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HIFK:n ja HyPS:in välinen ottelu al-
koi HIFK:n osalta ryminällä, kun ko-
tijoukkue pääsi jo ottelun alussa 
yrittämään erikoistilanteesta. Maria 
Lavemäen kaunis keskitys tippui ta-
katolpalle, mutta HIFK ei saanut ti-
lannetta käytettyä hyväkseen. 

HIFK jatkoi kurinalaista pelaamis-
taan mikä tuotti tulosta kun ottelua 
oli pelattu 19 minuuttia. HIFK:n Han-
na Meinander pääsi Elina Tiusasen 
syötöstä laittamaan pallon vapaasti 
maaliin.

Ensimmäisen maalin jälkeen ottelun 
tempo tasaantui. Kumpikaan jouk-
kue ei päässyt maalipaikoille ja ot-
telua käytiin enemmän keskikentän 
herruudesta. Puolen tunnin pelaami-
sen jälkeen HyPS pääsi kokeilemaan 
pilkusta kun HIFK maalivahti Emma 
Äijö joutui rikkomaan. Anniina 
Jurvainen laittoi pallon itsevarmasti 
maaliin ja peli oli taas tasan. 

37. peliminuutilla Tiusanen laittoi 
HIFK:n takaisin johtoon mahtavalla 
viimeistelyllä, joka ei jättänyt HyP-
S:in maalivahdille mahdollisuuksia 
torjuntaan. 

HIFK otti maalin jälkeen ottelun taas 
haltuunsa keskikentällä. HyPS jou-
tui avaamaan omalta puoliskoltaan, 
joka taas päätyi HIFK:n pallonhallin-
taan.

HIFK käyttää hienosti Meinanderin 
nopeutta sekä Tiusasen nokkeluutta 
ja työmoraalia. Nita Metollin peliäly 
tuli hienosti keskikentällä esille, kun 
HIFK pääsi pelaamaan omaa peliään. 

Toisen puoliajan alkuhetkillä IFK 
pääsi heti yrittämään maalia mutta 
Enna Puskan yritys lensi niukasti yli 
maalin. Noin vartin pelaamisen jäl-
keen Metolli harhautti hienosti kaksi 
HyPS:in pelaajaa ja pääsi yrittämään 
boksin ulkopuolelta, mutta tämäkin 
laukaus meni vain niukasti ohi maa-
lin. Toisen puoliajan hallinta meni 
kuitenkin vieraille, eikä kauaakaan 
kun Iina-Emilia Pitkänen pääsi yrit-
tämään vierasjoukkueen ensimmäi-
sestä maalintekopaikasta toisella 
puoliajalla, mutta tuomari vihelsi 
pelin poikki paitsiona.

Seuraavan tilanteen HyPS sai va-
paapotkusta, mutta HIFK-koppari 
Emma Äijö luki keskityksen hienosti 
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Naisten edustusjoukkueen ensimmäinen kotiottelu



ja katkaisi syötön. 

HyPS otti toisen puoliajan puolivä-
lissä ottelua enemmän haltuunsa. 
Hyvinkääläiset painostivat hyvin, 
mutta eivät päässeet selviin maa-
lintekotilanteisiin. HIFK:n pääval-
mentaja Petja Puronen ohjeisti 
joukkuettaan intohimoisesti ja koti-
joukkue alkoi taas ottamaan ottelun 
temmosta otteen, mutta molemmat 
joukkueet jäivät paikoitta. 

Ottelu jatkui tasaisesti, kunnes HyPS 
pääsi vastahyökkäyksestä tasoitta-
maan ottelun.

