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Suosikki
on palannut!
Hanki omasi osoitteessa kauppa.hifkfotboll.fi 
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JALKAPALLOKLUBI
          KOTISTADION:  BOLT ARENA

          PERUSTETTU: 1907

Stadin Derbyn tämän kauden ensim-
mäinen osa pelataan tänä iltana Bolt 
Arenalla. HIFK:n ja HJK:n keskinäiset 
ottelut ovat yksi suomalaisen jalka-
pallokauden kohokohdista, ja ne ovat 
saavuttaneet laajan kiinnostuksen 
myös Helsingin ulkopuolella. Kaiken 
koronapandemian aiheuttamien ra-
joitustenkin keskellä derby on otte-
lu, joka nostattaa tunteita, vaikka se 
tällä kertaa joudutaan pelaamaan 
huomattavasti pienemmän yleisön 
edessä. 

HIFK ja HJK ovat kohdanneet toisen-
sa yhteensä 11 kertaa Veikkausliigan 
historiassa. Vaikka seurojen käytössä 
olevien resurssien välillä edelleen on 
eroja, on meno pelikentällä ollut var-
sin tasaista. Kaudella 2015 kaikki kol-
me derbyä päättyivät tasan 1-1. Myös 
2016, 2017 ja 2019 joukkueiden välillä 
on päädytty kertaalleen tasapeliin. 
HJK:lla voittoja on neljä kappaletta. 
HIFK:n toistaiseksi ainoa derbyvoitto 
Veikkausliigassa on kohta neljä vuot-
ta vanha, sillä joukkue kaatoi paikal-
lisvastustajansa syyskuun viimeise-
nä päivänä vuonna 2016 lukemin 2-1. 

Kausi 2019 päättyi HJK:n osalta suu-
reen pettymykseen, sillä joukkue jäi 
ensimmäistä kertaa yli kymmeneen 
vuoteen europelien ulkopuolelle. Tä-
män kauden aikana tekemisen taso 
on noussut vastaamaan ennak-
ko-odotuksia ja tällä hetkellä joukkue 
johtaa sarjaa neljän pisteen erolla 
toisena olevaan FC Interiin. 13 pelat-
tua ottelua ovat pitäneet sisällään yh-
deksän voittoa, kolme tasapeliä sekä 
yhden tappion. Joukkueen viimeisin 
Veikkausliigaottelu pelattiin elokuun 
lopussa, jolloin HJK murskasi IFK Ma-
riehamnin peräti 6-1 Helsingissä. 

HJK:lla on jälleen käytössä loistava 
pelaajamateriaali, joka toistaiseksi 
myös on tuottanut tulosta. Joukku-
een ykkösmaalivahtina toimii tällä 
kaudella espanjalainen Antonio Re-
guero, joka viime kauden päätteeksi 
siirtyi helsinkiläisjoukkueen maalille 
edustettuaan useamman kauden ver-
ran Rovaniemen Palloseuraa. Atomu 
Tanakan, Roope Riskin ja Rasmus 
Schüllerin paluut Suomen pelikentil-
le osoittavat, että HJK haluaa osoittaa 
viimevuotisen epäonnistumisen ol-
leen pelkkä työtapaturma. 

Roope Riski on ollut kova pala purta-
vaksi vastustajilleen, sillä 29-vuotias 
hyökkääjä on iskenyt yhdeksän maa-
lia 12 ottelun aikana tämän kauden 
Veikkausliigassa. Riskin veljeksistä 
nuorempi voitti Veikkausliigan maa-
likuninkuuden SJK:ssa kaudella 2016 
ennen lähtöään ulkomaille, ja on nyt 
jälleen vahvasti mukana taistele-
massa samasta tittelistä helsinki-
läisseuran paidassa. 

