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Tänään on jälleen se päivä, kun 
Töölön jalkapallostadion (nykyisel-
tä sponsorinimeltään Telia 5G Aree-
na) täyttyy katsojista Stadin Derbyn 
merkeissä. Ottelussa kohtaavat HIFK 
ja HJK, kuten niin monta kertaa en-
nenkin. Tähtirintojen palattua pitkän 
tauon jälkeen pääsarjatasolle näitä 
derbyjä on pelattu Veikkausliigas-
sa kymmenen, joista suurin osa eli 
kuusi kappaletta on päättynyt tasa-
peliin - kuten myös edellinen, HJK:n 
huhtikuussa isännöimä kohtaami-
nen. Seurojen keskinäinen historia 
ulottuu kuitenkin aina 110 vuoden 
taakse, jolloin joukkueet kohtasivat 
Kaisaniemen kentällä ensimmäisen 
kerran. Noista ajoista lähtien Helsin-
gissä on pelattu monenlaisia huip-
putason paikallisotteluita, ja kaik-
kein vilkkaimpina kausina yleisö on 
saattanut jopa potea jonkinlaista 
derby-ähkyä. Toisena ääripäänä taas 
on koettu puolentoista vuosikymme-
nen mittainen ajanjakso ilman yhtä-
kään helsinkiläistä pääsarjatason 
paikalliskamppailua.

Jalkapallon Suomen mestaruudesta 
on kilpailtu vuodesta 1908 lähtien, 
ja helsinkiläiset seurat olivat hallit-

   Torbjörn Wiik (HIFK) ja Pentti 
Kokko (HJK) ilmatilan taistelussa 
Olympiastadionilla 1965. HIFK-pelaa-
ja numero 8 on Ilkka Haila.

sevassa roolissa vuosikymmenien 
ajan. Alussa mestaruus kuitenkin 
ratkaistiin cup-järjestelmällä eli 
pudotuspelityylisesti. Yleisö ei siis 
voinut nykytyyliin ympäröidä tietty-
jä kalenterin päivämääriä jo ennen 
kauden alkua, vaan täytyi odottaa 
ja katsoa kuinka kilpailu etenee. 
Vaikka mestaruus useimmiten pää-
tyi helsinkiläisseuralle, oli kauden 
huipennuksen eli SM-loppuottelun 
toisena osapuolena yleensä turku-
lainen tai viipurilainen joukkue. Puh-
taita derbyfinaaleja nähtiin ainoas-
taan vuosina 1908 (mestari: Unitas), 
1909 (Polyteknikkojen Urheiluseura), 
1912 (HJK), 1921 (HPS) ja 1929 (HPS).

Tilanne muuttui vihdoin kaudella 
1930, jolloin siirryttiin sarjamuotoi-
seen kilpailuun jalkapallon Suomen 
mestaruudesta. Ja jo ensimmäi-
sessä mestaruussarjassa derbyjä 
riitti, sillä Helsingistä mukana oli 
neljä joukkuetta: HIFK, Kiffen, HPS 
sekä ainoan kerran pääsarjatasolla 
vieraillut IF Stjärnan. Mainittakoon 
että myös Turku sai oman derbynsä, 
jossa kohtasivat ÅIFK ja TPS. Uusi 
järjestelmä sopi ilmeisen hyvin HI-
FK:lle, sillä kausi päättyi tähtirinto-
jen pitkään ja hartaasti odottamaan 
Suomen mestaruuteen. HIFK oli osal-
listunut jo ensimmäiseen SM-kilpai-
luun vuonna 1908 ja selviytynyt lop-
puotteluun ensimmäisen kerran heti 
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seuraavana vuonna, mutta yhtään 
mestaruutta eivät tähtirinnat on-
nistuneet cup-järjestelmän aikana 
voittamaan. Siinä missä Kiffen, HJK 
ja HPS olivat vuorotellen kahmineet 
ykköstiloja haltuunsa, oli HIFK saa-
nut tyytyä lukuisiin katkeriin finaa-
litappioihin. Ei siis ihme että Töölön 
Pallokentällä pelatun ratkaisevan 
TPS-ottelun jälkeen oli juhlatunnel-
ma ylimmillään. ”Kun loppuvihellys 
kuului, riensivät iloiset IFK-supper-
töörit kentälle, ja heittivät suosik-
kinsa riemuissaan ilmaan. Helsingin 
IFK oli voittanut vuoden 1930 jalka-
pallomestaruuden!”, kertoi seuraa-
vana päivänä ilmestynyt Suomen 
Urheilulehti.

