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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 

BULISTI
KLIFFEMPI HIMA.

KOTEJA TILAPÄISTARPEESEEN.

#PAINUHIITEEN
hiisihomes.f i
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ROVANIEMEN  
PALLOSEURA
          KOTISTADION:  ROVANIEMEN KESKUSKENTTÄ

          PERUSTETTU: 1950

Heinäkuun alussa alkanut Veikkaus-
liigakausi 2020 on nyt jo tullut siihen 
pisteeseen, että 22 ottelun runko-
sarja on lähes kaikkien joukkueiden 
osalta kahta ottelua vaille pelattu. 
HIFK saa tänä iltana viimeisessä 
runkosarjan kotiottelussaan vieraita 
napapiiriltä ennen kuin runkosarjan 
viimeinen kierros on edessä viikon 
päästä sunnuntaina FC Lahtea vas-
taan vieraskentällä. 

Illan vastustajalla Rovaniemen Pallo-
seuralla on takanaan erittäin raskas 
kausi. Joukkue on saalistanut ainoas-
taan viisi sarjapistettä 20 Veikkaus-
liigakierroksen aikana, eikä voittoja 
ole kauden aikana tullut kuin yksi, 
jonka joukkue nappasi kuukausi 
sitten Valkeakoskella FC Hakaa vas-
taan. Heinäkuussa RoPS pelasi koti-

kentällään tasapelit Hakaa ja Ilvestä 
vastaan, mutta näitä kolme peliä lu-
kuun ottamatta joukkue on joutunut 
taipumaan vastustajilleen kaikissa 
otteluissaan. Maaliero on niin ikään 
synkkää luettavaa, sillä joukkue on 
tehnyt 13 ja päästänyt 47 maalia, ja 
jäänyt kokonaan maaleitta jopa 11 
ottelussa. Haka-voiton jälkeen rova-
niemeläisjoukkue on pelannut kolme 
peliä yhteismaalierolla 1-12. 

Viimekautiseen tapaan joukkue on 
tänäkin vuonna vaihtanut pääval-
mentajaa kesken kauden. Kaudella 
2019 HJK osti ulos Toni Koskelan so-
pimuksen toukokuussa, ja hänen 
seuraajansa Pasi Tuutti siirtyi puo-
lestaan täksi kaudeksi Kuopioon Arne 
Erlandsenin johtamaan valmennus-
tiimiin. Uudeksi päävalmentajaksi 
tälle kaudelle nostettiin pitkään RoP-
S:n organisaatiossa vaikuttanut Vesa 
Tauriainen, jonka sopimus kuitenkin 
purettiin syyskuun puolivälissä. Seu-
raaja löytyi Helsingistä, kun HJK:n eri 
joukkueita valmentanut Mikko Man-
nila solmi kauden 2022 loppuun asti 
kestävän sopimuksen rovaniemeläis-
seuran kanssa. 

RoPS pelasi edellisen ottelunsa maa-
nantaina, jolloin se kohtasi Turun 
Veritas Stadionilla tällä hetkellä kar-
sijan paikalla olevan TPS:n. Turkulai-
set veivät kohtaamisen maalein 4-1, 
joten RoPS:n suora putoaminen al-
kaa viimeistään nyt näyttää selvältä, 
kun piste-ero turkulaisjoukkueeseen 
maanantaisen tuloksen myötä kas-
voi jo kymmeneen pisteeseen, eikä 
jatkosarjojen toteutuminen vielä ole 
varmaa.  

HIFK ja RoPS kohtaavat siis nyt runko-
sarjan toiseksi viimeisellä kierroksel-
la, kun taas edellinen kohtaaminen 
joukkueiden välillä käytiin runkosar-
jan toisella kierroksella Rovaniemel-
lä heinäkuussa. Kolme pistettä lähti 
silloin Helsinkiin Sakari Tukiaisen 
viimeisteltyä ottelun ainoan maalin 
maalivahti Martin Kompallan selän 
taakse kulmatilanteesta toisella puo-
liajalla. Kompallan ja RoPS:n välinen 
pelaajasopimus purettiin sittemmin 
yhteisymmärryksessä, minkä jälkeen 
joukkueen maalilla on 18-vuotiaan 
Matias Niemelän lisäksi nähty MP:n 
riveissä muutaman kauden pelannut 
kamerunilainen Sammy N’Djock. 
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HIFK:ssa seuran ensimmäisellä Veikkausliigakaudella pelan-
nut Youness Rahimi oli syyskuun alkupuolelle asti sivussa 
loukkaantumishuolien vuoksi. Hyökkääjän tämän kauden 
ensimmäinen esiintyminen pelikentillä tapahtui Kuopiossa, 
jossa hänet vaihdettiin kentälle Tuomas Kaukuan tilalle puoli 
tuntia ennen ottelun päättymistä. 