Toni Koskelalla on menossa toinen 
kausi HJK:n päävalmentajana ja on 
nyt onnistunut nostamaan joukku-
eensa kymmenen ottelun mittaiseen 
tappiottomaan putkeen. Hänen val-
mentamansa joukkueet ovat olleet 
HIFK:lle vaikeita vastuksia. Viime 
kaudella Koskela voitti HIFK:n ensin 
RoPS:in päävalmentajana touko-
kuussa ennen siirtymistään HJK:n 
peräsimeen kesken kauden. Hän val-
mensi HJK:n tylyyn 0-3 -voittoon HI-
FK:sta viime kauden toisessa Stadin 
Derbyssä. Tällä kaudella joukkueet 
kohtasivat toisensa Suomen Cupissa 
helmikuun alussa, jolloin HJK vei voi-
ton yhden maalin erolla. 
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Pikkuhuuhkajien vakiopelaajiin lukeutuva Lucas Ling-
man lähti HJK:sta hakemaan lisää vastuuta Rovanie-
men Palloseurasta kauden 2018 alla. Reissu kannatti, 
sillä nuori pelaaja löi itsensä läpi Veikkausliigatasolle 
kahden Rovaniemellä vietetyn kauden aikana. HJK:hon 
palaamisen jälkeen esitykset ovat jatkuneet hyvinä, ja 
22-vuotias pelaaja on ollut joukkueensa kokoonpanos-
sa yhtä lukuun ottamatta kaikissa Veikkausliigaotte-
luissa tällä kaudella.  



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



Helsinki Pride on käynnissä. 
Sen kunniaksi HIFK:n kapteeni 

Hannu Patronen kantaa tänään 
sateenkaari-kapteeninnauhaa. 

Jalkapallo kuuluu kaikille, 
ja HIFK-perheessä on paikka kaikille

- riippumatta siitä, ketä rakastat.
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Teksti: Viktor Fagerudd           Kuvat: Niklas Günsberg & Edward Hultin 

SJK:sta HIFK:hon viime kauden jälkeen siirtynyt Joel Mero 
ei ole ehtinyt pelata kuin 224 minuuttia punaisessa 
paidassa loukkaantumisen takia. Näiden minuuttien 
aikana joukkueen maali on kuitenkin pysynyt puhtaana, 
ja tätä putkea lahtelaislähtöinen toppari haluaa jatkaa.



Istumme Joel Meron kanssa töölöläi-
sessä kahvilassa FC Honka-voittoa 
seuranneena päivänä. Puolustaja vai-
kuttaa olevan rennoissa tunnelmissa 
palattuaan pelikentille edellisiltana 
parin kuukauden tauon jälkeen, ja 
kertoo nauttivansa olostaan Tähtirin-
noissa.   

- Jengillä menee hyvin ja joukkuehen-
ki on todella hyvä. Olen tykännyt ihan 
älyttömän paljon IFK:ssa olemisesta. 
Tämänhetkinen ykköstavoite on aut-
taa IFK:ta olemaan mahdollisimman 
korkealla sarjassa, hän sanoo. 

Lahtelaisen jalkapallokoulun kasvat-
tama Mero teki nopean nousun huip-
putasolle jo alaikäisenä. FC Reippaan 
junioreissa futispolkunsa aloittanut 
pelaaja oli lähellä nousua FC Lahden 
edustusjoukkueeseen jo Ykkösen 
kaudella 2011, mutta muutamat pie-
nemmät loukkaantumiset vesittivät 
nämä suunnitelmat. Debyytti tapah-
tui sen sijaan seuraavan kauden 
aikana FC Lahden Veikkausliigaan 
nousseessa joukkueessa.  

- Tosi siistiä oli päästä mukaan edus-
tusjoukkueeseen niin nuorena. Pää-
sin sitten treenaamaan, pelaamaan
treenipelejä ja jo 17-vuotiaana Veikka-
usliigaan, niin oli se tosi siistiä. Se oli
hyvä kausi, joukkue oli noussut pää-
sarjaan ja oltiin sitten viidensiä kau-
den päätteeksi, hän muistelee.

Jokainen pieni jalkapallojuniori on 
varmasti käynyt mielessään läpi sitä 
hetkeä, kun mahdollisuus päästä 
isoon seuraan ulkomaille avautuu. 