Helsinki hallitsi 1930-luvun jalkapal-
loa sekä määrällisesti että laadul-
lisesti. Pääsarjassa pelasi vakitui-
sesti neljä stadilaisjoukkuetta: HIFK, 
HPS, HJK sekä sittemmin Kiffenin 
tilalle noussut Toverit. Menestys oli 
suurinta kaudella 1935, jolloin ky-
seinen kvartetti otti HPS:n johdolla 
nelosvoiton. HIFK (4 mestaruutta), 
HPS (3) ja HJK (2) pitivät stadilaisten 
mestaruusputken elossa aivan vuo-
sikymmenen lopulle saakka. Kausi 
1939 jäi kesken lokakuussa alkaneen 
liikekannallepanon takia, ja sarjaa 
tuolloin johtanut Turun Palloseura 
julistettiin mestariksi. Marraskuun 
lopulla Neuvostoliitto hyökkäsi Suo-
meen ja alkoi talvisota. Seuraavina 
vuosina jalkapallotoiminta oli sodan 
takia varsin epäsäännöllistä. Vuonna 
1942 jalkapallon Suomen mestaruus 
ratkaistiin vielä kerran cup-järjestel-
mällä, ja voittajaksi selviytyi Helsin-
gin Toverit. Mestaruus jäi kuitenkin 
Toverien ainoaksi ja tämän jälkeen 

seuran toiminta hiipui vähitellen.

Sodan jälkeen suomalaista ja hel-
sinkiläistä jalkapalloelämää sävytti 
Työväen Urheiluliiton joukkueiden 
liittyminen Palloliiton kilpailutoi-
mintaan. Ensimmäinen yhteistyön 
askel oli otettu välirauhan aikana 
kesällä 1940, kun HIFK ja Töölön Vesa 
kohtasivat ystävyysottelussa Sta-
dionilla. HIFK:n voittaessa Suomen 
mestaruuden 1947 titteli ratkaistiin 
vielä erillisessä loppusarjassa, jossa 
mukana oli kaksi joukkuetta sekä 
Palloliiton että TUL:n puolelta. Seu-
raavana vuonna pelattiin jo yhteinen 
sarja, jonka 16 joukkueesta peräti 
seitsemän oli Helsingistä: perin-
teiset menestyjät HIFK, HJK, HPS ja 
Kiffen, Viipurista evakkoon lähtenyt 
Sudet sekä TUL:n seurat Kullervo ja 
Ponnistus. Vaikka sarja oli vain yk-
sinkertainen (15 kierrosta), ehdittiin 
sen puitteissa pelata peräti 21 hel-
sinkiläisseurojen välistä paikallisot-
telua!

Jalkapallon taso muualla Suomessa 
oli kuitenkin noussut, ja stadilaiset 
putosivat kyydistä ainakin tilapäi-
sesti. Niinpä olympiavuonna 1952 
Kiffen oli mestaruussarjan ainoa 
helsinkiläisjoukkue, ja kotikisojen 
jalkapallojoukkueen ainoa stadi-
laispelaaja oli HIFK:n Åke Lindman. 
Parempaa oli kuitenkin luvassa, ja 
valtikka palasi pian pääkaupunkiin. 
Kiffen voitti Suomen mestaruuden 
1955, HPS 1957 ja HIFK sekä 1959 
että 1961. Samalla kansainvälinen 
toiminta alkoi vilkastua. Helsingin 

HIFK ja HJK Eläintarhan kentällä 
1930. Kuva teoksesta Klubi 80.



seurojen yhteinen edustusjoukkue 
Allianssi pelasi Olympiastadionilla 
suurten yleisöjoukkojen edessä näy-
tösotteluita ulkomaisia joukkueita 
vastaan, mm. tasapelin (1-1) hallit-
sevan Brasilian mestarin Vasco da 
Gaman kanssa. Stadilaiset lähtivät 
myös Euroopan kentille. HPS osallis-
tui vuonna 1958 ensimmäisenä suo-
malaisjoukkueena Euroopan Cupiin 
(nykyisen Mestarien liigan edeltäjä), 
ja kaksi vuotta myöhemmin pelat-
tiin ensimmäinen europeli Suomes-
sa, kun hallitseva mestari HIFK koh-
tasi IFK Malmön Olympiastadionilla.

