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Arvoisa Forzinen lukija
Kausi alkaa pikku hiljaa lähestyä loppua. Tätä kirjoittaessa on mesta-
ruus karannut meiltä viiden pisteen päähän, mutta toivoa ei ole vielä 
heitetty. Jos niin ikävästi sattuu, ettei mestaruus ”taaskaan” osu mei-
dän kohdalle niin panoksia silti riittää eli Suomen Cup jatkuu vielä. 
Vaasalaiset saapuvat Finskille välierään, vielä kun tietäsisi pelipäivän... 
Toivotaan, että cup saadaan pelattua ennen ensilumia.

Forzalle tämä kausi on ollut pienoinen menestys. Kotiotteluissa on 
ollut ääntä välillä varsin mukavasti, mutta kyllä lisää tarvittaisiin. Vie-
rasotteluiden osalta voimme olla todella ylpeitä itsestämme. Forza on 
ollut Aina kotona, Aina vieraissa! Jokaiseen, Tapiolaa lukuunottamatta, 
vieraspeliin on ollut Forzan järjestämä kannattajamatka, jopa Rovanie-
melle! Vierasreisut ovat muuten paras tapa tutustua meidän poruk-
kaan, eikä matkat ole todellakaan mitään virkamiesmatkoja.

Tämän, jo kauden toisen, Forzinen ilmestyessä on jäljellä enää yksi vie-
rasmatka eli reissu Valkeakoskelle. Kaikki sinne mukaan! Veikkauslii-
gan viimeisessä ottelussa vastaan tulee ”ihana” FC Lahti. Siinä pelissä 
on aina panosta, sillä eihän lahtelaisille sovi koskaan hävitä. Suomen 
Cupin finaalin jälkeen sitten kauden päätösbileet...

Tuula Pesonen
Forza HJK:n puheenjohtaja
tuula.pesonen@forzahjk.net

Forzinen toimitus: 

Päätoimittaja Petrus Pesonen
Taitto   Petrus Pesonen 
Paino   Lomakepainatus
Julkaisija  Forza HJK ry.
Email   info@forzahjk.net

Pekka#63 
RPee
Samba
JM-07
Riia Muuri 
Bebeto
Artsi

HJK:n pelipäivinä ottelulipulla tarjoamme 
Lapin Kulta III -tuopin hintaan 4,00 (norm. 5,90).

Jokaisen kotiottelun jälkeen
arvotaan pelissä käytössä ollut paita.

Liity arvontaan Pub Fidelissä ennen ottelua!

Forza HJK - aina kotona, aina vieraissa, aina Fidelissä!
Erikoisedut Forza HJK:n kauden 2008  jäsenkortilla:

- Lapin Kulta III -tuoppi (0,5l) 4,00€
- Strongbow siideri -tuoppi (0,4l) 5,00€

- Iso limu 2,00€, pieni limu 1,50€

Edut voimassa kaikkina päivinä koko kauden ajan!

Royal at Crowne Plaza, Kivelänkatu 2
ma-to 17-01, pe-la 17-02
puh. +358-9-2521 2001
www.royalravintolat.com

Tuula Pesonen
Anja Jästerberg
Janne Oivio
Kai Jäderholm
Toni Jokela
Vellu

Jutut ja kuvat:
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Sakari Mattila, 19, pelaa tällä hetkel-
lä ensimmäistä kauttaan kotoisessa 
Veikkausliigassa, ja on jo tähän men-
nessä ehtinyt tekemään läpimurron 
liigan tämän hetken parhaimmistoon. 
Sakari on pelityyliltään fiksu ja hyvän 
taitotason omaava pelaaja, ja onkin jo 
jäänyt katsojien sekä parin italialias-
seuran mieliin varmasti juuri loista-
van erikoistilanneosaamisen ansiois-
ta. Tähän mennessä kautta Sakarin 
tehotililtä löytyy neljä maalia sekä 
yksi syöttö, mutta uskon että loppu-
kaudesta on varmasti odotettavissa 
vielä lisää osumia. 
Tässä hieman lisää Sakesta:
Malminkartanon Peto sekä FC 
POHU ovat olleet aiemmat seura-
si ennen HJK-vuosiasi, mikä mer-
kitys näillä seuroilla on sinulle 
tänä päivänä?
Ei juurikaan tule seurattua heidän 
tekemisiä, mutta jos kuulee jotain 
puhuttavan niin kyllä mielelläni 
kuuntelen mitä heille kuuluu.
Aloitit siis viiden vuoden ikäise-
nä jalkapalloharrastuksen. Missä 
vaiheessa tuntui siltä, että jalka-
pallo voisi olla enemmänkin kuin 
vain harrastus?
Olen aina tiennyt sen, eli siitä läh-
tien kun ensimmäisen kerran pela-
sin. Tuntui heti siltä, että tämä olisi 
mun juttu.

Mikä merkitys Kannelmäellä si-
nulle on? Mikä on parasta Kan-
nelmäessä?
Siellä olen paljon entisen jouk-
kueeni kanssa treenannut, mutta 
kotipaikkani on kuitenkin Pohjois-
Haaga. Se on minulle paikka, jonka 
tunnen kuin omat taskuni. Todella 
tärkeä paikka.
Mitä muuta elämääsi kuuluu 
kuin jalkapallo? 
Aika leppoinen elämäntapa ja kli-
seenä vielä, että kavereiden kanssa 
hengailu.
Mitkä ovat vahvuutesi jalkapal-
loilijana? Entäpä heikkoutesi? 
Potkut ja asenne ovat vahvuuksia, 
heikkoutena sanoisin voiman.

Muurisen heikkoudet sekä vah-
vuudet valmentajana? 
En halua sen enempää lähteä pää-
valmentajaa arvostelemaan. Ko-
van porukan hän aina saa luotua.
Mitkä seurat ovat mielestäsi tä-
hän mennessä pelattujen ottelui-
den perusteella suurimmat mita-
lisuosikit?
Inter, HJK ja Honka.

Paras muistosi pelikentiltä? 
Tällä hetkellä sanoisin HJK – Inter 
-ottelu.
Ja mikä joukkue sytyttää sinut? 
Kaikki kotona.
Minkälaisen arvosanan antaisit 
itsellesi alkukaudesta, siis kuin-
ka tyytyväinen olet omiin peli-
suorituksiisi?  Entäpä joukkueen 
arvosana?
9,5 itselle ja joukkueelle 9.
Kuinka nälkäinen joukkue HJK 
tällä hetkellä on mestaruustais-
ton suhteen?
Kaikki meistä haluavat tänä vuon-
na tuplan.
Mikä on loistavan erikoistilan-
neosaamisesi salaisuus? 
Kova harjoittelu. Toistot ja usko. 
Moni osaa, muttei tosipaikan tul-
len usko itseensä.
Minkälaisia tavoitteita olet aset-
tanut itsellesi pelaajana seuraavi-
en vuosien ajalle? 

