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Kauden 2012 päätteeksi Veikkauslii-
gasta Ykköseen pudonnut FC Haka 
teki viime syksynä kauan odotetun 
paluun pääsarjatasolle, kun joukkue 
voitti Ykkösen jättäen ykköshaastaja 
Turun Palloseuran taakseen peräti 19 
sarjapisteen erolla. Valkeakoskilais-
joukkue herätti mielenkiintoa niin 
paikallisesti kuin valtakunnallises-
tikin Veikkausliiganousun jälkeen, 
ja talven aikana seura oli otsikoissa 
mm. 2500 myytyä kausikorttia tuot-
taneen kampanjan tiimoilta. Keski-
kenttäpelaaja Medon ja hyökkääjä 
Eero Markkasen sopimukset pitivät 
puolestaan huolen siitä, että myös 
Hakan pelaajahankinnat ovat saa-
neet näkyvyyttä jalkapallomediassa. 

Joukkuetta valmentaa entinen maa-
joukkuepelaaja Teemu Tainio, joka 
ensimmäisen päävalmentajavuo-
tensa päätteeksi nosti valkeakoski-
laisseuran takaisin Veikkausliigaan. 
Hyvät otteet Ykkösessä johtivat elo-
kuussa 2019 kolmivuotiseen jatkoso-
pimukseen, joka pitää Tainion seuran 
edustusjoukkueen päävalmentajana 
aina kauden 2022 loppuun saakka. 



Ennen päävalmentajaksi nousemista 
Tainio toimi seurassa Keith Armst-
rongin johtamassa valmennustii-
missä kakkosvalmentajana kauden 
2018 ajan.  

FC Haka osoitti jo kevättalven Suo-
men Cupin aikana, että joukkue oli 
valmiina uuteen kauteen kovemmal-
la sarjatasolla. Lohkovaiheessa sarja-
nousija ei hävinnyt yhtäkään ottelua 
ja playoff-vaiheessa se selvitti tiensä 
aina välieriin saakka. Unelmat finaa-
lipaikasta kariutuivat kesäkuussa 
pelatuissa välierissä HJK:ta vastaan, 
mutta joukkue ei siltikään antautu-
nut helpolla, sillä loppulukemat kir-
jattiin muotoon 2-3. 

Veikkausliigan puolella FC Haka ei vie-
lä ole onnistunut avaamaan voittoti-
liään tällä kaudella ja on sarjajumbo 
Rovaniemen Palloseuran ohella ainoa 
joukkue, jonka voittosarake vielä täs-
sä vaiheessa näyttää nollaa. HIFK ja 
FC Haka kohtasivat toisensa jo kaksi 
ja puoli viikkoa sitten Valkeakoskella, 
ja tuosta ottelusta käynnistyi myös 
tämän illan vierasjoukkueen neljän 
ottelun mittainen tappioputki. Edel-
lisessä keskinäisessä kohtaamises-

sa FC Haka oli selvästi niskan päällä 
ensimmäisen puoliajan aikana pääs-
ten myös erittäin lähelle maalintekoa 
tolppaan osuneen rangaistuspotkun 
myötä, muttei kuitenkaan onnistu-
nut hyödyntämään pelillistä hallin-
taansa maalien muodossa. Toisella 
puoliajalla Vitinho ja Erikson Carlos 
iskivät maalin mieheen varmistaen 
näin HIFK:n vierasvoiton maalein 0-2. 