KuPS-pelin jälkeen Rahimi on ollut rovaniemeläisten avauk-
sessa joukkueen jokaisessa Veikkausliigaottelussa. Kauden 
toistaiseksi ainoa maali syntyi pilkulta Valkeakoskella RoPS:n 
voitto-ottelussa. HIFK:sta lähtönsä jälkeen SJK:ta, Ilvestä ja FC 
Honkaa Veikkausliigassa edustanut hyökkääjä pelaa nyt tois-
ta kauttaan RoPS-paidassa. 
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Teksti: Viktor Fagerudd           Kuvat: Niklas Günsberg

Vuodenvaihteen tienoilla HIFK julkaisi kahden uuden lainapelaajan 
saapumisen joukkueeseen yhteistyöseura Vejle BK:sta käynnissä 

olevan Veikkausliigakauden ajaksi. Toinen heistä oli taiteilijanimeä 
Vitinhoa käyttävä João Victor Souza dos Santos, joka edelliskesänä 

oli siirtynyt Tanskaan kotimaastaan Brasiliasta. 

YKKÖSESTÄ 
RATKAISIJAKSI 

VEIKKAUSLIIGAAN 



Siirtojen julkaisun yhteydessä ja 
Suomen Cupin otteluiden perusteella 
kovinkaan moni ei olisi uskonut, että 
Vitinho ja toinen Vejlestä tullut laina-
pelaaja Adama Fofana olisivat saa-
neet kovinkaan suuren roolin jouk-
kueesta. Fofana otti oman paikkansa 
joukkueesta viimeistään heinäkuus-
sa Veikkausliigan käynnistyttyä, 
mutta nuoren brasilialaisen osalta 
tie HIFK:n edustusjoukkueeseen oli 
huomattavasti kivisempi. 

Vitinho aloitti Suomen vuotensa pe-
laamalla Suomen Cupia ja Ykköstä 
MYPA:n paidassa. Kolme ensimmäis-
tä cup-ottelua meni vielä ilman tilas-
tomerkintöjä, mutta MYPA:n neljän-
nessä lohkovaiheen ottelussa hän oli 
joukkueensa kantavia voimia Gnis-
tania vastaan pelatussa voitto-otte-
lussa. Vitinho teki kyseisessä pelissä 
yhden maalin ja alusti kaksi 5-2-vie-
rasvoittoon päättyneessä kamppai-
lussa. 

Maaliskuussa kausi katkesi yllättäen 
koronaviruksen takia, ja Vitinho vietti 
seuraavat kolme kuukautta Helsin-
gissä, ensin yksilö- ja myöhemmin 
joukkuetreenien parissa. Sarjakau-
sien käynnistyessä nuori hyökkääjä 
jatkoi edelleen pelaamista myllykos-
kilaisjoukkueen riveissä. Hän kertoo 
Ykkösen ja Veikkausliigan välillä ole-
van aika paljon eroja, mutta näkee 
samalla sarjaporrasta alempana pe-
lattujen pelien valmistaneen häntä 
kohti isoa roolia Veikkausliigatasolla. 

- Intensiteettitaso on jonkin verran 

erilainen, se on korkeampi Veikkaus-
liigassa, mutta Ykkönen on opetta-
nut minulle paljon. Pelit Ykkösessä 
valmensivat minua, kunnes sain ti-
laisuuden pelata HIFK:n riveissä, hän 
sanoo. 

