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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

HIFK saa tänään Veikkausliigan haas-
tajasarjan toisessa kotiottelussaan 
vastaansa SJK:n Seinäjoelta. Joukku-
eet ovat tähän mennessä kohdanneet 
kahdesti tämän kauden aikana. Huh-
tikuun alussa pelatussa ottelussa 
SJK voitti viimeisen kympin aikana 
tulleella maalilla 1-0. HIFK:lle tuo ot-
telu oli samalla ensimmäinen Veik-
kausliigaottelu sitten putoamisen 
syksyllä 2017. Kesäkuun puolivälissä 
HIFK pääsi kuittaamaan avauskier-
roksen tappion nappaamalla voiton 
samoin lukemin, eli 1-0 Stadissa pe-
latussa ottelussa.

SJK, eli Seinäjoen Jalkapallokerho, pe-
rustettiin syksyllä 2007, kun kahden 
seinäjokelaisen seuran (TP-Seinäjoki 
ja Sepsi-78) edustusjoukkueet yh-
distettiin yhdeksi joukkueeksi. SJK 
lähti määrätietoisesti rakentamaan 
nousua kohti pääsarjatasoa, ja pela-
si ensin Kakkosta neljä kautta, jonka 
jälkeen se kahden Ykkösessä viete-
tyn kauden jälkeen nousi Veikkauslii-
gaan syksyllä 2013. 

Seinäjokelaisseuran historiaan mah-

tuu yksi Suomen mestaruus vuodelta 
2015, yksi Cup-mestaruus vuodelta 
2016, SM-hopea vuodelta 2014 sekä 
SM-pronssi vuodelta 2016. Viime kau-
sien aikana seura on kuitenkin ollut 
eräänlaisessa turbulenssissa, sil-
lä helmikuun 2017 jälkeen seura on 
erottanut peräti viisi päävalmentajaa 
tehtävistään ennen sopimuskauden 
päättymistä. Joukkueen peräsimessä 
oli vielä viime kohtaamisessa Alexei 
Eremenko sr, mutta hän sai jättää 
tehtävänsä elokuussa, jonka jälkeen 
joukkueen päävalmentajavastuun on 
kantanut Brian Page, joka toimi seu-
ran päävalmentajana myös kauden 
2017 lopussa. 39-vuotias skotlanti-
laisvalmentaja on toiminut SJK:n or-
ganisaatiossa eri valmennustehtä-
vissä jo useita vuosia.

HIFK ja SJK ovat pelanneet vastakkain 
Ykkösessä kaudella 2012, sekä Veik-
kausliigassa kausilla 2015-2017 ja 
2019. SJK on ollut keskinäisissä Veik-
kausliigakohtaamisissa vahvempi, 
sillä se on yhdestätoista keskinäi-
sestä ottelusta onnistunut voitta-
maan viisi. HIFK:lla on kolme voittoa 

Nimi: Seinäjoen Jalkapallokerho
Perustettu: 2007
Kotistadion: OmaSp Stadion
Paras maalintekijä: Oliinyk (8)
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seinäjokelaisista, ja niin ikään kolme 
kertaa on päädytty tasapeliin. HIFK 
on napannut kaikki voittonsa SJK:ta 
vastaan kotikentällään, joista viimei-
sin on siis kesäkuulta, joten tässä on 
kenties pieni enne myös illan ottelua 
silmää pitäen.

SJK:n kausi on ollut kaksijakoinen, 
sillä vielä heinäkuussa näytti siltä, 
että joukkue olisi menossa runkosar-
jan päätteeksi kuuden parhaan jouk-
kueen mestaruussarjaan. Seinäjoke-
laisten edellinen voitto on kuitenkin 
jo kahden kuukauden takaa, kun se 
nappasi täydet pisteet KPV:lta vieras-
kentällä. Tämän jälkeen on siis nyt 
mennyt jo seitsemän ottelua ilman 
voittoa, eikä myöskään muutos jouk-
kueen valmennusjohtoon elokuun 
puolivälissä tuonut toivottua ryhtilii-
kettä. Haastajasarjan ensimmäisellä 
kierroksella SJK pelasi kotikentällään 

1-1 -tasapelin VPS:n kanssa.

