhaminalaiset vieraissa 2 - 5. 
Mainitsemisen arvoista on myös se, 
että IFK Mariehamn oli IFK:n kautta 
aikojen ensimmäinen vastustaja 
Veikkausliigassa keväällä 2015, kun 
joukkueet tasasivat pisteet Maari-
anhaminassa lukemin 1-1.

Joukkuetta valmentaa jo neljättä 
kauttaan Peter Lundberg, joka nou-
si seuran päävalmentajaksi Lyyskin 
jäätyä eläkkeelle syksyllä 2015. Ensin 
Lundberg toimi päävalmentajana 
yhdessä Kari Virtasen kanssa kau-
della, jolloin joukkue voitti Suomen 
mestaruuden, ennen siirtymistä 
täysimittaiseksi päävalmentajaksi. 
Lundberg on myös edustanut maa-
rianhaminalaisseuraa hyökkääjänä 
vuosina 2000-2007.

Tunnetuin pelaaja tämän kauden 
joukkueessa on tietysti moneen ker-
taan Huuhkajia edustanut Daniel 
”Daja” Sjölund, joka palasi tälle 
kaudelle takaisin kasvattajaseura-
ansa. Veikkausliigaa Sjölund ei kui-
tenkaan ole vielä ennen tätä kautta 
pelannut. Sjölund siirtyi IFK Norrkö-
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Paras maalintekijä:  Aristote Mboma (4)



pingin U21-joukkueeseen Marieham-
nista, ja mies vietti Ruotsissa koko 
pelaajauransa ennen siirtoa takai-
sin kasvattajaseuraansa. Sjölundin 
välit kasvattajaseuraansa ovat kui-
tenkin koko ajan pysyneet läheisinä, 
joten paluuajankohta on varmasti 
ollut hyvin pitkälti ajan kysymys. 
Sjölund onnistui lisäksi houkuttele-
maan kaksi muutakin pelaajaa Norr-
köpingistä Maarianhaminaan, kun 
Hampus Lönn ja Tarik Hamza siirty-
ivät länsinaapurista Ahvenanmaalle.

Muita vahvistuksia tälle kaudelle 
ovat muun muassa SJK:sta siirtynyt 
Aristote Mboma, TPS:n paidasta 
siirtynyt Riku Sjöroos sekä RoPSis-
ta tullut Lassi Järvenpää. Toiseen 

suuntaan on myös ollut pelaajalii-
kennettä. Aleksei Kangaskolkka, 
Kristian Kojola ja Gabriel Petro-
vic lopettivat pelaajauransa viime 
kauteen, kun taas Julio Fernandes, 
Pontus Åsbrink, Nicklas Maripuu ja 
Igor Levchenko siirtyivät Ruotsiin. 
Lisäksi kolme kautta Suomessa 
pelannut Ivan Tatomirovic siirtyi 
Kroatian sarjaan.

HIFK:n tämän kauden joukkueesta 
Joel Mattsson tuntee maarianhami-
nalaisjoukkueen todella hyvin, sillä 
täksi kaudeksi HIFK:hon siirtynyt 
pelimies on IFK Mariehamnin oma 
kasvatti.

Rick Ketting

SEURAA HÄNTÄ:

Hollantilaistoppari on aloittanut ensimmäisen Veik-
kausliiga-kautensa mahtavasti. Neljässä ot-
telussa on syntynyt kolme maalia. Se on 
yksi maali 120 minuutin välein, mikä 
on todella kova saavutus topparilta. 
23-vuotias toppari siirtyi IFK Marie-
hamniin Hollannin toiseksi kor-
keimmalta sarjatasolta, Go Ahead 
Eaglesin riveistä. Hän on aikai-
semmin edustanut myös mm. 
Sparta Rotterdamia. Ketting 
on myös edustanut maataan 
U20 maajoukkueessa, pela-
ten kaksi ottelua joissa hän 
onnistui tekemään yhtä mon-
ta maalia, ja molemmat synty-
ivät samassa ottelussa 
Tshekin U20-maajoukkuetta vastaan.
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Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