Paikallispelien suhteen vilkkainta 
oli kausina 1960 ja 1961, jolloin pe-
rinteisen kvartetin (HIFK, HJK, HPS, 
Kiffen) lisäksi mestaruussarjassa 
pelasi myös Pallo-Pojat. Kaksinker-
taisen sarjan myötä noina vuosina 
pelattiin siis 20 derbyä kaudessa. 
”Paikallispelejä oli niin paljon ettei-

vät ne välttämättä olleet erityisen 
kuumia”, on HIFK:n keskushyökkää-
jä Pekka Hämäläinen jälkeenpäin 
muistellut. Kaudella 1961 Helsinki 
saavutti toistaiseksi viimeisen kak-
soisvoittonsa jalkapallossa, kun 
HIFK otti SM-kultaa ja Kiffen hopeaa. 
Kilpailun kovuudesta kertoo kuiten-
kin, että kaikki viisi stadilaisseuraa 
joutuivat 1960-luvun aikana vuorol-
laan kokemaan putoamisen tuskan. 
Jonkinlainen enne tulevaisuudesta 
kenties koettiin kaudella 1964, jol-
loin HJK voitti ensimmäisen mesta-
ruutensa reiluun neljännesvuosisa-
taan. Samana syksynä Kiffen ja HPS 
putosivat mestaruussarjasta. Vih-
reät jääkärit eli yhdeksänkertainen 
mestariseura Helsingin Palloseura ei 
ole sen jälkeen enää pääsarjatasol-
la esiintynyt. Näihin aikoihin hiipui 
myös Allianssin toiminta. 

Seurojen putoaminen merkitsi myös 



derbyjen vähenemistä. HIFK otti 
SM-mitaleita vielä 1970-luvun alus-
sa, mutta suorastaan shokeeraava 
putoaminen syksyllä 1972 passitti 
tähtirinnat lopulta vuosikymmenien 
ajaksi alemmille sarjatasoille. Pon-
nistus teki pari ranskalaista visiittiä 
mestaruussarjaan, ja viimeiset kun-
non derbyt pitkään aikaan pelattiin 
1970-luvun lopulla, kun HJK:n haas-
tanut Kiffen nähtiin toistaiseksi vii-
meisen kerran pääsarjatasolla. Kif-
fenin pudottua 1978 alkoi Helsingin 
paikallispelien suhteen pitkä hiljai-
suus. Jalkapallon mestaruussarjas-
sa nähtiin toki 1980-luvulla paikallis-
kamppailuja - nimittäin Kuopiossa, 
Oulussa, Lahdessa ja Mikkelissä. 
Kuopiossa oli jopa kolme päätason 
seuraa kaudella 1982, jolloin Elo teki 
pikavisiitin ylimmälle sarjatasolle. 
Tätä taustaa vasten tuntuu käsittä-
mättömältä, että maan selvästi suu-

rimmassa kaupungissa ja lajissa 
hyvin menestyneessä Helsingissä oli 
vain yksi huipputason seura (HJK) 
koko vuosikymmenen ajan. Jalkapal-
lo menettikin asemiaan jääkiekolle, 
jossa HIFK:n ja Jokereiden paikallis-
väännöt herättivät mielenkiintoa ja 
keräsivät syksystä kevääseen suuria 
väkijoukkoja Jäähallin lehtereille.