HIFK-ottelun jälkeen FC Haka on pe-
lannut Veikkausliigan kärkijoukkuei-
ta vastaan sekä koti- että vieras-
kentällä. Ensin joukkue kävi Turussa 
häviämässä FC Interille, jonka jälkeen 
kaksi perättäistä kotiottelua tuotti-
vat tappiot KuPS:lle ja HJK:lle maalie-
rolla 3-8. FC Hakalla on kasassa neljä 
sarjapistettä ja pitää edelleen hal-
lussaan kymmenettä sijaa sarjatau-
lukossa, mutta taistelu sarjan lop-
pupäässä on tiukkaa. TPS on yhden 
ja RoPS puolestaan kahden pisteen 
päässä valkeakoskilaisista, jotka tar-
vitsevat pisteitä tulevista otteluista, 
jotta nouseminen pois putoamistais-
telusta pysyisi realistisena tavoittee-
na. Eroa yhdeksäntenä olevaan SJK:-
hon on neljä pistettä ennen tämän 
viikonlopun otteluita. 
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Keskikenttäpelaaja Mohamed Kamara, eli Medo, kuu-
lui niihin pelaajiin, jotka jäivät Suomeen pelattuaan 
Sierra Lieonen maajoukkueessa U17-ikäluokan MM-ki-
soja täällä. Medo löi itsensä lopullisesti läpi HJK:ssa, 
josta hän lähti maailmalle kesällä 2010. Partizan Bel-
gradia ja Boltonia edustanut pelaaja on tehnyt paluun 
Suomeen ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. 

Suomen kansalaisuudenkin omaava Medo on viime 
vuosina pelannut vähemmän, ja ennen FC Hakaan siir-
tymistä hän edusti kuwaitilaista Kazma Sporting Clu-
bia vuonna 2019. Medo tuo paljon kokemusta valkea-
koskilaisjoukkueen nuoreen kokoonpanoon ja on ollut 
Tainion luottomiehiä alkukaudella, jonka aikana hän 
on pelannut yhdeksän joukkueensa kymmenestä Veik-
kausliigaottelusta. 



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 11 8 1 2 21:9 25

2 HJK 10 6 3 1 22:7 21

3 KuPS 10 5 4 1 17:10 19

4 FC Honka 10 3 7 0 10:5 16

5 HIFK 9 5 1 3 14:12 16

6 FC Lahti 9 4 3 2 13:11 15

7 IFK Mariehamn 9 4 3 2 14:14 14

8 Ilves 10 3 4 3 12:16 13

9 SJK 9 1 5 3 6:8 8

10 FC Haka 10 0 4 6 10:23 4

11 TPS 9 1 0 8 5:17 3

12 RoPS 10 0 2 8 8:20 2
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Teksti: Viktor Fagerudd           Kuvat: Niklas Günsberg 





Brasilialaishyökkääjä Luís Henrique 
Farinhas Taffner teki kaksi maalia 
HIFK:n edellisessä Veikkausliigaot-
telussa FC Interiä vastaan ja siirtyi 
osumiensa myötä joukkueen sisäi-
sen maalipörssin kärkipaikalle. Tois-
ta kauttaan Veikkausliigassa pelaava 
hyökkääjä on valmis antamaan kaik-
kensa joukkueensa menestyksen 
puolesta. 

- Aloitin jalkapallon pelaamisen 
todella nuorena, taisin olla silloin 
7-vuotias. Asuin siihen aikaan Espi-
rito Santon osavaltiossa, jossa olen 
syntynyt ja kasvanut. Vanhempieni 
eron jälkeen muutin äitini kanssa Rio 
de Janeiroon. Siellä aloitin Flamengon 
junioreissa. Kolmen vuoden jälkeen 
minut heitettiin ulos joukkueesta, ja 
sitten siirryin Botafogoon. 

Luís Henriquen ensimmäinen koske-
tus ammattilaisjalkapalloon tapah-
tui juuri Botafogon paidassa kesällä 
2015. 17-vuotias hyökkääjä oli avaus-
kokoonpanossa Brasilian toiseksi 
korkeimman sarjatason ottelussa 
Sampaio Corrêaa vastaan. Serie B-de-
byytti eteni kuin elokuvissa: Luís teki 
kaksi maalia pelissä, jossa Botafogo 
murskasi vastustajansa maalein 5-0. 

- Se taitaa kyllä edelleen olla minun 
lempimuistoni uralta. Olin todella 
nuori ja sain tehdä kaksi maalia heti 
ensimmäisessä ottelussani ammat-
tilaissarjoissa. Sellainen jää ikuisesti 
mieleen. 

