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PALLOSEURA
          KOTISTADION: VERITAS STADION

          PERUSTETTU: 1922

Kolmen perättäisen vierasottelun jäl-
keen HIFK palaa kotikentälleen, jossa 
vastassa on karsintojen kautta viime 
kauden päätteeksi Veikkausliigaan 
noussut Turun Palloseura. Ennen tätä 
kautta TPS ja HIFK ovat viimeksi pe-
lanneet samalla sarjatasolla kaudel-
la 2001. Tuolloin joukkueet kohtasivat 
toisensa kolme kertaa Ykkösen sar-
jaotteluissa, joista viimeisin pelattiin 
Turussa syyskuussa 2001. Kyseinen 
kohtaaminen päättyi HIFK:n 0-1 -vie-
rasvoittoon, kun taas kauden kaksi 
muuta kohtaamista tuottivat yhden 
tasapelin, sekä yhden vierasvoiton 
TPS:lle.  

Viimeisen viiden vuoden aikana jouk-
kueiden tiet ovat menneet useita 
kertoja ristiin, sillä TPS putosi Veik-
kausliigasta HIFK:n noustessa sinne 
syksyllä 2014. Kun HIFK putosi Yk-
köseen kauden 2017 päätteeksi, oli 
puolestaan TPS:n vuoro nousta pää-
sarjatasolle. Eikä kahta ilman kol-
matta, sillä HIFK:n syksyn 2018 nousu 
Veikkausliigaan osui sekin ajallisesti 
yhteen TPS:n Ykköseen putoamisen 
kanssa. Tulevalla Veikkausliigakau-
della 2020 joukkueet pelaavat siis 
ensimmäistä kertaa samalla sarjata-



solla 18 vuoden tauon jälkeen. 

TPS on viime aikoina HIFK:n tavoin ol-
lut otsikoissa valmentajavaihdoksen 
tiimoilta. Joukkue pelasi kauden neljä 
ensimmäistä Veikkausliigaotteluaan 
ilman voittoja maalierolla 1-7, mikä 
lopulta sai seurajohdon tekemään 
päätöksen päävalmentajan vaihta-
misesta. Seuran Veikkausliigaan nos-
tanut ja kaudella 2018 tehtävässään 
aloittanut Tommi Pikkarainen joutui 
väistymään, ja hänen tilalleen uu-
deksi päävalmentajaksi nimitettiin 
entinen maajoukkuepelaaja Jonatan 
Johansson. Viime vuodet Skotlan-
nissa Rangersin ja Greenock Morto-
nin organisaatioissa valmentanut 
Johansson onnistui valmentamaan 
joukkueensa voittoon heti ensimmäi-
sessä ottelussaan päävalmentajana. 
TPS haki täydet pisteet Rovaniemel-
tä voittaen siellä RoPS:in lukemin 
2-3 Jonni Peräahon loppuminuuttien 
voittomaalilla. 

Ennen Johanssonin aikakauden al-
kamista TPS kohtasi vielä kakkos-
valmentaja Joonas Laurikaisen alai-
suudessa FC Lahden, jota vastaan 
joukkue joutui taipumaan kotiken-
tällään maalein 1-3. 

Alkukauden aikana maalintekovas-
tuu on jakautunut neljän pelaajan 
välille TPS:n joukkueessa. Tehokkain 
heistä on ollut laitahyökkääjä Tehe 
Olawale, joka myös taustansa puoles-
ta kuuluu Veikkausliigan kiinnosta-
vimpiin pelaajiin. Norsunluurannik-
kolainen hyökkääjä saapui nimittäin 
Turkuun tämän kauden mittaisella 
lainasopimuksella Serie A-seura Par-
masta. Yhden maalin mieheen ovat 
puolestaan iskeneet Perähon lisäksi 
myös puolustaja Juhani Pikkarainen, 
sekä vasemmalla laidalla pelaava 
Masahadu Alhassan. Ghanalaisella 
on Olawalen tapaan myös kokemus-
ta Italian pelikentiltä, sillä 27-vuotias 
pelaaja on uransa aikana pelannut 
muutaman Serie A-ottelun lisäksi 
myös useita kausia Serie B-tasolla. 