Stadin kundi: 
SAKARI ” SAKKE ” MATTILA
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Mahdollisimman nopeasti ulko-
maille.
Kävit testissä sekä Palermossa 
että Udinesessä. Toivoisitko, että 
seuraava seurasi löytyisi mahdol-
lisesti Italiasta? 
Mikä ettei, kyllä kummatkin seu-
rat ovat minua miellyttäneet.

Mihin liigaan 
oma pelityylisi 
sopisi parhai-
ten?
En osaa sanoa 
niinkään lii-
gaa, mutta pi-
dän itse fiksusta 
j a l k a p a l l o s t a . 
 
Ovatko muut 

seurat maailmalta olleet yhtey-
dessä sinuun? 
Eivät.
Lempiseurasi maailmalta? 
Real Madrid.
Entäpä esikuvasi? 
David Beckham ja Cristiano Ro-
naldo.
Mitä kannattajien läsnäolo otte-
luissa sinulle merkitsee? 
Kyllä se tuo aina lisää virtaa, ja 
mitä enemmän tuntee ympärillä, 
että meihin uskotaan, sen parem-
pia me olemme.
Loppuun vielä terveisesi kannat-
tajille.

Sama meininki loppuun asti. Kii-
tos tähän astisesta!

Haastattelu: Riia Muuri

Kuvat: Riia Muuri ja JM-07

VUODEN PELAAJAN 
VALINTA

Perinteinen vuoden pelaaja -äänestys on jälleen alkanut. 
Tuttuun tapaan äänestyksessä annetaan ääniä enintään kolmelle 
mielestäsi vuoden HJK-pelaaja tittelin arvoiselle pelaajalle. Voit 
antaa pisteitä kolme, kaksi tai yksi kappaletta, kuitenkin yhden 
pistemäärän vain yhdelle pelaajalle. Kaikkia pisteitä ei ole 
pakko antaa. Virheellisesti annetut äänet hylätään kokonaan, jos 
ei yksiselitteisesti voida tulkita, mitä äänestäjä on tarkoittanut. 
Useammin kuin yhden kerran äänestäneiden kaikki äänet 
hylätään. Yksilöi pelaaja numerolla tai oikealla nimellä, ei siis 
lempinimiä.  
 
Vastaukseen lisättävä lisäksi jäsennumero äänestyksen 
kontrollointia varten, koska äänestys on avoin vain Forza HJK:
n jäsenille.
 
Vastaukset osoitteeseen vuodenpelaaja@forzahjk.net kauden 
loppuun mennessä (viimeistään viimeisen ottelun pelipäivän 
aikana).  Laittakaa otsikkoon myös teksti Vuoden Pelaaja.

1 Ville Wallén    2 Tuomas Kansikas  
3 Mikko Hauhia     4 Mohamed kamara  
5 Jukka Sauso    7 Tuomas Haapala  
8 Ville Taulo      9 Juho Mäkelä
10 Tomasz Sajdak   11 Miikka Multaharju   
12 Jani Viander   14 Juhani Ojala  
15 Paulus Roiha   16 Jarno Parikka    
17 Dawda Bah    18 Tuomas Aho    
19 Mikko Halonen    20 Jukka Raitala    
21 Petri Oravainen   22 Sakari Mattila    
24 Erfan Zeneli     27 Mikko Sumusalo    
28 Nosh A Lody    32 Sami Salmi   
35 Mika Huuhtanen
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We got an interesting query in 
spring 2008 from some English 
football fans about arranging 
friendship match with them. They 
were supporters of Dulwich Ham-
let football team from London, the 
Rabblers. We were very happy 
about this proposal and our mem-
bers very anxiously approved 
this.
So finally they arrived to Helsin-
ki in 27Th of June. They had been 
in Tallin, where they have good 
friends with the Supporters of Es-
tonian National Team. And they 
even played a friendship match 
against them. And now they came 
to Helsinki, most of them first time 
ever in Finland.
HJK had kindly given us the Fim-
ground for this match and even 
gave tickets for our quest to HJK-
MIFK match, thanks HJK !!  We 
had planned to play 2X30 minutes 
with full ground and 11 players. 
However there were some delays, 
so we played 2X20 minutes. And 

both teams had a woman as cap-
tain, our captain was Katja and 
visitors Dawn. And Andy Kyro 
was our referee.
We could see right from the start 
that Rabblers had played very 
many times with tthis combina-
tion, out team was not so experi-
enced. So they took the lead very 
soon as young David scored. But 
we could later equalize as Toni and 
Sami finely played together, Sami 
scored. The Rabblers had also a 
penalty kick, however now David 
O’Shaughnessy did the Becks, and 
ball went over. But we all were 
very happy about this 1-1 result.
After the match we walked to 
Swimming Stadium, nearby. And 
our quests were very satisfied of 
the pools and Finnish sauna, too.  
And they were very happy about 
how well all Olympics 1952 build-
ings in Helsinki are in good shape. 
They have been travelling in many 
old Olympic towns and sadly in 
many places, the Olympic build-

ings have been 
later destroyed.
Then we had rush 
to our pub, Pub Fi-
del. We had very 
good time there 
before match. We 
could serve our 
quests typical 
English food, Fish 

and Chips with English beer. We 
had very nice discussions about 
football and other things. And our 
quests really liked the atmosphere 
and services in Pub Fidel. But then 
we had to leave to Finnair Stadi-
um, the HJK-MIFK league match 
was waiting us.
There we were together in our 
ForzaHJK section and nicely the 
Union Jack was also there, maybe 
first time ever in Finnair Stadi-
um. And HJK team made us very 
happy; they won 4-0 and played a 
great match. So we could celebrate 
there together during the whole 
match. And after the match HJK 
team came to thank us, their Finn-
ish and English supporters.
Then back to Pub Fidel to celebrate 
the victory and meet the visit-
ing HJK-player, Ville Taulo. Our 
quests very tired but very happy of 
coming to Helsinki. Then the final 
beers together and they had leave 

to get in the Tallin Ship, because 
they needed to return to Tallin. 
But they promised to come back to 
Helsinki and stay here longer time 
in the future.
So this way we started this friend-
ship with English football fans 
and we will surely see each other 
again. The Rabblers are planning 
to come to Helsinki in Summer 
2009 and they are also planning 
to travel with us to Rovaniemi to  
watch together RoPS – HJK league 
match next summer.
Thanks to the Rabblers for the 
great time together here in Helsin-
ki. Maybe we’ll see each other in 
London in the future, who knows. 
Their website: http://www.ther-
abblers.blogspot.com and the club 
http://www.dulwichhamletfc.
co.uk/

Text:  Vellu Pics:     Toni Jokela

ForzaHJK – Rabblers 27th of July
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Mikä on oma jalkapallotaustasi?
Oma futistaustani. Pihapelejä lä-
hinnä, ei mitään sen ammattimai-
sempaa. Fudiksen fanittaminen 
alkoi Italian MM-kisoista 1990.

