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Kun Erikson Carlos talvella 2019 tuli 
HIFK:hon Japanin kolmosdivarista, 
monet epäilivät hänen taitojaan. 
Flopiksi ennustettu brasilialais-
hyökkääjä osoittautui kuitenkin 
huippuvahvistukseksi ja oli kauden 
2019 päätteeksi HIFK:n paras 
maalintekijä. Nyt hän on jälleen 
valmis taistelemaan pisteistä 
kauden vihdoin käynnistyessä 
henkisesti raskaan kevään jälkeen.



Erikson Carlos Batista dos Santos 
syntyi Belo Horizonten kaupungis-
sa Brasiliassa 26. helmikuuta 1995. 
Maan ylivoimaisesti suosituin urhei-
lulaji jalkapallo oli hänellä veressä, 
sillä hänen isänsä ja setänsä pelasi-
vat sitä säännöllisesti. Eriksonin iso-
isä vei pojanpoikansa usein katso-
maan pelejä, jonka jälkeen lajivalinta 
oli selvä. Erikson Carlos halusi alkaa 
harrastaa jalkapalloa.

- Seurasin aina vanhempiani, setiäni 
ja isovanhempiani. He pitivät kaikki 

jalkapallosta. Isoisäni vei minut aina 
kentälle ja pelasimme yhdessä. Kun 
olin 7-vuotias, vanhempani päättivät 
laittaa minut jalkapallokouluun, ja 
siitä se sitten lähti, Erikson Carlos 
kertoo.

Brasilialaiseen tapaan myös Erikson 
Carlos alkoi käyttää erityistä jalka-
pallonimeä pitkän oikean nimensä 
sijaan. Taiteilijanimeksi valikoitui 
Tiquinho, joka suoraan suomennet-
tuna tarkoittaa pientä. Pienikokoinen 
mutta nopea hyökkääjä alkoi unel-

moida jalkapalloammattilaisuudesta 
teini-iän kynnyksellä, jolloin paikal-
linen junioriseura oli löytänyt hänet 
ja halusi antaa hänelle mahdollisuu-
den. Tiquinho pelasi eri seuroissa ko-
timaassaan, kunnes hän puolitoista 
kuukautta ennen 23-vuotispäiväänsä 
lähti ensimmäistä kertaa ulkomaille 
pelaamaan. Hänen silloinen seuran-
sa Rio Branco AC oli sopinut pelaa-
jan kauden 2018 mittaisesta lainas-
ta japanilaisseura SC Sagamiharan 
kanssa. Edessä oli iso askel kohti 
tuntematonta, sillä Erikson Carlos 

ei tiennyt uudesta asuinympäristös-
tään juuri mitään entuudestaan.

- Koin niin paljon uutta Japanissa. 
Heidän tapansa pelata oli minul-
le uutta, ja Japani oli tietysti täysin 
tuntematon maa minulle. En ollut 
koskaan aikaisemmin käynyt Brasili-
an ulkopuolella, enkä osannut kieltä 
siellä, minkä vuoksi se oli alussa aika 
hankalaa minulle. Kesti aikansa so-

Erikson Carlos oli viime kaudella HIFK:n paras 
maalintekijä 10 osumallaan.
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Suosikki-
pelaajasi?

Suosikki-
joukkueesi?

Lempiruoka?

Lempipaikkasi 
Stadissa?

Mitä ikävöit 
eniten koti-
kaupungistasi?

Neymar

Atlético Mineiro

Minulla ei ole lempi-
ruokaa. Olen kaikki-
ruokainen ja tykkään 
kaikesta!

Pidän kovasti Hietsun 
uimarannasta ja 
Töölönlahdesta. Ja 
tietysti Bolt Arena! 

Ystäviä, perhettä, 
grillausta ja sambaa. 

peutua myös uuteen aikavyöhykkee-
seen, mutta olin kärsivällinen kaiken 
uuden kanssa ja ystäväni auttoivat 
minua. Loppujen lopuksi se oli hyvä 
kausi minulle, hän sanoo. 

