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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 saa tänään kauden seitsemän-
nessä kotiottelussaan vastaansa 
saman vastustajan, jota vastaan 
joukkue pelasi vieraskentällä Veikka-
usliigan avauskierroksella, eli SJK:n. 
Huhtikuun alussa pelatussa ottelus-
sa SJK voitti viimeisen kympin aika-
na tulleella maalilla 1-0. HIFK:lle tuo 
ottelu oli samalla ensimmäinen Veik-
kausliigaottelu sitten putoamisen 
syksyllä 2017. Nyt Tähtirinnat lähtevät 
siis hakemaan revanssia tuosta Sei-
näjoen ottelusta kotikentällään Telia 
5G-Areenalla, jossa joukkue on hävin-
nyt ainoastaan kerran tällä kaudella.

SJK, eli Seinäjoen Jalkapallokerho, pe-
rustettiin syksyllä 2007, kun kahden 
seinäjokelaisen seuran (TP-Seinäjoki 
ja Sepsi-78) edustusjoukkueet yh-
distettiin yhdeksi joukkueeksi. SJK 
lähti määrätietoisesti rakentamaan 
nousua kohti pääsarjatasoa, ja pela-
si ensin Kakkosta neljä kautta, jonka 
jälkeen se kahden Ykkösessä viete-
tyn kauden jälkeen nousi Veikkauslii-
gaan syksyllä 2013. 

Seinäjokelaisseuran historiaan mah-
tuu yksi Suomen mestaruus vuodelta 

2015, yksi Cup-mestaruus vuodelta 
2016, SM-hopea vuodelta 2014 sekä 
SM-pronssi vuodelta 2016. Viime kau-
sien aikana seura on kuitenkin ollut 
eräänlaisessa turbulenssissa, sil-
lä helmikuun 2017 jälkeen seura on 
erottanut peräti neljä päävalmenta-
jaa tehtävistään ennen sopimuskau-
den päättymistä. Joukkueen nykyi-
nen päävalmentaja Alexei Eremenko 
sr otti päävalmentajavastuun touko-
kuussa 2018, ja on siitä lähtien toimi-
nut SJK:n päävalmentajana.

Eremenko tunnetaan valmentajana 
parhaiten monivuotisesta pääval-
mentajapestistään FF Jarossa, jossa 
hän valmensi yhteensä kahdeksan 
kauden ajan vuosina 2009-2016 sekä 
Veikkausliigassa että Ykkösessä. Hän 
on myös toiminut ulkomailla pääval-
mentajana sekä Kazakstanissa että 
Armeniassa.

HIFK ja SJK ovat pelanneet vastakkain 
Ykkösessä kaudella 2012, sekä Veik-
kausliigassa kausilla 2015-2017 ja 
2019. SJK on ollut keskinäisissä Veik-
kausliigakohtaamisissa vahvempi, 
sillä se on kymmenestä keskinäises-
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tä ottelusta onnistunut voittamaan 
viisi. HIFK:lla on kaksi voittoa seinä-
jokelaisista, ja kolme kertaa on pää-
dytty tasapeliin. HIFK on napannut 
molemmat voittonsa kotikentällään, 
joten tässä on kenties pieni enne 
myös illan ottelua silmää pitäen.

SJK:n alkukausi on edennyt nousu-
johteisesti, ja joukkue on ennen illan 
ottelua sijalla viisi sarjataulukossa 
kahden pisteen päässä kärkijouk-
kue Ilveksestä. Joukkue on tehnyt 11 
maalia yhtä monessa ottelussa, ja 
kerännyt 17 sarjapistettä. Kausi käyn-
nistyi kahdella voitolla, mutta tämän 
jälkeen seuraavat yhdeksän ottelua 
ovat tuottaneet kaksi voittoa, viisi 
tappiota ja kaksi tasapeliä. Veikka-
usliiga on tällä hetkellä erittäin ta-
sainen sarja, ja tuo runsas tasapelien 
määrä selittää siis sen, että joukkue 
on ennen illan ottelua sarjataulukon 

ylemmällä puoliskolla. Joukkueen 
alkukauden paras maalintekijä on 
ukrainalainen Denys Oliinyk, joka on 
laittanut pallon yli maaliviivan jo nel-
jä kertaa tämän kauden aikana.

Illan vastustaja on siis sarjataulu-
kossa tällä hetkellä kuusi pistettä 
HIFK:ta edellä, joten panosta riittää 
todella paljon. HIFK:lla on lisäksi yksi 
ottelu vähemmän pelattuna, joten tä-
mänkin ottelun ennakkotunnelmis-
sa voidaan puhua kuuden pisteen 
ottelusta. Tähtirinnat ovat olleet vai-
keasti voitettavissa etenkin kotiken-
tällään, samalla kun illan vastustaja 
tulee sarjan kärkikuusikos-
ta, joten odotettavis-
sa on, että tulee ta-
sainen ottelu jossa 
taistellaan täysillä 
arvokkaista sarja-
pisteistä.

