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Se tunne – kun tietää olevansa käheä 
huomenna, koska IFK tulee tekemään 
maaleja. Tunne – kun aistii kentän 
kastelun tuoman kosteuden ilmas-
sa ja näkee kundien lämmittelevän. 
Tunne – kun odottaa alkuvihellystä ja 
tietää jännittävänsä kohta päätösvi-
hellystä. Tunne – kun IFK tekee maalin 
ja riemu kuuluu Rautatientorille asti. 
Kaikki tämä hienon kotiyleisön kanssa 
ja edessä. Tunne. Otteluita voi katsoa 
tv:stä, mutta niitä ei voi KOKEA ja 
TUNTEA kaikilla aisteilla kuin paikan 
päällä. Sen takia tässä ollaan; sen 
takia odotetaan, valmistaudutaan ja 
tehdään kovaa duunia marraskuusta 
toukokuuhun. Kun alkuvihellys kuu-
luu, me olemme valmiita.
 
Ottelutapahtumia tullaan kehitt-
ämään kauden aikana ja luvassa on 
sekä etkoja, puoliaika-ohjelmaa että 
teemaotteluita. Sekä kentällä että sen 
ulkopuolella voin luvata, että tullaan 
näkemään entistä parempi IFK!
 
Edessä on jännittävä ja huikea taistelu 
Ykkösen voitosta. Joukkue on valmis, 
nälkäinen ja hyvin koottu. Toimistolla 
paiskitaan hommia sen eteen, että 
saadaan sekä taloudellinen pohja 
toiminnalle ja hyviä tapahtumia. Ko-
tiyleisö on elintärkeä meidän toimin-
nalle – ottelutuloista tulee todella iso 
osa meidän budjetista.
 
Siksi minulla on sinulle pyyntö. Voitko 

tuoda tänne vieraita? Voitko pyytää 
kaverin mukaan? Voitko tulla VIP-ra-
vintolaan syömään ennen otteluja? 
Kaikki tämä sataa seuran laariin – ja 
laari halutaan täydeksi. Silloin voi-
mme kehittää IFK:ta entistä ene-
mmän, ja luoda vahvan pohjan sekä 
tälle että seuraavalle kaudelle.
 
Nähdään otteluissa! Futis on parasta 
paikan päällä. 

 
Känslan – då du vet att du är hes i 
morgon, för att IFK kommer att göra 
mål. Känslan då du känner fukten 
i luften från planbevattningen, och 
ser killarna värma upp. Känslan då 
du väntar på startvisslingen – och 
vet att du snart kommer att spänna 
inför slutvisslingen. Känslan – då IFK 
gör mål och glädjen hörs ända till 
Järnvägstorget. Allt det här med och 
inför en fantastisk hemmapublik. 
Känslan. Man kan se matcherna på tv, 
men inte KÄNNA och UPPLEVA dem 
med alla sinnen annat än på plats. 
Och därför är vi här; därför väntar vi, 
förbereder oss och jobbar hårt från 
november till maj. Då startvisslingen 
ljuder är vi klara.
 
Vi kommer att satsa på matcheve-
nemangen under säsongen, och 
kommer att ordna bl.a. prematch- 
och halvtidsprogram, samt särskilda 
temamatcher. På plan och utanför 

Kauden alku

Säsongsstart



plan kan jag lova att du får se ett 
ännu bättre IFK.

 Framför oss har vi en spännande och 
hisnande fajt om segern i Ettan. Laget 
är klart, hungrigt och väl samlat. På 
kontoret jobbar vi hårt för att få en 
stabil ekonomisk grund för verksam-
heten, och goda evenemang. Hem-
mapubliken är livsviktig för oss – ur 
matchintäkterna kommer en verkligt 
stor del av vår budget.
 
Därför har jag en liten begäran till dig. 

Kan du hämta med dig gäster till våra 
matcher? Kan du be en kompis med? 
Kan du komma till VIP-restaurangen 
och äta före matchen? Allt det här 
fyller våra kistor, och med fyllda kistor 
kan vi bygga en ännu starkare bas för 
både denna och nästa säsong.
 
Vi ses på matcherna! Fotis är bäst på 
plats.
 