Meron kohdalla tämä unelma konk-
retisoitui debyyttikauden päätteeksi. 
Silloin hänelle kävi ilmi, että saksa-
laisseura Borussia Mönchengladbach 
oli halukas tekemään sopimuksen 
hänen kanssaan. 

- Koko ajatus oli totta kai aika epäto-
dellinen alkuun, se tuli niin nopeasti. 
Olin pelannut Veikkausliigaa yhden 
kauden. Siinä selvisi jossain vaihees-
sa, että Mönchengladbach halusi mi-
nut. Seura halusi tehdä sopimuksen 
kanssani, kun olin täyttänyt 18, niin 
siinä piti odottaa puolisen vuotta. 
Tosi epätodellinen fiilis silloin kun se 
tapahtui, mutta tietenkin hyvällä ta-
valla. 

Mero siirtyi lopulta Saksaan kesällä 
2013 viisi kuukautta 18-vuotispäivän-
sä jälkeen. Vaikka nuori mies olikin 
ehtinyt mielessään prosessoida aja-
tusta Saksassa pelaamisesta jo jon-
kin aikaa, oli muutto ulkomaille silti 
iso askel kohti tuntematonta. 

”Nuori poika 
muutti suoraan 

vanhempien 
luota Saksaan 

ja siinä oli 
paljon uutta. 

Neljän vuoden 
diili, uusi maa ja 
uusi kulttuuri.”



– Nuori poika muutti suoraan van-
hempien luota Saksaan ja siinä oli 
paljon uutta. Neljän vuoden diili, 
uusi maa ja uusi kulttuuri. En osan-
nut kieltä vielä siinä vaiheessa. Siinä 
sitten tajusin, etten ollut tullut vaan 
käymään jollain leirillä ulkomailla, 
vaan että tulisin asumaan siellä seu-
raavat neljä vuotta. 

– Kielimuurin kanssa oli haasteita 
siinä alussa. Minulla oli muutamia ul-
komaalaisia pelikavereita, jotka pu-
huivat hyvää englantia, ja pari saksa-
laistakin puhui sitä. Muuten siellä ei 
hirveän hyvin pärjännyt englannilla, 
joten piti opetella saksaa. Se oli ehkä 
se isoin shokki siinä alussa. Asuin 
ensimmäiset neljä kuukautta asun-
tolassa, joka auttoi, kun ei heti tarvin-
nut lähteä etsimään omaa kämppää. 
Siinä kerkesi jo vähän oppia kieltä, 
jonka jälkeen oli helpompaa lähteä 
asumaan omaan asuntoon, Mero 
kertoo alkuajoistaan Mönchenglad-
bachissa. 

Saksalainen yhteiskunta on perin-
teisesti tunnettu siitä, että asiat 
järjestyvät täsmällisesti ja tiukkoja 
aikatauluja noudattaen. Neljä vuotta 
Mönchengladbachissa paljasti myös 
sen, ettei digiloikka vielä ollut eden-
nyt Saksassa yhtä pitkälle kuin Suo-
messa.  

– Tuskailin aina vakuutusasioiden 
kanssa Saksassa. Siellä oli ihan eri-
lainen systeemi niiden kanssa. Sama 
koski myös veroasioita. Kaikki tuol-
laiset asiat oli vielä aika vanhanai-



kaisesti hoidettu siellä. Piti täyttää 
papereita, kun täällä taas pystyy hoi-
tamaan lähes kaiken netissä. Saksa-
lainen byrokratia on aika vanhoillista. 
Kaikki pitää hoitaa papereilla, se on 
se isoin ero minun mielestäni, Mero 
kertoo. 

Jalkapallokulttuurin suhteen Sak-

Saksan vuosia olivat kuitenkin var-
jostamassa loukkaantumishuolet, 
joiden takia jopa ammattilaisuran 
päättäminen kävi mielessä. Oikea-ai-
kainen yhteydenotto Etelä-Pohjan-
maalta oli lopulta suurin syy sille, 
että Joel Mero edelleen pelaa jalka-
palloa ammatikseen. 