Tasoitusmaalin jälkeen molem-
mat joukkueet alkoivat nälkäisesti 
taistelemaan johtoasemasta. HyPS 
haastoi jatkuvasti Styrmanin laidal-
ta, mutta tuloksetta. HIFK taas yritti 
avata peliä keskeltä, mutta kotijouk-
kuekaan ei päässyt maalipaikoille, 
Tiusasen ja Meinanderin yrityksistä 
huolimatta. Seuraava maalinteko-
paikka aukesi HIFK:ille ja Tiusasel-
le. Tiusasen yritys kuitenkin osui 
tolppaan. Vain muutama minuutti 
myöhemmin mentiin toisessa pääs-
sä, kun Jurvainen pääsi yrittämään 
maalin edestä, mutta veto lähti suo-
raan kohti Äijöä, joka liimasi pallon 
ilman ongelmia. Seuraavan maalin-
tekotilanne tuli taas vieraille, kun 
HyPSin Oona Vuoltee pääsi mah-
tavan harhautuksen jälkeen lauko-
maan, mutta tällä kertaa oli HyPS:in 
vuoro osua tolppaan. 

HIFK pääsi ottelun loppuun yrittä-
mään vielä kulmapotkusta joku 
päättyi vastustajan purkuun, sa-

maan hengenvetoon tuomari vihelsi 
pilliin, ottelun päättymisen merkiksi.

HIFK:n päävalmentaja Petja Purosen 
mukaan ottelusta löytyi paljon posi-
tiivista, mutta parannettavaa on. 

Ensimmäinen puoliaika meni hyvin, 
ja päästiin pelaamaan omaa peliä, 
avattiin maata pitkin, ja pelaajat an-
toivat hyviä syöttöjä. Toisessa puo-
liajassa oli paljon parannettavaa 
ja huomasi että meillä oli hieman 
kapea pelaajamäärä. Meillä oli 12 
pelaajaa,  joista osa puolikuntoisia. 
Osalla pelaajilla kramppasi jalka ja 
keskikenttäpelaajalla kramppasi 
vatsa. Saatiin kuitenkin piste kotiin, 
kommentoi Puronen.

Se että pystyisimme pelaamaan 
isolla kentällä, meidän tehokasta 
syöttelypeliä, sitä HIFK:n jalkapalloa, 
niin meidän pitäisi saada enemmän 
pelaajia otteluihin. On ollut paljon 
pelaajia poissa ja se näkyy kentällä. 
Meiltä puuttui hyökkääjistöstä yksi 
todella iso pelaaja, Mellis (Melindra 
Andler) mutta Elina (Tiusanen) ja 
Hanna (Meinander) tekivät todella 
paljon hommia ja pelasivat hienosti. 
Meillä on todella hyvät kärkipelaajat 
jotka ovat erittäin kovassa kunnos-
sa. 

Seuraavaan otteluun pieniin asioi-
hin pitää ottaa enemmän huomiota. 
Jos pelataan koko ottelu, niinkuin 
pelattiin tämän ottelun ensimmäi-
sellä puoliajalla, niin alkaa näyttä-
mään hyvältä, Puronen kiteytti.



VASTUSTAJA     
      TÄNÄÄN

KuPSin eli Kuopion Palloseuran his-
toria ulottuu ajassa melkein sata 
vuotta taaksepäin, sillä seura pe-
rustettiin vuonna 1923. Kuopiolai-
set ovat onnistuneet voittamaan 
Suomen mestaruuden viisi kertaa, 
joista viimeisin kerta on vuodelta 
1976. Lisäksi seura on myös voit-
tanut Suomen cupin kaksi kertaa, 
sekä Liigacupin kertaalleen. Seuran 
edustusjoukkue on pelannut Suo-
men korkeimmalla sarjatasolla sel-
vän enemmistön historiastaan, ja on 
vuodesta 2008 pelannut Veikkauslii-
gassa.
 
