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Amatchkamraten



Tarjoamme kokonaisvaltaiset terveyden palvelut  
sinulle ja lähimmäisillesi. Asiantuntijamme auttavat  
niin tapa turmissa kuin sairauksissa koko sydämellä.  

Tapa turma päivystyksemme sekä kuvantamisen  
palvelumme ovat apunasi aina aukioloaikoinamme  

myös viikon loppuisin.

Tutustu meihin ja varaa aika  
pohjolaterveys.fi

Hoidamme  
koko sydämellä
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TEXT: EDWARD HULTIN
BILD: NIKLAS GÜNSBERG

I NÄRBILD:
TOMMI JYRY

En varm dag i september förra året 
klev Tommi Jyry ut på planen på Te-
lia 5G-Arenan för första gången. Hans 
första match i de stjärnprydda och 
ett Stadin Derby ännu till. Nästan 10 
000 människor satt på läktarna och 
väntade på ett av fotbolls-Finlands 
största spektakel.  
 
Vi kan anta att det fanns en del av 
publiken som aldrig hört eller sett 
hans namn och en 17-åring som gör 
sin debut i ett Stadin Derby verkar 
vara ingredienser för en katastrof. Att 
utsätta en, vad många antog,  omo-
gen spelare för en sådan press i sina 
första ligamatch. Som vi alla säkert 

minns tog IFK stryk med 2-1, men en 
guldkant var just Jyrys prestation i 
matchen.

– Nog var det ju tufft. Halva säsongen 
hade man ju väntat och i september 
kom sedan denna match. Lite ovän-
tat var det faktiskt. Men samtidigt 
visste jag att jag var i bra form. Jag 
hade tränat bra och visste att jag 
skulle klara av det, berättar Jyry.

Jyry är uppvuxen på Degerö och fot-
bollen har varit en stor del av hans liv 
sedan en ung ålder.

– Jag började spela som sjuåring. 



Det var många skolkompisar som 
började spela i HJK Laajasalo. Gan-
ska snabbt började jag fundera om 
det inte vore kul att själv pröva. Min 
pappa höll på med redskaps gym-
nastik när han var yngre och jag höll 
på med det en tid. Men sen prövade 
jag mig på fotboll och… så blev det 
fotboll.

Sedan nästa lika ung ålder har en 
karriär inom fotboll varit en möjlig-
het och motiverat. Trots att många 
andra i en viss ålder slutar med fot-
bollen har Jyry jobbat hårt för att att 
nå sitt mål. 

– Som 8-åring grundades det repre-
sentationslag och då platsade jag i 
det. Visst var man ju kanske lite för 
ung för att tänka på det som en rik-
tigt karriär, men då redan så började 
jag målmedvetet jobba för det. Sen 

bildades ju landslagen och det gav 
jog nog en defintivt lite motiviation. 
När jag märkte att jag klarade mig 
väl sporrade mig till att jobba ännu 
hårdare och träna. Dom andra ute i 
världen jobbar stenhårt, så man vet 
nog själv att man också måst göra 
det ifall man vill lyckas tävla mot 
dem.

Idag är Jyry är en given spelare i 
Teemu Kankkunens startelva. Endast 
mittbacken Jarkko Lahdenmäki har 
spelat fler minuter än Jyry. Trots sin 
storlek har han kunnat utmana vem 
som helst, såväl defensivt som of-
fensivt. Med ett bra spelöga och bra 
bollkontroll är han en av mittfältets 
absoluta ledare.

– Jag har alltid varit en av dom 
minsta på plan, så jag har helt enkelt 
måsta hitta min egen grej. På planen 



är jag aktiv och försöker spela uppåt 
så mycket som möjligt. Det har varit 
snabba fötter och tempoväxling.  
Genom att ligga nära dem kan jag 
utmana och få en fördel över större 
spelarna. Något jag kanske inte  
skulle klara av med endast min fysik. 

Med ungefär hälften av matcherna 
spelade så kan ingen förneka att det 
ser bra ut för IFK. Serieledare, mest 
antal gjorda mål och på delad plats 
med Ekenäs IF gällande insläppta 
mål. 

