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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
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Tero Mäntylän sanoin A-luokan äijä, 
Matias Hänninen on nimi jonka jo-
kainen Kingi tunnistaa, ja ihminen 
kenen kanssa kaikki HIFK-kannatta-
jat jakavat jotain: Mittaamattoman 
määrän rakkautta seuraa kohtaan.

Itseään Hänninen kuvailee joukku-
een huumorimiehenä, kaikkialla 
paitsi jalkapallokentällä.

– Olen huumorintajuinen ja tykkään 
pitää hyvää meininkiä kopissa yllä, 
ja varmistaa että kaikilla on siellä 
hyvä olla, ja saadaan pidettyä rento 

Teksti: Frans Danakas Kuvat: Niklas Günsberg

fiilis. Tietysti kun nappikset laite-
taan jalkaan, niin huumori loppuu. 
Oli se sitten treeni- tai jalkapallo-
kenttä niin olen todella voitontah-
toinen. Vihaan häviämistä yli kaiken. 
Minulle on ihan sama, onko se sitten 
alkulämpö tai itse ottelu.

Intohimoinen urheilija joutuu kui-
tenkin laittamaan kapuloita rattai-
siin kentän ulkopuolella, varsinkin 
luokkahuoneessa missä Hänninen 
toimii opettajana, ja välillä myös op-
pilaana.

Matias Hänninen - 
rakkaudesta seuraan





– Tässä kesä- heinä- sekä elokuus-
sa olen päässyt elämään tämmöistä 
jalkapalloammattilaisen elämää, ja 
olen nähnyt paljon kavereita. Mutta 
kun arki koittaa niin olen aamulla 
sekä päivisin töissä, mistä tulen ko-
vaa tahtia harjoituksiin. Arkeni pyhä 
kolminaisuus on opettajana olemi-
nen, jalkapallo sekä opiskelu. 

Kokemuksien lisäksi, laitapakille 
on jäänyt matkalta käteen iso liuta 
muistoja, sekä ainutlaatuisia ystä-
vyyssuhteita.

– Muutama nousu takana Ykköseen 
ja Veikkausliigaan ja muutama tip-
puminenkin on koettu. Ollut aika-
moinen matka, ja pakko sanoa että 
en uskonut kun 19-vuotiaana räkän-
okkana tulin seuraan että tämä me-

nisi näin. Monta kirjaa olisi voinut 
kokemuksistani kirjoittaa, ja vähän 
harmittaakin että en ole alkuaikoi-
na alkanut kirjoittamaan kaikkia 
hassutteluja ylös. En osaisi kuvi-
tellakaan, että olisin saavuttanut 
missään muualla niitä asioita mitä 
olen täällä saavuttanut. Voisi jopa 
kliseisesti sanoa, että olen omalla 
tavalla kiinnittynyt, ja rakastunut 
tähän seuraan lopullisesti. Olen pe-
lannut Jugin (Jukka Halme) kanssa 
yhdeksän, ja Bärin (Jani Bäckman) 
kanssa viisi vuotta yhdessä, ja meil-
le on syntynyt todella uskomaton 
ystävyyssuhde. Toivon että jos, tai 
kun tämä joskus loppuu, niin pysyt-
täisiin läheisinä frendeinä. Kyllä niin 
uskomattomia hetkiä ollaan vietetty 
yhdessä, ja äijät ovat timanttia, jo-
ten en näe mitään syytä miksi tämä 
ystävyys ei jatkuisi. Meillä on todella 
hyvä yhteys kentällä ja kentän ulko-
puolella.

HIFK ei ole ikinä Veikkausliigassa 
onnistunut saamaan samaa määrää 
pisteitä, tässä vaiheessa kautta, ja 
IFK:n puolustuspelaaminen on ollut 
erittäin hyvää. Hyökkääjänä uransa 
aloittanut Hänninen huomauttaa 
kuitenkin, että kiitos ei kuulu pel-
kästään seuran puolustukselle. 
 
– Olen joutunut hieman muokkaa-
maan pelityyliäni tässä ajan saatos-
sa. Urani alkuaikoina pelasin paljon 
korkeammalla, laitahyökkääjän pai-
kalla. Myöhemmin pääsin puolus-
tukseen missä osasin hyödyntää 

Matias Hänninen, HIFK

Kausi (sarjataso) ottelut/maalit
2010 (Kakkonen) 20/3
2011 (Ykkönen) 3/-
2012 (Ykkönen) 26/2
2013 (Kakkonen) 26/7
2014 (Ykkönen) 27/6
2015 (Veikkausliiga) 16/-
2016 (Veikkausliiga) 24/1
2017 (Veikkausliiga) 28/1
2018 (Ykkönen) 22/-
2019 (Veikkausliiga) 8/- *)
YHTEENSÄ  
ottelut/maalit 200/20
*) tilanne 6.8.2019