HIFK:ta vuosina 2010-2011 ja 2013-
2016 valmentanut Jani Honkavaara 
toimii nyt kolmatta kauttaan KuP-
Sin päävalmentajana. Joukkue on 
Honkavaaran alaisuudessa mene-
stynyt varsin hyvin, ja tuloksina on 
ollut kakkossija kaudelta 2017 sekä 
kolmossija viime kaudelta. Viime 
kaudella KuPS pelasi UEFA Euroop-
pa-liigan karsinnoissa, mutta ei on-

nistunut menemään jatkoon parista, 
jossa vastustajana oli FC Kööpenha-
mina. Viime kauden kolmossijasta 
johtuen KuPS tulee tälläkin kaudella 
pelaamaan paikasta Eurooppa-lii-
gassa.
 
KuPSin alkukausi on ollut aiempien 
kausien tahtiin verrattuna vaisu, 
sillä joukkue ei onnistunut voitta-
maan yhtään ottelua ensimmäisen 
neljän kierroksen aikana. Joukkue 
pelasi tasapelit RoPSia, FC Lahtea 
ja HJK:ta vastaan, jonka jälkeen se 
vielä hävisi FC Hongalle lukemin 0-3. 
Tästä eteenpäin joukkueen peliesi-
tykset ovat kuitenkin parantuneet, 
ja nyt on tullut kolme voittoa RoPSis-
ta, IFK Mariehamnista sekä KPV:sta.
Joukkueen vaihtuvuus on ollut viime 
kauteen verrattuna varsin maltillis-
ta, joten joukkue lähtee kauteen ko-
vin odotuksin. Uusina vahvistuksina 
rinkiin ovat liittyneet Issa Thiaw Il-
veksestä, Cem Felek virolaisesta Le-
vadiasta, Babacar Diallo Itävallan St. 

Nimi: Kuopion Palloseura 
Perustettu: 1923 
Kotistadion: Savon Sanomat Areena
Paras maalintekijä:  



Pöltenista, Juho Pirttijoki Sundsval-
lista, Vinko Soldo Dinamo Zagrebis-
ta sekä Tommi Jyry HIFK:sta. Viime 
kauden joukkueesta ovat puolesta-
an poistuneet Henri Toivomäki, Joni 
Mäkelä, Johannes Kytilä sekä 
Hamed Coulibaly.

Suurimpia onnistujia ovat alku-
kauden aikana olleet keskikentt-
äpelaajat Rasmus Karjalainen ja 
Petteri Pennanen, sekä brasilia-

laishyökkääjä Rangel, jotka kaikki 
ovat onnistuneet maalinteossa jo 
kolmesti alkukauden aikana. Maa-
lissa on puolestaan ollut kaikissa 
otteluissa 25-vuotias Otso Virtanen, 
joka on toiminut seuran ykkösmaa-
livahtina kaudesta 2017 lähtien. HIF-
K:lla on siis erittäin kova joukkue 
vastassa sunnuntaina, sillä KuPS on 
osoittanut vaarallisuutensa hyök-
käyspäädyssä jo useamman kerran 
tällä kaudella.

Petteri Pennanen

SEURAA HÄNTÄ:

28-vuotias keskikenttäpelaaja Petteri Pennanen on aloittanut 
kauden ryminällä, ja onnistunut jo kolmesti maalinteossa alku-
kauden seitsemässä Veikkausliigaottelussa. Hyökkäävän keski-
kenttäpelaajan roolissa viihtyvä Pennanen pelasi viime kau-
della uransa parhaan kauden, kun 33 ottelussa syntyi 12 
maalia. Maalintekovauhdin kiihtymistä kuvastaa 
se, että Pennanen on ennen viime kautta uralla-
an pelannut seitsemän kautta Veikkausliigaa 
ja tehnyt tässä ajassa yhteensä 21 maalia.