Vaikkei pelit Suomen toiseksi kor-
keimmalla sarjatasolla varmastikaan 
vastaa sitä mielikuvaa jalkapalloam-
mattilaisuudesta, mitä Vitinholla 
on ollut Eurooppaan muuton yhtey-
dessä, on totuus kuitenkin se, että 
ne ovat olleet tärkeänä osana hänen 
kehitysprosessissaan. Ennen Tans-
kaan siirtymistä hän oli nimittäin 
kärsinyt lähes vuoden kestäneestä 
vaikeammasta loukkaantumises-
ta, eikä peliaikaa ollut tullut paljon 
Vejlessäkään. Talvella eteen tullut 
mahdollisuus Suomeen siirtymi-
sestä näyttäytyi hänelle sopivana ja 
mielenkiintoisena haasteena, vaikka 
edessä oli jälleen tottuminen uuteen 
maahan ja asuinympäristöön. 

- Tiesin, että kyseessä oli hyvin raken-
nettu joukkue ja että liiga oli erittäin 
hyvä. Tulin tänne saadakseni vähän 
enemmän peliaikaa ja hankkimaan 
kokemusta. Kun asiaa katsoo nyt, 
niin siirto tänne oli minulle hyvä jut-
tu. 

- Tunnustan, että Eurooppaan muut-
taminen oli aluksi vähän hankalaa, 
koska Brasilia ja Eurooppa ovat hy-
vin erilaisia paikkoja. Sopeuduttuani 
kaikki on sujunut hyvin, ja minulla 
on ollut muita brasilialaisia joukkue-
kavereita sekä Vejlessä että HIFK:ssa. 

Sopeutuminen on tietenkin helpom-
paa, kun on muita samaa kieltä pu-
huvia joukkueessa, hän jatkaa. 

Suomessa ja suomalaisessa arkielä-
mässä on luonnollisesti myös ollut 
ihmetystä herättäviä asioita, joista 
tunteiden näyttämisen puute on jää-
nyt hänelle päällimmäisenä mieleen.  

- Moni suomalainen on olemuksel-
taan vähän kylmä, kun taas me brasi-
lialaiset leikittelemme ja hymyilem-
me kaiken aikaa. Halaamme ja jopa 

suukottelemme toisiamme riippuen 
vähän henkilöiden välisestä tunnesi-
teestä. Se on yksi selvästi havaittava 
eroavaisuus, hän sanoo ja naurahtaa. 

Jalkapallo on uravalintana ollut Vitin-
holle täysin selvä aina pikkupojasta 
lähtien. Suurkaupunki São Paulon 
läheisyydessä sijaitsevassa Guarul-
hosin kaupungissa syntynyt pelaaja 
vietti kaiken vapaa-aikansa pelaten 
naapurustossa asuneiden lasten 
kanssa. 



- Aloin pelata nelivuotiaana. Minulla 
on monia hyviä muistoja juniorivuo-
siltani, niin kuin varmaan kaikilla 
pelaajilla. Vaalin lämmöllä kaikkia 
jalkapalloiluun liittyviä muistojani, 
ennen kaikkea sen takia, että tulen 
vaatimattomista oloista. Isäni oli 
töissä rakennuksilla ja äitini vas-
taanottovirkailija. Perheessäni on 
neljä sisarusta, ja minä olen heistä 
nuorin, hän kertoo lapsuudestaan. 

Vitinhon taustan tuntien on helppo 
todeta, että HIFK:n edustusjoukkueen 
pelipäivän kokoonpanoon nousemi-
nen heinäkuun lopulla Maarianha-
minassa on ollut iso palkinto ja on-
nistuminen pitkän ja työntäyteisen 
tien jälkeen. Hänet oli nimetty pen-
kille vierasotteluun IFK Mariehamnia 
vastaan ja sai lopulta ensimmäiset 
minuuttinsa Veikkausliigassa, kun 
valmentajat vaihtoivat hänet kentälle 
maanmies Erikson Carlosin tilalle ot-
telun 69. peliminuutilla. 

- Muistoni siitä pelistä ovat hyviä. 
Olin tehnyt töitä pelaamalla MYPA:s-
sa, mutta halusin tietysti pelata täs-
sä joukkueessa. Olin menossa hyvää 
vauhtia eteenpäin, tein maaleja Myl-
lykoskella, joten odotin tilaisuuttani. 
Uskoin, että se hetki tulisi jonain päi-
vänä, jolloin minun olisi käytettävä se 
hyväkseni, hän kertoo. 