Veikkausliiga: 76 ottelua, 2 maalia
Ykkönen: 78 ottelua, 8 maalia
Kakkonen: 46 ottelua, 10 maalia

Masa juhlimassa voittoa RoPS:ista yhdessä 
kummipojansa kanssa heinäkuussa.





taitoja mitä opin hyökkääjänä. Puo-
lustus on todella hyvin onnistunut 
tällä kaudella, mutta se ei ole pelkäs-
tään puolustuslinjan ansiota. Meillä 
kaikki tekee todella hyvää työtä puo-
lustuksen eteen. Hyökkäyksen äijät 
on se, mistä kaikki lähtee. Hyökkää-
jät prässää todella kovaa ja meidän 
keskikentästä on vaikea päästä läpi. 
Meillä on puolustuslinja vaihdellut 
aika paljon, mutta tulos on silti ollut 
aina nähtävissä. Meillä koko joukkue 
toimii kollektiivisesti todella hyvin. 
Jos ottaisi HJK pelin kaksi, sekä Hon-
ka pelin kolme maalia pois niin mei-
dän puolustus näyttäisi vielä parem-
malta. Tottakai silloin tällöin tulee 
repsahduksia, mutta minun mieles-
täni ollaan puolustettu todella hyvin. 
Toki vastustaja on välillä päässyt 
vaaralliseen paikkaan, ja muutaman 

pilkun saanut, mutta meidän maali-
vahditkin ovat todella hyviä. Oli siellä 
Origi tai Kollar tolppien välissä niin 
hyvin mielin voi mennä pelaamaan. 
Olen aina tykännyt sanoa että maali-
vahti on puolet joukkueesta, ja äijät 
ovat onnistuneet todella hyvin. 

Parannettavaa ”Masan” mukaan silti 
löytyy aina.

– Tottakai aina silti löytyy parannet-
tavaa. Olen täydellisyyden tavoitte-
lija, kaikessa mikä liittyy urheiluun 
ja sitä mieltä että kehitys loppuu 
tyytyväisyyteen. Ollaan koko ajan 
menossa parempaan suuntaan 
joukkueena. Nälkä kasvaa syödessä 
ja alkukaudesta olisin ollut tyytyväi-
nen Veikkausliigassa säilymiseen. 
Pelit ovat menneet todella hyvin, ja 



neljä pistettä mestaruussarjaan 
on kurottavista. Silti haluan mennä 
vain peli kerrallaan. Jos näyttää sil-
tä että mestaruussarjaan ei päästä, 
niin takaportin kautta voidaan kui-
tenkin päästä karsimaan Euroop-
paan, ja niitä playoff karsintoja oli-
si kiva päästä pelaamaan syksyllä. 
Pääsisi kasvattamaan lätkämäisesti 
playoff parran. 

HIFK-luotsi Tor Thodesenin tapa val-
mentaa on Hänniselle, sekä joukku-
eelle todella mieleinen.

– Meillä on paljon äijiä jotka tyk-
käävät, ja jaksavat juosta paljon. 
Thodesenin pelityyli sopii mielestä-
ni meille todella hyvin. Käytän nyt 
itseäni esimerkkinä, mutta tykkään 
todella paljon hänen pelityylistä. 
Oma pelaaminen on aina perustu-
nut juoksemiseen, ja siihen että tyk-
kään tehdä töitä pallon kanssa tai 
ilman. Olen aina tykännyt prässätä 
kovaa. Jos saataisiin enemmän rau-
hallisuutta pallolliseen peliin, niin 
meidän pelaaminen parantuisi vielä 
enemmän, ja luulen että tullaan nä-
kemään vielä tulisempi HIFK tulevis-
sa otteluissa. 

HIFK:ssa on hyvä sekoitus kokemus-
ta ja nuoruutta, mikä saa kaikki pe-
laamaan paremmin.
    
– Kun itse tulin junnuna, niin katse-
lin aina kokeneempia pelaajia ylös-
päin, ja mietin että tuo äijä on ollut 
vuosia täällä, ja hänellä on jo satoja 
otteluita seurassa tilillä. Minusta 
sitä kautta se symbioosi syntyy nuo-

rien ja kokeneempien pelaajien vä-
lillä. Minun mielestä meillä on hyvä 
sekoitus nuoruutta sekä kokemusta, 
ja ihan sama kenen vieressä istuu, 
niin tulee kaikkien kanssa hyvin toi-
meen. Meillä on paljon nuoria pelaa-
jia maajoukkue statuksella, ja se luo 
kokeneemmillekin vielä enemmän 
vauhtia. He pitävät meidät virkeänä, 
mikä tekee hyvän kombon. 