Sopeuduttuaan Yokohaman ja To-
kion läheisyydessä sijaitsevaan Sa-
gamiharaan myös peli alkoi kulkea, 
ja Erikson sai hyvän onnistumisen 
heti ensimmäisessä ottelussaan. 
Uusi hyökkääjä vaihdettiin kentälle 
Yokohama SCC:ta vastaan pelatun 
paikallisottelun loppupuolella SC Sa-
gamiharan oltua tappiolla lukemin 
2-1. Erikson Carlos sai hienon sala-
ma-alun uudessa seurassaan, sillä 
hän tasoitti ottelun lisäajalla juuri 
ennen päätösvihellystä.

- Se oli ainutlaatuinen tunne. Olin 
vaihtopenkillä ja olimme häviöllä. 
Mietin siinä, että pääsenköhän ol-
lenkaan pelaamaan tässä pelissä. 
Se oli mahtava peli, derbymatsi. Kun 
valmentaja kutsui minua, en ollut 
uskoa sitä todeksi, että pääsisin ken-
tälle. Heti kun sain pallon, niin sain 
tilaisuuden tehdä maalin, ja onnis-
tuin siinä! Peli päättyi melkein heti 
tekemäni maalin jälkeen. Sydämeni 
hakkasi tuhatta ja sataa, olin niin on-
nellinen. Siitä jäi todella hyvä tunne!
Onnistuneen debyytin jälkeen Erik-
son Carlos alkoi hiljalleen myös so-
peutua japanilaiseen yhteiskuntaan 
ja elämäntapaan. Hän tutustui uusiin 
ihmisiin ja uuteen kulttuuriin, ja vuo-
den kestäneestä reissusta jäi paljon 
hyviä muistoja. 

- Japanissa mieleen jäi esimerkiksi 

Montako 
maalia teet 
tällä kaudella?

Henkilökohtainen 
tavoitteeni on sama 
kuin viime vuonna. 
Haluan edelleen tehdä 
kuusi maalia. Kuuden 
jälkeen nostan tavoi-
tettani kymmeneen. 
Jos pääsen kymme-
neen, haluan tehdä 
lisää maaleja. Mutta 
ensi alkuun tavoit-
teeni on tehdä kuusi 
maalia.

se, miten helposti kaikki on saata-
villa siellä. Joka kadunkulmassa on 
kauppa ja liikkeet ovat auki ympäri 
vuorokauden. Julkinen liikenne on 
kuin täällä Helsingissä, ja liikkumi-
nen oli todella helppoa. Suurin ero 
Helsinkiin verrattuna oli se, että siellä 
julkisen liikenteen kulkuneuvoja tuli 
koko ajan uusia. Japani on minusta 
aivan uskomaton paikka, jossa on 
uskomattoman hyvää ruokaa, hän 
muistelee. 

Pelillinen vastuu jäi lopulta pieneh-
köksi SC Sagamiharassa, joten Erik-
son Carlos oli valmis uuteen haastee-
seen. Kun yhteydenotto Helsingistä 
tuli, brasilialainen pakkasi laukkun-
sa ja muutti Suomeen. Mukaan mat-
kaan lähti myös Sagamiharasta tuttu 

joukkue- ja kämppäkaveri Toró, joka 
hänkin oli allekirjoittanut sopimuk-
sen HIFK:n kanssa. Uuteen maahan 
sopeutumiseen meni jälleen vähän 
aikaa, mutta kauden alkaessa Tiquin-
ho näytti nopeasti kyntensä ja osoitti 
olevansa vastustajalle vaarallinen 
hyökkääjä Veikkausliigassa. Helsin-
gissä hyvin viihtyvä pelaaja kertoo 
Suomen pääsarjan pelillisen tason 
olleen hieman korkeampi kuin mitä 
hän oli ennakkoon osannut odottaa. 
Korkeatasoisessa sarjassa pelaami-
nen mahdollisti kuitenkin suurien 
kehitysaskelien ottamisen kauden 
aikana.

- Alussa minun oli vaikea ymmärtää 
sitä pelitapaa, jota Tor [Thodesen] 
meiltä halusi. Sitten hän jutteli mi-

Erikson Carlos tasoittaa KPV:ta vastaan.



nun kanssani ja ymmärsin, millä ta-
valla hän halusi meidän pelaavan, ja 
luojan kiitos asiat menivät todella hy-
vin sen jälkeen. Tein melkoisen mää-
rän maaleja, olisin voinut tehdä vielä 
enemmänkin. Kausi oli todella hyvä 
sekä minulta että joukkueelta.

