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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:n vieraaksi saapuu tämänhet-
kinen sarjajohtaja FC Inter Suomen 
Turusta. Seura perustettiin vuon-
na 1990, kun Stefan Håkans päätti 
perustaa uuden jalkapalloseuran 
Turkuun. Seuran toiminta alkoi juni-
orijalkapallosta, ennen sen laajene-
mista myös edustusjoukkuetasolle 
parin vuotta perustamisesta. FC In-
ter nousi nopeasti alasarjoista aina 
Veikkausliigatasolle asti, jonne se 
nousi ensimmäistä kertaa vuonna 
1995. Kausi 1996 meni joukkueelta 
menestyksen osalta yli odotusten, 
mutta seuraavalla kaudella edessä 
oli putoaminen Ykköseen. Ykkösessä 
vietetyn kauden 1998 jälkeen turku-
laisjoukkue on pelannut Veikkauslii-
gassa.

Seuran menestys on ollut vaihtele-
vaa, mutta yksi kausi on sen histo-
riassa selkeästi yli muiden. Kauden 
2008 mestaruus tuli loistavan kau-
den jälkeen, sillä joukkue pelasi en-
simmäiset 17 ottelua kyseisellä kau-

della häviämättä peliäkään. Vaikka 
tahti hiljeni sarjan loppupuolella 
alkukauteen verrattuna hieman, ei 
joukkue missään vaiheessa menet-
tänyt sarjajohtoaan, ja näin ollen 
toistaiseksi ainoa Suomen mesta-
ruus oli varmistettu. Lisäksi FC Inter 
on kaksi kertaa voittanut Suomen 
Cupin, tarkemmin sanottuna vuosi-
na 2009 ja 2018.

Viime kausina joukkueen menestys 
on ollut vaatimatonta, sillä kolmen 
edellisen kauden paras sijoitus on 
ollut viimekautinen Veikkausliigan 
seitsemäs sija. Kaudella 2016 turku-
laiset taistelivat HIFK:n kanssa aina 
viimeiselle kierrokselle asti viimei-
sestä suorasta sarjapaikasta, jolloin 
taistelu kääntyi HIFK:n eduksi. FC In-
ter onnistui kuitenkin säilyttämään 
sarjapaikkansa Veikkausliigassa 
voittamalla TPS:n liigakarsinnois-
sa. Kausilla 2015-2017 joukkueiden 
pelatessa samaan aikaan Veikka-
usliigassa, ne myös sijoittuivat jo-
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kaisella kaudella enintään yhdeksän 
pisteen sisällä toisistaan.

Turkulaisryhmää luotsaa ensim-
mäistä kauttaan espanjalainen José 
Riveiro, joka tuli Turkuun oltuaan 
HJK:n kakkosvalmentajana kaksi ja 
puoli kautta. Riveirolla on jo taka-
naan verrattaen pitkä ura Suomen 
pelikentillä, sillä hän on lisäksi toi-
minut myös FC Hongan ja PK-35 
Vantaan valmennustiimeissä. Pelaa-
japuolella joukkueen isoimpia vah-
vistuksia on ollut lainasopimuksella 
norjalaisesta Stabækista pelaava 
Filip Valencic, Hollannista tullut 
Daan Klinkenberg sekä Espanjan 
sarjoista siirtyneet Alvaro Muñiz ja 
Luciano Balbi. Menopuolella voidaan 

mainita HIFK:hon siirtynyt toppari 
Tero Mäntylä sekä uransa lopettanut 
seuraikoni Ari Nyman. 

Tekstiä kirjoittaessa FC Inter johtaa 
tämän kauden Veikkausliigaa, ja 
alkukaden ottelut ovat tuottaneet 
viisi voittoa, kolme tappiota sekä 
yhden tasapelin. Joukkueen paras 
maalintekijä on odotetusti ollut slo-
venialaishyökkääjä Filip Valencic 
kuudella osumallaan. Lisäksi kon-
kari Timo Furuholm on onnistunut 
maalinteossa neljästi, ja Mika Ojala 
puolestaan kolmesti. On selvää, että 
HIFK:n tämänpäiväinen vastus on 
kovimmasta päästä kentän jokaisel-
la osa-alueella.