Pennanen on KuPSin lisäksi edustanut ural-
laan myös TPS:ää ja RoPSia. Lisäksi hän on 
päässyt urallaan pelaamaan myös ulko-
mailla kahteen otteeseen. Vuosien 2009 ja 
2011 välillä Pennanen pelasi hollantilaisen 
FC Twenten organisaatiossa, ja vuosi 2017 
meni Puolan toiseksi korkeimmalla sarja-
tasolla  Pennasen edustaessa Miedz Leg-
nica -nimistä joukkuetta. Puolan reissun 
jälkeen mies on edustanut kuopiolais-
joukkuetta ja ollut mukana rakentamassa 
sitä hyvää menestystä, johon Kuopiossa on 
viime vuosina totuttu.
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OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 8.5.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 Ilves 6 3 3 0 5:1 12

2 SJK 7 3 3 1 6:4 12

3 KuPS 7 3 3 1 13:12 12

4 HJK 8 2 5 1 7:8 11

5 IFK Mariehamn 6 3 1 2 14:8 10

6 FC Inter 7 3 1 3 14:10 10

7 FC Honka 6 3 1 2 10:9 10

8 Lahti 6 1 4 1 7:7 7

9 Rovaniemi 7 2 1 4 5:10 7

10 VPS 6 0 5 1 6:7 5

11 HIFK 6 1 2 3 4:5 5

12 KPV 6 0 1 5 3:13 1

vs. HJK vs. FC Honka20.4.23.4. 1-1 0-3

vs. FC Honka

vs. RoPS

vs. RoPS

vs. IFK M

26.4.

1.5.

29.4.

3.5.

2-0

1-0

0-1

3-4

vs. IFK M vs. KPV5.5.8.5. 1-1 3-1

vs. FC Lahti vs. HJK13.4.15.4. 0-1 0-0



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 Otso Virtanen MV

16 Miika Töyräs MV 

2 Kalle Taimi
3 Reuben Ayarna
4 Tony Miettinen
6 Saku Savolainen
7 Rasmus Karjalainen
8 Petteri Pennanen C

9 Lucas Rangel
10 Ats Purje
11 Ilmari Niskanen
13 Luis Carlos Murillo
15 Babacar Diallo
17 Tabi Manga
18 Juho Pirttijoki
19 Cem Felek
20 Ville Saxman
22 Arttu Heinonen
23 Issa Thiaw
24 Jere Hiltunen
25 Tommi Jyry
28 Jiri Nissinen
30 Joel Vartiainen
32 Eetu Rissanen
33 Vinko Soldo

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

Jani Honkavaara
Valmentajat / Tränare

Luis Anula, Keith Armstrong, 
Hector Lasanta
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Jori Särkkä
Fysioterapeutti/ Fysioterapeut 

Jari Puustinen
Joukkueenjohtaja/Lagledare

Sami Miettinen, Tero Taipale
Huoltaja / Materialförvaltare

Sami Miettinen

HIFK KuPS

Erotuomari/Domare:  Atte Jussila AET 1: Jukka Honkanen 
AET 2: Arttu Kuukasjärvi
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K A P T E E N I N 

J O H D O L L A 

E T E E N P Ä I N
Teksti: Viktor Fagerudd    Kuvat: Niklas Günsberg    Layout: Edward Hultin

Hannu Patronen siirtyi HIFK:hon vuodenvaihteen 
tienoilla, ja valittiin muutama kuukausi myöhem-
min Veikkausliigaan nousseen joukkueen kapteen-
iksi. Kokenut keskuspuolustaja on nähnyt urallaan 
monta eri maata ja sarjaa, mutta on nyt uudenlai-
sen haasteen edessä punapaidassa. 



tui vasta viimeisten juniorivuosien 
aikana.

Olen siinä mielessä erilainen, etten 
oikeastaan koskaan unelmoinut 
ammattilaisurasta jalkapallon pa-
rissa, se oli enemmän sellaista piha-
pelimeininkiä aika pitkälti itselläni. 
Vielä 15-16 -vuotiaana ajattelin lähin-

– Lapsena jalkapallo oli minulle mel-
kein kaikki kaikessa ja suuri osa 
omaa lapsuutta. Pallon lisäksi ei 
kyllä juurikaan muita leluja tarvittu. 
Muistan, että potkin palloa koulus-
sa jokaisella välitunnilla, ja sitten 
pihalla pelattiin kavereiden kanssa 
kaikki illat ja viikonloput. Ei silloin 
paljon muusta tiedetty. Lisäksi pe-
lasin talvisin myös lätkää, vaikk-

en koskaan pelannut sitä missään 
joukkueessa. Sekä telinevoimistelu- 
että yleisurheilutaustaakin löytyy, ja 
esimerkiksi korkeushypystä on ollut 
paljon hyötyä myös futiksen kannal-
ta, Patronen kertoo lapsuudestaan.