Elokuun alussa Erikson Carlosin elä-
mään tuli kuitenkin odottamaton 
käänne, kun hän sai tietää pikkuvel-
jensä poismenosta päivää ennen ko-
tiottelua KPV:ta vastaan. Suuren tra-
gedian ympäröimänä HIFK-hyökkääjä 
halusi kunnioittaa veljensä muistoa 
voittamalla ottelun. KPV johti tauolla 
lukemin 0-2, mutta Erikson teki kak-
si maalia ja toi HIFK:n tasoihin. Maa-
lit tehtyään hän nosti pelipaitaansa, 
jonka alta paljastui tunteikas viesti: 
“Te amare eternamente” (Rakastan 
sinua ikuisesti). HIFK voitti lopulta 
ottelun lukemin 3-2 Luís Henriquen 
voittomaalilla.

- Minulla oli moninaisia tunteita mie-
lessä sen pelin aikana. Hän oli elämä-
ni rakkain henkilö, joka inspiroi mi-
nua. Hän oli pikkuveljeni, mutta hän 
oli minulle kaikki kaikessa, päivieni 
ilo. Lähdin siihen peliin ajatellen, että 
minun pitää voittaa hänen vuokseen 
ja että minun tulisi tehdä parhaani 
hänen vuokseen. Kun olimme häviöl-
lä ensimmäisen puoliajan jälkeen, 
menin pukuhuoneeseen ajatellen, 
etten saa hävitä tätä peliä. Minun pi-
täisi voittaa ottelu veljeni vuoksi. Kun 
palasimme toiselle puoliajalle, koko 
joukkue lähti liikkeelle eri mentali-
teetilla. Onnistuin tekemään kaksi 
maalia ja joukkueemme pelasi pal-

Ketä kannattaa 
seurata eniten 
HIFK:n joukkue-
esta?

On useampia pelaa-
jia, joita kannattaa 
seurata. Mosa on yksi 
heistä, hän on ilmi-
ömäinen pelaaja ja 
yksi parhaista, joiden 
kanssa olen koskaan 
pelannut. Toinen on 
Luís, kuten aina. Hän 
tekee melkoisesti 
maaleja. Joel 
Mattsson on todella 
hyvä pelaaja ja Arnold 
Origi puolestaan 
uskomaton maali-
vahti. Ja tietysti minä 
itsekin lukeudun 
niihin, joita kannat-
taa seurata! 

Mikä HIFK:n 
sijoitus tulee 
olemaan tällä 
kaudella?
Vaikea kysymys. 
Uskon, että pääsem-
me viiden ensim-
mäisen joukkoon ja 
että saamme paikan 
Eurooppa-liigaan. 

Missä liigassa 
haluaisit jonain 
päivänä pelata?

Jonain päivänä 
haluaisin pelata 
Espanjassa. Espanjan 
liigassa pelaaminen 
olisi urani unelmien 
täyttymys. Että 
pääsisin pelaamaan 
parhaimpia, Barcelo-
naa ja Real Madridia 
vastaan.

jon paremmin. Se oli uskomaton peli, 
jossa oli uskomaton tunne, Erikson 
kertoo.

KPV-voitto käynnisti joukkueen osal-
ta hienon loppurynnistyksen, sillä 
joukkue hävisi ainoastaan yhden yh-
deksästä sarjaottelusta loppukauden 
aikana. Tavoitteet ovat tämänkin kau-
den osalta korkealla, vaikka korona 
on kevään aikana iskenyt kapuloita 
koko maailman rattaisiin. Erikson 
Carlosin kevät on tänä vuonna men-
nyt lähinnä treenaamisen ja vaimon 
kanssa kotioloissa vietetyn ajan 

merkeissä, mutta nyt hän on jälleen 
valmiina taistelemaan sarjapisteistä 
HIFK:n viime kaudesta vahvistuneen 
joukkueen kanssa.
- Vihdoinkin liiga käynnistyy pit-
kän odottelun ja vaikeiden aikojen 
jälkeen. Odotukseni ovat korkeal-
la tämän vuoden suhteen. Olemme 
saaneet hyviä vahvistuksia, kuten 
esimerkiksi Sakari Mattila ja Mosa, 
joten joukkueemme on paljon vah-
vempi. Uskon meidän pelaavan 
mestaruussarjassa tällä kaudella. 
Joukkue on yhtenäinen ja me kaikki 
olemme onnellisia!
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KUOPION 
PALLOSEURA
          KOTISTADION: SAVON SANOMAT AREENA

          PERUSTETTU: 1923

HIFK saa kauden ensimmäisessä 
Veikkausliigaottelussaan vastaan-
sa hallitsevan Suomen mestarin, eli 
Kuopion Palloseuran. Haaste on lähes 
kovin mahdollinen, sillä kuopiolais-
ten ennustetaan kuuluvan Veikka-
usliigan parhaimpien joukkueiden 
joukkoon tälläkin kaudella. 