– Resultatmässigt så har dett ju 
gått bra. Vi ligger som etta, och det 
tycker jag också vi ska göra. Spelmäs-
sigt har vi haft bättre matcher och 
sämre matcher. Ett bra lag kan vinna 
också när dom spelare en lite sämre 
match, och några sådana matcher 
har vi haft. Men det är en lång serie 
och hälften kvar. Vi har sett att det är 
en jämn liga och det spelas mycket 
i kors. Vi måste se till att vi varje kväll 
är på topp så att vi kan ta tre poäng. 
Jag tycker också att vi ännu rent 
spelmässigt kan utvecklas. Jag tror 
inte vi sett det bästa IFK ännu.

Jyrys prestationer har varit bra och 
detta har också plockats upp i bl.a. 
media. IFK:s egen sportchef säger 
att Jyry är en av dom första som han 
väljer att diskutera med när det blir 
dags att börja med lagbygget inför 
nästa säsong.  Mycket tyder på att 
HIFK har en blivande stjärna i sitt lag. 

– Drömmen, och målet, är nog ab-
solut att kunna ta sig till någon stor 
europeisk liga och såklart att spela 

i herrlandslaget någon dag. Men 
vägen till toppen är ju inte spikrak. 
Man måste ha kortsiktiga mål. Just 
nu ligger min fokus på att spela en 
bra säsong med IFK och hjälpa laget 
avancera och ta steget tillbaka till sin 
rätta nivå. Målet för mig är att vara en 
av dom bästa på min spelplats i hela 
serien. Om jag lyckas göra det så ska 
det inte vara omöjligt att ta ett steg 
vidare. 

Trots att han har nämnts som en 
framtida stjärnspelare och själv har 
lagt upp högra krav på sig själv kän-
ner han inte att förväntningarna gör 
honom nervös.

– Nog vet man vad man har satt sig 
in för. En viss press finns det alltid när 
man spelar på den här nivån. Men 
jag har nog alltid också sagt att jag 
tycker att jag spelar som bäst när det 
är höga krav. I dom stora matcherna. 
På något sätt njuter jag av pressen. 
Klart att man är nervös inför vissa 
matcher, men inte skulle säga att 
det är något större problem för mig. 
Nästan mera så att jag kan utnyttja 
förvandla pressen till energi för att få 
ut en bra prestation.

Det återstår mycket av säsongen och 
om Jyry fortsätter att prestera som 
han gör vet man inte ens i vilken liga 
han spelar nästa år. Men rent hypo-
tetiskt, skulle Tommi Jyry kliva ut på 
planen under ett Stadin Derby nästa 
år, skulle jag vara säker över att alla 
som vet någonting om fotboll, skulle 
känna igen honom.
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mobiili-
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Lähitaksi on kotimainen,  autoilijoiden vuonna 1965 perustama taksien tilaus-
välitysyhtiö, jonka toiminta-alue on 24 kuntaa pääkaupunkiseudulla ja Uudella-
maalla sekä Riihimäellä. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 8300 km², asukkai-
ta alueella on noin 1,7 miljoonaa. Lähitaksin autoja on noin 1500 ja kuljettajia yli 
4000.
 
Lähitaksi on toiminut HIFK Fotbollin taksikumppanina jo vuodesta 2015. ”Me 
Lähitaksissa arvostamme HIFK Fotbollin jatkuvaa kovaa työtä menestyksen 
eteen, periksiantamattomuutta ja upeaa yhteishenkeä sekä joukkueen että 
fanien kesken”, toteaa Lähitaksin markkinointipäällikkö Heidi Säynäjoki. ”Ha-
luamme myös helpottaa fanien kulkemista otteluihin. Toisinaan omalle autolle 
voi olla esimerkiksi haastavaa löytää parkkipaikkaa ja tällöin taksi on erinomai-
nen vaihtoehto kulkea matsiin ja sieltä eteenpäin”.
 
Lähitaksi tarjoaa kaikille toimialueellamme liikkuville tasalaatuista taksipal-
velua 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa viikonpäivästä tai 
kellonajasta riippumatta. Palvelumme on nopeaa, helppoa ja ennen kaikkea 
ystävällistä aina tilaushetkestä matkan päättymiseen saakka. Lähitaksin taksin 
tilaat Helsingissä sekä koko pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Lähitaksin 
taksit palvelevat myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
 
Lähitaksin ja HIFK:n yhteistyön tarkoituksena on sekä tukea suomalaista urhei-
lukulttuuria että rakentaa tulevaisuuden tähtiä yhteisen tekemisen merkeissä. 
Lähitaksin tavoitteena on myös olla HIFK:laisten ensisijainen taksivalinta ympäri 
vuoden.