Aloitin jalkapallon pelaamisen Es-
Passa, josta tie sitten pikkuhiljaa 
kulki Granin kautta Honkaan. Olen 
enimmäkseen pelannut puolusta-
jana junnuvuosista lähtien, mutta 
vanhempana juniorina tuli myös pe-
lattua ylemmän keskikentän roolis-
sa. Puolustajan paikka vakiintui kui-
tenkin sitten omaksi pelipaikaksi.

Jalkapallo on siis ollut mukana Han-
nu Patrosen elämässä niin kauan 
kuin mies itse pystyy muistamaan, 
mutta mahdollisuus luoda ammat-
tilaisuraa jalkapallossa konkretisoi-



nä että futis on hemmetin kivaa ja 
että viihdyn hyvin pelikentillä. Muis-
tan kuitenkin näiltä ajoilta että kat-
selin kun Hongan miesten joukkue 
treenasi ja mietin, että olisi siistiä 
olla tuolla messissä. Siinä meni sit-
ten reilu vuosi ennen kuin olin siel-
lä ringissä mukana treenaamassa. 
Seuran noustessa Veikkausliigaan 
toiminta muuttui ammattimaisem-
maksi, ja ehkä siinä vaiheessa rupe-
sin kunnolla ajattelemaan, että olen 
aika hyvä tässä, ja että kannattaisi-
ko tähän panostaa enemmän.

Patronen vakiinnutti pelipaikkansa 
FC Hongan Veikkausliigamiehistös-
tä, ja menestystäkin tuli joukkueel-
le. Espoolaisjoukkue sijoittui sarjan 
kärkinelikkoon jokaisella kaudella, 
jolla Patronen oli mukana joukku-
eessa. Sekä joukkueen että Pat-
rosen henkilökohtainen menes-
tys huomattiin myös muualla, 
mikä ajan myötä johti uusiin 
mahdollisuuksiin jalkapallou-
ralla. Siirto ruotsalaiseen suur-
seuraan Helsingborgiin tapah-
tui vuonna 2008, ja puolustaja 
pelasi siellä reilut kolme kautta. 
Siirtyminen norjalaiseen Sogn-
daliin neljä vuotta myöhemmin 
tarjosi erilaisen haasteen, kun 
uutena työympäristönä oli 
huomattavasti pienempi 
seura Helsingborgiin 
verrattuna. Patro-
nen näkee tiettyjä 
samoja asioita 
tämän kauden 
IFK:ssa kuin 
mitä Sognda-
lissakin oli.

– Olihan ne Ruotsissa vietetyt vuo-
det huikeeta aikaa. Menestys oli tosi 
hyvää silloin kun itse olin siellä, tuli 
yksi Ruotsin mestaruus ja kaksi 
cupin voittoa joukkueelle. Norjassa 
puolestaan edustin pientä seuraa ja 
sain paljon vastuuta, eli siellä oli tiet-
tyjä samoja asioita nykyhetkeen ver-
rattuna. Joukkue pyrki pelaamaan 
fyysistä futista, joten asetelmat siel-
lä oli tietyllä tapaa samanlaiset kuin 
mitä ne nyt on IFK:ssa. Tämä IFK-pro-
jekti tuntui minusta mielenkiintoi-
selta heti alusta lähtien ja halusin 
lähteä siihen mukaan. Toivottavasti 
pystymme täällä rakentamaan jo-
tain uutta ja pysyvää.