Seuraatko ulkomaanliigoja? Suo-
sikkijoukkueesi ulkomailla?
Englanti lähinnä. Tunnustaudun 
hardcore City-faniksi. Siis Man-
chesterin ainoan joukkueen, Uni-
tedhan on Manchesterin viralli-
sen kaupunkirajan ulkopuolella. 

Kuinka lähdit aikoinaan mukaan 
ForzaHJK:n toimintaan?
2000-luvun alussa tuli Klubin mat-
seja tsiigailtua ensin ostamalla ir-
tolippuja satunnaisiin peleihin, 
sitten sain Urheilulehden kautta 
kausarin. Kausari oikeutti kuiten-
kin vain päätyyn ja minua pän-
ni kun kaikki ja ainoa meteli tuli 
Forzan katsomosta. Seuraavalla 
kaudella liityin sitten Forzaan,  
että pääsin elämöimään matseissa. 

Millä tavoin olet mukana Forzan 
toiminnassa tällä hetkellä?
Seuraan tarkasti JuttuKlubia, skri-
vaan sinne silloin tällöin. Kaikissa 
himamatseissa pyrin käymään ja 
vierasreissuilla myös aina kun aika-
taulut antavat myöten. Lisäksi kan-
tapub Fidel on ollut ahkerassa käy-
tössä varsinkin kotimatsien jälkeen. 

Kuuluvatko soihdut, savut yms.  
jalkapallokatsomoihin?
En näe mitään pahaa niissä. Tär-
keintä jalkapallokatsomossa on 
runsas äänenkäyttö.
 
Mikä on hienointa HJKn otteluis-
sa?
Klubi voittaa hienolla peliesityk-
sellä, ja jos Forza pystyy haasta-
maan Sakilaiset laulukilpailuun.
 
Mitä odotat HJK:lta loppukauden 
peleistä?
Odotan tasaisuutta peliesityksiin. 
Tällä kaudella täysiä pistepotteja 
on tullut surkeallakin esityksellä. 
Klubin on nostettava tasoa rutkas-
ti, vain siten se mestaruus tulee.
 
Keneltä odotat eniten onnistumi-
sia loppukaudella?
Tärkeinpiä onnistumisia lienevät 
fudiksessa maalit, joten koko jouk-
kueelta tietty. Aivan sama kuka ne 
tekee. Myös onnistumisia eli var-
muutta puolustuspäässä tarvitaan 
eikä enää yhtään Inter-matsin kal-
taisia lapsuksia alakerrassa.
 
Ensimmäinen vierasreissusi For-
zan mukana?
Se oli Suomen perseeseen eli Tur-
kuun Tepsin vieraaksi. Olisikohan 
ollut 2003 tai 2004. Kävi heti alusta 
asti selville, että tässä kannattaja-

ryhmässä on rentoa porukkaa ja 
reissaamaan pitää päästä joskus 
uudestaan.
 
Paras vierasreissusi?
Mieleenpainuvimpia ovat Ahve-
nanmaan reissut. Myös Suomen 
Cupin Juhannusreissu Orimat-
tilaan on ollut ikimuistoinen. 

Ikävin muistosi vierasreissulta?
Kuuluisa Kuopion reissu kun käy-
tiin eräs jäsen poimimassa kyttä-
asemalta. Tai kun kerran lähdet-
tiin puoli ysin jälkeen illalla jostain 
matsista kohti Stadia eikä pysäh-
dyttykään kaljakauppaan ennen 
sulkemisaikaa.

On ollut paljon puhetta Eteläpää-
tyyn siirtymisestä, millä kannalla 
itse olet?
Ei huono juttu ollenkaan, olisi ihan 
siistiä viettää vaihteeksi kausi siel-
lä ja nähdä toimiiko se.

Suosikkipelaajasi?
En ole ikinä fanittanut mitään tiet-
tyä pelaajaa missään joukkueur-
heilussa vaan se on se kokonaisuus 
joka ratkaisee. Tällä kaudella on 
kuitenkin ollut ilo tutustua Klubin 
pelaajiin laajemminkin Fidelissä 
matsien jälkeen.

Onko joku vieraspaikkakunta 
jossa haluaisit erityiseti käydä?
Pienemmillä paikkakunnilla on 
aina kiva vierailla. Joten toivotaan,  
että cupissa saadaan ensi kaudella 

mielenkiintoisempia reissuja kuin 
mitä mennyt kausi antoi. Seura-
joukkueen kannattaminen on mul-
le se ykkösjuttu.

Mitä odotuksia sinulla on 
Suomen maajoukkueel-
ta tulevissa karsinnoissa?  
Suomen maajoukkuetta seuraan 
ja kannatan, kuten jokaisen suo-
malaisen kuuluu. Tiukkoja matse-
ja varmasti luvassa ja kärkimaita 
pystytään tiukasti haastamaan. 
Huuhkajilla ei ole kuitenkaan asi-
aa Etelä-Afrikkaan. Vieraspisteet 
ovat nimittäin tosi tiukassa Sak-
sassa, Venäjällä ja Walesissa. Myös 
Bakussa on vaikeaa, kuten edelli-
sissä karsinnoissa nähtiin.

Jatka jokaista lausetta kolmella 
sanalla:

Kun HJK voittaa
EI KOTIIN VOITTOKALJOITTA

Kun HJK pelaa tasan
MIELI HARVOIN POSITIIVINEN

Silloin, kun HJK häviää
EI HUOMISESTA TIETOA

Jäsen 662, Olli Pietilä, oli Artsin haastateltavana: 

Seurajoukkue on ykkösjuttu

A
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Aikainen herätys

Kauden aloitus oli tällä kertaa 
Maarianhaminassa. Dösä lähti 
Elielin aukiolta varhain aamulla 
klo 5.30 ja saimme mukaamme 30 
sankaria, kuljettaja Pekka mukaan 
lukien. Maanantai ei kuitenkaan 
ole kaikista helpoin päivä lähteä 
”riehumaan” Klubin perässä. En-
siksi haltuun piti ottaa Turun Sata-
ma. Turkuunhan kukaan ei halua 
selvinpäin mennä, joten kaljaakin 
oli uponnut joillain tässä vaihees-
sa ihan mukavasti. Ensimmäiset 
chantit kajautettiin ilmoille Turun 
Satamassa ja kuunneltiin myös 
paikallisten uhoa. Laivalla juh-
limme Siskon synttäreitä. Shamp-
panja oli hyvää, siitä ei pois pää-
se! Laivan henkilökunta ei ollut 
ainakaan Helsingistä, kun laulaa-
kaan ei saanut kuin vähän alusta. 
Laivaohjelmaamme kuului tällä 
kertaa myös buffetlounas, ja siellä 
tuli imuroitua todella paljon saf-

kaa koneeseen. Pian olimmekin 
jo  Maarianhaminassa. Ulkona tuli 
vettä täyttä häkää, mutta muuta-
man ottaneena ei ollut vaikeuksia 
mennä uimaan. Allekirjoittaneen 
lisäksi uimaan menivät Ruoho-
lahden Leijona, Samba, Hagish ja 
Henkka. Oli mainio kokemus kes-
kellä kylmää kevättä mennä me-
reen uimaan. Ensi vuonna uudes-
taan - jeps jee! Tämän jälkeen oli 
kolme tuntia aikaa jumittaa Pub 
Ettanin sohvalla. Auringon tul-
tua esiin ja sateen lakattua Klubin 
kannattajat ottivat Stadionin hal-
tuun jo toista tuntia ennen peliä. 
Muutamat jopa pitch invasionei-
den merkeissä. Kun pelin alkuun 
oli enää muutamia minuutteja, 
niin valtaisa ”kiima” sipersi ym-
päri ruumista. Tästä kausi alkaa! 
 