Lähitaksi ja HIFK rakentavat yhteistyössä tulevaisuuden tähtiä



Tänään vastaan asettuva EIF on ollut 
alkukauden suurimpia yllättäjiä. En-
nen kauden alkua moni tuskin osasi 
odottaa, että 13 pelatun ottelun jäl-
keen vihreäpaitaiset tammisaarelaiset 
lähtevät kamppailuun sarjataulukon 
toiselta sijalta. Etenkin viime otteluis-
sa EIF on ollut huimassa lennossa, 
sillä joukkue on tällä hetkellä Ykkösen 
viimeisen viiden ottelun kuntopunta-
rissa kärkisijalla. Erikoista on kuitenkin 
se, että tammisaarelaiset ovat sarjassa 
vasta viidenneksi paras kotijoukkue, 

kun taas vieraissa peli on luistanut FF 
Jaron jälkeen parhaiten. 

Lauantaina Töölön jalkapallostadio-
nille saapuu siis varmasti yllätysvalmis 
vierasjoukkue, joka lähtee tosissaan 
haastamaan HIFK:ta kärkikamp-
pailussa. EIF:n ottelut ovat olleet tällä 
kaudella äärimmäisen vähämaalisia, 
sillä joukkue on tehnyt vain 13 maalia, 
mutta hyvän puolustuspelaamisen 
johdosta oma verkko on heilunut vain 
kahdeksan kertaa.

Otteluennakko: HIFK – EIF 21.7.2018



EIF:n päävalmentajana toimii espan-
jalainen Gabriel Garcia Xarart, joka 
aloitti toimessaan viime talvena. Tätä 
ennen Xarart oli työskennellyt Virossa 
mm. maan pääsarjassa pelaavan FC 
Floran päävalmentajana. Espanjalai-
sen apurina toimii pitkän linjan Jens 
Mattfolk, joka on pitkän linjan EIF:lä-
inen.

Tammisaarelaisten pelaajisto on 
mielenkiintoinen sekoitus kotimaista 
voimaa sekä ulkomaalaisvahvistuksia. 
Joukkueen ykkösmaalivahtina toimii 
Jonathan Jäntti, joka on pelannut 11 
ottelu kuluvan kauden aikana. Tähän 
mennessä kautta hyvin toimivan 
puolustuslinjan ovat muodostane-

et Atte Sihvonen, Riku Selander, 
Ulrich Meleke sekä Chakib Hocine. 
Joukkueen tehokkain pelaaja on ollut 
alkukauden aikana yhdysvaltalainen 
Jacob Bushue, joka on tehnyt kolme 
maalia pelaamissaan 11 ottelussa. 
Joukkueen hyökkääjistä tehokkain 
on ollut puolestaan Akseli Ollila, joka 
siirtyi tammisaareen täksi kaudeksi 
Klubi-04:n riveistä. Viime vuonna 14 
maalia Ykkösessä viimeistelleen brasi-
lialaisen Felix De Bonan ruuti on ollut 
puolestaan märkää tämän kauden 
peleissä, sillä hyökkääjä on onnistunut 
heiluttamaan vastustajan verkkoa 
vain kerran.
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joukkueella  
on merkitystä!
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rakennus ja sairaalasiivoukset.



Ratkaisun hetkellä...

joukkueella  
on merkitystä!

www.leoclean.fi  010 - 525 1360
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HIFK kehittää jalkapallojunioritoimintaansa pitkäjänteisesti. Meillä on mahdol-
lista pelata, olit sitten 4- tai 20-vuotias. Joukkueissamme lajia harrastaa jo yli 
500 lasta ja nuorta. Seuramme tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle harras-
tajalle pelaajapolku, oli sitten tavoitteena jalkapalloammattilaisuus tai hauska 
harrastus.

Ryhmämme ulkoharjoittelu tapahtuu pääsäntöisesti Väinämöisen ja Tehtaan-
puiston kentillä. Osallistumme lisäksi Palloliiton Helsingin piirin järjestämiin 
sarjapeleihin ja seurojen järjestämiin turnauksiin. 
 