Christoffer Perret
Puheenjohtaja/Ordförande



HIFK  
2018:
KOHTI 
UUTTA 
NOUSUA
Tänään HIFK pelaa sarjan ensimmäi-
sen kotiottelunsa, ja tähtirintojen 
vieraaksi Telia 5G Areenalle saapuu FF 
Jaro Pietarsaaresta. Joukkueet 
kohtasivat viimeksi kaudella 2015, 
silloin Veikkausliigassa. Tämän jälkeen 
molempien tie on siis vienyt sarja-
porrasta alemmas. Kuten muistetaan, 
HIFK:n osaksi kyseinen kohtalo koitui 
viime syksynä karsintaotteluiden 
jälkeen.

Putoamisesta huolimatta tähtirinto-
jen talvikausi on sujunut varsin positii-
visissa merkeissä. Joukkue sai uuden 
päävalmentajan joulukuun alussa, 
kun reservijoukkue HIFK/2:n Kakko-
seen nostanut ja HIFK A:n SM-prons-
sille luotsannut Teemu Kankkunen 
otti vetovastuun. Aikaisemmin ”Tema” 
on toiminut HIFK:n edustusjoukkueen 
valmennusryhmässä vuosina 2010 - 
2015. Tämän valmennusnimityksen 
myötä HIFK:ssa ryhdyttiin kirkas-
tamaan punaista identiteettiä, joka 
edellisen kauden aikana pääsi pahasti 
haalistumaan.
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Hakan vierasottelussa Valkeakoskella. 
Punapaidat palasivat kotiin muka-
naan kolme tärkeää pistettä ottelun 
päätyttyä vierasvoittoon lukemin 1-2 
(1-1). Paikan päälle oli matkustanut yli 
200 HIFK:n kannattajaa, jotka osoitti-
vat jälleen miten tunnelma pidetään 
huipussaan sarjatasosta riippumatta. 
Voitto oli Stadin Kingeille varmasti 
maistuva, sillä viime kaudella tähti–
rinnat pääsivät juhlimaan täyttä 
pistepottia ainoastaan kahdessa 
vierasottelussa.

Tämän vuoden Ykkösestä ei löydy 
yhtään ylivoimaista ennakkosuosikkia. 
Kärkisijoille on HIFK:n lisäksi ehdolla 

Joukkueen runko pysyi hyvin kasas-
sa ja ryhmän kokenut kaarti onkin 
tehnyt selväksi halunsa päästä hyvittä-
mään viime kauden tapahtumat. HI-
FK:ta aikoinaan Kakkosesta Veikkaus-
liigaan nostamassa olleista pelaajista 
mukana ovat edelleen Jukka Halme,  
Matias Hänninen ja Esa Terävä. Vii-
meksi mainittu on jälleen joukkueen 
kapteeni, ja kukin herroista lähestyy 
200 sarjaottelun rajapyykkiä punai-
sessa tähtipaidassa. Uusista nimistä 
varsinkin toppari Jarkko Lahdenmäki 
ja keskikentän Fernando Cózar Torres 
ovat pelaajia, joilta odotetaan vahvaa 
panosta alkaneella kaudella.

HIFK:n A-pojat saavuttivat SM-prons-
sia viime kaudella, mutta nuorten 
peliaika edustusjoukkueessa jäi hyvin 
vähäiseksi. Tänä vuonna heille on 
huomattavasti isompaa roolia luvassa. 
Jo sarjan avausottelussa Valkeakos-
kella nuoremmasta kaartista näh-
tiin aloituskokoonpanossa toppari 
Tuukka Andberg, keskikentän Tommi 
Jyry sekä hyökkääjä Tuukka Kurki. 
Tähtirintojen voittomaalin järjestelivät 
puolestaan vaihdosta kentälle tulleet
Nikolas Saira ja Antti Ulmanen. 
Viimeistelystä vastannut 18-vuotias 
Ulmanen oli viime kaudella sekä HIFK 
A:n että HIFK/2:n paras maalintekijä.

Vaikka sarjan ensimmäinen kotiottelu 
on ohjelmassa vasta tänään, alkoi tä-
män kauden Ykkönen HIFK:n osalta jo 
ennen vappua. Tähtirinnat kohtasivat 
tuolloin toisen legendaarisen seuran, 
yhdeksänkertaisen Suomen mestarin 



mm. Kokkolan Pallo-Veikot, viime 
viikolla kohdattu AC Oulu sekä 
tämänpäiväinen vastustaja FF Jaro. 
Joka tapauksessa odotettavissa on 
että sarjassa pelataan paljon ristiin ja 
ratkaisun hetket venyvät pitkälle 
syksyyn. Kenties aina lokakuun 27. 
päivään saakka, jolloin Ykkösen 
viimeinen sarjakierros pelataan. 
Ykkösen voittaja nousee Veikkauslii-
gaan kaudeksi 2019, kun taas toiseksi 
sijoittunut kohtaa karsinnoissa liigassa 
sijalle 11 päätyneen joukkueen.