Päävalmentaja Alexei Eremenko sr:n nuorin 
poika teki täksi kaudeksi paluun Suomen pe-
likentille, kun seuraksi valikoitui SJK parin 
ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen. Sergei 
teki ensiesiintymisensä Veikkausliigas-
sa 15-vuotiaana jo kaudella 2014, kun 
hän edusti kasvattajaseuraansa FF 
Jaroa. Tällä kaudella hän on pelannut 
kymmenen ottelua, ja ollut kahdeksan 
kertaa avauskokoonpanossa. 20-vuo-
tias keskikenttäpelaaja hakee onnis-
tunutta kautta Seinäjoella, jonka jäl-
keen paluu ulkomaisille pelikentille 
voi olla ajankohtainen.

Sergei Eremenko

SEURAA HÄNTÄ:
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Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

HIFK SJK

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 11.6.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 Ilves 10 5 4 1 9:4 19

2 HJK 12 4 6 2 13:14 18

3 FC Inter 11 5 2 4 20:15 17

4 FC Honka 10 5 4 3 15:12 17

5 SJK 11 4 5 2 11:9 17

6 KuPS 11 4 4 3 15:15 16

7 IFK Mariehamn 10 4 2 4 16:11 14

8 Lahti 10 3 5 2 11:9 14

9 HIFK 10 2 5 3 9:9 11

10 RoPS 11 3 2 6 7:13 11

11 VPS 10 0 6 4 8:12 6

12 KPV 10 1 3 6 6:17 6

vs.  HJK11.52-2

vs. FC Honka 

vs. RoPS
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1-2

1-1

vs. IFK M

vs. KuPS2.6.
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0-1

vs. KuPS

vs. KPV

vs. FC Inter

vs. VPS

vs. FC Lahti30.4.

12.5.

20.5.

25.5.

31.5.

1-1

1-1

1-1

2-1

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 Jesse Öst MV

33 Mihkel Aksalu MV

 
2 Joel Mero
5 Dani Hatakka
6 Jude Arthur
7 Moshtagh Yaghoubi
8 Sergei Eremenko
9 Matheus Batista
10 Billy Ions
11 Denys Oliinyk
14 Maximo Tolonen
15 Trevor Elhi
16 Joonas Sundman
17 Ville Tikkanen
18 Jarkko Hurme
19 Obed Malolo
23 Boris Kadio
25 Daniel Håkans
26 Jesse Sarajärvi
27 Joona Lautamaja
29 Jeremiah Streng
30 José Nadson
58 Mehmet Hetemaj
77 Dion Acoff 

Päävalmentaja / Chefstränare

Tor Thodesen
Valmentaja / Tränare

Teemu Kankkunen
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Petri Pyhältö
Fysio / Fysioterapeut

Risto-Matti Toivonen
Huoltaja / Materialförvaltare

Ludovic Thune
Lääkäri / Läkare

Jammu Öunap Pohjola Sairaala

Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Olli Orvasto, Joona Haavisto

Päävalmentaja / Chefstränare

Alexei Eremenko
Valmentajat / Tränare

Umar Marhiev
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Luis Fernando
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare 

Luis Fernando
Huoltaja / Materialförvaltare

Teemu Luoma
Videoanalyytikko/Videoanalytiker

Rodrigo Picchioni
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Pekka Lehtinen

HIFK SJK

Erotuomari/Domare:  Joni Hyytiä AET/AD 1: Jukka Honkanen
AET/AD 2: Mika Lamppu



HIFK:n kaksi brasilialaisvahvistusta Toró ja Erikson Car-
los saivat pari viikkoa sitten uuden joukkuekaverin 
kotimaastaan, kun hyökkääjä Luís Henrique liit-
tyi joukkueeseen. Sopeutuminen uuteen työym-
päristöön on varmasti ollut helpompaa, kun on 
ollut olemassa mahdollisuus kommunikoida 
omalla äidinkielellä. 

Mutta millaisia ennakko-odotuksia brasilia-
laistriolla oli Suomesta ja Helsingistä, ja miten 
he ovat viihtyneet IFK:ssa tähän mennessä?
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Ennen saapumistaan Suomeen, 
brasilialaiskolmikon ennakko-
käsitys uudesta asuinmaas-
taan oli, että suomalaiset ovat 
hiljaista ja ujoa kansaa, ja li-
säksi ulkona olisi kylmä suurim-
mat osat vuodesta. Käytännön 
kokemus kuitenkin osoitti varsin 
nopeasti, etteivät asiat täällä ole 
aivan niin kuin he olivat aluksi 
odottaneet. Jo muutaman Helsin-
gissä vietetyn päivän jälkeen, jal-
kapalloilijat löysivät paikkansa 
kaupungista, ja ovat sen jälkeen 
nauttineet olostaan Helsingissä, 
sekä Suomen toistaiseksi varsin 
lämpimästä kesästä. Vapaa-ajan 
harrastukset ovat kaikilla kol-
mella samat; he tykkäävät käydä 
katsomassa Helsingin nähtävyyk-
siä, käydä elokuvissa tai vierailla 
HIFK:n juniorijoukkueiden harjoi-
tuksissa. 