Timo Furuholm

SEURAA HÄNTÄ:

Timo Furuholm pelaa jo kymmenettä kauttaan FC Interis-
sä, jonne hän siirtyi ensimmäistä kertaa kaudeksi 2005. 
Hyökkääjän lopullinen läpimurto nähtiin mes-
taruuskauden jälkeen, kun Furuholm vii-
meisteli 11 maalia. 31-vuotias Furuholm 
on läpi uransa kamppaillut myös 
loukkaantumisten kanssa, mut-
ta on kunnossa ollessaan ollut 
huippuvahvistus joukkueelleen. 
Veikkausliigan maalikuningas 
vuosimallia 2011 on lisäksi pe-
lannut useamman vuoden Sak-
sassa, sekä edustanut Suomen 
A-maajoukkuetta 10 maaotte-
lun verran.







Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

HIFK FC Inter

OTTELUT
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JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 20.5.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 FC Inter 9 5 1 3 17:11 16

2 Ilves 8 4 4 0 6:1 16

3 FC Honka 8 4 2 2 13:11 14

4 SJK 9 3 4 2 9:8 13

5 KuPS 9 3 4 2 14:14 13

6 HJK 10 2 6 2 9:13 12

7 IFK Mariehamn 8 3 2 3 15:10 11

8 Lahti 8 2 5 1 10:7 11

9 Rovaniemi 9 3 1 5 6:11 10

10 HIFK 8 1 4 3 6:7 7

11 VPS 8 0 6 2 7:9 6

12 KPV 8 0 3 5 4:14 3

vs. HJK29.4.4-1

vs. FC Honka

vs. RoPS

vs. RoPS

vs. IFK M

7.5.

12.5.
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2-0

1-0

3-0

1-2

vs. IFK M

vs. KuPS17.5.

8.5. 1-1

1-0

vs. KuPS

vs. KPV

vs. FC Honka25.4.

12.5.

20.5.

1-1

1-1

3-2



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
9 Luís Henrique
10 Xhevdet Gela
11 Hussein Mohamed
13 Jakob Dunsby
14 Erikson Carlos
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

12 Henrik Moisander MV

13 Aati Marttinen MV

2 Luciano Balbi
3 Juuso Hämäläinen
4 Miro Tenho
5 Dan Klinkenberg
6 Daniel Kamy
8 Álvaro Muñiz
10 Filip Valencic
11 Albion Ademi
14 Elias Mastokangas
15 Timo Furuholm C
16 Niko Markkula
17 Mika Ojala
18 Lassi Viholainen
19 Aleksi Paananen
20 Hanson Boakai
21 Niilo Mäenpää
22 Arttu Hoskonen
24 Joona Järvistö
25 Mikko Kuningas
26 Eero Tamminen
28 Mikke Louhela

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

José Riveiro
Valmentajat / Tränare

Sergio Almenara
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Jani Meriläinen
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare 

Michel Bellver
Huoltaja / Materialförvaltare

David Moore
Fysio / Fysioterapeut

Ville Peltonen

HIFK FC Inter

Erotuomari/Domare:  Ville Nevalainen AET/AD 1: Samu Koskinen  
AET/AD 2: Jouni Lemettinen





Tero Mäntylä on nimi joka on taa-
tusti tullut tutuksi sekä Veikkauslii-
ga, että HIFK faneille. Mäntylä siirtyi 
täksi kaudeksi HIFK:hon FC Interistä, 
jossa hän onnistui voittamaan viime 
kaudella Suomen- Cupin. Mäntylä 
kellotti Veikkausliigassa joukkueen 
kolmanneksi suurimmat peliminuu-
tit, ja kuului Interin profiilipelaajiin.
Mäntylä on tuonut ison kasan koke-
musta puolustukseen, ja on ollut to-
della iso osa HIFK puolustusta, joka 

on päästänyt vain seitsemän maalia 
tällä kaudella.  Pelaajana kovamai-
neinen toppari on puolustuspään 
johtohahmo, joka tykkää organisoi-
da joukkuettaan. Hän on myös hyvä 
jalalla, sekä ilmassa.