Joukkueet ovat ennen illan ottelua ta-
sapisteissä, kun molempien pistesa-
rakkeessa on lukema 29. HIFK pitää 
hallussaan kahdeksatta sijaa parem-
man maalieronsa turvin, ja SJK on 
siis heti perässä yhdeksäntenä. Mi-
käli illan ottelu päättyy jommankum-
man joukkueen voittoon, tarkoittaisi 
se myös sitä, että kyseinen joukkue 
ottaisi ison askeleen kohti kauden 
päättävää eurolopputurnausta. Pys-
tyykö SJK katkaisemaan voitottoman 
putkensa, vai jatkuuko HIFK:n vahva 
kotivire? Näihin kysymyksiin saa-
daan illan ottelun aikana 
vastauksia - HIFK 
toivottaa kaikki 
katsojat lämpi-
mästi tervetul-
leiksi otteluun!

Jo viidettä kauttaan SJK:ssa pelaava Mehmet 
Hetemaj on joukkueensa keskikentän tuki-
pilareita. 31-vuotias Hetemaj on pelannut 
18 ottelua tällä kaudella, ja kuuluu niihin 
pelaajiin, jotka yleensä pelaavat täydet 
minuutit. Hetemaj on kauden aikana 
viimeistellyt myös kaksi maalia, sekä 
ottanut yhdeksän keltaista korttia. 
SJK:n lisäksi hän on edustanut FC 
Honkaa Veikkausliigassa, ja Suomen 
kenttien lisäksi löytyy kokemusta 
myös Italiasta. Siellä Hetemaj on 
edustanut AlbinoLeffeä ja Regginaa.

Mehmet Hetemaj
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Sarjataulukko / Serietabell

Kunto / Form

OTTELUT
MATCHER

JOUKKUE
LAG

PAIKKA
POSITION

PÄIVITETTY / UPPDATERAD: 16.9.2019

VOITOT
VINSTER

TASAPELIT
OAVGJORDA

HÄVIÖT
FÖRLUSTER

MAALIERO
MÅLSKILLNAD

PISTEET
POÄNG

1 FC Inter 23 14 3 6 41:25 45

2 KuPS 23 12 7 4 40:23 43

3 Ilves 23 11 7 5 29:20 40

4 FC Honka 23 11 4 8 33:27 37

5 HJK Helsinki 23 8 10 5 28:23 34

6 IFK Mariehamn 23 9 4 10 29:25 31

7 FC Lahti 23 8 7 8 24:29 31

8 HIFK 23 7 8 8 28:30 29

9 SJK 23 7 8 8 18:24 29

10 RoPS 23 6 6 11 19:28 24

11 VPS 23 2 10 11 23:36 16

12 KPV 23 4 4 15 20:42 16

HIFK SJK

vs. VPS13.9.1-1

vs. IFK M

vs. RoPS

15.8.

19.8.

0-2

0-0vs. Ilves

vs. IFK M25.8.

23.8. 2-2

1-0vs. Ilves

vs. VPS

vs. KPV

vs. FC Inter

vs. KuPS31.8.

27.8.

31.8.

13.9.

16.8

3-1

3-2

3-1

3-2

1-3
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12 Daniel Kollar MV

30 Martti Puolakainen MV

77 Arnold Origi 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
24 Tero Mäntylä
27 Sakari Tukiainen
28 Jabar Sharza
29 Thais Damgaard
33 Robert Kakeeto
34 Tuukka Andberg
50 Toró
80 Samuel Haglund
99 Njazi Kuqi

1 Jesse Öst MV

33 Mihkel Aksalu MV

 
2 Joel Mero
3 Samba Benga
5 Dani Hatakka
6 Jude Arthur
7 Moshtagh Yaghoubi
8 Sergei Eremenko
9 Matheus Batista
10 Billy Ions
11 Denys Oliinyk
14 Maximo Tolonen
15 Trevor Elhi
16 Joonas Sundman
17 Ville Tikkanen
18 Jarkko Hurme
19 Obed Malolo
23 Boris Kadio
25 Daniel Håkans
26 Jesse Sarajärvi
27 Joona Lautamaja
29 Jeremiah Streng
30 José Nadson
49 Zakaria Beglarishvili
58 Mehmet Hetemaj
77 Dion Acoff 

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

Brian Page
Valmentajat / Tränare

Thomas Dunne
Maalivahtivalmentaja / Målvaktstränare

Luis Fernando
Fysioterapeutti/Fysioterapeut 

Tiitus Lehtinen
Joukkueenjohtaja / Lagledare 

Pekka Lehtinen

HIFK SJK
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Hyökkääjä Sakari Tukiainen oli 
yksi niistä pelaajista, jotka liittyi-
vät joukkueen vahvuuteen heinä-
kuussa. 27-vuotias pelaaja on tä-
hän mennessä iskenyt neljä maalia 
HIFK:lle, ja on pelaamissaan otte-
luissa ollut luomassa paljon vai-
keuksia vastustajan puolustajil-
le. Tukiainen viihtyy IFK:ssa, ja on 
luottavaisella mielellä ennen kau-
den viimeisiä otteluita.

