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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

Viimeistä viedään, ainakin Veikka-
usliigan runkosarjan osalta. HIFK:n 
alkusarjan viimeisen kotiottelun 
vastustaja on Tampereen Ilves, 
jonka kausi on tähän mennessä 
ollut menestystä täynnä. Tämän-
päiväinen kohtaaminen on näiden 
joukkueiden ensimmäinen tällä 
kaudella, ja joukkueet tulevat poik-
keuksellisesti myös kohtaamaan 
toisensa kahdessa perättäisessä 
ottelussa. Alkuperäisen otteluoh-
jelman perusteella joukkueiden 
ensimmäinen kohtaaminen olisi 
pelattu kesäkuussa Tampereella, 
mutta Ilveksen pääseminen Suo-
men Cupin finaaliin johti siihen, 
että Tampereella pelataan vasta tu-
levan viikon tiistaina.

Joukkueet ovat viimeksi pelanneet 
vastakkain sarjapelissä vuoden 
2017 Veikkausliigassa, joten tuoret-
ta tietoa keskinäisistä voimasuh-
teista ei vielä ole saatavilla. Ilveksen 
kausi on kuitenkin tähän mennessä 

ollut suuri menestys, sillä Suomen 
Cupin voiton lisäksi joukkue on ol-
lut Veikkausliigassa kärkisijoilla 
läpi kauden. Ennen ottelua joukkue 
on sarjataulukossa toisena, mutta 
kuitenkin tasapisteissä sarjaa joh-
tavan FC Interin kanssa sekä yhden 
ottelun turkulaisjoukkuetta vähem-
män pelanneena. Ilves on lisäksi 
päästänyt ylivoimaisesti vähiten 
maaleja koko Veikkausliigassa, sil-
lä vastustajat ovat onnistuneet vii-
meistelyssä tamperelaisia vastaan 
ainoastaan 14 kertaa tämän kauden 
aikana. Tappioita on kauden aikana 
tullut kolme, joista ensimmäinen 
vasta sarjan kahdeksannella kier-
roksella.

Ilves nousi Veikkausliigaan talvella 
2015, ja on siitä lähtien tehnyt kovaa 
jälkeä Veikkausliigassa niin urhei-
lullisessa kuin taloudellisessakin 
mielessä. Joukkue on neljän kauden 
aikana sijoittunut sarjataulukossa 
sijoille 8, 5, 3 ja 5, ja päässyt siis ker-

Nimi: Ilves 
Perustettu: 1931 
Kotistadion: Tammelan stadion 
Paras maalintekijä: Ala-Myllymäki (10)



   Mika Hilander

taalleen jo pelaamaan europelejä. 
Joukkueen päävalmentajana on toi-
minut kaudesta 2016 lähtien Jarkko 
Wiss. Tämä viides kausi Veikkauslii-
gassa on tähän mennessä ollut seu-
ran paras, ja Ilves on tällä hetkellä 
yksi sarjan varteenotettavimmista 
mestariehdokkaista.

Ilveksen tämän kauden suurimpia 
onnistujia on ollut Lauri Ala-Mylly-
mäki, joka on viimeistellyt peräti 
kymmenen maalia joukkueelleen. 
Tämä oikeuttaa jaettuun toiseen si-
jaan Veikkausliigan maalipörssissä 
FC Hongan Martin Borjasin kanssa. 
Heidän edellään on ainoastaan FC 
Interin Filip Valencic, jolla on kasas-
sa 15 maalia. Suomen alle 21-vuo-
tiaiden maajoukkueestakin tuttu 
Ala-Myllymäki on siis pelaaja, jonka 

kanssa HIFK:n puolustuksen täytyy 
olla valppaana.

Näistä asetelmista lähdetään siis 
kohti tätä tuplakohtaamista, joka 
on jalkapallossa melkoisen har-
vinaista ainakin sarjapelien puit-
teissa. Ilves-otteluiden jälkeen HIFK 
pelaa vielä yhden vierasottelun Vaa-
sassa, ennen jatkosarjojen alka-
mista. Seuraava kotiottelu pelataan 
kuitenkin siis vasta jatkosarjassa 
- oli se sitten ylemmässä tai alem-
massa sellaisessa. Näissä runko-
sarjan viimeiseissä otteluissa on 
todella paljon pelissä, ja yleisö saa 
varmasti tänäänkin nauttia erittäin 
laadukkaasta jalkapallosta!