Veikkausliigaksi nimensä muut-
taneessa jalkapallon pääsarjassa 
nähtiin pitkän tauon jälkeen vihdoin 
helsinkiläisseurojen välinen yh-
teenotto kaudella 1993, kun liigaan 
noussut Finnairin Palloilijat kaatoi 
HJK:n (2-0) ensimmäisessä derbys-
sä puoleentoista vuosikymmeneen. 
Paikallispelien määrä vain lisääntyi 
kaudella 1995, kun Ponnistus teki 
historiansa neljännen ja toistaisek-
si viimeisen pikavisiitin pääsarja-
tasolle. Kolme helsinkiläisseuraa 



Veikkausliigassa nähtiin myös kau-
della 1998, jolloin PK-35 oli yllättä-
vällä SM-pronssillaan sarjan paras 
stadilaisseura, sekä periaatteessa 
myös 2001, vaikkakin Atlantis pelasi 
kotiottelunsa Vantaan puolella Myy-
rmäessä. Vuosituhannen vaihteessa 
omanlaista väriään helsinkiläiselle 
jalkapallokartalle toi FC Jokerit, joka 
otti haltuunsa PK-35:n sarjapaikan 
Veikkausliigassa. Narripaitojen taru 
vihreällä veralla jäi kuitenkin lyhyek-
si päättyen kauden 2003 jälkeen. 
Kun tässä vaiheessa myös FinnPa ja 
Atlantis olivat eri syistä kadonneet 
kuvioista, alkoi vilkkaan derby-vuo-
sikymmenen jälkeen Veikkauslii-
gassa jälleen pitkä ajanjakso lähes 
kokonaan ilman Helsingin paikalli-
sotteluita. Ainoa poikkeus koettiin 
kaudella 2007, jolloin Vuosaaren
lähiöseura FC Viikingit käväisi lii-
gassa.

Lopulta syksyllä 2014 koettiin kum-
mia, kun yli 40 vuotta alempia sar-
jatasoja tahkonnut HIFK kaikkien 
yllätykseksi nousi Veikkausliigaan. 
Tähtirintojen ja HJK:n välinen Sta-
din Derby veti Töölön jalkapallosta-
dionin täyteen heti ensimmäisessä 
näytöksessään huhtikuussa 2015, 
ja tuloksena oli tasapeli (1-1) kuten 
niin monta kertaa myöhemminkin. 
Derbylle oli muutenkin Helsingis-
sä tilausta, sillä Jokereiden hiukan 
aiemmin poistuttua venäläisve-
toiseen KHL-liigaan ei jääkiekossa 
enää paikalliskamppailujen ma-
kuun ole päästy. Lisäksi juuri HIFK:n 
ja HJK:n välillä sinkoilee selvästi 
enemmän kipinöitä kuin muissa 
1970-luvun jälkeen nähdyissä der-
by-väännöissä. Tähän vaikuttaa jo 
seurojen pitkä historia, joka on si-
sältänyt kiivaita yhteenottoja muis-
sakin lajeissa kuin jalkapallossa. 
Tänä päivänä Stadin Derbyt ovat ko-
timaisen jalkapallokauden selkeitä 
yleisönsuosikkeja ja kohokohtia. Ne 
ovat omalta osaltaan tuoneet kai-
vattua piristystä Veikkausliigalle ja 
yleisesti suomalaiselle jalkapallolle, 
joille pian päättyvä 2010-luku ei ole 
erityisen loistokasta aikaa muu-
ten ollut. Kaikista eniten derbyjä on 
kuitenkin kaivattu juuri Stadissa. 
Pitkiksi ajoiksi monopoliksi surkas-
tunut helsinkiläinen liigajalkapallo 
on saanut piristysruiskeen, jonka 
tarpeen puolesta yleisö äänestää ja-
loillaan kerta toisensa jälkeen.

    Joni Korhonen teki IFK:n ensim-
mäisen maalin HJK:ta Veikkaus-
liigassa, kun joukkkueet kohtasivat 
ensimmäistä kertaa yli neljänkym-
men vuoden tauon jälkeen.



VASTUSTAJA     
      TÄNÄÄN

Tänään on vihdoinkin kauan odo-
tetun Stadin Derbyn aika! HIFK ja 
HJK iskevät yhteen toistamiseen 
tällä kaudella ja tällä kertaa HIFK:n 
toimiessa kotijoukkueena. Joukku-
eet kohtasivat toisensa jo kauden 
kolmannella kierroksella, ja silloin 
pisteet tasattiin lukemin 1-1. Tämä 
on myös ollut tavanomaisin tulos 
näiden joukkueiden välillä Veikka-
usliigaotteluissa, sillä samoihin lu-
kemiin on päädytty neljästi. Kaksi 
kertaa tuloksena on puolestaan ollut 
maaliton tasapeli, joten derbyt ovat 
yleensä olleet erittäin tasaisia otte-
luita.

