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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

Kauden kuudennessa kotiottelus-
sa HIFK saa vastaansa Vaasan Pal-
loseuran, jonka se on kohdannut 
edellisen kerran kauden 2017 Veik-
kausliigassa. Ottelu on ennakkoon 
nähden klassinen kuuden pisteen 
ottelu, sillä HIFK on tällä hetkel-
lä kaksi pistettä vaasalaisryhmää 
edellä sarjataulukossa. Molemmilla 
joukkueilla on tässä vaiheessa taka-
naan yhdeksän pelattua ottelua, ja 
VPS:llä on sarjapisteitä siis kuusi ja 
HIFK:lla kahdeksan.

VPS on perinteikäs suomalainen jal-
kapalloseura, jonka historia ulottuu 
sen perustamisvuoteen 1924 asti. 
Pääosan tästä ajasta seuran edus-
tusjoukkue on pelannut Suomen 
korkeimmalla sarjatasolla, mutta 
mukaan mahtuu myös alasarjoissa 
vietettyjä vuosikymmeniä. Kaudesta 
2006 lähtien yhtäjaksoisesti Veikka-
usliigaa pelanneella seuralla on kak-
si Suomen mestaruutta, jotka tosin 
molemmat tulivat 1940-luvulla. Tä-

män jälkeen seuran menestys on ol-
lut - ainakin mitalien suhteen - hei-
kompaa, sillä mestaruuksien lisäksi 
seuran palkintokaapista löytyy viisi 
SM-hopeaa, sekä kaksi SM-pronssia, 
joista tuorein on vuodelta 2013. Vii-
me kaudella VPS sijoittui Veikkaus-
liigassa kuudenneksi.

Vaasalaisseuran päävalmentajana 
toimii Petri Vuorinen, joka on ollut 
mukana edustusjoukkueen valmen-
nustiimissä eri rooleissa aina vuo-
desta 2008 lähtien. Vuorinen nousi 
kolmatta kertaa päävalmentajaksi 
kaudella 2015, kun Olli Huttunen ero-
tettiin joukkueen heikkojen tulok-
sien takia. Ennen nykyistä pestiään 
Vuorinen on myös toiminut VPS:n 
apuvalmentajana, sekä lisäksi nous-
sut kaksi kertaa päävalmentajaksi 
loppukaudeksi ennen kautta 2015.

Tämä kausi on alkanut vaasalais-
ten osalta erittäin mollivoittoisesti, 
sillä joukkue ei vielä ole onnistunut 

Nimi: Vaasan Palloseura 
Perustettu: 1924 
Kotistadion: Elisa Stadion
Paras maalintekijä: Steven Morrisey (2)



voittamaan yhtään ottelua tämän 
kauden Veikkausliigassa. Toisaalta 
tappioita on vasta kolme, eli joukkue 
on pelannut kuusi tasapeliä. Huo-
mionarvoista on, että sekä VPS että 
HIFK ovat tällä kaudella pelanneet 
neljä tasapeliä putkeen, joista kaikki 
päättyivät samoihin lukemiin, eli 1-1. 
VPS:n tämän kauden tasurit tulivat 
niinikään kuuden ottelun putkessa 
alkaen huhtikuun puolivälistä. Suo-
men Cupissa joukkue menestyi sen 
sijaan hyvin, kun se ylsi aina välie-
riin asti häviten niissä IFK Marie-
hamnille.

VPS on HIFK:n tapaan viimeistellyt 
seitsemän maalia tämän kauden 

Veikkausliigassa. Maalintekovoima 
on toistaiseksi jakautunut neljän 
pelaajan harteille, joista Steven Mor-
rissey sekä Momodou Sarr ovat teh-
neet kaksi maalia mieheen. Fabrice 
Gatambiye Ngarura ja Hindrek Oja-
maa ovat puolestaan molemmat on-
nistuneet maalinteossa kertaalleen. 
Yhteenvetona voisi todeta, että sekä 
VPS että HIFK painivat tällä hetkellä 
samantyyppisten haasteiden kans-
sa, eli kuinka kääntää tiukat pelit 
voitoiksi. Tänään nähdään todennä-
köisesti erittäin jännittävä ottelu, 
sillä kumpikaan ei halua hävitä sa-
moista sijoista kamppailevalle jouk-
kueelle.