SEURAA HÄNTÄ:

36-vuotias maalivahti Mika Hilander kantaa edelleen 
Ilveksen ykkösmaalivahdin viittaa harteillaan. 
Hilander on vartioinut joukkueensa maalia 
Ilveksen jokaisessa Veikkausliigaottelus-
sa tällä kaudella, ja tilastot puhuvat puo-
lestaan. 14 päästettyä maalia 19 ottelun 
aikana on todella kova suoritus näin 
tasaisessa sarjassa. Veikkausliigasta 
hänet muistetaan myös Tampere Uni-
tedin sekä KuPSin riveistä. Joukku-
eensa kapteenina toimiva Hilander 
on kaksinkertainen Suomen mestari 
TamU-vuosiltaan, ja janoaa varmas-
ti todella paljon uransa kolmatta 
SM-kultaa kasvattajaseuransa 
paidassa.
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Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE 
LAG

PAIKKA 
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 19.8.2019

VOITOT 
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT 
FÖRLUSTER

MAALIERO 
MÅLSKILLNAD

PISTEET 
POÄNG

1 FC Inter 20 11 3 6 36:24 36

2 Ilves 19 10 6 3 24:14 36

3 KuPS 20 9 7 4 31:22 34

4 FC Honka 20 9 4 7 30:26 31

5 HJK 20 7 9 4 25:20 30

6 SJK 20 7 7 6 16:19 28

7 FC Lahti 20 7 7 6 21:25 28

8 IFK Mariehamn 20 7 4 9 27:23 25

9 HIFK 19 6 7 6 20:21 25

10 RoPS 20 5 5 10 14:23 20

11 KPV 20 4 4 12 18:36 16

12 VPS 20 1 9 10 19:28 12

HIFK Ilves

vs. KuPS16.8.0-2

vs. HJK

vs. IFK M

20.7.

27.7.

1-1

1-2

vs. FC Inter

vs. KuPS4.8.

16.8. 3-2

2-2

vs. KPV

vs. RoPS

vs. IFK M

vs. KuPS

vs. IFK M11.89.8.

21.7.

28.7.

4.8.

3-2

1-0

1-3

1-1

0-1



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 Mika Hilander MV

12 Johannes Luukkanen MV

3 Diogo Tomás
4 Felipe Aspegren
5 Jair
6 Matias Ojala
8 Iiro Järvinen
9 Ilari Mettälä
10 Lauri Ala-Myllymäki
11 Jacques Haman
13 Baba Mensah
14 Tuure Siira
15 Mikael Almen
16 Tatu Miettunen
17 Aleksi Tarvonen
18 Eemeli Raittinen
20 Eero Tamminen
21 Janne-Pekka Laine
22 Tariq Kazi
23 Roope Huhtala
25 Emile Paul Tendeng
26 Teimoko Fofana
30 Yusif Daouda Moussa
60 Davidy Addy
 

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

Jarkko Wiss
Valmentajat / Tränare

Toni Kallio 
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Mikko Kaven
Fysiikkavalmentaja/ Fystränare 

Heli Rekimies
Huoltaja/Materialförvaltare

Ville Niemelä 

HIFK Ilves

Erotuomari/Domare:  Mikko Leino AET/AD 1: Ville Koskiniemi 
AET/AD 2: Arttu Kuukasjärvi





Hassan Sesay on tuttu pelaaja suo-
malaiselle jalkapalloyleisölle, sillä 
31-vuotias Sesay on pelannut Suo-
messa jo lähes viisitoista vuotta. 
Sierra Leonen pääkaupungissa Free-
townissa varttunut ja vasemman 
laitapuolustajan pelipaikalla viihty-
vä Sesay on pelaaja, joka antaa kaik-
kensa joukkueelle, ja jolle jalkapallo 

Teksti: Viktor Fagerudd Kuvat: Riku Laukkanen, Niklas Günsberg

merkitsee ennen kaikkea intohimoa 
ja yhdessä koettuja hetkiä.