HJK on tällä hetkellä Veikkausliigas-
sa neljäntenä, ja joukkueen alkukau-
si on toistaiseksi ollut vauhtia täyn-
nä. Pitkäaikainen päävalmentaja 
Mika Lehkosuo sai väistyä tehtäväs-
tään toukokuussa, jolloin vetovas-
tuun otti seuran entinen kakkosval-
mentaja, RoPSin päävalmentajan 
paikalta tullut Toni Koskela. Lehko-

suon alaisuudessa HJK pelasi kym-
menen ottelua, joista joukkue voitti 
kaksi ensimmäistä. Sekä FC Inter 
että IFK Mariehamn kaatuivat alku-
kaudesta kotikentällä lukemin 2-1.

Tämän jälkeen tahti hidastui sel-
västi, sillä seuraavien kahdeksan 
kierroksen aikana voittoja ei tullut 
yhtäkään. Tasapelejä tuli peräti kuu-
si, ja tappioita kaksi. Toukokuussa 
Lahdessa hävityn vierasottelun jäl-
keen päävalmentaja vaihtui, ja Kos-
kela tuli Rovaniemeltä Helsinkiin. 
Koskela on nyt ollut päävalmenta-
jana viidessä ottelussa, ja HJK on 
onnistunut muuttamaan trendinsä 
uuden päävalmentajan alaisuudes-
sa. Voittoja on tullut kolme, ja tasa-
pelejä sekä tappioita yksi. Nyt HJK:lla 
on alla tasapeli KuPSia vastaan koti-
kentältään.

Maalintekovoima on tällä kaudella 
jakaantunut tasaisesti, sillä kolmen 
maalin miehiä löytyy kolme. Lassi 

Nimi: Helsingin Jalkapalloklubi 
Perustettu: 1907 
Kotistadion: Telia 5G-Areena 
Paras maalintekijä: Lappalainen, Mensah, Riski (3)



Lappalainen, Evans Mensah sekä 
Riku Riski ovat kaikki iskeneet yh-
teensä kolme osumaa tällä kaudel-
la. Yhteensä 23 pelaajaa on käynyt 
kentällä tällä kaudella HJK-paidassa, 
mutta ainoastaan Rafinha ja Eetu 
Vertainen ovat pelanneet jokaisessa 
ottelussa tällä kaudella. HJK:n yk-
kösmaalivahtina toimii tällä kaudel-
la venäläinen Maksim Rudakov, joka 
on yhtä ottelua lukuun ottamatta pe-
lannut kaikki pelit tällä kaudella.

Stadin derbyt ovat perinteisesti ol-
leet tasaisia tapahtumia, ja samaa 
voi varmasti odottaa tästäkin otte-
lusta. HJK on ennen illan derbyä seit-
semän pistettä HIFK:ta edellä, mutta 
otteluita sillä on kolme enemmän 
pelattuna. Lisäksi HJK:lla alkaa Mes-
tareiden liigan karsinnat HB Torsha-
vnia vastaan Helsingissä tulevan vii-
kon tiistaina, joten otteluruuhka on 
tämän illan vastustajalla kova tällä 
hetkellä. 

Rafinha

SEURAA HÄNTÄ:

Rafinha, eli Rafael Scapini de Almeida, on 
pelannut suurimman osan urastaan Suomen 
pelikentillä. Oikeana laitapuolustajana viih-
tyvä Rafinha on edustanut HJK:ta vuo-
det 2010-2011 sekä elokuusta 2016 
eteenpäin. Lisäksi hän on edustanut 
AC Oulua ja Tampere Unitedia 
Veikkausliigassa. Ulkomailla brasi-
lialainen Rafinha on edustanut bel-
gialaista Gentiä HJK-ajanjaksojen 
välissä.

37-vuotias Rafinha on edelleen isossa 
roolissa HJK:ssa ja on tälläkin kaudel-
la pelannut kaikissa otteluissa. Hän 
on tähän mennessä onnistunut 17 ker-
taa maalinteossa Veikkausliigassa, ja 
on yleisesti ottaen päässyt pelaamaan 
aika täysiä kausia ottelumäärän suh-
teen läpi uransa Suomessa.



Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 29.5.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 Ilves 12 7 4 1 15:7 25

2 FC Honka 13 7 3 3 19:14 24

3 KuPS 14 6 5 3 23:18 23

4 HJK 15 5 7 3 16:16 22

5 FC Inter 13 6 3 3 24:17 21

6 SJK 12 4 5 3 11:10 17

7 IFK Mariehamn 12 4 3 5 18:15 15

8 HIFK 12 3 6 3 10:9 15

9 FC Lahti 13 3 6 4 13:16 15

10 RoPS 14 4 3 7 9:15 15

11 VPS 13 0 7 6 11:17 7

12 KPV 13 1 4 8 9:24 7

HIFK HJK

vs.  KuPS29.6.1-1

vs. KPV

vs. RoPS

26.5.

31.5.

3-1

0-1

vs. SJK

vs. FC Honka19.6.

18.6 1-0

0-1

vs. FC Lahti

vs. KPV

vs. FC Inter

vs. VPS

vs. IFK M25.6.

30.6.

20.5.

25.5.

31.5.

0-0

1-1

1-1

2-1

0-2



12 Daniel Kollar MV

77 Arnold Origi MV

2 Tobias Vibe
3 Silver Grauberg
4 Hannu Patronen C
6 Riku Selander
7 Joel Mattsson
8 Jukka Halme
9 Luís Henrique
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
25 Foday Manneh
34 Tuukka Andberg
50 Toró
80 Samuel Haglund
99 Njazi Kuqi

1 Markus Uusitalo MV

12 Robin Källman MV

88 Maxim Rudakov MV

3 Henri Toivomäki
5 Daniel O’Shaughnessy
6 Harmeet Singh
7 Eetu Vertainen
8 Rafael Scapini De Almeida
9 Riku Riski
10 Marco Bueno
11 Akseli Pelvas
14 Sebastian Dahlström
17 Nikolai Alho
18 Roni Peiponen
20 Ivan Tarasov
22 Kaan Kairinen
24 Lassi Lappalainen
25 Valtteri Vesiaho
27 Kevin Kouassivi-Benissan
30 Joonas Vahtera
32 Faith Friday Obilor
33 Samu Laitinen
77 Evans Mensah
 

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, Aapo Haavisto
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Olli Orvasto, Joona Haavisto

Päävalmentaja / Chefstränare

Toni Koskela
Valmentajat / Tränare

Mika Väyrynen, Mikko Mannila
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Ville Wallén
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare 

Anton Matinlauri
Huoltaja / Materialförvaltare

Teemu Luoma
Huoltaja/Materialförvaltare

Boris Wistuba-Marino
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Markku Peltoniemi

HIFK HJK

Erotuomari/Domare:  Jari Järvinen AET/AD 1: Jukka Honkanen 
AET/AD 2: Sami Nykänen



PELAA
MALTILLA

ANNA FIILIKSEN VIEDÄ

BLACKJACK
ROULETTE

POKER
SLOT MACHINES
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toja minulla on omista alkuvaiheis-
tani jalkapallon parista. Turnaukset 
muun muassa Ruotsissa kuuluvat 
junnuvuosieni kohokohtiin, Matts-
son kertoo omasta lapsuudestaan.

Ajan myötä harrastus muuttui am-
mattimaisempaan suuntaan, ja 
Mattsson teki debyyttinsä Veikkaus-
liigatasolla jo 16-vuotiaana IFK Ma-
riehamnin paidassa. Hänen uransa 
on edennyt tasaista vauhtia eteen-
päin, ja viime vuosina hän on myös 
useasti edustanut Suomen nuo-
risomaajoukkueita. Hyvä menestys 
jo näinkin nuoressa iässä ei kui-
tenkaan ole muuttanut Mattssonin 

HIFK:n keskikenttäpelaaja Joel 
Mattsson, 20, otti talvella uuden 
askeleen urallaan, kun hän päätti 
muuttaa kotikaupungistaan Maa-
rianhaminasta Helsinkiin. Mattsson 
on onnistunut ottamaan itselleen 
paikan HIFK:n avauskokoonpanosta, 
ja kertoo viihtyneensä Helsingissä 
mainiosti.