KuPS varmisti seurahistoriansa kuu-
dennen Suomen mestaruuden vii-
me kauden viimeisellä kierroksella 
voittamalla FC Interin vieraskentällä 
lukemin 2-0. Draaman kaari oli mitä 
täydellisin, sillä kuopiolaisseuran yk-
köshaastaja oli juurikin Inter, joka lo-
pulta joutui tyytymään SM-hopeaan. 
Suomen mestaruus kruunasi pääval-
mentaja Jani Honkavaaran menes-
tyksekkään ajan KuPS:in peräsimes-
sä: joukkue saavutti Honkavaaran 
kolmivuotisen projektin aikana mes-
taruuden lisäksi myös SM-hopeaa ja 
-pronssia.

Honkavaaran siirtyminen SJK:n pää-
valmentajaksi kauden jälkeen mer-
kitsi uuden aikakauden alkamista 
Kuopiossa. Joukkueen uudeksi pää-
valmentajaksi palkattiin 60-vuotias 
norjalainen Arne Erlandsen, joka on 

yli 20 vuotta sitten alkaneella val-
mennusurallaan toiminut useissa 
seuroissa kotimaassaan, sekä myös 
mm. ruotsalaisseura IFK Göteborgin 
päävalmentajana. Kuopiolaisseu-
ran uuden pääkäskijän saavutuk-
siin kuuluvat Norjan cup-mestaruus 
vuonna 2017, hopeaa Norjassa vuon-
na 2001 sekä hopeaa Ruotsissa vuon-
na 2005. Ennen Suomeen saapumis-
taan Erlandsen toimi norjalaisen 
Lilleströmin päävalmentajana, mutta 
hän sai potkut kesken kauden 2018 
joukkueen heikkojen tulosten vuoksi.

Pelaajapuolella joukkueessa on ollut 
jonkun verran vaihtuvuutta off-sea-
sonin aikana. Mestaruuden voitta-
neista avainpelaajista Luis Carlos 
Murillo siirtyi HJK:hon, Babacar Di-
allo Malesiaan, Petteri Pennanen In-
donesiaan ja Ariel Ngueukam Honka-
vaaran mukana Seinäjoelle. 

Kuopiolaisten ensimmäinen uusi 
hankinta oli nigerialaislaituri Usman 
Sale, joka on pelannut neljä edellistä 
kautta norjalaisessa Viking Stavan-
gerissa. Päävalmentaja Erlandsenille 
tuttu pelaaja Mats Haakenstad saa-
pui vahvistamaan joukkueen puolus-
tusta, ja hyökkäykseen uutta virtaa 
tuo puolestaan ruotsalaisesta Ljun-
gskilesta siirtynyt Aniekpeno Udoh. 

Muita uusia vahvistuksia ovat ghan-
alainen keskikenttäpelaaja 
Bismark Boateng, sekä lainasopi-
muksilla Kuopiossa pelaavat Nuno 
Tomas (puolustaja, CSKA Sofia), Urho 
Nissilä (keskikenttä, SV Zulte Ware-
gem) ja Pedro Vitor (laitapelaaja, FK 
Lviv).