HIFK IFK Mariehamn

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 3.5.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 Ilves 5 3 2 0 4:0 11

2 SJK 6 3 2 1 5:3 11

3 HJK 7 2 4 1 6:7 10

4 IFK Mariehamn 5 3 0 2 13:7 9

5 FC Honka 5 3 0 2 9:8 9

6 KuPS 6 2 3 1 10:11 9

7 FC Inter 6 2 1 3 11:10 7

8 RoPS 6 2 1 3 5:7 7

9 Lahti 5 1 3 1 6:6 6

10 VPS 5 0 4 1 6:6 4

11 HIFK 5 1 1 3 3:4 4

12 KPV 5 0 1 4 2:10 1

vs. HJK vs. RoPS20.4.23.4. 1-1 2-0

vs. FC Honka

vs. RoPS

vs. KPV

vs. KuPS

25.4.

1.5.

29.4.

3.5.

2-0

1-0

0-4

3-4

vs. SJK vs. HJK7.4.6.4. 1-0 2-1

vs. FC Lahti vs. FC Honka15.4.15.4. 0-1 1-3



12 Daniel Kollar MV

77 Arnold Origi MV

2 Tobias Vibe
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
22 Elsaid Maher
23 Nikolas Saira
24 Tero Mäntylä
25 Foday Manneh
34 Tuukka Andberg
50 Toró
80 Samuel Haglund
99 Njazi Kuqi

1 Marc Nordqvist MV

88 Oskari Forsman MV

30 Dan Sjöblom MV 

3 Robin Buwalda
4 Tarik Hamza
5 Rick Ketting
6 Petter Hemming
7 Riku Sjöroos
8 Robert Crawford
9 Simon Silverholt
10 Robin Sid
13 Lassi Järvenpää
14 Aristote Mboma
15 Amos Ekhalie
16 Aapo Mäenpää
18 Scott Beeks
19 Joel Karlström
20 Daniel Sjölund
21 Hampus Lönn
22 Gustaf Backaliden
23 Dylan Murnane
24 Johan Sundman
31 Keaton Isaksson

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

Peter Lundberg
Valmentajat / Tränare

Daniel Norrmén
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Johan Sundman
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare

Kristoffer Weckström
Joukkueenjohtaja/Lagledare

Jan-Ove Eriksson

HIFK IFK M





MIES 
TOLPPIEN 
VÄLISSÄ

IFK:hon siirtyi maaliskuun yhdeksäs päivä maalivahti, 
jonka tapaista ei olla seurassa aiemmin nähty. Norjan 
cupin voittaja, Kenian maajoukkueen entinen maali-
vahti joka on edustanut maataan sekä MM- että AFCON-
kilpailujen karsinnoissa 23 kertaa. Kyseessä on vaati-
maton mies, jolle jalkapallo on enemmän kuin laji - se 
on hänelle elämäntapa.

Teksti: Frans Danakas Kuvat: Niklas Günsberg   Layout: Edward Hultin



IFK:n uusi maalivahti Arnold Otie-
no Origi kuuluu perheeseen, jota on 
miehen kotimaassa, Keniassa ku-
vailtu ‘’kuolemattomaksi perheek-
si, joka on luotu pelaamaan jalka-
palloa’’. Tämä väitös pitää hyvinkin 
paljon paikkansa sillä perheeseen 
lukeutuu kuusi nykyistä tai entis-
tä ammattilaista jalkapalloilijaa. 
Crystal Palacessa try-outilla käynyt, 
1.90m pitkä maalivahti on silti ääret-
tömän vaatimaton. Kun mies saapui 
ensimmäistä kertaa Helsinkiin, va-
kuuttui hän siitä, että täällä hän ha-
luaa asua ja pelata.

– Kun olin Helsingissä ensimmäistä 
kertaa, olin tapaamassa päävalmen-
tajaa ja muistan miettineeni miten 
kaunis kaupunki tämä on. Halusin 
nähdä kaupunkia koko ajan enem-
män sillä se oli niin näyttävä. Mie-
tin, että odotan innolla kesää, sillä 
luonto on niin suuressa roolissa täs-

sä kaupungissa, että täällä on väki-
sinkin kaunista kesällä, Origi sanoo 
päästäessään samalla suuren hy-
myn valloilleen.