Jalkapalloa on tänä kesänä tarjolla 
runsain mitoin, sillä HIFK:lla on nyt 
ensimmäistä kertaa kaksi miesten 

joukkuetta liiton sarjoissa yhtä aikaa. 
Kakkoseen noussut HIFK/2 avasi kau-
tensa tasapelillä (0-0) vanhaa rakasta 
kiistakumppania Kiffeniä vastaan. 

HIFK/2 toimii tiiviissä yhteistyössä 
edustusjoukkueen kanssa tarjoten 
vastuuta loukkaantumisista toipuville 
sekä peliaikaa tarvitseville pelaajille. 
Kakkosjoukkueella on lisäksi tärkeä 
rooli seuran nuorten pelaajien ke-
hitystyössä. HIFK/2:n päävalmentaja 
Olli Harmainen kuului joukkueen 
valmennusryhmään jo viime kaudella, 
joten suuri osa pelaajista on hänelle 
entuudestaan tuttuja.

KUVA: NIKLAS GÜNSBERG
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Sarja on saatu vihdoin käyntiin ja 
voittotilikin meidän osalta avattua. 
Talvikausi tuntui jälleen kestävän 
ikuisuuden, joten on tätä jo odo–
tettukin. Vaikka viralliset pelit al-
koivatkin jo tammikuussa Suomen 
cupin merkeissä, meni alkuvuosi silti 
uuden pelitavan sisään ajaessa. Niin 
pelitavallisesti, kuin identiteetinkin 
puolesta. 

Viime vuoteen verrattuna tämän 
kauden IFK haluaa olla vahvasti 
eteenpäin, kohti maalia pyrkivä 
joukkue. Tehokas, aggressivinen, 
mutta silti järkevä. Tietyllä tapaa 
äijämäisempi, omasta tekemisestä 
ylpeä duunarijoukkue, jota vastaan 
on inhottava pelata. Joskus rapates-
sa roiskuu, mutta se kuuluu asiaan. 
Fokus on silti pidettävä itse pelissä. 
Haluamme olla myös taitava ja tyyli-
kästä jalkapalloa pelaava joukkue. 

Me haluamme tarjota kokemuksia ja 
elämyksiä. Haluamme olla joukkue, 
mihin yleisö ja kannattajat voivat 
samaistua ja mistä he voivat olla 
ylpeitä. Haluamme erottua ja olla 
IFK:n näköinen joukkue. Rakastettu 
ja vihattu. 

Päävalmentajan tervehdys

Rakenteeltaan joukkue on hyvä 
sekoitus kokeneempia pidempään 
seurassa pelanneita, sekä nuoria 
haastajia. Tulevaisuuden vastuun 
kantajia.  Tämä näkyy oikeastaan 
jokaisella pelipaikalla. 

Joukkueen pelaajamateriaali on siinä 
mielessä laaja, että valmennuksella 
on erilaisia vaihtoehtoja käytössään 
miettiessään avauskokoonpanoa, 
ilman että tekemisen taso kentällä 
juurikaan laskee. 

Kilpailutilanne pelipaikkojen suhteen 
on siis hyvä ja toivottavasti näkyy 
myös nälkänä kentällä.

Me haluamme tehdä tästä hyvän 
kauden ja siihen tarvitaan meidän 
jokaisen panosta. Niin kentällä, sen 
laidalla kuin katsomossakin.
Yhdessä me kaikki olemme osa tätä 
hienoa seuraa.

Toivottavasti siis näemme useasti 
tänä kesänä. Niin kotona kuin 
vieraissakin! 