Ota yhteyttä! Lisäinfoa joukkueista ja treenivuoroista kotisivuilta hifkfotboll.fi

Tytöt ja pojat syntyneet 2012-2013 
Mikael Airava  
0400-817 265  
mikael.airava@hifkfotboll.fi

Tytöt syntyneet 2007-2011
Teemu Virtanen
050-434 6330
teemu.virtanen@hifkfotboll.fi

Pojat syntyneet 2011
Hanna Khalili
0400-104 030
hanna.khalili@hifkfotboll.fi

Pojat syntyneet 2010
Camilla Grönholm
040-574 3765
camilla.gronholm@hifkfotboll.fi

Pojat syntyneet 2009
John Repo
040-164 0200
john.repo@hifkfotboll.fi

Tervetuloa mukaan HIFK jalkapalloon!

Pojat syntyneet 2008
Jonna Vaarnanen
040-522 7927
jonna.vaarnanen@hifkfotboll.fi

Pojat syntyneet 2007
Kim Ek
040-700 9031
kim.ek@hifkfotboll.fi

Pojat syntyneet 2006
Kristian Honkanen
040-541 2320
kristian.honkanen@hifkfotboll.fi

Pojat syntyneet 2005
Wilhelm Wolff
040-716 8328
wilhelm.wolf@hifkfotboll.fi
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PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 17.7.2018
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26

24

23

21

20

16

14

14

10

9

21:8

13:8

12:11

18:14

19:14

17:18

12:15

20:26

16:21

10:23

Kunto/Form

20.6. Klubi 04 – EIF 0 : 1
20.6 AC Kajaani - HIFK

30.6. HIFK – AC Oulu
30.6. Haka – EIF

9.7. FF Jaro – HIFK
7.7. EIF – JJK
14.7. EIF – KPV

2 : 1

3 : 0
1 : 1

0 : 3
2 : 1
1 : 0

13.6. HIFK - KPV

26.6. HIFK – Haka
26.6. EIF – KTP

2 : 0

2 : 0
3 : 2

Seuraavat ottelut / Följande matcher

Edustusjoukkue HIFK/2

27.7. 18:30 HIFK – JJK
6.8. 18:30 FC KTP – HIFK
11.8. 17:00 KPV – HIFK
19.8. 18:30 HIFK – AC Kajaani
23.8. 18:30 Klubi 04 – HIFK
27.8. 18:30 HIFK - HAKA
1.9. 17:00 AC Oulu – HIFK
10.9. 18:30 HIFK – FF Jaro
17.9 18:30 HIFK – Klubi

27.7. 18:30 FC Jazz - HIFK
31.7 18:30 HIFK – Honka Akatemia
4.8. 17:00 HJS Akatemia – HIFK
11.8 17:00 FC Espoo –HIFK
17.8. 18:30 HIFK – BK-46
28.8. 18:30 KaPa – HIFK
31.8. 18:30 HIFK – MuSa
9.9. 17:00 Kiffen – HIFK
22.9. 15:00 HIFK –SalPa

KOTIKENTTÄ/HEMMAPLAN: BOLLIS



HIFK EIF
1 Tomi Maanoja MV

12 Daniel 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
23 Casper Olesen
26 Reza Heidari
27 Hussein Mohamed
34 Tuukka Andberg
40 Nikolas Saira

1 Oscar Forsström
12 Mehdi El Moutacim
80 Jonathan Jäntti

2 Etchu Tabe
3 Cheick Camara
4 Chakib Hocine
5 Ulrich Meleke
6 Atte Sihvonen
7 Kinda Boubacar
8 Jacob Bushue
9 Johan Estlander C

10 Akseli Ollila
11 Vili Nyström
13 William Lindqvist
14 Riku Selander
16 Hansoi Bokai
24 Simon Lindholm
18 Hans Honkasalo
19 Joel Konan Akpini
22 Viktor Limnell
25 Ville Sevón
26 Polga Andersson
27 Theo Lundström
77 Anders Wahlstedt
99 Felix De Bona