Seuraavaksi tuntui luonnolliselta 
kysyä Masalta hänen suhteestaan 
kannattajiin. Se rakkaus ja intohimo 
mikä Hännisestä paistoi läpi, oli lä-
hes käsin kosketeltavissa.

– Olen monta kertaa sanonut että 
HIFK-fanien edessä pelaaminen on 
parempaa kuin syöminen. Aina kun 
laittaa paidan päälle, niin tietää että 
pitää antaa 110 prosenttia kentällä, 
mutta aina kun näkee heidät, ja pe-
laa heidän edessä niin saa ekstra 
latauksen, ja fiiliksen siitä että aion 
antaa kaikkeni vaikka olisin kuinka 
loppu. En olisi ikinä pystynyt kuvit-
telemaan itseäni muuhun seuraan 
kuin IFK:hon, ja yksi suurimpia teki-
jöitä ovat meidän fanit. He antavat 
meille kaikkensa, vaikka olisimme 
häviöllä, ja he eivät ikinä mollaa 
meitä. Jos ollaan häviöllä niin he 
kannustavat vain kahta kovempaa. 
He maksavat tämän lystin, ja pitä-
vät kansainvälistä meininkiä yllä. 
En pysty sanoin kuvailemaan mi-
ten kiitollinen olen Kingeille. Ainut 
tapa näyttää se kiitollisuus, on pe-
lata mahdollisimman hyvin ja otte-
lun jälkeen käydä kiittämässä heitä 
kannustuksesta.



VASTUSTAJA     
      TÄNÄÄN

HIFK kohtaa tänään KPV:n toista ker-
taa tämän kauden aikana Veikkaus-
liigan alkusarjan toiseksi viimeises-
sä kotiottelussaan. Ennen kauden 
alkua moni veikkasi, että nämä jouk-
kueet kävisivät lähinnä keskenään 
taistelua putoamista vastaan sarjan 
häntäpäässä. HIFK on onnistunut ylit-
tämään nämä odotukset, ja pitää täl-
lä hetkellä nimissään sijaa yhdeksän 
Veikkausliigan sarjataulukossa. Illan 
vieraiden kausi on sen sijaan ollut 
suurin piirtein niin vaikea, kuin mitä 
ennakkoon veikattiinkin.

Toukokuussa joukkueet kohtasivat 
Kokkolassa, jolloin pisteet menivät 
tasan 1-1 -tasapelin muodossa. KPV 
joutui pelaamaan kolme ensimmäis-
tä kotiotteluaan Seinäjoella, sillä 
Kokkolan keskuskentän luonnon-
nurmi oli alkukaudesta vielä erittäin 
huonossa kunnossa talven jäljiltä. 
Joukkue sai evakon myötä huonon 
lähdön kauteen, ja kauden ensim-
mäinen voitto tuli vasta kymmenen-
nessä ottelussa FC Honkaa vastaan 
Tapiolassa. Kokkolalaisilla on kaiken 

kaikkiaan kasassa kolme voittoa täl-
lä kaudella tähän mennessä, ja vii-
meiset kaksi niistä ovat tulleet koti-
kentällä Kokkolassa. Vaikka kausi on 
Veikkausliigan puolella ollut KPV:lle 
kokonaisuutena vaikea, nostatti kui-
tenkin Suomen Cupissa saavutettu 
välieräpaikka varmasti joukkueen 
tunnelmia haastavan alkukauden 
jälkeen.

Joukkue on myös vaihtanut pääval-
mentajaa kahteen otteeseen sitten 
toukokuun kohtaamisen. Jarmo Kor-
honen, joka oli nostamassa joukkuet-
ta Veikkausliigaan, sai lähtöpassit 
yhdeksän voitottoman ottelun jäl-
keen, ja hänen paikkansa otti väli-
aikaisesti kakkosvalmentajana toi-
minut Niko Kalliokoski. Kalliokoski 
astui siis puikkoihin juuri edellisessä 
kappaleessa mainitun Honka-otte-
lun alla, ja onnistui heti avaamaan 
voittotilin. Häneltä kuitenkin puuttuu 
Veikkausliigalisenssin edellyttämä 
UEFA Pro -lisenssi, joten KPV sai 60 
päivää aikaa löytää kyseisen lisens-
sin omaavan päävalmentajan. 

Nimi: Kokkolan Pallo-Veikot 
Perustettu: 1930 
Kotistadion: Kokkolan keskuskenttä 
Paras maalintekijä: Helmke (4)



   Simo Roiha

Heinäkuun loppupuolella seura tie-
dotti palkkaavansa uudeksi pää-
valmentajakseen 41-vuotiaan Jani 
Uotisen. Uotinen teki KPV:n kanssa 
aina kauden 2020 loppuun asti ulot-
tuvan päävalmentajasopimuksen, ja 
siirtyi Kokkolaan Seinäjoelta, jossa 
hän on toiminut SJK U23-joukkueen 
päävalmentajana, sekä johtanut SJK 
Akatemiaa. Uotisen palkkaamisen 
myötä Kalliokoski siirtyi kakkos-
valmentajan ja joukkueenjohtajan 
rooliin. Myös Uotinen avasi pestinsä 
voitokkaasti, kun KPV kaatoi HIFK:n 
edelliskierroksen vastustajan KuPSin 
kotikentällään lukemin 2-1. Edellisen 
ottelunsa joukkue pelasi sunnuntai-
na, jolloin se hävisi FC Lahdelle vie-
raskentällä lukemin 1-0.