Alkukausi oli niin joukkueelle kuin 
Patrosellekin haastavaa 

aikaa. Joukkue kulki 
tappiosta toiseen 

Suomen cupissa, 
ja Patronen itse 
loukkaantui heti 

c u p - t a i p a l e e n 
a l k u m e t r e i l l ä . 

Toipuminen kesti 
pari kuukautta, ja 

toppari pääsi seuraa-
van kerran kentälle 



Veikkausliigan kotiavauksessa FC 
Lahtea vastaan. Kapteenin mieles-
tä joukkueen peliesitykset menevät 
koko ajan parempaan suuntaan, 
minkä johdosta myös tulokset ovat 
parantuneet.

Edellisessä haastattelussa taisin 
sanoa silloin talvella, että haluan 
pelata ehjän kauden, ja sittenhän se 
käsi meni suurin piirtein seuraavas-
sa pelissä. Joten koputan tässä puu-
ta, ja toivon, että tuo oli se tämän 
kauden loukkaantuminen, kun niitä 
yleensä tulee yksi per kausi. Toivot-
tavasti ne oli siinä nyt, ja että nyt 
pääsen pelaamaan niin paljon kuin 
mahdollista. Joten kauden pääta-
voite on itselleni se että pääsen pe-
laamaan ehjän kauden, auttamaan 
joukkuetta ja nauttimaan futiks-
en pelaamisesta. Tässä iässä osaa 
enemmän nauttia siitä, että joukkue 
pelaa hyvää futista ja pelaa täydellä 
sydämellä, eikä se pelkkä tulos enää 
ole se ainoa tärkeä asia. 

Helpot virheet ollaan nyt saatu pois, 
ja puolustus pitää paremmin, et-
tei päästetä enää helppoja maaleja. 
Mielestäni kentällä näkyy nyt myös 
se, että pikkuhiljaa pystytään enem-
män luottamaan toisiimme kentällä, 
kun yhteistä pelihistoriaa rupeaa 
olemaan enemmän, Patronen kertoo 
nykytilanteesta.

Ulkomailla vietettyjen vuosien jäl-
keen Patronen palasi Veikkauslii-
gaan ja tällä kertaa HJK:hon, jossa 
mies pelasi kaksi viimeistä kautta. 
Hänellä on siis nyt kokemusta Sta-
din Derbyistä molempien joukkuei-

den paidoista, ja näkee joukkueiden 
lähtökohdissa tiettyjä eroja. 

HJK:lle derbyt ovat käytännössä 
pakkovoittoja, kun taas IFK:ssa voi 
lähteä haastajan asemassa pelaa-
maan, ja näyttämään miten homma 
hoidetaan, kun suuria paineita ei ole. 
Joten kyllä derbyssä on erilaista se, 
että kumman paidassa pelaa. IFK-fa-
nit ovat tietysti olleet tähän mennes-
sä ihan uskomattomia, ja varsinkin 



derbyssä. He eivät koskaan hylkää 
meitä vaikka kentällä olisi mikä ti-
lanne tahansa. Se on meille todella 
tärkeää, Patronen sanoo.

Kuten alussa todettiin, on jalkapallo 
aina ollut Hannu Patrosen elämässä 
mukana jollain tasolla. Mutta pys-
tyykö IFK:n tämän kauden kapteeni 
jättämään futikseen liittyvät aja-
tukset välillä pois, ja mitä hän tekee 
rentoutuakseen vapaa-ajallaan?

– Vien omia lapsia harrastuksiin, 
joista yksi on jalkapallo, jossa olen 
taas päässyt olemaan mukana. On 
ollut kivaa päästä tavallaan taas jal-
kapallon alkulähteille omien lasten 
harrastamisen kautta. Toinen asia 
josta tykkään on tehdä töitä käsillä-
ni, eli teen kotona paljon nikkaroin-
tihommia. Siinä taloa kunnostaessa 
saa helposti ajatukset pois jalkapal-
losta, Patronen kertoo haastattelun 
lopuksi.
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