HIFK:n harjoitukset ovat juuri päät-
tymässä, ja suurin osa pelaajista 
ovat jo menneet pukuhuoneeseen 
treenien jälkeen. Muutama pelaaja 

KILPAILUHENKINENKILPAILUHENKINEN
MAALINTEKIJÄMAALINTEKIJÄ
KILPAILUHENKINEN
MAALINTEKIJÄ
KILPAILUHENKINENKILPAILUHENKINEN
MAALINTEKIJÄ
KILPAILUHENKINEN
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on kuitenkin vielä palloilemassa Te-
lia 5G-Areenan kentällä. Läppä len-
tää pelaajien kesken, ja hyvä jouk-
kuehenki välittyy katsomoon, jossa 
olen seuraamassa harjoituksia. Yksi 
näistä pelaajista on Sakari Tukiai-
nen, jonka kanssa istun alas haas-
tattelua varten treenien päätteeksi. 
Jalkapalloharrastus tuli osaksi hä-
nen elämää jo pikkupoikana.

- Äiti vei minut jalkapallokouluun 
viisivuotiaana, josta se sitten lähti. 
Innostuin futiksesta heti, ja lapsuu-
dessani oli kyllä koko ajan pihapele-
jä käynnissä kavereiden kanssa. Fu-
tis oli jatkuvasti mielessä, Tukiainen 
kertoo lapsuudestaan.

Tukiainen tunnetaan nykyään maali-
nälkäisenä hyökkääjänä, mutta nuo-
ruusvuosina hänet nähtiin kentällä 
useimmiten puolustajan roolissa. 
Siirtyminen hyökkääjäksi tapah-
tui vasta aikuisiällä pienen mutkan 
kautta. Tukiainen nimittäin lopetti 
jalkapallon pelaamisen kokonaan 
juuri aikuisiän kynnyksellä.

- Futis ei silloin maistunut jostain 
syystä. En saanut peliaikaa, ja oli pal-
jon muitakin asioita silloin menos-
sa. Myöhemmin ystäväni CLE-jouk-
kueesta pyysivät minut mukaan 
pelaamaan, ja päätin sitten lähteä 
pelaamaan Seiskaan (7. divisioona) 
heidän kanssaan. Pelasin ensin pari 
peliä, ja sitten menin heidän kans-
saan Kutoseen seuraavaksi kaudek-
si. Siellä pääsin pelaamaan kunnon 
kauden ja siitä se sitten lähti taas. 
Innostuin ihan kunnolla futiksesta 
uudestaan. Joukkueessa ne sitten 

sanoivat, että minussa olisi ainesta 
hyökkääjäksi. Pelasin kuitenkin suu-
rimman osan kaudesta keskikentäl-
lä, ennen kuin suostuin siirtymään 
hyökkääjäksi loppukaudesta. 

Tukiainen teki paljon maaleja tämän 
kauden aikana, ja hänen otteet CLE:n 
paidassa herättivät mielenkiintoa 
myös muissa joukkueissa. Kauden 
jälkeen hän sai kutsun niin ikään 
Kutosessa pelanneen Atlantiksen re-
servijoukkueen harjoituksiin. Tässä 
vaiheessa ajatus jalkapallourasta 
alkoi hiljalleen herätä henkiin.

- Menin mukaan Atlantiksen harjoi-
tuksiin, ja kävin niissä koko pre-sea-
sonin. Ajattelin, että halusin ottaa 
paikan seuran edustusjoukkuees-
ta, joka silloin pelasi Kakkosessa. 
Treenasin tosi hyvällä asenteella, ja 
sitten huomasin, että pärjään hyvin 
tällä tasolla. Muilta tuli tosi paljon 
kannustavia kommentteja, ja aika 
nopeasti otin sitten tavoitteekseni, 
että pääsisin vielä ammattilaiseksi. 
Kun minulla oli selvä tavoite, sain 
myös paljon uutta motivaatiota sen 
saavuttamiseen.