Teemu Kankkunen
Päävalmentaja
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Sarjataulukko / Serietabell

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KPV 

Ekenäs IF

AC Oulu

FC KTP

FF Jaro

HIFK

AC Kajaani

Klubi 04

JJK Jyväskylä

FC Haka

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 9.5.2018

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

PISTEET 
POÄNG

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD
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2

2

2
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2
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1
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1

1

0
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1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

3

3

3

3

3

3

1

1

3 : 1

1 : 0

4 : 3

3 : 2

3 : 3

3 : 4

3 : 4

2 : 3

1 : 2

1 : 2

Seuraavat ottelut / Följande matcher

Edustusjoukkue

Kunto/Form

HIFK/2

21.5.  18:30 HIFK - Klubi 04
26.5. 18:30 EIF – HIFK
1.6.  18:30 JJK – HIFK
9.6.  17:00 HIFK – FC KTP
13.6. 18:30 HIFK – KPV
20.6.  18:30 AC Kajaani – HIFK
26.6. 18:30 HIFK – HAKA
30.6. 15:00 HIFK – AC Oulu

28.4.  Klubi 04 – FF Jaro
5.5. FF Jaro – KPV

5.5. 17:00 HIFK – FC KIFFEN
10.5. 16:00 Kaapo - HIFK
15.5. 18:30 HIFK - FC Jazz
20.5. 18:30 FC Honka/2 – HIFK
28.5. 18:30 HIFK – HJS
1.6. 18:30 HIFK - FC Espoo
10.6. 18:30 BK-46 – HIFK
16.6. 18:30 HIFK - KäPa

KOTIKENTTÄ/HEMMAPLAN: BOLLIS

0 : 2
1 : 3

28.4. HAKA – HIFK 1 : 2
9.5. AC Oulu – HIFK 3 : 1



HIFK FF Jaro
1 Tomi Maanoja MV

12 Danie Kollar MV

35 Atte Otronen MV

2 Jarkko Lahdenmäki
3 Pauli Kuusijärvi
4 Tommi Vesala
5 Nando Cózar
6 Jaakko Lepola
7 Daniel Rantanen
8 Jukka Halme
9 Pekka Sihvola
10 Antti Ulmanen
11 Otto-Pekka Jurvainen
13 Esa Terävä C

14 Tuukka Kurki
16 Tuomas Mustonen
17 Jani Bäckman
18 Matias Hänninen
19 Jirijoonas Kanth
20 Tommi Jyry
26 Reza Heidari
27 Hussein Mohamed
34 Tuukka Andberg
40 Nikolas Saira

1 William Rosenlöf MV

25 Emil Öhberg MV

2 Viktor Strömbäck
3 Ilari Antila
4 Pave Milosavljevic
5 Toni Takamäki
6 Johan Brunell
7 Thomas Kula
8 Kazuki Takahashi
10 Jonas Emet
11 Christopher Mandiangu
12 Kareem Moses
13 Kim Böling
15 Darvin Chavez
16 Severi Kähkönen
17 Toni Sjöstedt
18 Samba Sillah
19 Axel Vidjeskog
21 Jim Myrevik
22 Sasa Jovovic
28 Jusa Ihalainen
29 Anthony Olusanya
30 Seth Paintsil

Päävalmentaja / Chefstränare
Teemu Kankkunen
Valmentaja / Tränare
Ari Rantamaa
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare
Petri Pyhältö
Fysio / Fysioterap
Masi Salmi
Huoltaja / Materialförvaltare
Ludovic Thune
Lääkäri / Läkare
Aapo Haavisto
Joukkueenjohtaja / Lagledare
Joona Haavisto
Petteri Jutila

Chefstränare/Päävalmentaja  
Tomi Kärkkäinen 
Tränare/Valmentaja   
Calle Löf 
Målvaktstränare/ Maalivahtivalmentaja &
Lagledare/Joukkueenjohtaja 
Pontus Backlund

Erotuomari/Domare:  Mohammad Al-Emara 
AET 1: Elias Juvonen  AET 2: Juhani Karstila 



HIFK - HJK 30.9.2016, 2-0 
 

”Tilanne lähti omasta pitkästä pallosta 
meidän kenttäpuoliskolta. Salmikivi 
sai pallon haltuun, imi sopivasti puo-

lustajien huomion itseensä ja puhkaisi 
linjan, jonka taakse olin juossut omasta 
päädystä. Sain pallon haltuun ja näin, 
että etukulmassa on tilaa. Pallo meni 

maaliin, minkä jälkeen alkoi villit bileet. 
Menin sen verran sekaisin, että en aluksi 
jäänyt juhlimaan siihen missä Kingien 

massa oli vaan juoksin katsomon sivulle. 
Vasta jälkeenpäin olen tajunnut kuinka 

iso maali se oli seuralle.”