Ennen koronaviruspandemian puh-
keamista KuPS pelasi viisi Suomen 
Cupin lohkovaiheen ottelua, joissa se 
osoitti, ettei minkäänlaisesta mesta-
ruuskrapulasta ollut tietoakaan. Kol-
me voittoa, kaksi tasuria ja 11 saavu-
tettua pistettä siivittivät joukkueen 
jatko-otteluihin, jotka käynnistyivät 
uudelleen kesäkuun puolivälissä 
kokoontumisrajoitusten höllennyt-
tyä. Ensimmäisellä jatkokierroksella 
vastaan asettui Kakkosessa pelaava 
KaaPo, joka ei tuottanut kuopiolai-
sille suurempia vaikeuksia. Joukkue 
eteni 0-2 -voitolla jatkoon, ja seu-
raavaksi vastustajaksi asettui viime 
kauden viimeisen ottelun tapaan FC 
Inter. Tällä kertaa turkulaiset saivat 
haluamansa revanssin heidän tipu-
tettua KuPS:in jatkosta runsasmaa-
lisen puolivälieräottelun jälkeen. Var-
sinainen peliaika päättyi tasan 4-4, 
mutta rangaistuspotkukilpailussa 
Inter oli lopulta vahvempi ja eteni Cu-
pin välieriin.
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24-vuotias keskikenttäpelaaja palasi helmikuun lo-
pussa KuPS:in riveihin reilun puolentoista vuoden tau-
on jälkeen. Nissilä siirtyi kesällä 2018 belgialaiseen Zul-
te Waregemiin, jossa hän kuitenkin jäi varsin pieneen 
rooliin. Matka jatkui syksyllä 2019 lainasopimuksella 
hollantilaiseen MVV Maastrichtiin. Nyt kuopiolaisläh-
töinen pelaaja nähdään jälleen kasvattajaseuransa 
paidassa, sillä hän tulee pelaamaan kauden 2020 lai-
nalla Kuopiossa. Nissilä nähtiin KuPS-paluunsa jäl-
keen kentällä kesäkuun molemmissa Cup-otteluissa 
KaaPo:a ja Interiä vastaan.



HIFK

Kunto

Sarjataulukko O V T H TM:PM P

KuPS

IFK M

EIF

Rukh Brest (BUL)

Harjoitusottelu Harjoitusottelu

Harjoitusottelu

Harjoitusottelu Suomen Cup

Suomen Cup

Suomen Cup

Suomen Cup

Suomen Cup

Suomen Cup

IFK M

FC Inter

24.6. 24.6.

17.6. 17.6.

10.3. 6.6.

29.2. 28.2.

14.2. 14.2.

FC Inter

KaaPo

KPV

RoPS

SJK

1:1

0:4

1:2

2:2

1:1

0:2

3:0

4:0
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1 FC Haka 0 0 0 0 0 0

2 FC Honka 0 0 0 0 0 0

3 FC Inter 0 0 0 0 0 0

4 FC Lahti 0 0 0 0 0 0

5 HIFK 0 0 0 0 0 0

6 HJK 0 0 0 0 0 0

7 IFK Mariehamn 0 0 0 0 0 0

8 Ilves 0 0 0 0 0 0

9 KuPS 0 0 0 0 0 0

10 RoPS 0 0 0 0 0 0

11 SJK 0 0 0 0 0 0

12 TPS 0 0 0 0 0 0

HIFK KuPS

Otto Huuhtanen  MV

Joel Mero
Sakari Mattila
Hannu Patronen C

Riku Selander
Moshtagh Yaghoubi
Jukka Halme
Luís Henrique
Jabar Sharza
Sakari Tukiainen
Erikson Carlos
Eero-Matti Auvinen
Tino Palmasto
Jani Bäckman
Matias Hänninen
Kevin Larsson
John Fagerström
Sydney Lokale
Macario Hing-Glover
Nikolas Saira
Adama Fofana
Martti Puolakainen MV

Toivo Xiong
Jaakko Kivekäs MV

Tuukka Andberg
Arnold Origi MV
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Joel Mattsson
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Huoltopäällikkö

Tor Thodesen
Mike Keeney
Teemu Kankkunen
Risto-Matti Toivonen
Olli Orvasto
Joona Haavisto
Ludovic Thune
Aapo Haavisto
Jammu Öunap

Arne Erlandsen
Pasi Tuutti

Jori Särkkä
Joonas Ojantie

Mika Lähderinne
Henri Miettinen
Janne Pesonen

Sami Miettinen

 MV Otso Virtanen
Mats Haakenstad
Viljami Aittokoski

Nuno Tomás
Saku Savolainen

Usman Sale
Urho Nissilä

Lucas Rangel
Ats Purje

Ilmari Niskanen
MV Aleksi Honka-Hallila

Aniekpeno Udoh
Albert Vauhkonen

Tabi Manga
Juho Pirttijoki
Nana Boateng
Ville Saxman

Pedro Vitor
Arttu Heinonen

Issa Thiaw
Taneli Heiskanen

Tommi Jyry
Bruno Rodrigues

Jiri Nissinen
Joel Vartiainen

MV Hemmo Riihimäki
Eetu Rissanen

Taneli Hämäläinen
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BULISTI
KLIFFEMPI HIMA.