HIFK kohtasi keskiviikkona FC Hakan 
Valkeakoskella. Ottelu päättyi HIFK:n 
0–2-voittoon Vitinhon ja Erikson Car-
losin maaleilla. TPS taas pelasi ot-
telun torstaina FC Honkaa vastaan 
Turussa. Kyseisen ottelun lopputulos 
ei ehtinyt mukaan tähän Matchkam-
rateniin, mutta sen voi halutessaan 
tarkistaa HIFK:n nettisivujen otte-
luennakosta.
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33-vuotiaan seuralegendan upea ura saa edelleen jat-
koa, ja mies esiintyy luonnollisesti TPS:n paidassa täl-
läkin Veikkausliigataipaleella. Koko jalkapallouransa 
turkulaisseurassa pelannut Rähmönen on kuulunut 
joukkueensa vakiokokoonpanoon myös tällä kaudella 
ja on ollut avauksessa alkukauden otteluissa SJK:ta, Il-
vestä ja FC Lahtea vastaan.  

TPS-puolustuksen pitkäaikainen tukipilari pelasi en-
simmäiset ottelunsa seuran edustusjoukkueessa jo 
kaudella 2005. Veikkausliigan ja Ykkösen sarjaottelui-
den lisäksi Rähmönen on uransa aikana myös päässyt 
pelaamaan europelejä.



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 

BULISTI
KLIFFEMPI HIMA.

KOTEJA TILAPÄISTARPEESEEN.

#PAINUHIITEEN
hiisihomes.f i
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1 FC Inter 9 6 1 2 16:7 19

2 HJK 8 5 2 1 17:5 17

3 KuPS 9 4 4 1 13:8 16

4 FC Honka 8 3 5 0 9:4 14

5 HIFK 7 4 1 2 10:9 13

6 FC Lahti 8 3 3 2 10:11 12

7 Ilves 9 3 3 3 12:16 12

8 IFK Mariehamn 8 3 2 3 13:14 11

9 SJK 7 1 3 3 6:8 6

10 FC Haka 8 0 4 4 7:15 4

11 TPS 7 1 0 6 5:14 3

12 RoPS 8 0 2 6 8:15 2
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Teksti: Viktor Fagerudd           Kuvat: Niklas Günsberg 





Keskikenttäpelaaja Moshtagh ”Mosa” 
Yaghoubin siirtyminen Helsingin IFK:-
hon viime marraskuussa oli yksi lop-
pusyksyn puhuttavimmista siirroista 
Veikkausliigassa, sillä viime vuosina 

HJK:ssa ja SJK:ssa pelatessaan Mosaa 
on moneen otteeseen julkisuudessa 
kutsuttu ongelmapelaajaksi. Pelil-
listen taitojensa puolesta Veikkaus-
liigan parhaimpiin pelaajiin omalla 



pelipaikallaan kuuluva Yaghoubi on 
HIFK:ssa valmis näyttämään epäili-
jöilleen, että tämä on Mosan vuosi. 
HIFK:n hyökkäyspelin kapellimesta-
rin roolin lisäksi 25-vuotias pelaaja 

haluaa jatkossa ottaa yhä isomman 
roolin myös yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa. 

Moshtagh Yaghoubi syntyi Kabulissa, 
Afganistanin pääkaupungissa, josta 
hän perheineen joutui pakenemaan 
synnyinmaansa sotaa Iraniin. Ensim-
mäiset jalkapallokokemuksensa hän 
sai Teheranin kaduilla, jossa lapset 
pelasivat katupelejä päivittäin. Yag-
houbin perhe tuli Suomeen pako-
laisina vuonna 2006, jonka jälkeen 
Mosa nopeasti aloitti jalkapallon 
harrastamisen joukkueessa. Hänen 
ensimmäinen joukkueensa oli uuden 
kotipaikkakunnan paikallisseura, eli 
Haukivuoren Pallo. Oikeaan jalkapal-
lojoukkueeseen liittyminen on vielä 
tänä päivänä yksi hänen mieleenpai-
nuvimmista jalkapallomuistoistaan.  

- Yksi hienoimmista muistoista on 
se, että pääsin pelaamaan fudista 
joukkueessa, kun muutettiin Suo-
meen. Muitakin hienoja muistoja löy-
tyy, kuten eka maaottelu. Se on jäänyt 
mieleen. Nämä kaksi asiaa ovat ehkä 
olleet tähän mennessä kaksi parasta 
asiaa, jotka olen jalkapallossa koke-
nut, Mosa muistelee. 