- PEKKA SIHVOLA

MAALI, JONKA MUISTAMME:
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Maailmalla huiman suosion saavut-
tanut Rockstar-energiajuomabrän-
di saapui Suomeen syksyllä 2008 
Servaalin maahantuomana. Koti-
maassaan Yhdysvalloissa tuote on 10 
myydyimmän virvoitusjuomamerkin 
listalla. Kansainvälisesti tuote tunne-
taan lukuisten rock-, räp- ja urheilus-
tarojen sekä extreme-lajien harrastaji-
en suosikkijuomana.

Jalkapallo on loistava lisä Rocksta-
rin värikkääseen maailmaan, toteaa 
Rockstar -brändin / Servaali Oy:n 
Myyntikanavajohtaja Derek Werner. 
Vaikka Rockstar on totuttu näkemään 
vahvasti yksilölajeissa, ei se missään 
tapauksessa tarkoita Rockstarin ole-
van vain yksilöiden tarina.

Rockstar on myös vahvojen, yksilöistä 
muodostuvien joukkueiden kump-
pani. Onkin hienoa aloittaa yhteinen 
taival erittäin hienon ja lähes legen-
daarisen organisaation, HIFK:n kanssa 

HIFK Fotbollin virallisena energiajuomakumppanina 
toimii jatkossa Rockstar

ja juuri jalkapallon saralla. HIFK ja 
Rockstar ovat valmiita kehittämään 
Suomen urheilumaailman viestiä yli 
lajirajojen kannattajillesekä kaikille 
muille. Urheilu on osa elämää ja siitä 
pitää nauttia!

Positiivisen energinen ja aktiivinen 
juomabrändi on juuri sopiva yhteis-
työkumppani HIFK:lle. Rockstar on 
myös aktiivisen elämäntyylin lähetti-
läs.

HIFK:n ja Rockstarin yhteistyön tavoit-
teena on pitkäaikainen, molempien 
toimijoiden ydinliiketoimintaa tukeva 
markkinoinnillinen ja myynnillinen 
yhteistyökumppanuus. Rockstar ja 
HIFK Fotboll yhteistyö mahdollistaa 
elämyksellisten sekä vahvaa yhtei-
söllisyyttä tukevien tapahtumien ja 
toimenpiteiden tuottamisen sekä 
jalkauttamisen.





Syntynyt: 12.9.1986 / Espoo
Pituus: 195cm
Twitter: @TomiMaanoja

Aiemmat seurat: 
Allianssi, Honka, AIK, Sandjeford, 
RoPS, KuPS, FC Lahti

Kasvattajaseura: 
VJS (Vantaan Jalkapalloseura)

Motto: 
“Ei ole tärkeintä että onnistuu, vaan 
se että yrittää!”

Rutiinit pelipäivinä: 
“Rutiinit ovat alkaneet vähentymään, 
mutta kahdesta asiasta pidän kiinni. 
Pelipäivän Päikkärit on tärkeää ja 
sen jälkeen noin kolme tuntia ennen 
ottelua alkaa “oma aika”.

#1 TOMI 
MAANOJA



IFK:n talven yksi parhaista uutisista oli 
“Psykon” allekirjoittama jatko–
sopimus, putoaminen liigasta 
Ykköseen ei riittänyt paljon nähneel-
le ja kokeneelle maalivahdille syyksi 
jättää seuraa, saatikka miehen usein 
kehumia faneja. Maanoja nimeää 
yhdeksi suurimmista syistä valita 
HIFK, sen että seurassa pelaa monia 
hyviä ystäviä jo junnuvuosilta, 
samalla mies toteaa juuri siinä piile-
vän erityisesti tämän vuotisen joukku-
een yksi vahvuuksista. 

– Nyt kun ennestään hyvät kaverit ovat 
vielä enemmän (joukkuekavereita), 
niin kyllä IFK:ssa pelaamisesta nauttii 
paljon enemmän kuin missään muus-
sa seurassa. 
 