Onnistuneen debyyttikautensa jäl-
keen jo aiemmin urallaan poikamaa-

joukkueissa esiintynyt hyökkääjä 
sai makean palkinnon hyvistä esi-
tyksistään. Hänet nimittäin kutsut-
tiin edustamaan kotimaansa maa-
joukkuetta Chilen alle 17-vuotiaiden 
MM-kisoihin syksyllä 2015. Brasilia 



eteni kisoissa aina puolivälieriin 
saakka, jossa se kuitenkin joutui tai-
pumaan tulevaa maailmanmestaria 
Nigeriaa vastaan. Kutsu kivenkovaan 
Brasilian U17-maajoukkueeseen oli 
nuorelle pelaajalle iso tunnustus lois-

tavan debyyttikauden päätteeksi. 

- Pelaajalle on iso kunnia päästä mu-
kaan maajoukkueeseen, ja niin oli 
tietysti minunkin kohdallani. Se oli 
aina ollut yksi isoimmista unelmis-



tani. Olin pelannut poikamaajouk-
kueissa jo muutaman vuoden ennen 
sitä, mutta kutsu Chileen lähtevään 
MM-kisajoukkueeseen oli jotain ai-
van uskomatonta, hän muistelee. 

Botafogo nousi kauden 2015 päät-
teeksi Brasilian pääsarjaan, jonka 
jälkeen nuori hyökkääjä ei sarjata-
son koventumisen jälkeen saanut 
yhtä paljon peliaikaa kuin aiemmin. 
Potentiaali oli kuitenkin laajemmin 
tiedossa, ja kun tilaisuus siirtyä Eu-
rooppaan aukeni lyhyen Atlético Pa-
ranaense-joukkueessa vietetyn ajan 
jälkeen, ei nuorukainen epäröinyt 
haasteeseen tarttumista. Hän solmi 
sopimuksen Feirenseen, joka pelasi 
Portugalin pääsarjassa. Ensimmäi-
nen reissu ulkomaille ei kuitenkaan 
edennyt täysin suunnitelmien mu-
kaisesti. 

- Se oli ensimmäinen kerta, kun läh-
din ulkomaille pelaamaan, joten 
siinä oli tiettyjä vaikeuksia. Siellä 
puhuttiin toki samaa kieltä, eli sen 
puolen ei ollut ongelmaa, mutta olin 
niin nuori vielä silloin. En ollut vielä 
valmis asumaan yksin ulkomailla. 
Palasin kotiin Brasiliaan, jossa sitten 
pelasin U23-pelaajille tarkoitetuissa 
osavaltiosarjoissa. 

Portugalin lisäksi Luís Henrique pu-
huu erittäin hyvää englantia, mikä 
ei vielä tänä päivänä ole kovinkaan 
tavallista nuorten Etelä-Amerikasta 
kotoisin olevien pelaajien keskuu-
dessa. Kielten opiskelu on koulussa 





opittujen taitojen lisäksi kuulunut 
Luísin kiinnostuksen kohteisiin jo 
pidemmän aikaa, ja seuraavaksi hän 
kertoo aikovansa opetella italian kie-
len kunnolla. 

- Sain käydä hyvissä kouluissa Brasi-
liassa, ja siitä kiitos kuuluu äidilleni. 
Hän teki todella pitkää päivää töissä, 
jotta se olisi mahdollista. Perheemme 
elämä ei ollut mitään luksusta, mut-
ta meillä oli aina kaikki perusasiat 
kunnossa. Ruoasta tai vaatteista ei 
koskaan ollut pulaa. Halusin oppia 
englantia, ja sitä tuli opeteltua paljon 
esimerkiksi videopelien ja elokuvien 
kautta. Pidän kielten oppimisesta, se 
on eräänlainen harrastus minulle. Nyt 
opiskelen italiaa ja uskon oppivani 
sen hyvin muutamassa kuukaudes-
sa. 

Italian kielen perusteet jo hallitse-
va pelaaja on saanut inspiraationsa 
kyseisen kielen oppimiseen hänelle 
hiljattain myönnetyn Italian kansa-
laisuuden vuoksi. Vaikkei Luís itse ole 
asunut maassa, löytyy hänen suku-
historiastaan yhteys Italiaan muuta-
man sukupolven takaa. 