KPV:n loppukausi jatkuu lähes takuu-

varmasti alemmassa jatkosarjassa, 
jossa se edelleen tulee käymään tais-
telua ensi kauden sarjapaikkansa 
puolesta. Joukkue on kuitenkin aina-
kin toistaiseksi pystynyt jättämään 
toisen pohjanmaalaisjoukkueen eli 
VPS:n taakseen jumbosijalle, ja käy 
tällä hetkellä RoPSin kanssa taiste-
lua sarjan kymmenennestä sijasta. 
Kauden lähtökohdat sekä tähänasti-
set tulokset huomioon ottaen tämä 
kymmenes sija olisi varmasti erit-
täin tervetullut lopputulos KPV:lle. 
Haastajasarjassa voi kuitenkin vielä 
tapahtua paljon, kun joukkueet koh-
taavat samantasoisia joukkueita, ja 
nähtäväksi jää, millaiseen vireeseen 
uusi päävalmentaja Uotinen vielä 
pystyy joukkueensa nostamaan.

SEURAA HÄNTÄ:

28-vuotias Simo Roiha siirtyi täksi kaudeksi pois ko-
tikaupungistaan Rovaniemeltä, ja teki yksivuoti-
sen pelaajasopimuksen KPV:n kanssa. Roiha 
teki debyyttinsä Veikkausliigassa kau-
della 2014 RoPSin paidassa, ja on heti 
ensimmäisen kautensa jälkeen osoit-
tanut kuuluvansa Veikkausliigaan. 
Maaleja on tähän mennessä syntynyt 
yhteensä 22 kappaletta, joista kolme 
on tehty tällä kaudella KPV:lle. Roiha 
oli kauden 2016 kokonaan sivussa 
loukkaantumisen takia, mutta on tä-
män jälkeen onnistunut palaamaan 
omalle tasolleen ja olemaan joukku-
eelleen selkeä vahvistus.



Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 5.8.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 FC Inter 18 10 3 5 33:20 33

2 Ilves 17 9 6 2 23:12 33

3 Honka 18 9 3 6 28:23 30

4 KuPS 18 7 7 4 27:22 28

5 HJK 18 6 9 3 27:22 27

6 SJK 17 7 5 5 16:17 26

7 FC Lahti 18 6 7 5 18:19 25

8 IFK Mariehamn 17 6 4 7 24:20 22

9 HIFK 17 5 7 5 15:16 22

10 RoPS 18 4 4 10 12:22 16

11 KPV 18 3 4 11 14:32 13

12 VPS 18 0 9 9 16:25 9

HIFK KPV

vs.  Lahti4.8.1-0

vs. VPS

vs. IFK M

6.7.

14.7.

2-1

3-0

vs. HJK

vs. SJK20.7.

4.7. 0-2

1-2

vs. FC Honka

vs. RoPS

vs. IFK M

vs. KuPS

vs. KuPS28.7.

13.7.

21.7.

28.7.

4.8.

3-0

1-0

1-3

1-1

2-1



12 Daniel Kollar MV

30 Martti Puolakainen MV

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
17 Jani Bäckman
18 Matias Hänninen
19 Kevin Larsson
20 Hassan Sesay
23 Nikolas Saira
27 Sakari Tukiainen
28 Jabar Sharza
29 Thais Damgaard
34 Tuukka Andberg
50 Toró
80 Samuel Haglund
99 Njazi Kuqi

1 Joonas Myllymäki MV

22 Teppo Marttinen MV

3 Milos Josimov
4 Juhani Pikkarainen
5 Ville Koskimaa
6 Isaac Shaze
7 Juri Kinnunen
8 Sebastian Mannström
9 Simo Roiha
10 Hendrik Helmke
11 Joni Mäkelä
15 Santeri Mäkinen
16 Adam Vidjeskog
17 Noa Lehtonen
18 Honar Abdi
19 Filip Ivanovski
20 Harri Heiermann
21 Timo Rauhala
23 Patrick Poutiainen
27 Maksim Gussev
33 El-Hadji Gana Kane
44 Enoch Banza
70 Yessy Mena
77 Ishmael Yartey
90 Patrick Byskata
 