Sopeutuminen on joukkueen uu-
delta topparilta sujunut hyvin. Se ei 
mikään hirveä yllätys ole pelaajalta 
joka on päässyt hakemaan koke-
musta, ja kiertelemään maailmaa 

TERO 
MÄNTYLÄ
Teksti: Frans Danakas Kuvat: Niklas Günsberg



jalkapallon parissa paljon.

- Sopeutuminen HIFK:hon on ollut to-
della helppoa. Vaikka hirveesti ei ol-
lut tuttuja, niin joukkueeseen pääsi 
nopeasti sisään. Kaikki olivat todella 
vastaanottavaisia, ja oli paljon uusia 
pelaajia mikä auttoi myös omalla ta-
vallaan, kun kaikilla oli siinä paljon 
uusia kasvoja ympärillä. Sekin on 
iso plussa että pukukopissa on pal-
jon hauskoja äijiä ympärillä. Tuukan 
(Andberg) vierellä on kiva istua, sillä 
hän on varmaan pukukopin hauskin 
pelaaja.  Seuran ja fanienkin puolel-
ta on tehty sopeutuminen helpoksi. 
Kingit ottivat minut hienosti vas-
taan, ja täällä on ollut alusta alkaen 
todella kotoisa olo. HIFK:n pelityyli 
on sen tapainen joka sopii omaan 
pelityyliin hienosti. Kaipasin vähän 
jotain uutta ja erilaista siihen mitä 
olen aikaisemmin Suomessa koke-
nut Interin kanssa, ja tämä on kyllä 
juuri sitä. Sopeutumista pelillisesti 
helpottaa äärettömästi se, että siinä 
on todella kovia pelimiehiä vierellä ja 
sen lisäksi Tor Thodesenilla on meil-
le selkeä systeemi mitä halutaan 
toteuttaa, niin se auttaa pelaamista 
vielä enemmän kun ei kenellekään 
jää mitään epäselväksi.

Mäntylä saattaa edustaa Helsingin 
IFK:ta, mutta juuret seinäjokelais-
syntyiseltä pelaajalta löytyvät silti 
Turusta, mistä hän kulkee Helsinkiin 
lähes joka päivä kaksi tuntia junalla.

- Käyn itse Turusta pelaamassa ja 
harjoituksissa. Helpoin ratkaisu 
vain oli pysyä siellä. Lähtökohtaises-
ti se ei ollut ajatuksissa, mutta seu-

ra ehdotti sitä ja se kuulosti minus-
ta heti järkevältä. Ei tarvinnut koko 
elämää muuttaa tänne ja siitä olen 
kiitollinen seuralle. Kyllä se kuiten-
kin välillä junalla kulkiessa mieles-
sä on että voisi olla helpompaa asua 
täällä, mutta olen kyllä tyytyväinen 
tämänhetkiseen tilanteeseen.

Mäntylältä löytyy myös paljon ko-
kemusta ulkomailta. Hän edusti 
kuuden vuoden aikana mm Norjan 
Aalesunds FK:ta ja Bulgarian PFK Lu-
dogorets Razgradia, jossa hän voitti 
neljä Bulgarian mestaruutta ja yh-
den Bulgarian Cupin. 

– Pelasin Ludogoretsissa neljä vuot-
ta,  ja meidän pelaaminen oli todella 
pallonhallinta keskeistä. Ludogorets 
on muutenkin selvä ykkönen Bulga-
rian liigassa, muutamaa joukkuet-
ta lukuunottamatta jotka kykenivät 
pelillisesti haastamaan. Se kyllä teki 
siellä pelaamisesta hieman helpom-
paa.

– Norjassa suurin ero oli taas se, että 
ravattiin koko ajan päästä päähän. 
Se oli erilaista mihin olin aikaisem-
min tottunut. Aina, kun oli tilaa niin 
lähdettiin välittömästi hyökkää-
mään, ja aina mentiin sata lasissa. 
Suomessa on pelaaminen hieman 
enemmän keskittynyt pallonhallin-
taan mikä tekee jalkapallosta tääl-
lä hieman hitaampaa. Suomessa ja 
Norjassa on se yhteistä, että sarjat 
ovat todella tasaisia. Jokainen ottelu 
on tärkeä ja pisteiden saaminen ei 
ole ikinä helppoa.