Vaikka juuri Suomeen saapunut pe-
laaja aloitti pelaamisen joukkuees-
sa huomattavasti myöhemmin kuin 
muut saman ikäiset, sai unelma jal-
kapalloammattilaisuudesta varsin 
nopeasti tuulta alleen aikaisten maa-
joukkueleirikutsujen myötä.  

- Pääsin ehkä 13-14 -vuotiaana en-
sin Pohjola Cupeihin ja sitä kautta 



ensimmäisille maajoukkueleireille. 
Muistan, että siitä tuli entistä enem-
män uskoa omaan tekemiseen. Että 
minulla olisi jonain päivänä mahdol-
lisuus pelata jalkapalloa ammatikse-
ni.  

Veikkausliigadebyytin aika oli jo kau-
della 2011 espoolaisen FC Hongan pai-

”Yksi hienoim-
mista muistoista 
on se, että pääsin 
pelaamaan fudis-

ta joukkueessa, 
kun muutettiin 

Suomeen. ”

dassa. 17-vuotias Mosa ei vielä ensim-
mäisellä kaudellaan pelannut kuin 
yhdessä ottelussa, mutta seuraavalla 
kaudella hän kuului jo joukkueensa 
vakiokokoonpanon pelaajiin. Talven 
Liigacupin otteluiden kautta tie oli 
lopulta selvä aina Veikkausliigaken-
tille saakka. Hän pelasi ensimmäisen 
kunnon kautensa aikana 27 ottelua 
Veikkausliigassa, ja viimeistään sil-
loin suomalaisen jalkapalloilun seu-
raajille oli tiedossa, kuinka lahjakas 
pelaaja espoolaisten keskikentällä 
viiletti. 

- Pelasin Liigacupissa aika paljon ja 
olin treenannut liigajoukkueen kans-
sa talvella. Taso ja tempo eivät siis 







tulleet yllätyksinä, vaan osasin odot-
taa millaista tempoa Veikkausliigas-
sa on. Tämän tiedon kautta pääsin 
valmistautumaan kauteen. Liigacu-
pissa pelasin kaudella 2012 kaikki 
matsit alusta loppuun ja olin hyvässä 
kunnossa. Veikkausliigapelit ovat tie-
tenkin aina eri asia, mutta koin oleva-
ni valmis niihin hyvän talven jäljiltä, 
hän kertoo. 

Kahden onnistuneen Veikkauslii-
gakauden sekä Suomen U21-maa-
joukkueeseen nousemisen jälkeen 
Mosalle avautui mahdollisuus lähteä 
kokeilemaan siipiään ulkomaille. Hän 
siirtyi kaudeksi 2014 latvialaiseen 
Spartaks Jurmalaan, jossa hän ei kui-
tenkaan onnistunut lyömään itseään 
läpi seuraavalle tasolle. Nuorukainen 
kävi kauden aikana lainalla myös 
Moskovan Dynamon kakkosjoukku-
eessa, mutta kaudeksi 2015 edessä 
oli silti paluu Suomeen. Mosan uusi 
osoite oli jopa hieman yllättävä, sillä 
pääkaupunkiseudun sijaan hän teki 
yksivuotisen sopimuksen Rovanie-
men Palloseuran kanssa.  

RoPS:in paidassa hän pelasi tähän 
mennessä parhaan kautensa Veikka-
usliigassa, ja jalkapallo maistui mie-
helle. Kun palaamme aiheeseen nyt 
viisi vuotta myöhemmin, Mosa ker-
too, että hän nauttii jalkapallosta nyt 
IFK:ssa ensimmäistä kertaa uudel-
leen samalla tavalla, kuin mitä hän 
teki Rovaniemellä pelatessaan. 

- Tottakai nautin pelaamisesta myös 



Klubissa, mutta siellä oli vähän haas-
teita. Ekana vuotena tuli loukkaan-
tumisia ja tokana vuotena vähän 
häslinkiä siinä, mutta kyllä minä siel-
läkin nautin pelaamisesta. Iän myö-
tä olen oppinut sen, että fudisura on 
niin lyhyt, että siitä pitää ottaa kaikki 
ilo irti. Tämä on sitä, mitä rakastan, 
ja saan tehdä sitä ammatikseni, hän 
sanoo. 

Viime kausien vaikeudet ovat nyt jo 
taakse jäänyttä elämää, ja kun Yag-
houbilta nyt kysyy, mitä hän tänä päi-
vänä sanoisi sille Mosalle, joka hyvän 
RoPS-kauden jälkeen lähti Latvian ja 
Kazakstanin kautta HJK:hon ja SJK:-
hon, on vastaus lyhyt ja ytimeikäs: 

- Tee parempia päätöksiä uran kan-
nalta, ja ole fiksumpi. 

