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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

Heinäkuinen kesäsunnuntai, ja Telia 
5G-Areenalla pelataan jälleen Veikka-
usliigaa. Tänään HIFK:n vastustajana 
toimii joukkue, jonka kotipaikkakun-
ta on kilometreissä mitattuna kauim-
pana HIFK:n kotikentältä, ja jolla vie-
tetään tällä hetkellä kesän kunniaksi 
yöttömiä öitä. Kyseessä on tietenkin 
Rovaniemen Palloseura, jota vastaan 
pelataan toista kertaa tällä kaudella. 
Toukokuun alussa RoPS oli Napapii-
rillä parempi lukemin 1-0, ja nyt HIFK 
hakee siis revanssia Stadissa.

Illan vastustaja on ennen tämänpäi-
väistä kohtaamista tasapisteissä 
HIFK:n kanssa, molempien joukkuei-
den saavutettua 15 pistettä tähän 
mennessä. Siinä missä HIFK on vii-
meisten kierrosten aikana tuskail-
lut tappioiden kanssa, on RoPS niin 
ikään pelannut kolme edellistä sar-
jaotteluaan ilman voittoa. Sekä HIFK 
että RoPS voittivat edelliset ottelunsa 
samana päivänä, eli 18.6. HIFK:n voit-
taessa SJK:n ja RoPSin puolestaan 
kukistaessa FC Lahden. Paljon tasai-
sempia lähtökohtia tähän kamppai-
luun on jo vaikea löytää.
Veikkausliigan lisäksi RoPS pelaa 
myös europelejä, joihin se sai pää-

syn viimekautisen Veikkausliigan 
kakkossijansa ansiosta. UEFA Eu-
rooppa-liigan ensimmäisellä kar-
sintakierroksella vastustajaksi tuli 
skotlantilainen Aberdeen Football 
Club, joka kotikentällään kaatoi ro-
vaniemeläiset vastustajansa viime 
viikolla lukemin 2-1. RoPS onnistui 
siis tekemään vierasmaalin Skotlan-
nissa, joten sillä on edelleen hyvät 
mahdollisuudet mennä karsinnoissa 
jatkoon, mikäli kaikki menee nap-
piin tämänviikkoisessa kotiottelussa 
Aberdeenia vastaan. Tätä tekstiä kir-
joittaessa tämä euro-ottelu on vielä 
pelaamatta, eikä sen tulos näin ollen 
ole vielä tiedossa tämän Matchkam-
raten-numeron mennessä painoon.

Rovaniemeläisten kausi ei siis tähän 
mennessä ole edennyt sillä tavalla, 
kuin mitä edelliskauden hyvä me-
nestys kenties olisi antanut odottaa. 
Joukkueen kauteen mahtuu myös 
valmentajanvaihdos, sillä viime 
kaudesta lähtien päävalmentajana 
toiminut Toni Koskela siirtyi touko-
kuussa HJK:hon Mika Lehkosuon pai-
kalle. Koskelan kakkosvalmentajana, 
sekä RoPSin valmennuspäällikkönä 
toiminut Pasi Tuutti nousi tästä joh-

Nimi: Rovaniemen Palloseura 
Perustettu: 1950 
Kotistadion: Rovaniemen keskuskenttä 
Paras maalintekijä: Jokelainen, Rahimi (2)



tuen edustusjoukkueen päävalmen-
tajaksi noin viikon varoitusajalla. 
Tuutin päävalmentajakauden aikana 
RoPS on toistaiseksi pelannut kuusi 
Veikkausliigaottelua sekä yhden eu-
ropelin, ja näistä on siis saldona yksi 
voitto, kaksi tasapeliä sekä neljä tap-
piota. Joukkue on viihtynyt - ainakin 
tuloksellisesti - viihtynyt paremmin 
vieras- kuin kotikentällä, sillä se on 
15 pisteestään ottanut peräti 10 vie-
raskentällä. HIFK puolestaan on tällä 
kaudella ollut sarjan kuudenneksi 
paras kotijoukkue, joten nähtäväksi 
jää, kumman tilastoon tulee muutos 
illan ottelussa.