KOTEJA TILAPÄISTARPEESEEN.

#PAINUHIITEEN
hiisihomes.f i

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 



ENTISTÄ

VAHVEMPANA

ETEENPÄIN



HIFK:n seurahistorian viides 
Veikkausliigakausi käynnistyy 
vihdoin tänään poikkeuksellisen 
pitkän harjoituskauden jälkeen. 
Vastus on heti sarjan kovim-
masta päästä, sillä Tähtirinto-
jen avausvastustajana on hal-
litseva Suomen mestari Kuopion 
Palloseura. Henkisesti raskaan 
kevään jälkeen kauden alkami-
nen on kauan odotettu piristys-
ruiske joukkueelle, joka lähtee 
uuteen jalkapallokesään viime 
kaudesta vahvistuneena.

HIFK teki viime keväänä paluun pää-
sarjatasolle yhden Ykkösessä vie-
tetyn kauden jälkeen. Median en-
nakkoarvioissa sarjan heikoimpien 
joukkueiden joukkoon povattu ryhmä 
osoitti kuuluvansa Veikkausliigaan, 

sillä joukkue pelasi ehjän ja nousu-
johteisen kauden sijoittuen lopulta 
seitsemänneksi varsinaisen sarja-
kauden päätyttyä. Veikkausliigan 
uudistetun sarjajärjestelmän myötä 
joukkue pääsi osallistumaan euro-
lopputurnaukseen, jonka panoksena 
oli paikka Eurooppa-liigan karsin-
noissa tälle kaudelle, mutta tie 
Eurooppaan nousi kuitenkin pystyyn 
turnauksen ensimmäisellä kierrok-
sella IFK Mariehamnia vastaan.

Kauden 2020 joukkueen rungon ra-
kentaminen käynnistyi aikaisessa 
vaiheessa edelliskauden aikana, kun 
paikkansa avauskokoonpanossa 
vakuuttaneille pelaajille tehtiin jat-

Hannu Patronen ja Arnold Origi ovat isoissa 
rooleissa HIFK:n puolustuspelissä.

kosopimuksia jo kesän aikana. Viime 
kauden paras maalintekijä 
Erikson Carlos kiinnitettiin heinä-
kuussa joukkueeseen myös täksi 
kaudeksi, ja muutama viikko myö-
hemmin seura tiedotti tehneensä 
jatkosopimukset Jani Bäckmanin, 
Riku Selanderin, Nikolas Sairan ja 
Tino Palmaston kanssa. Loppukesäs-
tä HIFK vahvisti vielä kolmen tärkeän 
tukipilarin jatkot, kun seuralegenda 
Jukka Halme, kapteeni Hannu 
Patronen ja ykkösmaalivahti Arnold 
Origi allekirjoittivat kauden 2020 
kattavat pelaajasopimukset HIFK:n 
kanssa.

HIFK oli aktiivisena pelaajamarkki-
noilla viime kesän siirtoikkunan ai-

kana, jolloin seuran haaviin tarttui 
useita avainpelaajia. Kesällä jouk-
kueeseen saapuneista pelaajista 
hyökkääjä Sakari Tukiainen, kes-
kikenttäpelaaja Jabar Sharza sekä 
laitapuolustaja Macario Hing-Glover 
ovat kaikki isoissa rooleissa myös 
tämän kauden joukkueessa. Talven 
ja kevään aikana sovitut jatkot Luís 
Henriquen, Joel Mattssonin, 
Martti Puolakaisen, Matias 
Hännisen ja Tuukka Andbergin kans-
sa takaavat sen, että joukkueen run-
ko koostuu jo viime kaudella mukana 
olleista pelaajista.