Päävalmentaja / Chefstränare

Tor Thodesen
Valmentaja / Tränare

Teemu Kankkunen
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Petri Pyhältö
Fysio / Fysioterapeut

Risto-Matti Toivonen
Huoltaja / Materialförvaltare

Ludovic Thuné
Lääkäri / Läkare

Jammu Öunap, Aapo Haavisto
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Olli Orvasto, Joona Haavisto

Päävalmentaja / Chefstränare

Jani Uotinen
Valmentajat / Tränare

Niko Kalliokoski
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare 

Rasmus Broberg
Huoltaja/Materialförvaltare

Keijo Hautamäki 

HIFK KPV

Erotuomari/Domare:  Antti Munukka AET/AD 1: Jukka Honkanen 
AET/AD 2: Jonas Turunen





200 sarjapeliä 
Tähtipaidassa

tias Hänninen sai ajatuksen hypätä 
tähtirintojen kelkkaan?
”Hyvä ystäväni Tomi Häihänen oli 
käynyt IFK:n harjoituksissa ja hän 
kehui kovasti joukkueen hyvää te-
kemisen meininkiä. Innostuin asias-
ta sitten itsekin siinä määrin että 
soitin ”Honsulle” (päävalmentaja 
Jani Honkavaara). Sain luvan tulla 
treeneihin ja täällä sitä yhä ollaan!”, 
kertoi Masa itse syyskuussa 2010, 
ensimmäisen IFK-kautensa loppu-
suoralla.

2010:  
Debyyttikausi päättyy nousujuhliin

Juuri kukaan ei kauden 2010 alkaes-
sa odottanut IFK:lta menestystä 
Kakkosen A-lohkossa, olivathan täh-
tirinnat edellisenä syksynä melkein 
loppuun saakka taistelleet putoa-
mista vastaan. Toisin kuitenkin kävi: 
IFK voitti sekä A-lohkon että nousu-
karsintaottelunsa Ilvestä ja FC San-
ta Clausia vastaan, ollen näin Kakko-
sen yhteensä 42 joukkueesta ainoa 
joka nousi Ykköseen!

Matias Hänninen kuului joukkueen 
aloituskokoonpanoon heti voitok-
kaassa (5-1) sarja-avauksessa, joka 

Heinäkuun viimeisenä sunnuntai-
na, vierasottelussa IFK Mariehamnia 
vastaan, yhtenä HIFK:n aloitusko-
koonpanon miehistä kentälle marssi 
pelaaja numero 18, laitapakki Matias 
Hänninen. Tämä asia on kuluneen 
vuosikymmenen aikana toistunut 
niin monta kertaa, että Maarianha-
minan ottelusta tuli Hännisen HI-
FK-uran 200. sarjaottelu.  Näiden 
lisäksi ”Masa” on vuosien varrella 
toki pelannut HIFK:n riveissä lu-
kuisia harjoitusotteluita, Suomen 
Cupin pelejä sekä karsintaottelui-
ta noususta. Tässä kirjoituksessa 
keskitytään kuitenkin oleelliseen eli 
sarjapeleihin, joita Hänniselle onkin 
ehtinyt kertyä kolmella eri sarjata-
solla tähtirintojen edustusjoukku-
eessa.

Kaikki alkoi joulukuussa 2009, kun 
silloin 18-vuotias Matias Hänninen 
ilmaantui IFK:n harjoituksiin ja teki 
kaksi maalia heti ensimmäisessä 
harjoitusottelussaan Pallohonkaa 
vastaan. Otteet jatkuivat hyvinä ja 
Masa solmi ensimmäisen pelaaja-
sopimuksensa IFK:n kanssa helmi-
kuun alussa 2010. Mutta mistä Ma-

Matias Hänninen virallisessa pelaajakuvassa 
kauden 2010 alla.



pelattiin sunnuntaina 2. toukokuuta 
lappeenrantalaista PEPO:a vastaan 
Finnair Stadiumilla (nykyinen Telia 
5G Areena). Maalitilinsä Masa puo-
lestaan avasi heinäkuun alussa Var-
kaudessa, kun läpimurtoa vasem-
malta laidalta seurasi kova laukaus 
kotijoukkue Warkaus JK:n verkkoon. 
Tähtirintojen 26 sarjaottelusta Masa 
pelasi 20:ssä (aloituskokoonpanos-
sa 17 kertaa) ja maaleja kertyi kolme 
kappaletta. Loppusyksyn molem-
missa karsintaotteluissa Hänninen 
tuli kentälle vaihtopelaajan roolissa. 
Masan kauteen mahtui lisäksi otte-
luita HIFK:n A-pojissa sekä varmas-
ti mieleen jäänyt voitokas Suomen 
Cupin kolmannen kierroksen ottelu 
kasvattajaseura FC Kontua vastaan 
Kontulan hiekkakentällä. Jo tutuksi 

tullut pelinumero 18 on ollut Masan 
käytössä heti hänen ensimmäisestä 
IFK-kaudestaan alkaen.