Illan joukkueista löytyy vielä ainakin 
yksi yhtäläisyys; molemmat ovat ni-
mittäin onnistuneet tekemään kym-
menen maalia tällä kaudella. RoPSil-
la on kaksi kahden maalin miestä, 
nimittäin Ilveksestä joukkueeseen 

täksi kaudeksi siirtynyt 19-vuotias 
Niklas Jokelainen, sekä HIFK:stakin 
tuttu Youness Rahimi. Heidän lisäk-
seen kuusi pelaajaa on onnistunut 
kerran maalinteossa, joten myös Ro-
vaniemellä on ollut vaikeuksia hyök-
käyspään tehokkuuden kanssa tällä 
kaudella. Illan ottelu alkaa molem-
mille olla viimeisiä mahdollisuuksia 
pysyä mukana taistelussa ylemmän 
jatkosarjan paikoista, sillä molem-
milla on tätä tekstiä kirjoittaessa jo 
kahdeksan pisteen ero kuudenteen 
sijaan. Tämän ottelun häviäminen 
tarkoittaisi käytännössä jo melkein 
sitä, ettei ylempään jatkosarjaan 
enää olisi kovinkaan realistisia mah-
dollisuuksia päästä, kun Veikkauslii-
gan runkosarja saadaan päätökseen-
sä elo- ja syyskuun vaihteessa.

Taye Taiwo

SEURAA HÄNTÄ:

Vasemman laitapuolustajan pelipaikalla viihtyvä 
34-vuotias Taye Taiwo on kiistatta RoPSin ko-
keneimpia pelaajia. Mies on pelannut tällä 
kaudella joukkueensa kaikissa otteluissa, 
ja toimii lisäksi varakapteenina. Taiwo 
pelaa toista kauttaan Rovaniemellä, ja 
on lisäksi edustanut HJK:ta niin ikään 
kahden kauden ajan. Ulkomailla hän 
on edustanut mm. AC Milania, Olympi-
que Marseillea sekä Kiovan Dynamoa, 
ja lisäksi hänellä on myös 54 ottelun 
kokemus kotimaansa Nigerian maa-
joukkueesta. Näillä meriiteillä Taiwo 
on yksi kaikkien aikojen kovimmista 
Veikkausliigassa pelanneista pelaa-
jista.
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Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 17.7.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 Ilves 14 8 4 2 18:8 28

2 FC Honka 15 8 3 4 23:16 27

3 KuPS 15 7 5 3 25:19 26

4 HJK 16 6 7 3 18:16 25

5 FC Inter 15 7 3 5 27:19 24

6 SJK 15 6 5 4 14:14 23

7 IFK Mariehamn 14 6 3 5 23:16 21

8 FC Lahti 15 4 6 5 14:18 18

9 HIFK 14 3 6 5 10:14 15

10 RoPS 15 4 3 8 10:17 15

11 KPV 15 2 4 9 11:28 10

12 VPS 15 0 7 8 12:20 7

HIFK HJK

vs.  IFK M6.7.1-2

vs. HJK

vs. FC Lahti

31.5.

18.6.

0-1

2-1

vs. HJK

vs. FC Honka25.6.

4.7. 0-2

1-0

vs. FC Honka

vs. VPS

vs. SJK

vs. FC Lahti

vs. KPV29.6.

13.7.

31.5.

18.6

30.6.

3-0

2-1

1-0

0-0

0-0



12 Daniel Kollar MV

77 Arnold Origi MV

2 Tobias Vibe
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
15 Macario Hing-Glover
16 Tino Palmasto
17 Jani Bäckman
18 Matias Hänninen
19 Kevin Larsson
20 Hassan Sesay
23 Nikolas Saira
27 Sakari Tukiainen
34 Tuukka Andberg
50 Toró
80 Samuel Haglund
99 Njazi Kuqi

1 Damjan Siskovski MV

25 Antonio Reguero MV

2 Henrik Ölander
3 Taye Taiwo
5 Kalle Katz
6 Atte Sihvonen
7 Youness Rahimi
8 Sergio Llamas Pardo
10 Lucas Lingman
11 Aleksandr Kokko
14 Eetu Muinonen
17 Sampo Ala
18 Veka Pyyny
19 Tuomas Kaukua
20 Juho Hyvärinen
21 Matias Tamminen
22 Rasmus Degerman
23 Niklas Jokelainen
24 Tommi Jäntti
26 Eerik Kantola
27 Samuel Olabisi
33 Agnaldo Pinto de Moraes Júnior
34 Tarik Kada
88 Mohamadou Sissoko

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

Pasi Tuutti
Valmentajat / Tränare

Mikko Lignell
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Juho Luukkonen
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare 

Jari Alamäki
Huoltaja/Materialförvaltare

David Coull
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Markku Peltoniemi

HIFK RoPS

Erotuomari/Domare:  Mikko Leino AET/AD 1: Veli-Matti Leppänen 
AET/AD 2: Jonas Turunen





RIKU SELANDER: 
KAKKOSESTA 
STADIN KINGISKSI?
Teksti: Frans Danakas    Kuvat: Niklas Günsberg

etsii elämästä extreme kokemuksia. 
Benjiä en ole hypännyt, enkä lento-
koneesta mutta taatusti hyppään 
jos mahdollisuuden saan. 