– Aloitin jalkapallon pelaamisen 
kuusivuotiaana paikallisessa juni-
orijoukkueessa. Pelasin todella pal-
jon, ja muistan kuinka voitimme 
koulujen välisen mestaruuden oman 
kouluni joukkueen kanssa. Tuo on 

Intohimona 
jalkapallo



paras muistoni juniorivuosiltani, Se-
say kertoo lapsuudestaan jalkapal-
lon parissa.

Uran luominen jalkapalloilijana tuli 
Sesayn näköpiiriin viimeistään vii-
meisten teinivuosien aikana. Silloin 
hän oli mukana edustamassa koti-
maataan alle 17-vuotiaiden MM-ki-
soissa, jotka järjestettiin Suomessa 
vuonna 2003. Kisakaupunkeina oli-
vat silloin Helsinki, Tampere, Turku ja 
Lahti, joista Sesayn edustama Sier-
ra Leone pelasi ottelunsa Lahdes-
sa. Tämä kisamatka muutti monen 
Sierra Leonen kisajoukkueen pelaa-
jan elämän pysyvästi, sillä useampi 
heistä jäi kisojen jälkeen Suomeen 
pelaamaan.

– MM-kisoihin pääseminen on ehdot-
tomasti urani hienoin muisto tähän 
mennessä! Se oli meille erittäin iso 
saavutus, sillä olimme nuoria, ja tie-
simme pääsevämme ensimmäistä 
kertaa pelaamaan kansainvälisessä 
turnauksessa, jossa pelin taso olisi 
kovempi, ja vastustajat ja pelityyli 
erilaisia kuin mitä olimme aikaisem-
min kokeneet. Kohtasimme kisojen 
alkulohkossa Espanjan, Yhdysvallat 
sekä Etelä-Korean. Useampi meistä 
päätti jäädä tänne pelaamaan kiso-
jen jälkeen. Muun muassa Medo ja 
Patrick Bantamoi, jotka molemmat 
pelasivat pitkään täällä Suomessa, 
olivat mukana tuossa joukkueessa. 
He ovat minulle kuin veljiä, sillä vie-
timme todella paljon aikaa yhdessä 
aina noista MM-kisoista lähtien.

Puolitoista vuotta ruotsalaisessa 
Örebrossa lukuunottamatta Sesay 
on pelannut Suomessa käytännössä 

koko uransa juniorivuosien jälkeen. 
Aika täällä on mennyt nopeasti, 
muttei kuitenkaan ollut täysin selvä 
suunnitelma alusta lähtien.

– En kyllä kieltämättä silloin kisojen 
aikaan olisi uskonut, että pelaisin 
Suomessa näin pitkään. Ajattelin, 
että se olisi se ensimmäinen etappi, 
joka antaisi minulle mahdollisuu-
den kehittyä pelaajana, ja sitten ta-
voittelisin siirtoa esimerkiksi yhteen 
Keski-Euroopan liigoista. Pääsin 
Suomesta siirtymään Ruotsin sar-
jaan Örebron joukkueeseen kaudek-
si 2009, mutta olin paljon loukkaan-
tuneena siellä, joten päätin palata 
Suomeen kesken seuraavan kauden. 
Pelasin Suomeen palattuani ensin 
Ykköstä Viikingeissä, ennen paluuta 
Veikkausliigakentille, jolloin sitten 
edustin MyPaa ja FC Lahtea. 

Sesay siirtyi HIFK:hon talvella 2019, 
jota ennen hän siis edusti FC Lahtea 
viiden kauden ajan. Hän on tällä kau-
della kuulunut avauskokoonpanon 
vakionimiin, sillä hän on ollut ava-
uksessa kaikissa paitsi yhdessä ot-
telussa tällä kaudella.

– Meillä on paljon hyviä ja kokenei-
ta pelaajia joukkueessa, ja olemme 
näyttäneet, että pystymme pelaa-
maan hyvällä tasolla joukkueena 
Veikkausliigassa. Nyt näen, että IFK 
on melkein kuin uusi joukkue, sil-
lä uusia pelaajia on tullut mukaan 
joukkueeseen kauden aikana. Kilpai-
lu pelipaikoista on kovaa, ja kaikki 
haluavat päästä pelaamaan mah-
dollisimman paljon. Kokoonpanoon 
pääseminen vaatii todella paljon 
työtä, joten treeneissä ja peleissä 





täytyy mennä kovaa ja parantaa 
omaa tekemisen tasoa koko ajan. 
Mutta meillä on hyvä henki jouk-
kueessa ja kaikki kannustavat toi-
siaan, ja haluavat antaa kaikkensa 
tälle joukkueelle kentällä.