Mariehamn IFK - HJK
 
Klubin avaus: Wallu, Raitala, Sa-
uso, Aho, Hauhia, Taulo, Haa-
pala, Medo, Zeneli, Bah, Sajdak. 
Klubille tämä oli uusi alku. Kaik-
ki halusivat näyttää parhaansa. Se 
näkyi alusta alkaen, vaikka MIFK 
sai ensimmäisen paikkansa 9 mi-
nuutilla. Ensin Wallu kaappasi 
Wiklöfin puskun. Tuomas Aho 
purki heikosti ja Wiklöf pääsi ko-
keilemaan uudestaan, mutta sivu-

verkko heilahti. Klubi sai 15. mi-
nuutilla kulmapotkun, jonka Juk-
ka Sauso puski maalille. Sajdak oli 
paikalla ja vei raitapaidat 0-1 joh-
toon Ochiengin kaapiessa nurmea. 
Meidän osa katsomossa hyppi ja 
juhli villisti. MIFK oli kuitenkin 
aktiivisempi osa-
puoli ensimmäisellä 
puoliajalla ja pääsi 
koittamaan useaan 
otteeseen maalinte-
koa. Onneksi Ville 
Wallén oli hereillä ja 
Klubi puolustus sel-
vitti tilanteet hyvin. 
 
Toisella 45-minuut-
tisella Klubi otti 
kentälle kauden 
2005 maalikunin-
kaan Juho ”Super” 
Mäkelän, joka oli saanut peliluvan 
vasta ottelupäivän aamuna. IFK 
jatkoi painostusta ja 51. minuutilla 
pallo oli mennä yläkulmaan Ara-
juuren toimesta, mutta Wallén oli 
kärppänä paikalla. 61. minuutilla 
Jani Lyyski oli unohdettu takatol-
palle mistä mies pääsi puskemaan 
tyhjään maaliin, mutta se meni on-
neksi hiuskarvan verran ohi. 67. 
minuutilla Lyyski ohitti Hauhian, 
mutta ampui metrin verran ohi 
Ville Wallénin vartioiman Klubi-
byyrin. Klubin selvittäessä MIF-
Kin painostuksen iski Juho Mä-
kelä 82 .minuutilla. Mäkelä voitti 
pääpallon, syötti sen Bahille ja Bah 
jatkoi seinäsyötöllä Mäkelän läpi-

ajoon ja teki 0-2. Siitä voisivat nuo-
remmatkin ottaa mallia. Lopussa 
Klubilla ei ollut enää hätää, vaan 
kuudenkymmenen Klubi-kannat-
tajan riemuksi pisteet matkasivat 
Helsinkiin.

Voitonjuhlat alkoivat heti

Stadionin ulkopuolella oli ottelun 
jälkeen halailua ja onnitteluja pe-
laajien ja meidän kesken. Voi sitä 
onnenpäivää! Sporttibaarissa otet-
tiin vielä muutamat tuopit voiton 
kunniaksi. Lahjoitin oman Klubi-
huivini sinne seinälle laitettavak-
si. Botskissa juhlatunnelmaa riitti 
pitkälle aamuun asti. Aamulla Sta-
dissa väsynyt, mutta onnellinen 
jengi jatkoi kohti omia kotejaan, 
moni nukkumaan. Hieno reissu! 

Teksti: Artsi
Kuvat: Samba ja JM-07

Artsin matkaraportti:

Kausi alkoi meriuinnilla



PIKKUJOULUT
Forzan pikkujoulut vietetään jo perinteeksi muodostuneena 
päivänä eli 5.12 alkaen kello 18:30. Paikkana on tällä kertaa 
tietysti Pub Fidel, Kivelänkatu 2. Ilmoittautuminen tapahtuu 
maksamalla 15€ arvoinen illalliskortti Forzan tilille viimeistään 
28.11. Maksun lisäksi muuta ilmoittautumista ei tarvita. 
Maksutiedot:
 Tilinumero: 660100-1164672 
 Saaja: Fan Club Forza HJK ry 
 Viestikenttään: nimesi ja jäsennumerosi sekä maininta  
 pikkujoulut

Illalliskortti sisältää:

Tervetuliaisglögi
Vihersalaattia
Tomaatti-sipulisalaattia
Kanaa fenkoli-oliivikastikkeessa 
Riisiä
Leipää ja voita
Yksi ruokajuoma (olut/siideri/limu)
Kahvi

Jos menu ei sovi erityisruokavaliosta johtuen, tulee siitä laittaa 
maininta viestikenttään illalliskorttia maksettaessa. Kasvisruoka 
vaihtoehtoina on tuoretta taglliatellepastaa, fetajuustoa, 
oliiveja ja kurpitsaa, laita myös valintasi viestikenttään.  
Illalliskortti osallistuu  Peltsin yllätyspalkintoon!
Pikkujouluohjelmassa on mm. Vuoden pelaajien palkitseminen, 
tietokilpailu, mahdollisesti yllätysvieraita ja bingo. 
Joulupukki on myös tavattavissa! Ota mukaasi, jos haluat, 
parin euron arvoinen paketti pukinkonttiin laitettavaksi.  
 
Tervetuloa viettämään kanssamme mukavaa iltaa!
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Viime vuosina klubifanit ovat saa-
neet todistaa melkoisia mullistuk-
sia kannattajatoiminnassa. Muu-
tama vuosi sitten Forzan rinnalle 
syntyi Sakilaiset, nyt mukaan ete-
läpäätyyn on lyöttäytynyt Klubi-
pääty. Ensi kaudeksi on aika jättää 
menneet taakse ja katsoa tulevaan.

Klubipäädyn idea on olla kannus-
tushalukkaiden klubifanien katso-
monosa, jonne jokainen on terve-
tullut. Mihinkään ei tarvitse liittyä 
tai kuulua, kunhan sydän on sini-
valkoraitainen ja uskaltaa käyttää 
ääntään. 