– Jalkapallo oli minulle luonnollinen 
lajivalinta jo pienenä. Veljeni pela-
si sitä, ja kun useampi kavereistani 
aloittivat jalkapalloharrastuksen, 
halusin itsekin pelata. Kaverini isä 
ryhtyi valmentamaan nappulajouk-
kuetta, johon liityin. Tällaisia muis-



nöyrää ja työteliästä suhtautumista 
jalkapalloon.

– En ole oikeastaan koskaan sen 
kummemmin ajatellut, että jalkapal-
losta voisi tulla ammatti, vaan näen 
sen enemmän niin, että olen men-
nyt askel kerrallaan eteenpäin. Olen 
aina mieluummin ajatellut edessä 
olevia asioita sen sijaan, että katsoi-
sin taaksepäin menneitä asioita. Tie-
tysti tajusin jossain vaiheessa, että 
minulla on sen verran lahjakkuutta, 
että pystyn menemään eteenpäin 
jalkapallon saralla.

Mattsson on viimeisen päälle IFK:-
lainen, sillä hän on tähän mennes-
sä seurajoukkuetasolla edustanut 
pelkkiä IFK-seuroja, kun hän siirtyi 
kasvattajaseurastaan IFK Marie-
hamnista HIFK:n paitaan. Muuttami-
nen pois kotoa uuteen kaupunkiin 
tuntui aluksi hieman jännittävältä, 
mutta Mattsson kertoo sopeutu-
neensa uuteen asuinympäristöönsä 
hyvin.

– Olen saanut hyviä kavereita jouk-
kueesta, sillä meillä on useita suurin 
piirtein samanikäisiä pelaajia täällä. 
Vapaa-ajalla vietän paljon aikaa esi-



merkiksi Jakobin (Dunsby) kanssa. 
Nyt minulla on tällä kaudella ollut 
jonkun verran loukkaantumisia, jot-
ka ovat kuitenkin nyt toivon mukaan 
taaksejäänyttä elämää. Pidän todel-
la paljon Helsingistä kaupunkina, 
täällä on paljon tekemistä ja nähtä-
vää myös jalkapallon ulkopuolella. 
Tyttöystäväni kanssa tykkään esi-
merkiksi kävellä Kaivopuistossa me-
renrantaa pitkin, se on todella upea 
paikka. Mattolaituri, jäätelökioskit 
ja Uunisaari ja koko ympäristö siinä 
lähistöllä tuntuu ihan erilaisilta kuin 
muut alueet Helsingissä.

Talvella HIFK:n mediatiimi kysyi 
Mattssonilta videohaastattelussa, 
kummasta kaupungista keskikent-
täpelaaja pitää enemmän, Helsin-
gistä vai Maarianhaminasta. Silloin 
vastaus oli, että Maarianhamina on 
hieno paikka kesäisin, mutta muina 
vuodenaikoina Helsinki vie voiton. 
Päätimme nyt kysyä saman kysy-
myksen uudestaan, kun Mattsson 
on päässyt kokemaan myös Helsin-
gin kesän.

– Molemmissa on puolensa! Täällä 
Helsingissä pidän siitä, että kaupun-
gilla liikkuminen on niin helppoa ja 
mukavaa. Se on ehdottomasti Hel-
singin parhaimpia puolia. Maarian-
haminasta taas kaipaan sitä, että 
minulla on siellä auto, jolla voin ajaa 
golfkentälle pelaamaan. Myös venei-
ly on asia jota kaipaan, sillä täällä 
minulla ei ole omaa venettä, jolla 
mennä saaristoon. Joten kyllä täy-
tyy sanoa, että tällä hetkellä tilan-
ne on aika tasan 50-50 Helsingin ja 
Maarianhaminan kesän välillä. Olen 
kuitenkin ehtinyt käydä Maarianha-
minassakin tämän kesän aikana, 
joten saan nauttia molempien kau-
punkien parhaista kesäpuolista.