Erikson Carlos, eli Tiquinho, sai 
ensimmäiset kokemuksensa jal-
kapallosta viisivuotiaana, kun hä-
nen isoisänsä opetti pelin salat 
lapsenlapselleen. Tästä käynnistyi 
ura, joka on kulkenut Brasilian ja 
Japanin sarjojen kautta Helsinki-
in ja IFK:hon. 24-vuotias Tiquinho 
on alkukauden aikana onnistunut 
kolme kertaa maalinteossa, jol-

la hän tällä hetkellä myös johtaa 
joukkueen sisäistä maalipörssiä. 
Myös keskikenttämies Torólla on 
kokemusta Japanista, sillä hän-
kin pelasi siellä useamman vuo-
den ennen siirtymistään IFK:hon. 
Näin ollen sekä Tiquinho että 
Toró pelaavat ensimmäistä ker-
taa uriensa aikana Euroopassa. 
Luís Henrique sen sijaan on pel-
annut Portugalissa, joten hän on 
jo aiemmin peliuransa aikana sa-
anut ensimmäisen kosketuksensa 
eurooppalaiseen jalkapalloon. 

Kaikki kolme laskevat Euroopassa 
pelaamisen suureksi saavutuk-
seksi uriensa aikana. Lisäksi Luís 
mainitsee juniorimaajoukkueissa 
pelaamisen, kun taas Toró nostaa 
maajoukkuepeliensä lisäksi Brasi-
lian mestaruuden, jonka hän voit-
ti kymmenen vuotta sitten edus-
taessaan Flamengo-joukkuetta. 
Tämän kauden paras muisto oli 
taas Tiquinholla Stadin Derbyssä 

“Suomalaiset eivät ole niin 
hiljaisia ja ujoja kuin mitä sanotaan!”







tehty maali, ja hän lupaa samal-
la, että maaleja tullaan näkemään 
jatkossakin kauden aikana.

Mistä menestys tulee, ja millaisia 
esikuvia HIFK:n brasilialaisilla on 
ollut jalkapallossa? Parhaiden, 
kuten Ronaldon ja Cristiano Ro-
naldon, seuraaminen on tuonut 
heille runsaasti inspiraatiota jal-
kapallon pelaamiseen. He kertovat 
myös, että on jatkuvasti muistet-
tava, millainen hyvä jalkapalloilija 
on, sekä miten tämä paras mah-
dollinen taso saavutetaan. Näitä 
ominaisuuksia ovat heidän miele-

stään voima, peliäly, kova työ 
sekä erittäin hyvä pelikäsitys. 

Lisäksi fanien kannustus, 
sekä loppuunmyydyt sta-

dionit ovat asioita, jotka 
tuo pelaajille runsaasti 

uutta intoa ja motivaa-
tiota. 

Tälle kaudelle heil-
le on selkeä ta-

voite: auttaa IF-
K:ta eteenpäin 
kohti sarjan 

kärkikuusikkoa. 
Tästä syystä 
maalinteko ja 
matsien voit-
taminen on er-
ittäin tärkeää. 
He kertovat 
p y s t y v ä n s ä 
pitämään täy-
den fokuksen 

pelissä hyvän keskittymiskyvyn 
sekä Jumalalle rukoilemisen avul-
la.

Kaikilla kolmella on ollut alusta 
asti selvää, että he haluavat jal-
kapallon ammattilaisiksi. Tästä 
syystä heillä ei ole ollut mitään 
varasuunnitelmaa jonkun toisen 
ammatin muodossa, ja he ovat 
edelleen vahvasti tavoittelemassa 
uusia haasteita ja eteenpäinme-
noa urillaan. Lyhyen ajan tavoite 
on siis nostaa koko joukkueen pe-
laamisen tasoa, jotta myös yksi-
löt pystyisivät nousemaan entistä 
enemmän esiin. Luís mainitsee ta-
voittelevansa oman pelipaikkansa 
parhaimmistoon kuulumista, ja 
tekee sen eteen kovasti töitä. Eu-
roopassa pelaaminen on jo tämän 
suhteen suuri askel kohti tätä ta-
voitetta. Tässä vaiheessa toivo-
tamme koko kolmikolle onnea ja 
menestystä sekä tämän kauden, 
että tulevaisuuden suhteen, sekä 
että he nauttisivat ajastaan Hel-
singissä ja tuntisivat olonsa ko-
toisaksi.

Tiquinho ja Toró ovat olleet jouk-
kueen runkopelaajia heti kauden 
alusta alkaen. Tiquinho on toistai-
seksi pelannut yhdeksän matsia, 
kun taas Toró on ollut kentällä se-
itsemässä matsissa. Uusin vahvis-
tus Luís odottaa puolestaan vielä 
omaa debyyttiään Tähtipaidassa.
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