24-vuotias Selander on nuoresta iäs-
tään huolimatta kerännyt tililleen jo 
121 ammattilaisottelua Suomen eri 
sarjatasoilla. Selanderin ura alkoi 
Ykkösessä, PK-35 paidassa. Siellä 

Riku Selander on tyyppi joka ei tur-
haan stressaile mistään turhista 
asioista, mutta rennolta joka paikan 
mieheltä löytyy myös aivan toisen-
lainen puoli.

– Tykkään ottaa iisisti mutta silti 
vauhti ja vaaralliset tilanteet viehät-
tävät minua, eli minusta löytyy kaksi 
puolta, toinen ottaa iisisti ja toinen 



hän kerkesi pelaamaan vain neljä 
ottelua, kunnes hän siirtyi loppu-
kaudeksi lainalle FC Hongan kak-
kosjoukkueeseen. Selander palasi 
PK:hon, mutta siirtyi lopulta vain 
yhden kauden jälkeen FC Honkaan. 
Selander edusti Honkaa kakkosessa 
sekä Suomen-cupissa yhteensä 24 
kertaa, kunnes mies oli taas siirron 
keskellä. Tällä kertaa Selander löysi 
itsensä IF Gnistanista, silloin vielä 
laitahyökkääjää pelaava Selander löi 
kunnolla läpi. 24 ottelua ykkösessä, 
ja neljä maalia, vakuuttivat Ekenäs 
IF:n, joka varmisti Selanderin siir-
ron kaudelle 2018. Ekenäs IF taisteli 

kovaa noususta, mutta loppujen lo-
puksi tammisaarelaisten vääntö ei 
riittänyt ja seura jäi Ykköseen. Yksi 
seura joka ei Ykköseen jäänyt oli 
HIFK. Selanderin taidot eivät jääneet 
IFK:lta huomaamatta, ja hän siirtyi 
Tähtirintoihin heti vuoden alussa. 
Tähän mennessä Selander on pelan-
nut jokaisessa Veikkausliiga otte-
lussa, jokaisen minuutin. 

Paljon on ylä- ja alamäkiä ollut. Yh-
den nousun kakkosesta ykköseen 
olen voittanut, mikä oli todella mu-
kava kokemus ja oli kivat juhlat sen 
yhteydessä. Paljon on ollut hyviä 



voittoja ja katkeria tappioita, mikä 
on tämä lajin suola. Jalkapalloilijan 
elämä on kuin olisi jatkuvassa vuo-
ristoradassa, mikä sopii minun per-
soonallisuuteen hyvin. Kotimaisella 
tasolla tämä on korkein mihin voi 
päästä, enkä koe että rajani olisivat 
tulleet vastaan. Tästä seuraava askel 
on ulkomaille, ja koen että olen otta-
nut parin viime vuoden aikana suu-
ria askeleita pelaajana. Avain siihen 
on se, että olen päässyt pelaamaan 
paljon, ja se on kehittänyt minua pe-
laajana. Tuntuu siltä että olen alka-
nut ottamaan myös askelia seuraa-
vaa tasoa kohti pelaajana. 

Kuten aikaisemmin mainittu, Selan-
der on pelannut seuraennätyksen 
tehneessä joukkueessa jokaisen mi-
nuutin, ja on ainut pelaaja seurasta, 
joka on tähän pystynyt.

Tosi hyvät fiilikset. Futaajana haluat 
pelata niin paljon kuin mahdollista, 
ja olen ollut onnekas siinä mielessä 
että olen pysynyt kunnossa ja olen 
saanut Torilta paljon luottamusta, 
joten ei voi olla kuin tyytyväinen. 
Toivottavasti sama meno jatkuu, ei-
vätkä loukkaantumiset haittaa tätä 
putkea. 

Mainitsemisen arvoista on, että täs-
sä vaiheessa haastattelua HIFK luot-
si Tor Thodesen liittyi seuraamme ja 
halusi itse esittää Selanderille kysy-
myksen ”mikä on lempi pelipaikka-
si”.

– Olen usein vastannut että koen 
olevani sielultani kymppipaikan 
pelaaja, mutta ominaisuudet ovat 
enemmän keskikentän box-to-box 
tyyppisen pelaajan omaiset. Sa-
maan aikaan koen että minulla on 
hyvä ymmärrys jalkapallosta ja hy-
vät ominaisuudet mitä pystyn käyt-
tämään monella eri paikalla.