On kulunut jo liki 10 vuotta siitä kun 
Maanojan rankkaritorjunta tuuletuk-
sineen U21 nuorten maajoukkueen 
EM-karsinnoissa Itävaltaa vastaan 
nousi viraaliksi ja johdatti Suomen 
nuorten EM-kisoihin. Tuolloin pari-
kymppinen maalivahti oli jo siirtynyt 
yhteen pohjoismaiden suurimmista 
seuroista, Tukholman AIK:hon, edessä 
siinsivät myös tulevat EM-kisat ja 
menestys seuran ykkösmaalivahti-
na. Kunnes koitti painajaismainen 
päivä ja miehen sääri murtui pahasti 
Assyriska -ottelussa, väliin jäivät niin 
nuorten EM-kisat kuin koko kausi 
ruotsissa, veskari joutui seuraamaan 
sivusta kun AIK voitti tuplamesta-
ruuden. Vajaaseen vuosikymmeneen 
on mahtunut Maanojan elämään ja 

uraan paljon asioita ja HIFK onkin 
miehelle jo kuudes seura Tukholman 
vuosien jälkeen. 

– Aikasemmin asetti tavoitteita 
ulkomailla pelaamisen suhteen ja 
tietenkin realiteetit olivat myös eri-
laiset, mutta tänä päivänä tavoite on 
enemmänkin tehdä asiat niin hyvin 
kuin mahdollista ja haluan pystyä 
nauttimaan pelaamisesta.

Maanojan odotukset Ykkösestä ovat 
nimenomaan odottavat, lähemmäs 
200 liigaottelua torjunut maalivahti 
pelaa nyt urallaan ensimmäistä kertaa 
ykkösessä, ainoastaan KPV nousee 
miehelle mieleen sarjan ennakkosuo-
sikkina tässä vaiheessa. Omanlaisena 
haasteena joukkueelle tälle kaudelle 
Psyko näkee käytännössä sarjatason 
vaihtumisen itsessään, vahvuutena 
kuitenkin IFK:lla on joukkuehenki ja 
tietysti upeat fanit. -“Saamme valta-
vasti energiaa faneilta, joka pelissä, 
joka hetki.”

Kesällä pelattavista jalkapallon MM-ki-
soista ei suosikkia Maanojalle löydy, 
sillä Italia ei tällä kertaa poikkeukselli-
sesti kisoihin selvinnyt.

– Uskotaan kuitenkin että jollain taval-
la vielä italialaiset keksivät tavan kam-
meta kisoihin mukaan, sillä haluan 
velä nähdä “Gigi” Buffonin pelaavan ja 
voittavan sekä MM-kisat että Mestarei-
den Liigan.



Syntynyt: 29.3.1994 / Seinäjoki
Pituus: 182cm

Aiemmat seurat: FC Honka, PS Kemi, 
PK-35, Gnistan
Kasvattajaseura: FC Honka

Motto: “Jos tehdään jotain, niin te-
hdään kunnolla mutta hymy huulil-
la!”

Rutiinit pelipäivinä: “Aamukävely on 
ollut jo pitkään sellainen herättely, 
sen jälkeen pyritään syömään aina 
samaan aikaan samanlainen ruoka. 
Lisäksi ihan näitä hassuja juttuja että 
laitetaan varusteet aina samassa jär-
jestyksessä ja sitten tärkeä asia on se 
että kotoa lähtiessä sänky pitää olla 
pedattu”

#12 DANIEL 
KOLLAR



Kollarin tie IFK:n joukkueeseen avau-
tui viime kauden lopussa, kun mo-
lemmat joukkueen maalivahdit olivat 
loukkaantuneina ennen Ykkösen 
karsintaotteluita. HIFK:n farmijoukku-
eena toimineesta Gnistanista löytyi 
kuitenkin apu ennen Honka matseja. 
Vaikka putoaminen liigasta oli loppu-
tulos, vakuutti nuorisomaajoukkueet 
kolunnut Kollar valmennusjohdon 
kaksivuotisen sopimuksen arvoisesti. 
 
Manchester United:n akatemiassakin 
näytillä käynyt maalivahti on suhteel-
lisen nuoresta iästään huolimatta eh-
tinyt jo kartuttaa kokemusta kolmelta 
korkeimmalta sarjatasolta Suomessa 
ja HIFK on miehelle lainasopimuksia 
lukuunottamatta viides seura. Unkari-
laisen isän kautta myös mahdollisuuk-
sia lähteä Unkariin on ollut useita ja 
mies on käynytkin useamman seuran 
luona. Kaudella 2014 liiga-debyytin 
Hongan riveissä tehneen Kollarin 
juuret ovat pohjanmaalla, mutta 
käytännössä maalivahti on kasvanut 
Espoossa. Maalivahtikaksikko Maa-
noja-Kollaria yhdistää siis vahvasti 
espoolaiset juuret ja molemmat her-
rat asuvat tälläkin hetkellä Espoossa 
lähellä toisiaan. 