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

Päävalmentaja / Chefstränare  
Gabriel Garcia 
Valmentaja / Tränare  
Guillem Santamases 
Fysiikkavalmentaja / Fysiktränare
Oscar Forsström
Joukkueenjohtaja / Lagledare 
Ville Orasmaa
Teippaaja / Tejpare
Kim Nyström, Heikki Orasmaa
Hieroja / Massör
Sture Lindqvist
Manageri / Manager
Peter Haglund

Erotuomari/Domare:  Oliver Reitala 
AET 1: Juhani Karstila  AET 2: Elias Juvonen



A N T O I N E  G R I E Z M A N N



ACTUAL PRINT



Stadin jalkapalloa tukemassa

RUNEBERGINKATU 55 00260, HELSINKI FINLAND
(09) 434 2760 – MYYNTIPALVELU@MAMMAROSA.FI





Syntymäpäivä: 17.05.1999 / Helsinki
Pituus: 185 cm

Pelipaikka: Hyökkääjä
Aiemmat seurat: HJK, Klubi 04, 
Gnistan
Kasvattajaseura: HJK

Instagram: @anttiulmanen

Lempimusiikki: Paperi T

Rutiinit pelipäivinä: Hyvät yöunet 
alle, aamupuuro, nesteytys, kä-
velylenkki ja hyvää musiikkia. Sen 
jälkeen hyvä pastaa ja loppu aika 

odotellaan matsin alkua.

#10 ANTTI 
ULMANEN



Tammikuussa 2017 seuraan tullut 
”Ulmis” oli viime kaudella HIFK:n 
A-junioreiden SM-pronssijoukkueen 
saavuttaneen ryhmän paras maalin-
tekijä, tehden 15 maalia 14 ottelussa. 
Viime kaudella Veikkausliiga - deby-
ytinkin tehnyt hyökkääjä on iskenyt 
tällä kaudella Ykkösessä kaksi maalia, 
molemmat otteluiden voittomaaleja 
eli nuoresta iästä huolimatta hyök-
kääjän harteille voidaan tarvittaessa 
sovitella jopa ratkaisijan viittaa.

Nelivuotiaana HJK:n kaupunginosa 
joukkueessa aloittanut ja käytännössä 
koko junnuajan klubissa viettäneen 
Ulmasen halu ottaa seuraava askel 
jalkapalloilijana oli suurin syy siirtyä 
HIFK:hon. 

– Jo pienenä HIFK oli se mitä lätkän 
puolella seurattiin ja faija vei aikoi-
naan myös Bragulle katsomaan IFK:n 
matseja. Kun tuli mahdollisuus siirtyä, 
niin päätös oli helppo, eikä vähiten yli-
voimaisesti Suomen parhaiden fanien 
takia. Uskon myös että HIFK on hyvä 
paikka kehittyä pelaajana.

Vaikka mies ollaan totuttu näke-
mään hyökkäyspään viimeistelijänä, 
aiemmin junnuaikoina nyt 19-vuotias 
kärkipelaaja pelasi keskikentällä, siksi 
myös Chelsea -kannattajana Ulmasen 
esikuvana oli tietenkin Frank  
Lampard. 

– Viime aikona olen seurannut paljon 
Harry Kanea, joka tekee paljon maa-
leja ja hänestä on hyvä ottaa mallia 
omaankin peliin. Kane on tosi moni-
puolinen hyökkääjä, pystyy tekemään 
maaleja kaikin tavoin, yhdellä tai 
kahdella kosketuksella sekä päällä.”

HIFK:n tämän kauden joukkueen 
vahvuudeksi ”Ulmis” nostaa laajan 
materiaalin. 

– Meille vahvuus on esimerkiksi kun 
tehdään vaihtoja, niin oikeastaan aina 
sisään tuleva pelaaja tuo jotain lisää 
tai erilaista ja pelaaminen paranee 
vaihtojen myötä.

Tämän kauden henkilökohtaisiksi 
tavoitteiksi Antti nostaa tehdä lisää 
ja tehokkaammin maaleja, parantaa 
omaa peliä ja unelma tietysti olisi 
nostaa seura takaisin Veikkausliigaan. 
 
Futiksen ulkopuolella tavoitteet tällä 
hetkellä löytyvät koulunpenkiltä, eli 
suorittaa lukio loppuun ja nostaa yli-
oppilaslakki päähän. Juuri päättyneet 
jalkapallon MM-kisat ovat kuuluneet 
myös vahvasti Ulmasen kuluvan kesän 
ohjelmaan. Englannin ”bandwagonis-
sa” kisoja seurannut Ulmanen nostaa 
Kroatian koko joukkueen saavutuksen 
kisojen suurimmaksi yllätykseksi.