2011:  
Varusmiespalvelus 
jarruttaa menoa

Kauden 2011 Ykkönen oli varsin eri-
koinen sarja: mukana oli 13 jouk-
kuetta, joista peräti neljä putosi 
suoraan Kakkoseen. Useimmat odot-
tivat että nimetön nousijajoukkue 
IFK olisi yksi putoajista, mutta toisin 
kävi tälläkin kertaa. Brahen kentälle 
kotiottelunsa siirtänyt IFK poimi pis-
teitä alakastin joukkueilta tarpeeksi 
tehokkaasti ja sijoittui sarjassa yh-
deksänneksi, putoamisviiva kauka-
na takanaan.

Masa ensimmäisessä sarjapelissään HIFK:n paidassa. Finnair Stadium, toukokuu 2010. Kuva: Henrik Alfthan



Mainion debyyttikauden punapai-
dassa pelannut Matias Hänninen 
aloitti tammikuussa varusmiespal-
veluksen, mikä haittasi harjoittelua 
ja pelaamista tuntuvasti. Lopulta 
Masa sai tililleen ainoastaan kolme 
sarjaottelua Ykkösessä, niistäkin 
kaksi vaihtopelaajan ominaisuu-
dessa. Peliaikaa kertyikin kauden 
aikana enemmän alemmilla sarja-
tasoilla - lainapesteillä Kiffenin ja FC 
Kontun riveissä. 

2012:  
Joukkue rämpii, Masa breikkaa

Toisesta kaudesta Ykkösessä tuli 
IFK:lle hyvin vaikea. Joukkue onnis-
tui voittamaan vain viisi ottelua ja 
tähtirinnat jäivät näin historiansa 
ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan 
kerran vihoviimeiseksi pelaamas-
saan sarjassa. Luonnollisesti seu-
rauksena oli putoaminen takaisin 
Kakkoseen. 

Kaikille kausi ei kuitenkaan ollut 
epäonninen. Edellisvuodesta sisuun-
tunut Matias Hänninen oli päättänyt 
että hän ei enää penkillä istu, vaan 
pelaa! Tunnollinen harjoittelu ja 
urheilijan elämä tuottivat tulosta: 
Masa ansaitsi itselleen eniten peliai-
kaa koko joukkueesta, kuuluen aloi-
tuskokoonpanoon yhtä vaille kaikis-
sa IFK:n otteluissa. Miehen maalitili 
Ykkösessä aukesi juhannuksen alla 
Kotkassa, ja toinen täysosuma - vie-
läpä kyseisen ottelun ainoa maali 
- syntyi elokuussa Brahen kentällä 
AC Oulun verkkoon. Keskikenttäpe-
laajana IFK:hon aikoinaan saapunut 

monikäyttöinen Hänninen alkoi täs-
sä vaiheessa siirtyä vähitellen pysy-
västi laitapakin tontille. 

2013: 
Kontulan Kingi jälleen 
peliaikakingi

Suurten kysymysmerkkien saatte-
lemana kauteen lähtenyt IFK otti lo-
pulta Kakkosen itäisen lohkon kärki-
paikan, kun tahmeaa alkua seurasi 
22 tappiottoman sarjaottelun putki 
sekä parhaimmillaan 831 minuutin 
pituiseksi venynyt nollaputki. Nou-
sukarsinnassa tähtirinnat löivät PS 
Kemi Kingsin sekä vieraissa että 
kotona, ja nopea paluu Ykköseen oli 
näin tosiasia. Kotiottelutkin pelattiin 
jälleen pääasiassa Töölön Palloken-
tällä.

Matias Hänninen jatkoi siitä mihin 
oli edellisellä kaudella jäänyt. Hän 
keräsi jälleen eniten peliminuutte-
ja koko joukkueesta, ollen sivussa 
vain yhdestä sarjaottelusta. Mutta 
nyt Masa nousi seitsemällä täysosu-
mallaan myös yhdeksi joukkueen 
parhaista maalintekijöistä. Hän on-
nistui maalinteossa mm. kaikissa 
kolmessa ottelussa sarjan toista 
kärkijoukkuetta Mikkelin Palloilijoi-
ta vastaan. Parhaiten on silti jäänyt 
mieleen erääseen maaliin johtanut 
esityö aivan kauden loppuhetkillä. 
Masa suoritti huikean nousun oi-
kealla laidalla jättäen useammankin 
vastustajan jalkoihinsa ja antoi syö-
tön takaviistoon Ville Taulolle, jon-
ka tarkka laukaus PS Kemi Kingsin 
verkkoon räjäytti Sonera Stadiumin 
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(nykyinen Telia 5G Areena) riemuun 
ja sinetöi IFK:n nousun Ykköseen.