- Mielestäni nykyhetkeä ei oikein voi 
verrata kevättalveen, sillä meillä ei 
silloin ollut koko nykyistä joukkuet-
ta kasassa, ja suurin osa pelaajista 
olivat silloin vielä uusia toisilleen. 
Uuden joukkueen rakentaminen 
vie aikaa, ja hyvän yhteispelin saa-
vuttaminen vaatii kärsivällisyyttä. 
Olemme tehneet todella kovaa työtä 
yhdessä, ja tämä on nyt Veikkauslii-
gassa myös näkynyt hyvissä tulok-

sissa. Nyt meillä on vielä realistinen 
mahdollisuus päästä pelaamaan 
paikasta Eurooppa-liigan karsin-
noissa, ja uskon, että voimme pääs-
tä niihin peleihin asti, jos pidämme 
yllä saman työnteon ja asenteen 
kuin tähän astikin. Olen pelannut 
europelejä entisissä joukkueissani 
ja ne ovat ihan erilaisia pelejä verrat-
tuna Veikkausliigapeleihin. Paikalla 
on paljon enemmän yleisöä ja otte-
luissa on ison pelin tunnelmaa. Oli-
si todella hienoa päästä kokemaan 
tämä myös IFK:ssa, Sesay sanoo täs-
tä kaudesta.

HIFK ja Hassan Sesay sopivat hiljat-
tain uudesta sopimuksesta, joka pi-



tää miehen seurassa myös ensi kau-
della. IFK:ssa jatkaminen oli hänen 
omien sanojensa mukaan helppo 
päätös, kun seura tarjosi uutta sopi-
musta.

- Seuran tilanne näyttää hyvältä ensi 
kauden suhteen, kun taustat on kun-
nossa ja kaikki täällä on toiminut 
hyvin. IFK:n kannattajien intohimo ja 
äänekäs kannustaminen ovat tehnyt 
minuun todella ison vaikutuksen, ja 
heidän edessään on ollut aivan mah-
tavaa pelata. Myös omat syyt puol-
sivat tätä päätöstä, sillä perheeni 
asuu Espoossa, joten minun ei tar-
vitse matkustaa ja olla paljon poissa 
heidän luotaan treenien ja matsien 

takia, kun he asuvat täällä lähellä. 

Haastattelua tehdessä Sesaysta vä-
littyy aitoa intohimoa rakastamaan-
sa lajia kohtaan. Yhteisöllisyys sekä 
yhdessä koettuja elämyksiä ovat 
asioita, jotka avaavat sitä, miksi 
jalkapallo on maailman suosituin 
joukkuelaji.

- Intohimo on erittäin tärkeä osa jal-
kapalloa. On hienoa nähdä, kuinka 
monelle ihmiselle joukkueen asiat 
ovat tärkeitä, ja kuinka paljon ihmi-
siä tulevat katsomaan otteluitam-
me. Ihmiset tulevat juttelemaan ja 
tsemppaamaan minua ja joukkuetta 
kun liikun kaupungilla, ja tämä tun-
tuu todella hyvältä. Sitä ymmärtää, 
kuinka tärkeitä pelaajat ovat kan-
nattajille ja kannattajat pelaajille. 
Nämä ovat ehdottomasti parhaim-
pia asioita, joita jalkapallon parissa 
voi kokea. 

Veikkausliigapelaajan arki on tun-
netusti erittäin hektistä kauden 
aikana, ja pelit, harjoitukset ja vie-
rasreissut täyttävät pelaajien kesä-
kuukaudet. Tämän vuoksi pelaajille 
on tärkeää päästä myös lataamaan 
akkujaan välillä, ja myös Hassan Se-
saylla on omat keinonsa saada aja-
tukset hetkeksi pois jalkapallosta 
vapaa-ajallaan.

- Vietän paljon aikaa lasteni kans-
sa, käydään leikkipuistoissa ja kek-
sitään muuta kivaa puuhaa. Välillä 
tehdään retkiä, ja jos vapaapäiviä on 
useampi putkeen, rentoudun yleen-
sä silloin perheeni parissa, Sesay 
kertoo haastattelun lopuksi.
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