Konsepti on toiminut hyvin, sillä 
varsin lyhyessä ajassa mukaan on 
tullut kymmenittäin ihmisiä, jotka 
eivät aiemmin ole kannatustoi-
mintaan osallistuneet. Lisää haali-
taan koko ajan. Pääsyvaatimuksia 
ei esitetä, kunhan hassut hatut jää-
vät stadionin portille ja katsomoon 
tullaan yksilöinä osaksi ryhmää, ei 
valmiina porukoina.

Klubin kannatustoimintaa on lei-
mannut eripuraisuus ja pienten 
porukoiden muodostuminen jos 
joidenkin ryhmien sisään. Tilanne 
vaikuttaa ulkopuolelta katsottuna 
hieman absurdilta, kun määrälli-
sesti porukkaa on melko vähän. 
Lähitulevaisuudessa lienee aiheel-

lista pohtia, olisiko hyvä saattaa 
kaikki kannatusintoiset klubifanit 
samaan katsomolohkoon. Olisiko 
yhteiselo mahdollista?

Forzan rooli tulevaisuudessa on 
varsin mielenkiintoinen. Forzasta 
kaikki nykytoiminta alkoi ja ja-
lostui eri suuntiin. Käsittääkseni 
muuttoa eteläpäätyyn ensi kau-
deksi harkitaan. Se olkoon forza-
laisten oma asia, jokainen ryhmä 
viihtyy, missä viihtyy. Yhteislaulut 
Forzan ja eteläpaadyn kannattaji-
en kesken ovat raikuneet Finskillä 
komeammin, kuin koskaan ennen.

Kenties ratkaisu ei olekaan kaik-
kien voimavarojen yhdistämises-
sä yhteen katsomonosaan. Kaksi 
merkittävää kannattajajoukkoa 
luomassa tunnelmaa ympäri sta-
dionia on omaa luokkaansa Veik-
kausliigassa. Klubipääty ja Forza 
voivat kehittyä kukin tahoillaan, 
mutta viisainta on tehdä se yksissä 
tuumin ja yhteisenä rintamana.

Janne Oivio

Kirjoittaja ei ole ForzaHJK:n jäsen 
vaan toimii julkisesti Klubipäädyn 
puolesta puhujana.

Tulevaisuus Klubipäädyssä?
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Naisten jalkapallon EM-kisat pelataan 
Suomessa 23.8. -10.9.2009

Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) 
kilpailuihin lukeutuva naisten 
EM-lopputurnaus pelataan Suo-
messa 23.8.-10.9.2009. Pelipaikkoi-
na ovat Helsinki (Olympiastadion 
ja Finnair Stadium), Tampere, Tur-
ku ja Lahti.

EM-turnaus pelataan ensimmäistä 
kertaa 12 joukkueen voimin. Ko-
tijoukkueena Suomi pääsee lop-
puturnaukseen ilman karsintoja. 
Suomi on pelannut kerran aikai-
semmin (2005) naisten EM-kisois-
sa tuloksena jaettu kolmas sija. 
 
EM-karsintaan osallistui alunpe-

rin yhteensä 46 joukkuetta. Esikar-
sintavaihe pelattiin 18.-23.11.2007, 
kun 20 joukkuetta ratkoivat pa-
remmuuttaan viidessä neljän jouk-
kueen lohkossa. Lohkovoittajat 
Pohjois-Irlanti, Israel, Slovakia, 
Romania ja Wales selvisivät varsi-
naiseen karsintavaiheeseen.
 
EM-karsintaa pelataan kuudessa 
viiden joukkueen lohkossa, joiden 
voittajat pääsevät suoraan EM-
lopputurnaukseen isäntämaan 
ohella. Lohkokakkoset (6) ja nel-
jä parhaiten sijoittunutta lohko-
kolmosta pelaavat kaksiosaisen 
jatkokarsinnan 25.-30.10.2008. 
Jatkokarsinnan voittajat (5) pe-
laavat myös EM-kisoissa 2009. 

Naisten EURO2009-turnauksen 
lohkoarvonta järjestetään Helsin-
gissä 18.11.2008. Silloin 12 osallis-
tuvaa EM-turnausjoukkuetta ar-
votaan kolmeen neljän joukkueen 
alkulohkoon. Lohkojen kaksi pa-
rasta sekä kaksi parasta kolmosta 
selviytyy puolivälierävaiheeseen. 
Naisten Euroopan mestari selviää 
10.9. pelattavassa loppuottelussa.

Michael Käldin valmentama koti-
joukkue pelaa kaikki kolme lohko-
vaiheen EM-otteluaan Helsingin 
Olympiastadionilla. Lisäksi Olym-

piastadionilla pelataan neljäs loh-
kovaiheen ottelu sekä toinen väli-
erä ja finaali. Finnair Stadiumilla  
pelataan kolme alkusarjan ottelua, 
yksi puolivälierä ja välieräottelu. 
Turun stadionilla pelataan neljän 
alkusarjan ottelun lisäksi puoli-
välierä. Tampereella ja Lahdessa 
pelataan molemmissa kolme loh-
ko-ottelua sekä yksi puolivälierä-
vaiheen ottelu. 

HJK:n nykyisistä pelaajista vah-
vimmin edustuspaikassa ovat 
kiinni Tuija Hyyrynen ja Heidi 
Lindström, jotka ovat kuuluneet 
Käldin luottopelaajiin maajouk-
kueessa viime aikoina. Myös Su-

sanna Hokkanen, Laura Kivistö, 
Daniela Tjeder ja Hanna Pyhäjär-
vi saattavat pukea Suomi-paidan 
ylleen EM-turnauksessa. Pääosin 
maajoukkue luonnollisesti koo-
taan ulkomailla pelaavista ”am-
mattipelaajista”. Heistä suurim-
malla osalla on HJK- taustaa ja 
onkin mielenkiintoista nähdä ken-
tällä pitkästä aikaa mm. Laura Ös-
terberg-Kalmari, Sanna Valkonen, 
Leena Puranen, Sanna Malaska, 
Tiina Salmén, Sanna Talonen, Jes-
sica Julin, Essi Sainio, Anna-Kaisa 
Rantanen ja Miia Niemi. 