Ensimmäinen esiintyminen HIFK:n 
avauskokoonpanossa nähtiin kak-
si kierrosta myöhemmin FC Hakaa 
vastaan Valkeakoskella, jossa useat 
tavallisesti avauksessa olleet pelaa-

jat saivat pientä lepoa tiukan otte-
luruuhkan keskellä. Vitinhon tilai-
suus oli koittanut. Hän teki ottelussa 
avausmaalinsa HIFK-paidassa, ja on 
siitä eteenpäin ollut avauksessa lä-
hes jokaisessa pelissä. 

- Olen kehittynyt paljon täällä, sekä 
fyysisesti että teknisesti. Jopa inten-

siteettitasoni on mielestäni kasvanut 
paljon, ja jokaisen pelin myötä me-
nen eteenpäin. 

HIFK:n hyökkäyksessä on ollut tilaa 
uusille ratkaisijoille Erikson Carlosin 
loukkaannuttua elokuussa ja Luís 
Henriquen siirryttyä Vejleen syys-
kuussa. Vitinho on kauden aikana 

kasvanut vastuunkantajaksi HIFK:s-
sa ja on onnistunut viimeistelemään 
neljä maalia tämän kauden Veikka-
usliigassa. 

- Omalta osaltani olen mielestäni 
antanut hyvän panoksen. Olen autta-
nut maalinteossa ja hyökkäyksessä. 
Joukkueena meidän pitää kuitenkin 



tehdä vielä enemmän töitä. HIFK:n 
kaltaisen joukkueen kuuluisi olla en-
simmäisenä, toisena tai vaikka kol-
mantena, mutta aina sarjataulukon 
kärkipäässä. Sen jälkeen kaikki on 
mahdollista, hän sanoo. 

Tämän hienon ja edelleen jatkuvan 
kasvutarinan myötä brasilialais-
hyökkääjä on pystynyt todistamaan 
itselleen ja muille, että hän pystyy 
pelaamaan isossa roolissa euroop-
palaisessa pääsarjassa. Selkeänä 
tavoitteena on edelleen jatkaa am-

mattilaisuran luomista Atlantin itä-
puolella. 

- Odotukseni ja tavoitteeni ovat tie-
tenkin jäädä tänne Eurooppaan. En 
haluaisi palata Brasiliaan nyt, vaan 
jäädä tänne muutamaksi vuodeksi. 
Sitten kenties palaan Brasiliaan. Ha-
luan auttaa joukkuettani tekemään 
maaleja ja tehdä itsekin paljon maa-
leja maaliin johtaneista syötöistä, 
mikä on yksi minun tunnusmerkeis-
täni. 

Lempiruokasi? 
Lasagne. 

Idolisi jalkapallossa? 
Hän ei pelaa enää, mutta Ronaldo oli 
ilmiömäinen. 

Unelmiesi jalkapalloliiga? 
Englannin Valioliiga.  

Mitä teet vapaa-ajalla? 
Käyn kuntosalilla, katson Netflixia ja 
juttelen vaimoni ja perheeni kanssa, 
jotka asuvat Brasiliassa.

Paras kaverisi joukkueesta? 
Tiquinho (Erikson Carlos). 

Mitä kaipaat eniten kotimaastasi? 
Perhettäni. 

Mieleenpainuvin maali, jonka olet 
tehnyt urallasi? 
Se tapahtui eräässä São Paulon juni-
oreiden mestaruussarjan ottelussa. 
Kyseinen mestaruussarja on yksi 
maailman tunnetuimmista, jos ei 
jopa yksi kaikkein tärkeimpiä. Teke-
mäni maalin myötä sain sopimuksen 
[Porto Alegren] Internacionaliin. 

Lempijoukkueesi? 
Real Madrid. 

Mitä musiikkia kuuntelet? 
Sambaa. 

Lempipaikkasi Helsingissä? 
Keskusta. 



Suosikki
on palannut!

Hanki omasi osoitteessa kauppa.hifkfotboll.fi