Ennen kauden alkua tyypillisin arvio 
HIFK:n joukkueen menestysmah-
dollisuuksista oli, että joukkue tu-
lee olemaan putoamistaistelussa ja 
sarjan viimeisten joukossa. Suomen 
Cupissa tuli viisi tappiota viides-
sä ottelussa, mutta Veikkausliigan 
puolella joukkue on juttua kirjoitta-
essa sijalla kahdeksan. Mattssonin 
mukaan joukkue on onnistunut yl-
lättämään, ja olisi hänen mielestään 



voinut kerätä jopa enemmän pistei-
tä kuin tähän mennessä saalistetut 
14 pistettä.

– Meillä on nyt kuusi ottelua putkeen 
ilman tappioita. Olemme usein joh-
taneet matseja, mutta sitten vas-
tustaja on päässyt tasoittamaan, 
joten mielestäni meillä voisi tosiaan 
olla enemmänkin pisteitä kuin mitä 
meillä nyt on. Ei ole ollut yhtäkään 
sellaista matsia, josta emme oli-
si ansainneet pisteitä, vaan enem-
män niin, että niitä olisi voinut tulla 
enemmän. Alkukaudesta hävisimme 
kaksi peliä, joista olisimme voineet 
saada pisteitä. Tykkään todella pal-
jon meidän pelityylistä ja tiedän, 
että jos kaikki menee nappiin, niin 
voimme voittaa kenet tahansa tässä 
sarjassa. Itselläni on nyt ollut viisi 
eri loukkaantumista puolen vuoden 
sisällä, ja se on tietysti harmittanut. 
Toivottavasti pääsisin nyt pelaa-
maan ehjän loppukauden.

Joukkueessa meillä on monia mie-
lenkiintoisia pelaajia, joita kannat-
taa seurata. Nostaisin erityisesti 
esiin Jakobin (Dunsby), Arnoldin 
(Origi) sekä Kevinin (Larsson). Siinä 
on kolme erittäin vahvaa nimeä, jot-
ka kaikki ovat tehneet minuun suu-
ren vaikutuksen. 

Nuori jalkapalloilija on iästään huo-
limatta jo varsin meritoitunut, ja 
yksi hänen uransa tähänastisista 
merkkipaaluista on ollut Suomen 
edustaminen alle 19-vuotiaiden 
EM-kisoissa viime kesänä Vaasassa 
ja Seinäjoella. Millaisena jo useam-
man täyden kauden Veikkausliigas-

sa pelannut Mattsson näkee tulevai-
suutensa, entä mitä hän tekisi ellei 
pelaisi jalkapalloa ammatikseen?
Tietysti haluaisin jossain vaiheessa 
pelata ulkomailla. Tässä iässä tär-
keintä on, että löytää sellaisen ym-
päristön, jossa pääsee mahdollisim-
man paljon pelaamaan. Silloin sitä 
on valmiimpi ottamaan askeleita 
eteenpäin, kun jo on tottunut saa-
maan paljon vastuuta. Uskon, että 
kaikki Suomessa syntyneet pelaajat 
haluaisivat päästä pelaamaan jon-
kun toisen maan sarjassa. 

– Ellen pelaisi jalkapalloa, treenaisin 
luultavasti enemmän golfia, josta 
pidän todella paljon! Ammatillisessa 
mielessä minua kiinnostaa esimer-
kiksi pörssiasiat sekä osakemark-
kinat, joten opiskelisin luultavasti 
kauppatieteitä, Mattsson kertoo.

Joel Mattsson tuli vaihdosta kentäl-
le jo huhtikuisessa Stadin Derbys-
sä, ja odottaa nyt innolla illan otte-
lua, jossa HIFK ja HJK iskevät yhteen 
oletettavasti loppuunmyydyllä Telia 
5G-Areenalla.

– Pääsin kentälle viime derbyssä, ja 
se oli tosi hieno tapahtuma! Nyt us-
kon, että meillä tulee olemaan entis-
täkin hauskempaa, kun tämä toinen 
derby on meidän kotiottelumme. 
Toivottavasti kannattajat ovat taas 
mukana yhtä äänekkäällä kannus-
tuksella kuin viimeksikin! Ottelusta 
tulee varmaan upea, kun tunnelma 
on hyvä, kun sää toivon mukaan on 
kesäinen ja kun paikalla on paljon 
porukkaa, Mattsson toteaa haastat-
telun päätteeksi.
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