– Se (Helsinki) vaikutti paljon pää-
tökseeni siirtyä HIFK:hon. Tämä on 
kaupunki jossa asun hyvin mielel-
läni. Suomalaiset ovat todella avu-
liaita ja mukavia. Pelaajat auttoivat 
minua asettumaan aloilleni. Maali-
vahti valmennus sekä maalivahdit 
omaavat todella kovan työmoraalin. 
Olen todella onnellinen täällä.

Arnold Origi on edustanut urallaan 
monta seuraa, muunmuassa Lil-
lestrøm SK:ta jossa hän voitti Nor-
jan cupin. Origi on voittaja, joka tuo 
massiivisen määrän kokemusta 
seuraan. 

– HIFK:ssa on tietenkin suuria eroja 
joihinkin vanhoihin seuroihini, var-



sinkin Lilleströmiin. Tämä on jouk-
kue joka yrittää muovata itsestään 
huippuseuraa Veikkausliigassa. Sii-
nä saattaa mennä muutama vuosi, 
mutta sen takia me kaikki (pelaajat) 
olemme täällä. Me kaikki haluamme 
tehdä HIFK:sta ison seuran, ja jos mi-
nulla on mitään osaa seuran nosta-
misessa huipulle omilla suorituksil-
la, niin voin olla ylpeä.’’

 Olettaa saattaa, että juuri hänen ko-
kemuksen ja voittamisen kulttuurin 
takia, HIFK päävalmentaja Tor Tho-
desen nimesi Origin kapteenistoon.

– Se, että minut asetetiin HIFK:n kap-
teenistoon oli massiivinen kunnia’’, 
Origi sanoo kun ylpeys täyttää hänen 
kasvonsa.

– Tämä on historiallinen seura, ja 
yksi vanhimpia seuroja Suomessa. 
Tämän lisäksi HIFK on kovassa nou-

sussa, ja se on todella iso vastuu 
kuulua kapteenistoon täällä. Kun 
saavuin, luulin että seuran asema 
Veikkausliigassa ei ole niin korkeal-
la, mutta kun näin pelaajat ja fanit 
niin tiesin että tämä on suuri seu-
ra.  Tämä vastuu motivoi minua ole-
maan parhaimmillani ottelusta toi-
seen pelaajien ja fanien takia.

‘’Kun menen kentälle, 
tunnen olevani 
soturi, joka edustaa 
suurta perhettä‘’

Juttua kirjoittaessa, on Origi edus-
tanut HIFK:ta jo neljä kertaa. Hänen 
rakkaus faneja kohtaan on silti kä-
sin kosketeltavissa.

– Fanien edessä pelaaminen on to-
della motivoivaa. Olen seurannut 
Veikkausliigaa niin paljon kuin mah-
dollista, Origi kertoo.

Kokeneen maalivahdin ilme muut-
tuu välittömästi vakavemmaksi, 
kun hän alkaa aidolla intohimolla 
kuvailemaan Stadin Kingejä

– Olen ollut jo kolmella eri stadio-
nilla ja voin sanoa ilman mitään 
epäilystä, ja ilman puolueellisuutta 
että täältä löytyvät Suomen parhaat 
kannattajat, Origin äänestä paistaa 
päättäväisyys. ”Kaikki tietävät sen.’’

– Se, mitä arvostan heissä eniten on 
että he eivät ikinä luovuta. He eivät 
ikinä lopeta uskomasta ja luotta-
masta meihin. He antavat jokaises-
sa ottelussa 110- prosenttia. He ovat 



todella positiivisia, ja he ovat tyyty-
väisiä sinuun jos he näkevät että an-
nat itsekin 110- prosenttia kentällä. 
He ovat parhaat kannattajat kenen 
edessä olen ikinä pelannut.’