- Elettiin vuoden 2017 kevättä ja mi-
nulla oli sopimus loppumassa. Mi-
nulla oli alla paha loukkaantuminen, 
joka oli pitänyt minut sivussa kaksi 
vuotta. Päätin siinä, että otan vähän 
happea ja tulen Suomeen jatkamaan 
kuntouttamista. SJK otti yhteyttä ja 
tarjosi minulle mahdollisuutta tul-
la seuraan. Siinä puhuttiin, että 2017 
loppukausi olisi eräänlaisena kun-
toutusjaksona, jonka tavoitteena oli, 
että pääsisin seuraavaksi kaudeksi 
kuntoon. Se kuulosti hyvältä suun-
nitelmalta ja lopulta pääsinkin jo 
kauden 2017 aikana pelaamaan. Aika 
lähellä olin käynyt jo lopettamista, 
mutta se tilanne päättyi kuitenkin 
hyvällä tavalla, hän sanoo. 

”Aika lähellä 
olin käynyt jo 
lopettamista, 

mutta se 
tilanne päättyi 

kuitenkin 
hyvällä tavalla”

sassa ollaan kuitenkin selvässä joh-
dossa Suomeen verrattuna. Vaikka 
Suomessakin on otettu isoja askelia 
eteenpäin viime vuosina, on etumat-
kaa vielä reilun verran kurottavana. 

– Jalkapallo on ihan ehdoton ykkös-
laji siellä ja se näkyy kaikesta. Se on 
elämäntapa Saksassa. Mönchenglad-

bachin stadionilla oli lounasravintola, 
joka oli joka päivä täynnä ihmisiä. He 
tulivat sinne syömään ja katsomaan 
edustusjoukkueen treenejä, jos ne 
olivat avoimia. Se oli ajanviettoa. Fa-
nit kävi päivittäin katsomassa tree-
nejä. Se oli aika mieletöntä, kuinka 
paljon jengiä siellä oli seuraamassa 
myös sitä treeniarkea.  



Lempiruokasi? 
Tyttöystävän tekemä pizza. Päärynä-
pizza. 

Idolisi jalkapallossa? 
Skidinä se oli ei-pelipaikkatyypil-
lisesti ehdottomasti Ronaldinho. 
Tykkäsin hänen hymyilevästä mei-
ningistä ja taituruudesta. Pelipaikka-
kohtaisesti se on kyllä Sergio Ramos 
tällä hetkellä. 

Unelmiesi jalkapalloliiga? 
Kyllä se olisi Valioliiga. 

Viimeisin näkemäsi elokuva? 
Katsottiin äskettäin tyttöystävän 
kanssa sitä 2000-luvun ”Catch me 
if you can”-leffaa, jossa on mukana 
Leonardo di Caprio ja Tom Hanks. 

Viimeisin lukemasi kirja? 
Carol Dweckin ”Mindset”. Se on 
sellainen mentaalivalmennuskirja.  

Paras kaverisi joukkueesta? 
Tämä on kyllä paha. Mä heitän tähän 
tuota meidän daddy-osastoa, eli 
Hannu, Bäri, Mattila ja sitten vielä 
IFK-legendat Masa ja Jugi. 

Ketä kannattaa seurata IFK:n 
tämän kauden joukkueesta? 
Yksi, jolla on poikkeuksellisia omi-
naisuuksia, on kyllä Vitinho, nyt kun 
se on pelannut. Sen pitää vielä oppia 
tiettyä kurinalaisuutta puolustuspe-
liin, mutta potentiaalia on paljon.  

Paras pelaaja, jonka kanssa olet 
pelannut samassa joukkueessa? 
Pukukoppipelaajana, pelaajana 
ja ihmisenä sanon tähän Mehmet 
Hetemaj.  