Jatkuvuutta saatiin myös valmen-
nustiimissä HIFK:n jatkaessa kau-
della 2020 tutun päävalmentajan 
komennossa. Tor Thodesenin yksi-
vuotinen jatkosopimus julkistettiin 

Luís Henrique tekee maaleja HIFK:ssa myös 
kaudella 2020.



nopeasti viime kauden päättymisen 
jälkeen kauden virallisissa päätös-
juhlissa, jonka jälkeen myös muu 
valmennus- ja taustatiimi saatiin 
selville joulukuun alussa. Pitkään 
HIFK:ssa vaikuttanut ja seuran Veik-
kausliigaan syksyllä 2018 nostanut 
valmentaja Teemu Kankkunen, 
fysiikkavalmentaja Risto-Matti 
Toivonen, joukkueenjohtaja Olli 
Orvasto sekä huoltaja Ludovic Thuné 
ovat kaikki mukana tämänkin kau-
den tiimissä. Uutena miehenä ryh-
mään liittyi pitkän uran Suomessa 
tehnyt valmentaja Mike Keeney, joka 
nykyään omaa sekä Yhdysvaltain että 
Suomen kansalaisuuden.

Joukkueen runkoa on myös vahvis-
tettu muutaman profiilipelaajan lii-
tyttyä mukaan rinkiin talven aikana. 
Ensimmäisenä uutena vahvistukse-
na HIFK:hon siirtyi mittavan uran ul-
komailla tehnyt Sakari Mattila, joka 
tuo runsaasti kokemusta ja varmuut-
ta HIFK:n puolustuspeliin. Ensisijai-
sesti keskikentällä urallaan pelannut 
Mattila on harjoituskaudella luutinut 
pääasiassa topparina Hannu 
Patrosen kanssa. Viime kauden luot-
totoppari Tero Mäntylän jättämää 
aukkoa paikattiin toisenkin uuden 
puolustajan palkkaamisella, kun 
mm. Borussia Mönchengladbachin 
organisaatiota urallaan edustanut 

Joel Mero siirtyi HIFK:n takalinjoille 
SJK:sta.

Marraskuun lopussa HIFK:hon liit-
tyi myös toinen viime kaudella SJK:-
ta edustanut pelaaja, joka omalta 
osaltaan tuo valtavan määrän taitoa 
ja erikoistilanneosaamista HIFK:n 
keskikentälle. Moshtagh “Mosa” 
Yaghoubi teki kahden vuoden so-
pimuksen seuran kanssa, ja hänen 
odotetaan luovan uutta vaarallisuut-
ta joukkueen hyökkäyspeliin. Suo-
men A-maajoukkuettakin edustanut 
25-vuotias pelaaja hakee HIFK:ssa 
uutta nousua uralleen kahden vai-
keamman kauden jälkeen.

Vuodenvaihteen tienoilla HIFK sai 

kaksi pelaajaa Tanskasta, kun yhteis-
työseura Vejle BK:n sopimuspelaajat 
Adama Fofana ja Vitinho saapuivat 
kauden 2020 kestävillä lainasopi-
muksilla Helsinkiin. Norsunluuran-
nikkolainen Fofana on harjoituskau-
den aikana nähty jo muutamassa 
ottelussa keskikentällä, kun taas 
brasilialaishyökkääjä Vitinho on vie-
lä tässä vaiheessa lähinnä esiintynyt 
yhteistyöseura MYPA:n paidassa. Laa-
juutta rinkiin tuovat myös 19-vuotias 
kenialaishyökkääjä Sydney Lokale, 
sekä juuri kauden alun kynnyksellä 
mukaan liittyneet puolustaja 
Eero-Matti Auvinen ja hyökkääjä 
John Fagerström.

Origin ja Puolakaisen lisäksi HIFK:n 
maalivahtinelikkoon kuuluvat nuoret 
Otto Huuhtanen ja Jaakko Kivekäs. 
Suomen nuorisomaajoukkueitakin 
edustanut 20-vuotias Huuhtanen on 
mielenkiintoinen ja lupaava maali-

Eero-Matti Auvinen siirtyi HIFK:hon juuri en-
nen kauden alkua.

Pelaajat odottavat hymyissä suin uuden kau-
den alkamista.



vahti, joka saapui marraskuussa Hel-
sinkiin edustettuaan englantilaisen 
Newcastle Unitedin organisaatiota 
edelliset kolme vuotta. Vuotta van-
hempi Kivekäs on puolestaan pää-
kaupunkiseudulta lähtöisin oleva 
pelaaja, joka oli mukana HIFK:n orga-
nisaatiossa jo viime kaudella seuran 
Kolmosessa pelanneen kakkosjouk-
kueen vahvuudessa. Kivekkään ohel-
la HIFK/2:n viime kauden pelaajista 
myös keskikenttäpelaaja Toivo Xiong 
solmi täksi kaudeksi pelaajasopi-
muksen seuran edustusjoukkueen 
kanssa.