Steven Morrisey

SEURAA HÄNTÄ:

Steven Morrisseylla on käynnissä jo kahdeksas kausi 
VPS:n paidassa. Seuralegendaksi noussut jamaikalais-
hyökkääjä siirtyi vaasalaisseuraan kaudella 2012, ja teki 
heti kovaa tulosta viimeistellessään seitsemän maalia yh-
deksässä ottelussa. 32-vuotias hyökkääjä on ural-
laan myös kärsinyt loukkaantumisista, joiden 
johdosta pelimäärät ovat jääneet pieniksi 
joillakin kausilla. Morrissey on kuiten-
kin aina pelikunnossa ollessaan ollut 
selkeä vahvistus joukkueelleen. Vii-
me kaudella jamaikalainen ei on-
nistunut maalinteossa kertaa-
kaan, mutta tällä kaudella hän 
päätti kuivan kautensa tämän 
kauden kolmannessa ottelussa, 
kun pallo löysi tiensä verkon 
perukoille KPV:ta vastaan.
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Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

HIFK VPS

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 29.5.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 FC Inter 10 5 2 3 18:12 17

2 FC Honka 9 5 2 2 15:11 17

3 Ilves 9 4 4 1 6:2 16

4 KuPS 10 4 4 2 15:14 16

5 HJK 11 3 6 2 12:14 15

6 IFK Mariehamn 9 4 2 3 16:10 14

7 SJK 10 3 5 2 10:9 14

8 Lahti 9 2 5 2 10:9 11

9 Rovaniemi 10 3 2 5 7:12 11

10 HIFK 9 1 5 3 7:8 8

11 VPS 9 0 6 3 7:10 6

12 KPV 9 0 3 6 5:17 3

vs.  HJK7.5.1-1

vs. RoPS

vs. FC Honka 

vs. RoPS

11.5

20.5.

3.5. 1-0

1-1

0-1

vs. IFK M

vs. IFK M26.5.

8.5. 1-1

1-0

vs. KuPS

vs. KPV

vs. FC Inter

vs. FC Lahti30.4.

12.5.

20.5.

25.5.

1-1

1-1

1-1

1-1



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

1 Martin Kompalla  MV

12 Karl-Filip Eriksson MV

 
2 Timi Lahti 
3 Eero-Matti Auvinen 
4 Jesper Engström 
6 Jerry Vuotilainen 
7 Samu Alanko 
8 Sebastian Strandvall 
9 Juho Lähde 
10 Steven Morrissey 
11 Alain Richard Ebwelle 
14 Jonas Häkkinen 
15 Hindrek Ojamaa
16 Aatu Laatikainen
17 Konstantinos Stavrothanasopoulos
18 Aatu Kujanpää 
19 Martti Haukioja 
20 Hampus Holmgren 
21 Fabrice Gatambiye 
22 Augustin Irumva 
23 Samba Sillah 
25 Momodou Sarr 
26 Leevi Mäkilä 
27 Khamis Maki 
28 Jesper Soukko 

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

Petri Vuorinen
Valmentajat / Tränare

Christian Sund
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Henri Sillanpää
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare 

Carlos Fradão
Huoltaja / Materialförvaltare

Teemu Luoma
Videoanalyytikko/Videoanalytiker

Rodrigo Picchioni
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Jouko Jokinen

HIFK VPS

Erotuomari/Domare:  Mikko Leino AET/AD 1: Mikko Alakare 
AET/AD 2: Juuso Mantere





HELSINGIN 
VIIKINKI

Teksti: Frans Danakas Kuvat: Niklas Günsberg

Tobias Vibe on Norjalainen, liki kak-
simetrinen puolustaja joka ei pelkää 
pelata kovaa. Vibelle jalkapallo on 
lähes elintärkeää, ja erot miehessä 
kentällä ja sen ulkona ovat kuin yöl-
lä ja päivällä.