Kausi Atlantiksessa oli suuri menes-
tys. Tukiainen teki kauden aikana 40 
maalia, joka on edelleen Kakkosen 
yhden kauden maaliennätys. Tämä 
huima maalimäärä johti siihen, 
että Tukiaisen unelma ammattilai-
suudesta kävi toteen heti kauden 
jälkeen. Talven aikana hän sai mah-
dollisuuden siirtyä tallinnalaisen FC 
Floran riveihin, ja näin ollen hän siis 
pääsi pelaamaan pääsarjatasolla 
kesällä 2015. Suurin ero Veikkauslii-
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gan ja Viron Meistriliigan välillä on 
Tukiaisen mukaan joukkueiden väli-
sissä tasoeroissa.

- Viron kärkijoukkueet Flora, Nõmme 
Kalju ja Levadia ovat todella hyviä, ja 
viime vuosina suomalaisjoukkueet 
ovat olleet vaikeuksissa heitä vas-
taan europeleissä. Sen sijaan pohja-
joukkueet Virossa ovat aika huonoja, 

kun ne eivät ole ammattilaisjouk-
kueita, eli Veikkausliiga on paljon ta-
saisempi sarja kuin Meistriliiga. 

HIFK tiedotti tehneensä sopimuksen 
Tukiaisen kanssa heinäkuun alus-
sa, ja mies pelasi ensimmäisen ker-
ran Tähtirinnoissa vierasottelussa 
FC Honkaa vastaan. Päätös siirtyä 
HIFK:hon syntyi, kun hän oli käynyt 
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keskusteluita seurajohdon kanssa.

- Tiesin tietysti, että HIFK on vanha 
ja perinteikäs seura, ja oli hyvät fii-
likset valmiiksi seurasta. Se, mikä 
minua aluksi mietitytti oli resurssit, 
sillä olin kuullut että ne eivät olleet 
kovin hyvät. Seuran resurssit vah-
vistuivat uuden omistajan myötä, 
ja sitten urheilutoimenjohtaja Mika 

Lönnström kertoi minulle, että se 
sama IFK-henki pysyy, mutta jatkos-
sa painetaan hommia vähän am-
mattimaisemmin. Tämä vakuutti 
minut, ja päätös liittyä HIFK:n jouk-
kueeseen oli lopulta helppo.

HIFK varmisti viime viikonloppuna 
ensi kauden sarjapaikkansa Veikka-
usliigassa, ja nyt tähtäin on seuraa-
vaksi kauden päättävässä eurolop-
puturnauksessa. Tukiaisen mukaan 
joukkueen loppukauden tavoite on 
selvä.

- Ensin puhuimme joukkueen kes-
ken, että säilyminen sarjassa on se 
ensimmäinen tavoite. Kun se nyt on 
saavutettu, tähtäämme seuraavaksi 
tuonne eurolopputurnaukseen. Ote-
taan jokainen matsi kerrallaan, mut-
ta se on ilman muuta selkeä tavoite 
meillä.

Tukiaisen ammattilaisura on nyt 
kestänyt viitisen vuotta, mutta ku-
ten miehen tarinasta selviää, on 
myös muitakin vaihtoehtoja käynyt 
mielessä. Kilpailemisesta nauttiva 
hyökkääjä nostaa itse esille erään 
toisen lajin, kun haastattelun lopuk-
si kysyn häneltä mitä hän tekisi, jos 
ei pelaisi jalkapalloa.

- Mitäköhän tekisin… olen vähän ko-
keillut monia eri juttuja. Tykkään to-
della paljon futiksesta, koska olen 
sellainen kilpailuhenkinen ihminen. 
Jossain vaiheessa pelasin myös po-
keria semi-ammattimaisesti, joten 
ehkä pelaisin sitä, jos en pelaisi fu-
tista. Siinä on vähän samanlaista 
kilpailuhenkeä kuin tässäkin lajissa, 
Tukiainen sanoo lopuksi.
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SEURAAVA KOTIOTTELU
FÖLJANDE HEMMAMATCH
HAASTAJASARJA 2019

HIFK - RoPS

LIPUT/BILJETTER:
TICKETMASTER.FI/HIFKFOTBOLL

19.10. 14:00LAUANTAI
LÖRDAG
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