Hyökkäyksessä valmennusjohto 
odottaa Erikson Carlosin, Sakari Tu-
kiaisen ja Luís Henriquen jatkavan 
maalitehtailua viime kauden tapaan. 
Keskikentällä suurin vastuu lepää 
Moshtagh Yaghoubin ja Jukka Hal-
meen harteilla, mutta heidän lisäksi 
odotettavissa on myös uusien vas-
tuunkantajien esiinmarssi. Yksi tu-
levan kauden mielenkiintoisimmista 
seurattavista on varakapteeniksi va-
littu 21-vuotias Joel Mattsson, joka jo 
viime kaudella sementoi paikkansa 
avauskokoonpanossa keskikentän 
oikealla laidalla. Kokenut sotaratsu 

Jani Bäckman sekä juonikas Jabar 
Sharza kuuluvat hekin molemmat 
valmennuksen luottopelaajiin. Mai-
nitun viisikon lisäksi Adama Fofana 
on ajoittain väläytellyt osaamistaan 
harjoituskauden otteluissa, joten hä-
nestä saattaa kauden aikana kasvaa 
eräänlainen jokerikortti keskikentäl-
le.

Toppariosasto on Hannu Patrosen, 
Sakari Mattilan ja Joel Meron myötä 
kunnossa, ja lisäksi peliaikaa tavoit-

televat myös nuoret Tuukka Andberg 
ja Tino Palmasto. Maalissa Arnold Ori-
gi kantaa ykkösvastuun, mutta hänen 
takanaan käydään mielenkiintoista 
taistelua peliajasta Otto Huuhtasen, 
Jaakko Kivekkään ja Martti Puolakai-
sen välillä. Ennakkoon nähden suurin 
haaste on laitapuolustajien vähäinen 
määrä. Joukkueen luottopelaajiin 
kuuluva Macario Hing-Glover on vielä 
jonkun aikaa sivussa loukkaantumi-
sen vuoksi, joten käytettävissä olevat 
vaihtoehdot puolustuslinjan laidoille 
ovat tässä vaiheessa Riku Selander, 
Matias Hänninen sekä Eero-Matti Au-
vinen. 

Edessä on monella tapaa erilainen 
kausi, sillä ilman varoitusaikaa al-
kanut koronaviruspandemia on lyö-
nyt sekä kauteen valmistautumisen 
että otteluohjelman täysin uusiksi. 
Ottelutahti tulee olemaan todella 
tiivis, jolloin palautuminen on jokai-
sen Veikkausliigajoukkueen kohdalla 
avainroolissa menestyksen kannalta. 
Tästä syystä tulevan kauden jouk-
kueiden välisiä voimasuhteita on lä-
hes mahdotonta arvioida ennakkoon. 
HIFK lähtee uuteen kauteen viime 
kaudesta vahvistuneena, ja joukku-
een selkeä tavoite on tällä kaudella 
olla Veikkausliigan kuuden parhaan 
joukkueen joukossa. Viime kauden 
näyttöjen sekä käytössä olevan pe-
laajamateriaalin perusteella tavoitet-
ta voidaan pitää varsin realistisena, 
ja valmennusjohdon käytössä oleva 
laaja rinki mahdollistaa pelaajien 
tarvittavan kierrättämisen ja lepuut-
tamisen tiivistahtisen kauden aika-

Sakari Tukiaiselta odotetaan paljon maalinte-
kovoimaa myös tällä kaudella.



TULLEET

Sakari Mattila
Fredrikstad FK

Adama Fofana
Vejle BK
(Laina)

Joel Mero
SJK

Vitinho
Vejle BK
(Laina)

Otto Huuhtanen
Newcastle United

Sydney Lokale
Kariobangi Sharks

(Laina)

Eero-Matti Auvinen
VPS

John Fagerström
EIF

Moshtagh Yaghoubi
SJK

LÄHTENEET

Daniel Kollar
Lopettanut

Tero Mäntylä
SJK

Hussein Mohamed
AC Kajaani

Hassan Sesay
IF Gnistan

Toró
FF Jaro
(Laina)

Njazi Kuqi
Ilman seuraa

Xhevdet Gela
EIF
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