Syntynyt: 11.02.1999 / Turku
Pituus: 184 cm

Instagram: @longlivesaira

Aiemmat seurat: FC Espoo, Gnistan
Kasvattajaseura: EBK / FC Honka

Lempimusiikki: Paperi T

Pelipäivän rutiinit:  Aamulla herätys 
ja musat heti täysille, aamupalan 
yhteydessä katselen videoita lem-
pipelaajista. Loppupäivä on sitten 
muuten henkistä ja fyysistä val-
mistautumista, juon paljon vettä ja 
venyttelyt kuuluu myös asiaan.

#40 NIKOLAS 
SAIRA



Nuorten eri maajoukkueiden mukana 
kiertänyt ”Nikke” kuuluu viime kau-
den alussa IFK:hon tulleiden nuorten 
lupausten ryhmään ja Espoossa jal-
kapallo-oppinsa käynyt nuorukainen 
nähtiinkin jo viime kaudella useam-
paan otteeseen Veikkausliigassa. 
Vikkelä laitalinkki on tällä kaudella 
esiintynyt vakituisesti joukkueen 
avauskokoonpanossa ja kauden en-
simmäisessä ottelussa mies kunnos-
tautui syöttämällä Antti Ulmasen 
viimeistelemän ottelun voittomaalin. 
Sairan uran ensimmäinen henkilö-
kohtainen osuma Miesten Ykkösessä 
puolestaan nähtiin kesäkuussa KPV:ta 
vastaan tykityksellä joka ansaitusti va-
littiin myös kierroksen komeimmaksi 
maaliksi.

Tavoitteet ja unelmat nuorukaisella 
ovat korkealla, mies nimeääkin ta-
voitteeksi jo 3-4 vuoden sisään pelata 
suuressa eurooppalaisessa seurassa 
jalkapalloa ammatikseen, eikä tavoite 
jää siihen, sillä ”Nikke” näkisi myös 
mieluusti itsensä Suomen A-maa-
joukkueen paidassa arvokisoissa. 
Jalkapallo jumalien käsiin 19-vuotias 
peluri jättää sen, josko jonain päivänä 
oma suosikkiseura Arsenal lähestyisi 
sopimus neuvotteluiden merkeissä.

Gunners faniksi Saira on kasvanut 
nuorena Thierry Henryn pelaamista 
seuraten.

– Henry teki aikoinaan vaikutuksen ja 
siitä jotenki aloin tykästymään seu-
raan. Ikävä kyllä en ole päässyt 
Arsenalin matseja vielä näkemään 
paikan päällä. Nykyään tykkään 
katsella Neymaria ja Ronaldohan on 

tietenkin kaikista suurin mutta, 
varsinkin Neymarin pelityylistä pidän 
erityisesti.

Tälle kaudelle henkilökohtaiset 
tavoitteet mieheltä löytyvät 
suoritusten ehjyydestä ja tason 
pitämisestä tarpeeksi korkealla, jotta 
samalla myös tarvittava tehokkuus 
joukkueen hyväksi säilyy. HIFK:n 
kauden vahvuuden Saira nimeää 
nyt saavutetusta ns. voittamisen 
kulttuurista.

– Ollaan käännetty vaikeitakin pelejä 
nyt voitoiksi, mutta haasteina 
puolestaan tulee nyt se kun 
olemme olleet pitkään sarjan kärjessä 
niin muut joukkueet skouttaa meitä 
enemmän ja voi löytää niitä 
heikkouksia helpommin ja sen kanssa 
pitää olla tarkkana loppukaudesta. 
Paljon meistä itsestä kiinni miten 
lähdetään matseihin. Varmasti kuten 
kaikilla pelaajilla kun tähän kauteen  
lähdettiin, on ollut tavoitteena  
nousta takaisin liigaan.”