- Isoäitini äiti oli italialainen ja nyt 
olen siis itsekin saanut Italian kansa-
laisuuden. Se helpottaa asioita, kun 
en EU-pelaajana enää vie paikkaa 
ulkomaalaiskiintiöstä. Tämä on hyvä 
juttu sekä itselleni että seuralle. 

Luís Henriquen toinen reissu Eu-
rooppaan on sujunut huomattavasti 
ensimmäistä helpommin, eikä Suo-
messa ole talvea lukuun ottamatta 
löytynyt muuta sen suurempaa so-
peutumista vaativaa asiaa. 

- Olen nauttinut ajastani täällä, niin 
kentällä kuin sen ulkopuolellakin. 
Täällä pelaaminen on ollut hyvä ko-
kemus, ja kaupungista on tullut ra-
kas minulle. Helsingissä on mahta-
vaa olla etenkin kesäaikaan. Talvi oli 
haastavampaa aikaa kylmyyden ja 
pimeyden kanssa, varsinkin alussa.  

Tällä kaudella hyökkääjä pelaa lai-
nalla HIFK:ssa, sillä hän solmi joulun 
tienoilla monivuotisen sopimuksen 
Tanskaan. Vaikka mahdollisuus pääs-
tä yhteistyöseura Vejle BK:n riveihin 
on asia, joka houkuttelee eteenpäin 
meneviä pelaajia HIFK:hon, ei hyök-
kääjä myönnä miettineensä asioita 
kovinkaan pitkälle nykyhetkestä.

- Minulla on heidän kanssaan sopi-
mus, mutta en ole vielä ajatellut tu-
levaisuutta sen kummemmin. Minul-
la on täysi fokus IFK:ssa niin kauan 
kun olen täällä. Meillä on joukkueen 
kanssa omat kausitavoitteemme ja 
niiden eteen tehdään nyt kaikkemme. 
Tietysti tykkään suunnitella tulevai-
suutta, mutta minulle tärkeintä on 
elää tässä hetkessä. Ei olisi mitään 
järkeä olla täällä, jos ajatukseni olisi 
jo seuraavassa seurassa. 



Idolisi jalkapallossa? 
Ronaldo. 

Unelmiesi jalkapalloliiga? 
Premier League. 

Paras kaverisi joukkueesta? 
Hmm, en tiedä… brasilialaiset tietys-
ti, mutta muista se on varmaan Riku 
(Selander). Hän on hyvä ystäväni. 

Paras pelaaja, jonka kanssa olet 
pelannut samassa joukkueessa? 
Olen pelannut monien kovien pelaa-
jien kanssa Brasiliassa, Portugalissa 
ja täälläkin. Ehkä Carlos Alberto ja 
Lucho González, joiden kanssa pela-
sin Atlético Paranaensessa. Todella 
hyviä pelaajia molemmat.

Mitä kaipaat eniten kotimaasta-
si? Ennen kaikkea perhettäni ja 
ystäviäni. On tietenkin ikävää olla 
erossa heistä, mutta se kuuluu tähän 
ammattiin. Kaipaan myös Brasilian 
säätä ja hiekkarantoja, joilla käyn 
päivittäin kotona ollessani. 

Lempipaikkasi Helsingissä? 
Keskusta, sieltä löytyy paljon kaup-
poja, ravintoloita ja kahviloita. Siellä 
tulee vietettyä vapaa-aikaa. 

Ketä kannattaa seurata 
IFK:n joukkueesta? 
Kevin (Larsson) on nuori prospekti 
meidän joukkueessa. Hän on hyvä 
ja urheilullinen tyyppi ja uskon, että 
hän ottaa vielä isoja kehitysaskelia. 

IFK:n sijoitus tällä kaudella? 
Meidän yhteinen tavoite on päästä 
ylempään loppusarjaan eli kuuden 
parhaan joukkoon. Kun nyt jo tällä 
hetkellä olemme siellä, niin tavoi-
tetta täytyy ehkä päivittää pelien 
edetessä. 

Kuinka monta maalia teet 
tällä kaudella? 
Olen tehnyt niitä jo neljä kappalet-
ta, mutta haluan tehdä niin monta 
maalia kuin vain pystyn. Sitä kautta 
pystyn auttamaan joukkuetta voit-
tamaan. 
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