Ihmisenä olen rauhallinen. En ota 
ikinä mitään turhaa stressiä ja elän 
elämää päivä kerrallaan. I take it 
easy. Nautin elämästä ja olen helpos-
ti lähestyttävä ihminen, ja minun on 

helppo saada uusia kavereita.

Pelaajana olen aivan täysin tuon 
vastakohta. Tykkään pelata kovaa. 
Menen täysillä jokaiseen tilantee-
seen ja jos yksi asia on varmaa niin 
se että kentällä en tee yhtään ystä-
viä. Mutta kun peli on ohi, niin se on 
ohi. Sitten kätellään ja kaikki jäte-
tään kentälle. Joku on aina minulle 
vihainen ottelun jälkeen, mutta koen 
että se on työni. Semmoinen olen. 



tä. Olen itseasiassa tavannut Torin 
(Thodesen) aikaisemmin urallani. 
Pelasin hänen joukkuettaan vastaan 
kahdesti. Jäätiin tasoihin sillä mo-
lemmat voittivat kotona. Muutenkin 
se että täällä on norjalaisia auttaa 
paljon. Me hyödymme varsinkin Ja-
kobin (Dunsby) kanssa toisistamme 
paljon. Hän on minulle kuin pikku-
veli, ja tietenkin hänelle se on kuin 
hänellä olisi täällä isoveli. Sama asia 
kuin taatusti on Torolla ja Eriksonil-
la. Kaikki tarvitsevat jonkun kenen 
kanssa voi vain istahtaa alas ja ju-
tella mistä vain. Sitä täällä seurassa 

Helsinkiin ja IFK:hon sopeutumi-
sessa oli alkuun hieman ongelmia, 
mutta asiat alkavat näyttämään jo 
paremmalta norjalaiselle. 

– Aluksi se oli vaikeaa minulle sillä 
minulla on perhe Norjassa. Jalkapal-
lon ulkoiset asiat näkyvät helposti 
kentällä, ja tässä tapauksessa se 
vaikutti hieman pelaamiseeni. Mut-
ta nykyään asiat ovat hyvin. Olen so-
peutunut joukkueeseen hyvin ja tyk-
kään seurasta. Olen saanut paljon 
ystäviä täältä, ja HIFK urani jälkeen 
aion pitää moneen ihmiseen yhteyt-



on paljon. Aina joku kelle jutella. 
‘’Kuin Oslo, mutta tykkään siitä 
enemmän’’

Tykkään Helsingistä paljon. Siskoni 
on itseasiassa ollut täällä töissä, hän 
kertoi minulle kaupungista. Kaikki 
ovat kehuneet Helsinkiä, ja osa äijis-
tä, Jugi (Halme),  Masa (Hänninen) ja 
Nando ovat näyttäneet minulle kau-
punkia. Tähän mennessä minulla on 
ollut vain hyviä kokemuksia täällä. 
Se on kuin Oslo mutta tykkään silti 
Helsingistä enemmän. Helsinki on 
hieman modernimpi ja puhtaampi 

kuin Oslo. Tämä on erittäin kaunis 
kaupunki. Täältä on muutenkin lyhyt 
matka kotiin (Tromssa), mikä hel-
pottaa olemistani täällä. 

Helsingin lisäksi, Vibe tykkää Veik-
kausliigasta sillä se on fyysinen lii-
ga. Eniten liigassa häntä yllättivät 
pelaamisen tempo, ja taktisuus.

– Veikkausliiga sopii hienosti peli-
tyyliini. Viimeiset viisi vuotta Troms-
tadissa pelityylini oli sama kuin 
monella muulla Norjalaisella jouk-
kueella, eli yritettiin pitää palloa jo-
kaisessa ottelussa. Täällä minun piti 
tottua vanhaan pelityyliini mikä on 
todella fyysinen. Mutta Veikkausliiga 
on fyysinen sarja, mikä sopii minulle 
hyvin. Kuvailen kavereilleni Veikka-
usliigaa shakki matsina. Pallo liik-
kuu hitaasti ja joukkueet ovat kom-
pakteja kentällä. Norjassa kaikki 
liikkuivat koko ajan, ja pelaaminen 
on muutenkin hieman nopeampaa, 
mutta Veikkausliigan tempo ei häi-
ritse minua.