Pekka#63

Kirjekuoret ja -lomakkeet • Jäljentävät lomakkeet
Lehdet • Käynti- ja kutsukortit • Esitteet • Julisteet
Lehtiöt • Tarrat • Preeglaus & Stanssaus & Nuuttaus

ym. Offset- ja Kohopainotuotteet

Puh 09- 622 0960, Faksi  09-635 389

lomakepainatus@lomakepainatus . f i

Hiomotie 10, 00380 Hels inki

www.lomakepainatus . f i

OFFSET JA KOHOPAINO
YLI 40 VUOTTA
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Maanantaina 4.8.2008 palasin töis-
tä kotiin iltapäivällä ja ihmettelin 
seuraavaa liikettä elämäni polulla. 
Hinku oli lähteä jonnekin ja tehdä 
jotain jännittävää tylsän työpäivän 
vastapainoksi. Soittelin kavereille 
ja satuin siinä sitten soittamaan 
myös kannattaja-toverilleni, joka 
huomautti että hän on tunnin pääs-
tä lähdössä Kotkaan seuraamaan 
Klubin vieraspeliä. Siitähän se 
ajatus sitten lähti. Eikun tuumasta 
toimeen, huivi kaulaan, huppa-
ri päälle, ”pari” lonkeroa kassiin 
ja menoksi. Spåralla saavuttuani 
Töölööseen odotti siellä jo iloinen 
joukko. Kaikki tietysti odottivat 
Klubin seuraavaa voittoa joka tulisi 
vieraskentällä. Tämä oli myös HJK-
kannattajien  juhlareissu, vuotta 
aiemmin porukka oli perustettu 
juuri Kotkassa vieraspelireissulla. 
 

Hetken odotettuamme Forzan 
bussi saapui ja koko konkkaronk-
ka nousi bussin kyytiin. Viimeiset 
sauhut polteltiin ja sen jälkeen al-
koi matka kohti Kotkaa. Kotkahan 
on surullisen tunnettu ahtaajista ja 
näiden pilkkaaminen sekä muun 
kotkalaiskansan yleinen alista-
minen toimi hyvin lämmikkeenä 
bussimatkan alussa. Viinanhuu-
run noustua jo bussin kattoon 
asti alkoi tuttu laulaminen ja hoi-
lattiinhan siinä useampi värssy, 
pitäähän lauluääntä hieman ava-
ta ennen kuin menee ihmisten 
ilmoille suorittamaan. Yleinen 
läpänheitto ja intensiiviset jalka-
pallokeskustelut sekä Veikkauslii-
gasta että ulkomaanpallosta saivat 
matka-ajan taipumaan ja ennen 
kuin saavuimme ahtaajakaupun-
kiin, pidimme myös pienen ravit-
semus- ja sauhuttelutauon. Mat-
kan aikana ehdittiin myös suun-
nitella tulomatkan uintisessiota. 
 
Pian saavuimme perille ja Suo-
men ”merikaupunki” näytti yhtä 
ankealta kuin ennenkin. Tosin au-
ringon pilkahtaminen ukkospilvi-
en välistä toi aina välillä pienen 
hohdon kaupungin ylle. Ajoimme 
bussilla suoraan Arto Tolsa Aree-
nalle, saimme matsiliput käteen ja 

kävelimme yli-innokkaiden järjes-
tyksenvalvojien suorittaman tur-
vatarkastuksen läpi katsomoon, 
bandikset pistettiin pystyyn ja aloi-
timme laulamisen ja huutamisen. 
Silmiinpistävää ottelupäivänä oli 
järjestyksenvalvojien suuri mää-
rä. Nämä Kotkan nosturinkuljet-
tajat ja konttiekspertit, lisäelantoa 
tienaamassa, seisoivat kuin Nato-
sotilaat konsanaan. Ylpeys koti-
kaupungista ja pääkaupunkiviha 
loisti heidän kasvoiltaan. Turvalli-
suuspalveluiden suuri määrä voi-
daan selittää sillä, että haluttiin pi-
tää suurimmat riskitekijät aisoissa. 
Kaikki kannattajat kun eivät pelkän 
jalkapallon perässä matseissa käy.  
 
Mutta siirrytäänpä itse ottelun ta-
pahtumiin. Yleisesti ottaen Koo-
TeePee - HJK oli suhteellisen kuiva 
ottelu. Tilanteita oli heikonpuolei-
sesti ja katsojan kannalta olisi saa-
nut olla viihdyttävämpää katsotta-
vaa. Bah’n, Parikan ja Roihan yh-
teistyö tuotti tulosta aivan ottelun 

alussa, maali nosti toiveita murs-
kavoitosta ja kannatimme vimma-
tusti omiamme. Pallo kävi maalissa 
toistamiseen 12 minuutin kohdal-
la, mutta tämä merkattiin paitsiok-
si. Kun ei tullut toivottuja lisämaa-
leja, hyytyi yleisö hieman ensim-
mäisen puoliajan loppua kohden. 
Onneksi tauolla kuitenkin saatiin 
tankattua enemmän kaljaa konee-
seen. Tämän seurauksena huuto-
orkesteri nousi uusiin sfääreihin. 

RPeen matkaraportti:

Ahtaajat kyykkyyn Kotkassa
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Toinen puoliaika ei kuitenkaan 
tuonut uutta sykettä peliin, vaikka 
Muurinen suoritti kolme vaihtoa 
ja kentälle saatiin pidetyt Taulo, 
Oravainen ja Mattila. Aivan 
ottelun lopussa nostivat Mat-
tila, Oravainen ja Medo vielä 
maalitilin karttumisen toivei-
ta, mutta turhaan sillä hyvistä 
paikoista huolimatta viimeis-
tely ei onnistunut. Hieman 
pettyneenä otteluun,  mutta 
tyytyväisenä voittoon, suun-
nisti kannattajaporukka ta-
kaisin bussiin matsin jälkeen. Pai-
kalliskannustuksesta voi tässä sen 
verran todeta että ”Kotkan kanto-
res minores” ei juuri kannatukses-
sa vastusta tarjonnut, nuorista po-
jista kun ei oikein ääntä lähtenyt. 
Kotkan kuiva Veikkausliigakausi 
näkyi paikallisporukoiden kanna-
tuksen puutteessa, vaikka lehte-
rit suhteellisen täynnä olivatkin. 

 
Kuivahko matsi ei kuitenkaan la-
tistanut meidän porukkaa vaan 
seuraavaksi olisi edessä uima-
reissu, joka monille kannattajille 

B-tytöt taistelevat SM-mitaleista

Kevätkaudella pelatun B-tyttöjen 
SM-karsintasarjan kolme paras-
ta joukkuetta saivat lähtöpisteitä 
syyskaudella pelattavaan varsinai-
seen SM-sarjaan seuraavasti: KMF 
Kuopiosta 3 pistettä, VJS Vantaalta 
2 pistettä ja HJK 1 pisteen. Klubin 
joukkue koostuu pääosin vuosi-
na -91 ja -92 syntyneistä lahjak-
kaista tytöistä ja pelaajien nopean 
kehityksen Suomen huipulle on 
mahdollistanut joukkueen hyvät 
taustat ja valmennuksesta vas-
taava Peter ”Kupsi” Lundström.  

Joukkueen maalitehoista vastaa-
vat lähinnä kärkipelaajat Jami-
la Heroum ja Riikka Lapinharju 
sekä nopeat laitapelaajat Krista 
Heinonen ja Mira Lönnrot, jotka 
ovat huolehtineet hyökkäyspelin 
rakentelusta yhdessä keskikentän 
taitavien pelaajien mm. Laura Hy-
vösen ja Anna Lindforsin kanssa. 
Puolustuksen näkyviä hahmoja 
ovat mm. Ella Rinta-Filppula sekä 
maalivahti Emilia Österberg. Nais-
ten SM-sarjassa joukkueesta on jo 

peluutettu useita tyttöjä mm. Nelli 
Back, Paula Kantelinen, Tina Ko-
honen ja Lila Räihälä. 