Origin vakava ilme muuttuu heti 
neutraalimmaksi ja mies muistelee 
hetken aikaansa Norjassa.

– Toisilla seuroilla saattaa olla hyviä 
kannattajia, mutta kun he ovat hä-
viöllä kuulet kuinka fanit alkavat hil-
jentymään, ja ehkä joka buuaamaan 
omia pelaajiaan. Mutta täällä, he 
seisovat aina pelaajien takana. Kun 
saavuin,  Jugi (Jukka Halme) kertoi 
kaiken faneista, mutta kun näin hei-
dät en ollut uskoa silmiäni. Minulle 
on suuri kunnia edustaa heitä.

 – Kun menen kentälle, tunnen oleva-
ni soturi, joka edustaa suurta perhet-
tä. Me annamme kaikkemme että he 
voivat olla meistä ylpeitä. Täällä pe-
laaminen ja heidän edustaminen on 
aivan massiivinen kunnia minulle.

Jalkapallo on ollut osa Origin elämää 
aina. Hän ei muista aikaa, kun hän 
ei olisi ollut pelaamassa jalkapalloa, 
joko Nairobissa, Kenian pääkaupun-
gissa, Norjassa tai Suomessa. 

Olen pelannut jalkapalloa niin kauan 
kuin vain muistan. Jo pienenä poika-
na potkin palloa isäni kanssa, joka 
pelasi ammatikseen jalkapalloa. 
Arnoldin isä Austin Oduor Origi tun-
netaan Keniassa lempinimellä Apu-
laissheriffi, sillä hän oli Kenian huip-
puseura Gor Mahian varakapteeni. 
Austin Origi pelasi urallaan keski-
kentän keskustaa, ja myöhemmin 

topparia. Hänet muistetaan hänen 
huippulaadukkaista syötöistään, ja 
edelleen yhtenä Kenian kaikkien ai-
kojen pelaajana. Arnold oppi paljon 
isältään, kunnes hän kaksitoista 
vuotiaana siirtyi pelaamaan maali-
vahtia. 

Pelaamisen lisäksi, Arnold Origilla on 
toinenkin harrastus joka on lähellä 
hänen sydäntään. Miehen kasvoille 
syttyy välittömästi lapsenomainen 
hymy kun aihe siirtyy jalkapallosta 
hänen toiseen intohimoon.  
– Rakastan lukea kirjoja. Olen aina 



rakastanut sitä ja tulen lukemaan 
kirjoja aina.  Yritän koko ajan lukea 
ja oppia enemmän.

Origilla on jo tulevaisuuden suunni-
telmat tehty. Epäilystäkään siitä ei 
ole, mihin se tulee liittymään.

– Minulla on jo suunnitelmia, että 
mitä aion tehdä pelaajaurani pää-
tyttyä. Ilman pienintäkään epäilys-
tä’’ Origi sanoo itsevarmasti.  ‘’Aion 
jatkaa töitä jalkapallon parissa. Se 
on ainut asia mitä osaan oikeasti 
tehdä, koska se on ollut aina osa elä-

määni. Vaikka suuntautuisin busi-
ness-alalle se tulee liittymään joten-
kin jalkapalloon. Tunnen jalkapallon 
läpikotaisin, kaikki pienet asiat mit-
kä siihen liittyy. En voi sanoa, että 
urani jälkeen minusta tulee lääkäri 
tai insinööri, koska en tiedä näistä 
asioista mitään. Mutta tiedän jalka-
pallon. Jalkapallon parissa, on niin 
paljon asioita mitä voi tehdä että 
löydän oman paikkani jostain. Ehkä 
valmentajana, ja ehkä ei. Ehkä maa-
livahtivalmentajana ja ehkä ei. Vielä 
en tiedä mitä se tulee olemaan, mut-
ta jalkapalloon se tulee liittymään.



SEURAAVA KOTIOTTELU
FÖLJANDE HEMMAMATCH

HIFK - KuPS

LIPUT/BILJETTER:
TICKETMASTER.FI/HIFKFOTBOLL

12.5. 18.30SUNNUNTAI 
SÖNDAG