– Pelaajaurani parhaimpiin hetkiin 
lukeutuu ehdottomasti Eurooppa-lii-
ga ottelu Aktobea vastaan Kazaksta-
nissa. Koko stadion oli loppuunmyy-
ty, meillä oli poliisisaattuuet joka 
paikkaan koska paikalliset fanit 
olivat hulluja. He seurasivat meitä 
kaikkialle ja yrittivät pelotella. Se oli 
hieno kokemus. 

Muiden tavoin Vibelle tärkeintä on 
pelaaminen. Pelkästään siitä puhu-



minen tuli Vibeltä intohimoisesti. 
Sama intohimo tulee hienosti esiin 
kentällä.

– Haluan vain pelata niin paljon kuin 
mahdollista. Veikkausliigan taso ei 
pelota minua, ja tiedän pärjääväni 
täällä. Meillä on todella hyvät toppa-
rit, mikä vaikeuttaa kentälle pääse-
mistä. Tykkään edetä askel askeleel-
ta ja keskittyä siihen että pelaan itse 
hyvin ja autan joukkuetta. Se on aina 
minun ensimmäinen prioriteetti. 

Ja kuten moni muu, myös Vibe on 
joutunut kärsimään oman osuu-
tensa loukkaantumisista. Kuntou-
tuminen on henkisesti ja fyysisesti 
hankalaa, mutta nyt on norski lähes 
täydessä pelikunnossa.

– Viime kaudella minulla oli paha vii-
den kuukauden loukkaantuminen. 
Sivussa istuminen turhautti minua 
ja inhoan jo pelkästään penkillä is-
tumista, se ei ole minun juttuni. En 
vielä koe olevani aivan sadassa pro-
sentissa, mutta pelaamisen tasoni 
alkaa pikkuhiljaa nousemaan omal-
le tasolleen. Haluan vain jatkuvasti 
pelata. En ole niin sanottu ‘’treeni-
pelaaja’’. Puolustajan on muutenkin 
vaikeaa loistaa treeneissä, koska 
ikinä ei voi pelata täysillä. Aina on se 
riski että satutat kaveria. 

Vibelle on tärkeää, että joukkue 
näyttää ensin koko valtiolle, ettei ole                 
sarjojen välissä pyörivä heittopussi.

Joukkueelle toivon että saamme to-
distettua tälle liigalle että kuulum-
me tänne. Että emme ole mikään 
heittopussi. Puolustuksemme on 
muutenkin toiminut hyvin tällä kau-
della. Emme ole yhdessäkään Veik-
kausliiga- ottelussa päästäneet yhtä 
maalia enempää.  Heti kun alamme 
tekemään
maaleja odotetulla tavalla, niin kaik-
ki tulevat näkemään meidän oikean 
tason.



‘’En osannut odottaa mitään tämän-
tapaista’’

– Suurin yllätys täällä ovat fanit. En 
ikinä nähnyt Norjassa mitään vas-
taavaa. Kun menimme pelaamaan 
Seinäjoelle SJK:ta vastaan, kysyin 
Jugilta että miten tämä on mahdol-
lista? En osannut odottaa että fanit 
ajavat tuntikausia vierasotteluihin 
kannustamaan meitä. He ovat mah-
tavia. Jugi sanoi, että he ovat into-

himoisia, mutta tämä inhohimon 
määrä seurassa ylittävät kaikki odo-
tukseni. Se tuki mitä saamme heiltä 
auttaa minun tapaisia pelaajia jot-
ka elävät siinä tietyssä momentu-
missa. Kun kuulen heidän laulavan, 
saan siitä todella paljon lisävoimia, 
ja tiedän että niin saa moni muukin 
pelaaja täällä. He aina auttavat mei-
tä nousemaan vaikeasta tilanteesta 
ottelusta, ja heidän kannustus, kan-
nustaa meitä olemaan parempia. 
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