Edelleen lukiota käyvä Nikolas  
kuluttaa vapaa-aikaansa mm. pelaten 
koripalloa ja kehuu olevansa myös 
voittamaton pleikkariväännöissä.  
Kuten monilla muillakin, kului 
viimeinen kuukausi seuraten Fudiks-
en MM-kisoja, Brasilian ja Ranskan 
nimeen vannova laitalinkki on rans-
kan voitosta huolimatta pettynyt että 
brasilia jäi tällä kertaa ulos jo turhan 
aikaisin. Kisoissa pelanneista pelu-
reista ”Niken” mieleen jäi erityisesti 
Kroatian Perisic ja Ranskan Mpabbe, 
joilta osasikin odottaa hyviä kisoja.



IFK:ssa eletään uudessa tilanteessa 
seuran pelatessa Ykköstä Veikkaus-
liigassa vietettyjen kausien jälkeen. 
Viime kauden jälkeen oltiin siis tilan-
teessa, jossa oli valittavana joko toimia 
kuten ennenkin tai valita täysin uusi 
tapa toimia. Nyt seurassa puhaltavat 
uudet tuulet ja myös urheilupuolella 
ollaan toteutettu uuden toimintalinja-

uksen alkuvaiheita. 
Urheilullisen puolen toimivuutta 
ja laatua mitataan suuren yleisön 
toimesta yleensä kilpailullista me-
nestystä tarkastelemalla joukkueiden 
sekä yksilöiden suoriutumista. Jotta 
kilpailulliselle menestykselle ja pelaa-
jan henkilökohtaiselle kehittymiselle 
saadaan luotua optimaaliset olosuh-

Uutta kohti – tarina jonka määränpäätä ei vielä tiedetä



teet, on tehtävä useita pieniä asioita 
hyvin.

 Tähän liittyen seurassa lisätään 
muun muassa yhteistyötä ulkomaisiin 
seuroihin ja autetaan pelaajia kehit-
tymään uusin tavoin. IFK:n nuorista 
pelaajista Alexander Albäck ja Nikolas 
Saira lähtevät Ruotsiin Allsvenskanin 
IF Elfsborgin vieraaksi tulevalla viikolla. 
Tästä seuraavalla viikolla Antti Ul-
manen ja Roope Myöhänen lähtevät 
tutustumaan Norjaan Tippeligaenin 
Tromsø IL:n toimintaan. Pelaajat 
kokevat vierailut erittäin tärkeiksi ja 
tervetulleiksi oman kehityksensä ja tu-
levaisuuden tavoitteidensa kannalta.

 – On hyvä päästä mittaamaan oma 
pelillinen taso kansainvälisessä ympä-
ristössä ja nähdä missä tällä hetkellä 
mennään”, kertoo Myöhänen.  
Samaa mieltä on Antti Ulmanen ja 
lisää:

– Odotan myös kovempaa tempoa ja 
suurempaa pelinopeutta pallon kans-
sa sekä fyysisempää peliä, jotta tiedän 
mitä minun tulee parantaa jatkossa. 
Toivon, että pääsen vielä joskus pelaa-
maan ulkomaille ammatikseni.
 
Pelaajat näkevät vierailun myös 
tärkeänä asiana lähitulevaisuudessa 
ja hyötynä jo meneillään olevalla kau-
della sekä oman että koko joukkueen 
osalta. 

– Toivomme, että vierailu tuo lisää 
virtaa ja uusia pelillisiä asioita henkilö-
kohtaiseen tekemiseen ja lisämotivaa-
tiota harjoitteluun”, pohtivat Ulmanen 
ja Myöhänen yhteen ääneen.

IF Elfsborg on tunnettu hyvästä 
nuorisotoiminnasta ja heidän val-
mennuksensa taso on saanut kiitosta 
myös Ruotsin ulkopuolella. Saira ja 
Albäck lähtevät tulevan viikon harjoi-
tusjaksoon motivoituneina ja selkein 
tulevaisuuden tavoittein. 

– Uskon, että siellä pelaajien taitota-
so on korkeampi ja kaikki pelaajat 
tähtäävät ammattilaiseksi”, kertoo 
Ahlbäck.  
 
Saira pitää vierailua myös hyvänä 
oman tason mittarina:

– Uskon, että pelitempo on Suomea 
kovempi ja pääsen näkemään mitä 
pitää tehdä, jotta pelaan tulevaisuu-
dessa ammattilaisena Euroopassa.

Mika Lönnström 
Urheilutoimenjohtaja
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