Tähän mennessä Selander on pelan-
nut oikealla puolella laitapakkina. 
Nähtäväksi jää vaikuttaako Selande-
rin ja Torin nopea, leikkisä keskuste-
lu miehen pelipaikkaan. 

Thodesenin lähdettyä, oli vain nor-
maalia kysyä, miltä tuntuu pelata 
norjalaisen alaisuudessa.



– Tor vaatii paljon, ja tykkää että 
prässätään kovaa. Se on todella ras-
kasta, mutta otettu muutama sel-
lainen voitto että se on myös todella 
palkitsevaa. IFK:n pelityyli sopeutuu 
hienosti vielä omaan pelityyliin, 
mikä on iso plussa. Tykkään myös 
tavasta millä joukkue toimii, ja täs-
tä hyvästä nuoruuden ja kokemuk-
sen sekoituksesta. Aikaisemmissa 
seuroissa on ollut paljon nuoruutta, 
mutta se kokemuksen tuoma joh-
tajuus on puuttunut pukukopista, 
ja sitä täällä on todella paljon. Me 
ollaan seura joka haluaa kehittyä ja 
mennä eteenpäin. Meillä, ja minulla 
on aivan hullu kiima päästä sinne 
kuuden parhaan joukkoon, ja pelaa-
maan niitä jatkopelejä. Niistä tulisi 
mahtavia otteluita ja kokemuksia. 
En näe mitään syytä miksi emme 
voisi saavuttaa sitä. Henkilökoh-
taisella tasolla, kuten aikaisemmin 
sanoin, niin rajat eivät ole tulleet 
vastaan. Olen valmis ottamaan isoja 
askelia eteenpäin, ja tavoittelen nii-
tä. Jos olen niin onnekas että pääsen 
pelaamaan ulkomaille, niin miksi ei? 

Vauhtihirmuna tunnettu laitapakki 
löytää talvisin lisää virtaa futsalis-
ta, kun jalkapallon pelaaminen jää 
Veikkausliigan tauolla hieman vä-
häiselle.

– Pelaan futsalia rakkaudesta pal-
lopeleihin. Se on todella kiva jalka-
pallon muoto harrastaa talvella, kun 
on vähän vähemmän asioita seuran 
puolesta. Se on hyvä tapa pitää it-
seään kunnossa off-seasonilla, ja 
siitä on hyötyä myös minulle jalka-
palloilijana, sillä futsalissa pelataan 
paljon pienessä tilassa. Se on minul-

le jalkapallossakin tyypillistä ajau-
tua pieneen tilaan joten sanoisin 
että futsalista on apua minulle myös 
jalkapalloilijana.

– Logo rinnassa merkitsee minulle 
todella paljon, olen ylpeä tästä lo-
gosta.

Tykkään kysyä pelaajilta kysymyk-
sen - miltä tuntuu pelata HIFK fanien 
edessä? Vastaus on usein samanlai-



nen, mutta Selanderin kuvaillessa 
faneja ja seuraa, ei voinut kuin ihail-
la laitapakin poltetta ja intohimoa 
faneja kohtaan. 

– Tämä on sellainen seura, minkä 
logo merkitsee minulle ja perheelle-
ni todella paljon. HIFK on meille to-
della läheinen seura, ja keneltäkään 
mitään pois ottamatta, tuntuu että 
ensimmäistä kertaa logo rinnassa 
merkitsee minulle jotain. Itse asias-
sa se merkitsee todella paljon, ja 

olen ylpeä tästä logosta. Helsingissä 
olo on tärkeää minulle ja varsinkin 
IFK:n edustaminen. 
Sen lisäksi HIFK fanien edessä pe-
laaminen on parasta, mitä tiedän. 
Se on parasta, mitä olen Suomessa 
ikinä kokenut. Stadin derby oli aivan 
uskomaton kokemus. Koko katso-
mon levyinen tifo, mikä on helposti 
hienoin, mitä olen ikinä nähnyt Suo-
messa. Meillä on helposti Suomen 
parhaat kannattajat, kukaan ei pää-
se edes lähelle heitä.  



SEURAAVA KOTIOTTELU
FÖLJANDE HEMMAMATCH

HIFK - KPV

LIPUT/BILJETTER:
TICKETMASTER.FI/HIFKFOTBOLL

9.8. 18:30PERJANTAI 
FREDAG