Syyskaudella pelatut SM-sarjan 
ottelut: :

3.8. HJK- Honka  4-2
6.8. KMF- HJK  1-2
10.8. HJK- Ilves  1-0
17.8. JyPK- HJK  0-2
23.8. HJK- ONS   1-5
31.8. Nice-Futis- HJK 1-2
7.9. VJS- HJK   1-0
13.9. HJK- Sport
27.9. HJK- Kuusysi

Tulevat ottelut:

5.10. PuiU- HJK, Oulunkylä
12.10 HJK- FC Espoo
 
Teksti ja kuvat: Pekka#63

on tärkeä traditio vierasreissuilla. 
Humalassa uiminen on vaarallista 
puuhaa ja ainoastaan hyvin har-
joitellut ja rutinoitunut kannattaja 

voi suoriutua moisesta. Saavuim-
me uimapaikalle, Savukosken 
sillalle, ja täällä noin kymmenpäi-
nen joukko heitti vaatteet pois ja 
siirtyivät veteen laulamaan. Muut 
keskittyivät tapahtuman valoku-
vaamiseen ja tutustuivat Savukos-
ken historiaan. Kymijoki, jonka 
varrella Savukoski sijaitsee, toimi 
Turun-rauhan rajana vuodesta 
1743. Myös vuonna 1928 rakennet-
tu Savukosken silta on museota-
varaa ainutlaatuisen rakenteensa 
vuoksi. Uintien jälkeen kävi matka 
kohti Stadia. Kerran vielä matkal-
la pysähdyttiin ja syötiin hieman 
oloa tasoittavia ruokia. Oma mat-
kani päättyi Helsinkiin noin kello 
23.30 kun pääsin kotiin ja kävin 
nukkumaan. Hurjimmat olivat 
kuulema jatkaneet voitonjuhlia 
pitkälle tiistaiaamuun saakka. 
 
Pinis aka RPee
Kuvat: JM-07
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Olet tehnyt SM-sarjassa 99 maa-
lia HJK:lle. Mitä olisit valmis te-
kemään, että pääsisit pamautta-
maan sadannen?

Valmentamaan HooJiiKoota, nuo-
rentumaan 40 vuotta ja kolkyt ki-
loo, mutta vakavasti ottaen; En 
halua rikkoa Martin Saarikankaan 
ennätystä.

Liverpool FC oli maailman paras 
seurajoukkue 1980-luvun alussa. 
Voititte Stadikalla heidät teke-

mälläsi maalilla 1-0 Euroopan 
Cupissa. Huhu väittää, että 
Liverpoolin kannattajien pu-
bissa olisi sinulle ikuinen il-
mainen piikki auki. Pitääkö 
paikkansa?

Ainakin jotkut mun näköi-
set on sanonu, että KIITOS, 
kun ne on vierailleet siellä. 

Uraasi jalkapalloilijana 
mahtuu valtava määrä hui-
keita hetkiä. Onko 7.4.1990 
silti elämäsi tärkein päivä?  
 
Kyllä se on hieno päivämäärä. 
Tosin 20 vuotta liian myöhään, 
mutta joka tapauksessa raitis 
elämä on antanut paljon.

Onko mielestäsi HJK organi-
saationa samalla tasolla kuin 

pelaajat?

Aina on helppoa antaa kritiikkiä, 
mutta jos jotain saisin muuttaa 
HJK:n toimessa; Lisää panostusta 
niille, joille kunnia kuuluu. Esim. 
Klubin 100-vuotisjuhlissa palkit-
tiin kunniamerkeillä sellaisia ihmi-
siä, joista en ole koskaan kuullut-
kaan. Pöydässäni istuneet Niemen 
Kallet (isä ja poika) tekivät vuosi-
kymmeniä HJK:n eteen pyyteetön-
tä työtä. Ei huomionosoituksia.

Valmentajana olet saanut käsii-
si lähes aina putoamaan tuomit-
tuja joukkueita. Yksikään ei ole 
pudonnut, mutta vain voittajat 
muistetaan. Harmittaako?

Ei harmita, itse olen ne valinnut 
ja mm Kiffenin sekä Kupsin säily-
miset aikoinaan olivat mielestäni 
hieno näyttö. Kiitos kuuluu myös 
aisapareilleni eli Kille Hakalalle ja 
Hannu Turuselle.

Valmennat tällä hetkellä Iisal-
men ylpeyttä, PK-37:ää. Joukku-
eessanne pelaa Klubistakin tuttu 
John Keister. Moni epäili, että si-
nun ja Keisterin egot eivät mah-
du samaan pukukoppiin. Näin ei 
kuitenkaan ilmeisesti käynyt?

Keister on hieno ihminen, siis 
herkkä ja helppoa ei hänellä ole ol-
lut. Harmittaa vain, kun en saanut 
oikein irti miehestä, joka parhaim-
millaan on hyvä. Keister kutsui 
minua äidikseen?!

Suomen Cup on nykyään kovin 
aliarvostettu turnaus. Edes lop-
puottelut eivät vedä yleisöä kuin 
normaalin liigamatsin verran. 
Mikä mättää?

Suomalainen futiskulttuuri. Siis 
ihan Pöllöliittoa myöten. Cup an-
saitsee paremmat puitteet. Elä-
köön Klubin kaksi tuplaa ja yksi 
tuleva tällä kaudella!

Kymmenen kysymystä Atik Ismailille:

Olen John Keisterin äiti?
Jalkapallon MM-kisoja on pe-
lattu vuodesta 1930 ja EM-kisoja 
vuodesta 1960. Yhä edelleen Suo-
mi hakee ensimmäistä paikkaan-
sa arvokisoihin. Koska se tulee?

Nyt mennään tai sitten ei. Pääasia, 
että Venäjä kaadetaan. Jeremenko 
Senior ja Junior kehiin.

Kommentoi seuraavia asioita yh-
dellä sanalla:
- Rock´n´roll   Hurriganes
- Uhkapelit   Helvetti
- Savolaisuus   Ihanuus
- Stadilaisuus   Juuret
- Pesäpallo   Pihkalaa.....

Haaveesi tulevaisuudelta?

Pele Klubiin.