Pokaalien lisäksi on Mäntylällä myös 



paljon muistoja kotiin tuotavaksi ul-
komailta.

– Suurimpina muistona tietenkin 
A-Maajoukkuedebyytti Liettuaa 
vastaan, molemmat Eurooppa-lii-
ga ottelut Laziota ja ensimmäinen 
osaottelu Valenciaa vastaan. Yksi 
vielä mikä on pakko mainita on kun 
pelattiin Partizan Belgradea vas-
taan Mestarien-Liiga karsinnoissa. 
Tunnelma Belgradissa oli mahtava. 
Kotimaisesta jalkapallosta kaikista 
hienoin kokemus oli Stadin derby. 
Se oli jotain ainutlaatuista. Mitään 
vastaavaa ei suomesta löydy. Todel-
la harmillista on se, että semmoisia 
tapahtumia ei ole useammin koska 
se on aivan uskomaton kokemus 
pelaajana. Aivan sama kuka sieltä 
tulee kylään, niin mikään ei vedä ver-
toja derbylle.

Aikaisempien meriittien lisäksi, 
Mäntylältä löytyy myös yksi Suo-
men-Cup, jonka hän voitti FC Inter 
Turun riveissä. Sama joukkue joka 
tulee Bolliksen illassa haastamaan 
Mäntylää ja HIFK:ta 

– Inter ottelu tulee olemaan erittäin 
mielenkiintoinen. Kolme pistettä on 
tietenkin kiikarissa ja se että pääsi-
si vähän näpäyttämään entistä seu-
raani. Siellä on paljon mulle hyviä 
kavereita joita vastaan pelaaminen 
tulee olemaan hauskaa.  Vastusta-
jasta riippumatta on minun pelipäi-
vä kuitenkin aina samanlainen. Tyk-
kään tehdä kaikki perusasiat niin 
hyvin kun voin. Esimerkiksi en ma-
koile koko päivää, vaan käyn kävelyl-
lä ja syön fiksusti. En kuitenkaan ole 

taikauskoinen, että ei mitään tiettyä 
sukkateippiä tiettyyn jalkaan en-
sin, tai oikeaa syndiä ensiksi päälle, 
mutta tykkään pitää pelipäivän yk-
sinkertaisena. 

Vapaa-ajallaan tykkää toppari rau-
hoittua golfkentällä ja kotonaan eri-
laisten musiikillisten instrument-
tien parissa.

– Vapaa-ajalla tykkään käydä pelaa-
massa golfia. Golf on todella lähellä 
sydäntä, aina kun on vapaa-aikaa 
niin yritän päästä kentälle. Siinä 
saa ajatukset pois jalkapallosta, ja 
kaikesta muustakin sillä hetkellä 
ylimääräisestä. ja se on hyvää vas-
tapainoa jalkapallon tapaiselle, hek-
tiselle urheilulajille. Tykkään myös 
soittaa kitaraa kotona, ja ostin it-
selleni juuri koskettimet. Meillä on 
joukkueessa paljon hyviä kitaristeja, 
joten en voi ottaa parhaan kitaristin 
palkintoa itselleni. Se palkinto me-
nee kyllä Ristolle (Fysiikkavalmenta-
ja Risto-Matti Toivonen). Jugi (Halme) 
on myös todella hyvä soittamaan. 
Musiikki on minulle muutenkin ylei-
sesti hyvin tärkeää.

Mäntylällä on vielä loppuun selvä 
viesti kannattajille.

– Faneille haluan vielä sanoa, että 
nähdään Interiä vastaan. Kiitos tähä-
nastisesta tuesta, se on ollut jokai-
sessa ottelussa aivan mahtavaa. On 
ollut hienoa nähdä, että kaikki väit-
teet siitä missä on Suomen parhaat 
fanit ovat totta.
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SEURAAVA KOTIOTTELU
FÖLJANDE HEMMAMATCH

HIFK - VPS

LIPUT/BILJETTER:
TICKETMASTER.FI/HIFKFOTBOLL

31.5. 18:30PERJANTAI 
FREDAG