Veikkausliigan paras pelaaja tällä 
kaudella? 
Pakko ihan viime kuun perusteella 
sanoa Albion Ademi (IFK Mariehamn). 
Ihan mieletön kuukausi takana. 
Hänellä on poikkeukselliset ominai-
suudet ja on ihan jäätävä 1v1-pelaaja. 
Paljon häkkejäkin on tullut, joten 
siinä on kyllä aika kova nimi tällä 
hetkellä. 

Mitä ottaisit mukaan 
autiolle saarelle? 
Mä ottaisin autiolle saarelle mukaan 
Masa Hännisen, tietenkin! 

Seinäjoen vuodet osoittivat Merolle 
sen, että hän edelleen pystyi pelaa-
maan ammattilaisjalkapalloa pitkän
loukkaantumisen jälkeen. Henkilö-
kohtaisesti vuodet sisälsivät paljon
hyvää, mutta joukkueen osalta meno
oli raskaampaa useiden valmenta-
janvaihdosten ja heikkojen tulosten
vuoksi. Syksyllä 2019 hän halusi uu-
teen ympäristöön ja asiat etenivät lo-
pulta nopeasti maaliin HIFK:n kanssa.

– Tosi poikkeuksellinen vuosi kaikille 
koronan takia. Se jakso, kun ei ollut 
treenejä, oli tietenkin raskas. Muuten 
olen viihtynyt todella hyvin. On ollut 
pari loukkaantumista tässä, mutta 
nyt näyttää paremmalta niiden osal-
ta, Mero sanoo ja koputtaa pöytää. 

Pelaamisen ja treenaamisen lisäksi 
Mero on jo pariin otteeseen ollut aut-
tamassa HIFK:n mediatiimiä luomal-
la sisältöä pelaajien arjesta seuran 
eri kanaviin. Hän päivitti tunnelmia 
HIFK:n someen kevään harjoitusleirin 
aikana ja otti hiljattain myös Veik-
kausvetojen Instagramin haltuunsa 
pariksi päiväksi. Sosiaalisen median 
tarjoamat mahdollisuudet ovat hä-
nen mukaansa rajattomat. 

- Somea tehdään edelleen liian vähän 
Suomessa. Siihen ei loppujen lopuk-
si vaadita niin älyttömästi, että oppii 
ne periaatteet. Tärkeintä siinä on se, 
että sillä voi nostaa sekä oman seu-

ran että itsensä näkyvyyttä, ja se taas 
edesauttaa Veikkausliigan ja Suomi-
futiksen näkyvyyttä. Jos sitä tehtäi-
siin enemmän ja paremmalla laadul-
la kansallisesti, niin kuka tietää, ehkä 
sillä voisi saada lajille enemmän nä-
kyvyyttä ja saada yhä useampi ihmi-
nen kiinnostumaan futiksesta. 

Urheilijoiden ja muiden julkisuudes-
sa esiintyvien joukossa on viime vuo-
sina noussut esiin useita henkilöitä,
jotka haluavat olla mukana vaikut-
tamassa yhteiskunnallisiin kysy-
myksiin sosiaalisen median kautta. 
Liiketaloutta jalkapallon pelaamisen-
ohella opiskelevalle Merolle lähtökoh-
dat sosiaalisen median sisällön tuot-
tamiseen ovat kuitenkin itse lajin 
näkyvyyden nostamisessa.

– Olen enimmäkseen omaksi huvik-
seni tehnyt Facebookia, Instagramia 
ja Twitteriä. Tykkään seurata vaikut-
tajia, mutten ole itse kokenut, että 
haluaisin henkilökohtaisella tasol-
la aktiivisesti päivitellä sinne. Koen, 
että jos saa päivittää seuran tai jon-
kun yhteistyökumppanin Instagra-
mia, niin se yleisö on heti suurempi, 
ja se auttaa samalla myös seuraa 
saamaan lisää näkyvyyttä. Sellainen 
voisi olla ihan arkipäiväinen osa mei-
dän urheilijoiden duunia. En koe, että 
se haittaisi treenaamista, vaan se on 
vaan sellainen lisä siihen. 
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