2014:
Unohtumaton kausi

Nousijana Ykköseen lähtenyttä IFK:-
ta ei ennakkokaavailuissa nostettu 
kärkijoukkueiden kastiin. Punapai-
tojen hyökkäyspeli tuotti kuitenkin 
voittoja ja pisteitä tasaiseen tahtiin, 
ja joukkue pärjäsi selvästi ennak-
ko-odotuksia paremmin. Sarjan kär-
kipaikka oli silti toivottoman tuntui-
sen 11 pisteen päässä, kun enää neljä 
kierrosta oli jäljellä. Sitten tapahtui 
kummia. IFK voitti loput ottelunsa 
ja kun kärkitilaa hallussaan pitä-
nyt KTP vastaavasti hyytyi, nähtiin 
Töölön Pallokentällä lauantaina 4. 
lokakuuta 2014 lähes epätodelliset 
nousujuhlat. IFK oli palannut pää-
sarjatasolle yli 40 vuoden tauon jäl-
keen!

Tasaisen vahvasta joukkueesta löy-
tyi yksi pelaaja, joka pelasi jokaisen 
sarjaottelun alusta loppuun. Ky-
seessä oli luonnollisesti laitapakki 
Matias Hänninen, joukkueen peliai-
kakuningas jo kolmannen kerran pe-
räkkäin. Masan kauteen mahtui kak-
si kahden maalin iltaa, toukokuun 
lopulla JJK:ta vastaan Jyväskylässä 
(jolloin ensimmäinen täysosuma 
syntyi jo puolen minuutin kohdalla) 
sekä elokuun alussa FC Jazzin vie-
raana Porissa. Sarjakauden saldoksi 
kertyi yhteensä kuusi maalia. Masa 
pääsi kauden aikana pelaamaan 
myös hieman isommissa ympyröis-
sä - nimittäin Olympiastadionilla, 

jossa IFK yli 40 vuoden tauon jälkeen 
pelasi kaksi kotiotteluaan. 

2015:  
Veikkausliigassa

HIFK ja Matias Hänninen Veikkauslii-
gassa! Tämä ei kenties tuntunut ko-
vinkaan todennäköiseltä viisi vuotta 
aikaisemmin, jolloin Masan ja tähti-
rintojen yhteinen taival alkoi. Mutta 
niin vain siitä tuli totta sunnuntaina 
19. huhtikuuta 2015 Maarianhami-
nassa, kun Hänninen marssi punai-
sessa tähtipaidassa kentälle uransa 
ensimmäiseen liigaotteluun - otte-
luun, joka samalla oli HIFK:lle ensim-
mäinen pääsarjatasolla sitten syk-
syn 1972. Tuloksena oli tasapeli (1-1) 
kotijoukkue IFK Mariehamnia vas-
taan. Muutamaa päivää myöhem-
min lopputulos oli sama, kun Telia 
5G Areenalla pelattiin ensimmäinen 
Stadin Derby (HIFK-HJK) vuosikym-
meniin ja Matias Hänninen pääsi 
kokemaan paikalliskamppailun tun-
nelmaa yli 10.000 katsojan edessä. 

Käytännössä amatööripohjalta pon-
nistanut yllätysnousija IFK arvioitiin 
ennakkoon sarjan hännille. Hienos-
ti yhteen hitsautunut joukkue ylitti 
kuitenkin jälleen odotukset ja sijoit-
tui seitsemänneksi. Matias Hänni-
selle kausi oli puolestaan kaksija-
koinen. Masa oli kesäkuuhun saakka 
totutusti aloituskokoonpanon mie-
hiä, mutta Lahdessa kärsityn tap-
pion jälkeen hänen peliaikansa vä-
heni huomattavasti. Vuosien tauon 

FC Jazzin kaatoa Stadikalla, heinäkuu 2014.  
Kuva: Jere Nevalainen





jälkeen vaihtopenkki tuli miehelle 
jälleen tutuksi. Kaikesta huolimatta 
debyyttikausi Veikkausliigassa toi 
Masan tilille 16 pelattua ottelua.

2016: 
Ensimmäinen liigamaali

Hyvin sujuneen comeback-kauden 
jälkeen IFK lähti toiveikkaana kohti 
tulevaa, mutta todellisuus oli paljon 
karumpi. Kelvollisen alun jälkeen 
tähtirinnat suistuivat putoamistais-
teluun ja tilanne kärjistyi heinäkuun 
lopulla, jolloin Antti Muurinen korva-
si pitkään päävalmentajana toimi-
neen Jani Honkavaaran. Tuloksena 
oli lopulta kymmenes sija, vain pari 
pistettä karsintaviivan yläpuolella.