Siinä missä kokeneemmalla Maan-
ojalla ei ole historiaa Ykkösestä, on 
Kollarilla kokemusta siitä miten jouk-

kue nostetaan Ykkösestä liigaan, 2015 
PS Kemin riveissä yli puolet otteluista 
pelannut “Dani” oli tärkeä tekijä seu-
ran noustessa liigaan. Kauden jälkeen 
mies siirtyi kuitenkin takaisin pääkau-
punkiseudulle, PK-35 Vantaan riveihin.

-“En ole sellainen pitkän aikavälin 
suunnittelija, että oikeastaan helpoin-
ta on itselle nähdä tämä kausi pelkäs-
tään, focus on siinä että nyt keskity-
tään nostamaan kauden päätteeksi 
Ykkösen voittopokaalia ja sitten ensi 
vuonna tehdä sama liigassa.”

Päällimmäisenä mieleen tämän kau-
den Ykkösestä Kollarilla tulee mieleen 
yksi sana, tasaisuus. -“Jokainen peli 
tulee varmasti  olemaan tosi tasainen 
ja haastava, ne joukkueet jotka saavat 
alusta “flown” päälle, menestyvät.” 

Kauppakorkeassa opiskeleva maali-
vahti viettää vapaa-aikansa tyttöystä-
vän sekä mäyräkoiran kanssa. 
Kesän jalkapallon MM-kisoissa ei Kol-
larin suosikkia nähdä, sillä Italian tie 
katkesi karsintoihin Ruotsia vastaan. 
Kuitenkin mielenkiintoiseksi seurat-
tavaksi hän nimeää nuorentuneen 
Saksan maajoukkueen. -“Kun kisoissa 
ei pelaa Suomea tai Unkaria, niin 
Italia on ollut se kantajengi, ei mitään 
väliä kuka voittaa.”
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Mikä auttaa Meitä tänään? 

IFK esiintyy tänään ensimmäistä 
kertaa uudella joukkueellaan rakkaan 
kotiyleisönsä edessä. Vaikka takana 
onkin jo kaksi vierasottelua, on koti-
avaus aina yksi kauden merkittävim-
mistä hetkistä joukkueelle. Ilmassa 
on odotusta, jännitystä, halua näyttää 
omaa osaamistaan ja ennenkaikkea 
täyttä tunnetta, kun pelaajat ovat val-
mistautuneet kohtaamaan FF Jaron 
ja kotiyleisön. 

Tiedostamme, että oikeanlaisen 
tunnetason löytäminen otteluun ja 
itsestään täyden kapasiteetin ulos-
mittaaminen suorituksessa ovat 
perusedellytyksiä menestyksen saa-
vuttamiseksi. Emme siis tule ottelun 
jälkeen toistelemaan kliseisiä lauseita 
taistelusta tai hyvästä yrityksestä, 
oli tulos mikä tahansa, vaan pidäm-
me kaikkensa antamista toiminnan 
lähtökohtana ja myös velvollisuutena 

kannattajillemme sekä itsellemme. 
Jos haluatte, että Me yhdessä autam-
me joukkueemme löytämään tämän 
lisäksi vielä ns. ylimääräisen puna-val-
koisen vaihteen pidetään yhdessä 
huolta, että kuulumme ja näymme 
koko ottelutapahtuman ajan.

Ottelussa tulee varmasti olemaan 
mukana runsaasti tunnetta, mut-
ta tämän lisäksi illan viihdyttävään 
jalkapallo-otteluun tarvitaan myös 
taidokkaita suorituksia. Parhaiden 
suoritusten esille saaminen vaatii 
rohkeutta ja iloa jota jokainen pe-
laaja haluaa näyttää. Tunnustetaan 
siis värejämme ja kannustetaan 
puna-valkoinen rohkeus ja ilo esiin 
pelaajistamme.

Mika Lönnström 
Urheilutoimenjohtaja

Punaista ja valkoista
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