Paluuta Suomen A-maajoukkueen 
vahvuuteen tavoitteleva Mosa on jal-
kapallon lisäksi ottanut aktiivisesti 
kantaa yhteiskunnallisessa keskus-
telussa ja rasismin vastaisessa työs-
sä. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, 
ja jalkapallon monikulttuurinen ym-
päristö antaa hyvän alustan nostaa 
esiin rasismiin liittyvät kysymykset. 
- Tottakai kun olen itse joskus koke-
nut sitä rasismia, ja nyt olen tällai-
sessa asemassa, jossa minua ehkä 
kuunnellaan vähän paremmin kuin 

muita. Sitä ääntä pitää käyttää hy-
väksi, koska nämä asiat ovat todella 
tärkeitä ja niihin pitää puuttua, hän 
pohtii omaa yhteiskunnallista roo-
liaan. 

HIFK otti kesäkuun alussa julkises-
ti kantaa rasismin vastaisen työn 
puolesta, kun koko joukkue polvis-
tui erään harjoitussession jälkeen 
osoittaakseen tukea Black Lives Mat-
ter -liikkeen rasisminvastaiselle sa-
nomalle. Pelaajien polvistumisesta 
julkaistiin kuva seuran sosiaalisen 
median kanavissa. Idea syntyi edel-
lisiltana Mosan aloitteesta, kun hän 
lähestyi seuran viestintätiimiä vies-
tillä, jossa hän pyysi, että HIFK seura-
na toteuttaisi tällaisen kannanoton. 
Seuraavana päivänä tehty some-päi-
vitys sai Instagramissa lähes 900 
tykkäystä ja on seuran tämän vuoden 
tykätyin kuvapäivitys. 

- Rasismin vastaisessa työssä myös 
täällä jalkapallon puolella on aina ol-
lut paljon puhetta, mutta nyt päästiin 
oikeasti tekemään sen eteen jotain. 
Oli tosi hienoa, että tehtiin tämä kan-
nanotto joukkueena ja osoitettiin, 
että ollaan mukana tässä kampan-
jassa. Kiva kuulla, että siitä myös tuli 
paljon positiivista palautetta, Mosa 
sanoo.



Lempiruokasi?  
Äidin ruoan jälkeen sanoisin, että 
intialainen ruoka. 

Idolisi jalkapallossa?  
Cristiano Ronaldo. 

Unelmiesi jalkapalloliiga?  
Premier League. 

Suosikkipaikkasi Helsingissä? 
Sanoisin ehkä että koko Stadi, ei ole 
mitään tiettyä lempipaikkaa. 

Paras kaverisi joukkueesta? 
Joukkueessa on paljon hyviä jätkiä 
ja vanhoja pelikavereita. Nyt olen 
päässyt pitkästä aikaa taas samaan 
joukkueeseen Rikun (Selander) 
kanssa, pelattiin aikoinaan PK:ssa 
samassa jengissä. 

Ketä kannattaa seurata  
IFK:n joukkueesta?  
Meillä on muutamia nuoria ja 
eteenpäin meneviä kavereita, kuten 
vaikka Joel Mattsson, Kevin Larsson 
ja Vitinho. 

Paras pelaaja, jonka kanssa olet 
pelannut samassa joukkueessa? 
Niitäkin on tosi paljon, mutta ehkä 
mä vastaan tähän Glen Kamara. 

IFK:n sijoitus tällä kaudella? Kyllä 
me ollaan top viidessä tai kuudessa, 
se on meidän tavoite. 

Kuinka monta maalia teet tällä 
kaudella? 
Toivottavasti rikon oman ennätykse-
ni, eli vähintään viisi tai kuusi pitäisi 
tehdä tänä vuonna. 



Miesten kausikortti

60€

Naisten kausikortti

60€

Total Futsal kausikortti 
(Naiset + Miehet)

99€



Löydät HIFK Futsalin myyntipisteet 
Klackenista sekä Pääkatsomosta. 

 
Kaikki ottelut pelataan Pirkkolan urheiluhallissa!



VEIKKAUSLIIGA

HIFK Su 23.8. 18:30
Bolt Arena FC HAKA

SEURAAVA KOTIOTTELU

LIPUT: LIPPU.FI