Matias Hännisen peliaika nousi sel-

västi edelliskaudesta eikä valmen-
tajan vaihtokaan tähän vaikuttanut, 
vaikka Honkavaara oli yhtä kautta 
(2012) lukuun ottamatta luotsannut 
joukkuetta Masan koko siihenasti-
sen IFK-uran ajan. Kauden saldoksi 
kertyi 24 ottelua sekä uran ensim-
mäinen maali Veikkausliigassa. Se 
syntyi kotiottelussa FC Lahtea vas-
taan lauantaina 18. kesäkuuta 2016. 
Otto-Pekka Jurvaisen keskitys va-
semmalta laidalta löysi takatolpan 
tuntumasta Masan, joka latasi pal-
lon tyylikkäästi verkkoon.

2017: 
Toinen putoaminen

IFK:n laskeva trendi jatkui ja kaudes-
ta 2017 tuli tähtirinnoille melkoinen 
kärsimysnäytelmä. Joukkue onnis-

Masa on iskenyt uransa ensimmäisen liigamaalin FC Lahden verkkoon. Telia 5G Areena, 
kesäkuu 2016. Kuva: Riku Laukkanen



tui voittamaan 33 liigaottelustaan 
ainoastaan kuusi, mikä tiesi sijaa 
11 ja putoamiskarsintoja. Voittoja ei 
herunut myöskään karsinnoissa ja 
niinpä IFK putosi vierasmaalisään-
nön nojalla Ykköseen.

Vaikka Matias Hänninen joutui näin 
kokemaan IFK-uransa toisen pu-
toamisen, hänen oma roolinsa oli 
edelleen kasvamaan päin. Kauden 
aikana tilille kertyneet 28 liigaot-
telua vahvistivat Masan palanneen 
joukkueen tärkeimpien vastuunkan-
tajien joukkoon. Uran toinen liiga-
maali syntyi toukokuussa pelatussa 
kotiottelussa IFK Mariehamnin verk-
koon. 

2018:  
Neljäs nousu

Tähtirintojen visiitti Ykköseen jäi 
lyhyeksi. Seurassa pitkään val-
mennustehtävissä toiminut Teemu 
Kankkunen luotsasi joukkueen sar-
jan voittoon ja takaisin Veikkauslii-
gaan. Nousu tapahtui melkoisella 
old school - joukkueella, jossa pelasi 
paljon pitkän linjan IFK-miehiä. 

Yksi näistä pitkän linjan miehistä 
oli luonnollisesti Matias Hänninen. 
Ja vaikka Masa alkukaudesta aloitti 
joitakin otteluita vaihtopenkillä, syk-
syn ratkaisupeleissä oli vanha tuttu 
tilanne: numero 18 raataa kentällä 
täydet minuutit, kun IFK ottaa pak-
kovoiton toisensa jälkeen. Sarjan 
viimeisellä kierroksella Kajaanis-
sa varmistunut nousu oli Hännisen 
IFK-uralla jo neljäs, joten juhliminen 
sujui rutiinilla.

2019: 
Tarina jatkuu…

Kuluva kausi on pahasti kesken ja 
paljon ehtii vielä tapahtua. Voimak-
kaasti uusiutunut IFK on uuden 
päävalmentajansa Tor Thodesenin 
komennossa joka tapauksessa pär-
jännyt synkimpiä ennakko-odotuk-
sia paremmin. Muutoksen tuulet 
on kokenut myös Matias Hänninen, 
joka pääsi tositoimiin vasta kauden 
kahdeksannessa ottelussa Kokko-
lassa. Sen jälkeen peliaikaa on kui-
tenkin kertynyt taas totuttuun tah-
tiin ja Masa nähtiinkin kentällä IFK:n 
kaikissa kesäkuun ja heinäkuun ot-
teluissa.

Vuosikymmenen aikana joukkueto-
verit, valmentajat, toimihenkilöt ja 
joukkueen sarjataso ovat ehtineet 
vaihtua moneen kertaan. Matias 
Hänninen on ainoa pelaaja, joka on 
kokenut IFK:n 2010-luvun vuoristo-
radan kokonaisuudessaan kaikkine 
nousuineen ja laskuineen. Eikä vain 
kokenut, vaan myös itse mitä suu-
rimmassa määrin vaikuttanut omal-
la panoksellaan IFK:n menestyksen 
eteen. Samalla tästä sympaattisesta 
Kontulan kundista on kasvanut seu-
raikoni, joka ensimmäisenä IFK:n pe-
laajana 2000-luvulla on saanut täy-
teen 200 sarjaottelua tähtirintojen 
edustusjoukkueessa. Ja vaikka ura 
on ollut pitkä, Matias Hänninen itse 
on edelleen vasta 28 vuoden ikäinen. 
Ainakaan iän puolesta ei siis pitäisi 
olla mahdotonta nähdä tutun hah-
mon kantavan punaista tähtipaitaa 
numero 18 myös tulevina vuosina!
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