Haastattelu: Bebeto
Kuvat:  Kai Jäderholm

John
Keister
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Tuomas Haapala, tulit Klubiin ul-
komailta. Kerrotko alkuun koke-
muksiasi ulkomailta?
- Yllätti eniten Cityyn siirtyessä, 
että se arki on aika samanlaista 
kuin täälläkin. Toki ympyrät on 
paljon isommat, mutta päivittäi-
nen elo on aika samanlaista. Jos 
suomalaiset saisi enemmän mah-
dollisuuksia yrittää ulkomailla, 
niin kyllä aika moni muukin pys-
tyisi siellä ammattiaan harjoitta-
maan. Ennen Sandefjordiin siir-
tymistä kävin myös Leicesterissä 
pariin otteeseen testissä. Kysyin 
silloin Spearsilta (silloinen Leices-
terin päävalmentaja), että onko 
mahdollisuuksia päästä ykkös-
miehistön mukaan pelaamaan, 
mutta ei ollut. Antoi luvan alkaa 
etsiä uutta seuraa. Ensimmäisellä 
testi kerralla Leicesterissa onnis-
tuin loukkaantumaan testipelissä, 
joten sopimusta ei syntynyt. Aika 
pian sen jälkeen kävin uudestaan 
näytillä seuraavaa kautta varten, 
mutta eivät sanoneet juuta eikä 
jaata.
Norjanreissu… Siellä opin ainakin 
miten mä en halua jalkapalloa pe-
lata. Siellä oppi kanssa sen jalka-
palloilijan elämän nurjan puolen. 
Se voi olla yllättävän yksinäistä 
puuhaa. Sitten kun se homma ei 
toimi, niin siitä on kyllä glamour 

kaukana.
Mun mielestä jokainen futari pää-
tyy omalle tasolleen. Ite oon mie-
luummin iso kala pienessä lam-
messa, kuin pieni kala isossa. Oon 
tosi ylpee siitä, että sana pelata 
Suomessa ja HJK:ssa. Muistan lii-
gauran aloittaessa ajatelleeni, että 
silloin kun Klubista soitetaan ja 
kysytään pelaamaan, on saavutta-
nut huipputason.

Ennen Manchester Cityyn siirtoa 
kävit testissä myös Willem II Till-
sburgissa, miten siellä meni?
- Kaksi kertaa Willem II:ssa testis-
sä. Vuosi oli 2000 vai 2001? Ekalla 
kertaa oli 10 päivän jakso. Ilmei-
sesti oli säilynyt kiinnostus, ke-
sällä taisi joku käydä katsomassa 
ihan pelejäkin. 2005 mestaruuden 
jälkeen Jukka Koskinen soitti ja 
kysy onko mielenkiintoa, kävin 
pitkän viikonlopun. Historia osoit-

tanut, ettei sopimusta syntynyt. 
Tiedä sitten vaikuttiko hyökkää-
jän kylkimurtuma prioriteetteihin 
siirtomarkkinoilla. Aika pian sen 
jälkeen tuli Cityn kuvio ja en enää 
murehtinut Hollannin kuviota. 

Palataan sitten aikaan ennen ul-
komaan matkoja ja siihen, miten 
alun perin päädyit jalkapalloili-
jaksi.
- Oli oikeastaan itsestään selvää, 
on aina ollutkin. Faija on pelannut 
Reippaassa futista. Pienenä asuin 
sellaisessa paikassa missä oli pal-
jon samanikäisiä ja pelattiin paljon 
futista porukalla. Varmaan myös 
vaikutti se faijan ura, kotona pu-
huttiin futiksesta paljon.

Mites sitten muistot aikuistasol-
ta?
- Suomen Cup on ensimmäinen 
mitä olen aikuistasolla voittanut. 
Liigassa meni muuten kausi per-

seelleen MyPassa. Mutta se kausi 
päättyi silloin voittoon ja siemenet 
seuraavan kauden mestaruudel-
le kylvettiin. Mahtava fiilishän se 
oli nostella kapteenina kannua. 
Kyllähän se niin siisti fiilis on, että 
sen haluua kokea aina uudestaan. 
Mieluiten tuplana. 2006 oltiin Nor-
jassa cupin finaalissa. Oli helve-
tin hieno tapahtuma ja ei paljoa 
haitannut vaikka hävittiin 3-0.  

Mitkä sitten ovat tavoitteet tälle 
kaudelle?
- Voittaa tupla. 15 peliä (haastatte-
lua tehdessä) jäljellä, sarjassa 12 ja 
3 cupissa, kunhan siinä mennään 
loppuun asti. 

Entäs ensikauden tavoitteet? Saa-
danko kenties kirjasta ”HJK Mes-
tarin liigassa”  päivitetty painos?
- Olisihan se ihan mahtavaa., mut-
ta vaatisi paljon apua muiltakin, 
etenkin arpaonnessa. Mestareiden 
Liiga on joka joukkueelle sellainen, 
että siihen panostetaan täysillä. En 
mä nää europelejä sellaisena, että 
lähdetään keräämään kokemusta, 
vaan totta kai niitä lähdetään voit-
tamaan. Näkisin kylläkin Uefa Cu-
pin lohkovaiheen realistisempana 
tavoitteena. Joka tapauksessa ensi 
vuoden tavoitteet kotimaassa on 
liigamestaruus sekä cup mesta-
ruus.

Hieman lisää vielä tästä kaudesta. 
Alkukaudesta otit paljon kortte-
ja, miksi? Eikä syötötkään oikein 

Tuomas Haapala:

On kunnia pelata Klubissa
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napsahdelleet omille, mutta nyt 
ne ovat alkaneet löytää paremmin 
perille. Mitä on tapahtunut?
- Tietty alkukaudesta piti kaikille 
vastustajille näyttää, että täältä tul-
laan kovaa sukille *naurua*. No ei, 
alkukaudesta oli oikeestaan vähän 
turhaa aggressiivisuutta ja näyt-
tämisen halua. Mahtuuhan sinne 
toki pari aika hölmöäkin korttia, 
esimerkiksi Kotkaa vastaan ko-
tona. Nykyisellään kortteja tulee 
huomattavasti vähemmän, koska 
seuraavasti tulee taas pelikielto 
(tilanne haastattelua tehdessä) ja 
joukkueen peli on parantunut ja 
ollaan alettu hallitsemaan matseja 
enemmän. 
Syötöt.. No, vanha vertyy hitaas-
ti. Liiga cup oli hieman hakemista 
koko poppoolla, siihen päälle van-
ha Haapalan helmasynti, että jos 
peli ei kulje, niin alkaa yliyrittämi-
nen ja alkaa yrittämään ässäsyöttö-

jä, kun riittäisi help-
po syöttö viereen. 
Tietty myös kritiik-
ki kannattajilta ja 
valmennusjohdolta 
pisti kiinnittämään 
huomiota asiaan. 

Kannattajilta tullut 
kritiikki?
- Kuten oon aiem-
minkin joskus sano-
nut: 85% pelaajista 
lukee nettifoorume-
ja ja loput 15% va-
lehtelee.

Entä milloin nähdään sun seuraa-
va maali? Ennen tätä kauttahan 
olit tehnyt niitä aika tarkkaan 1 
maali / 10 peliä tahdilla.
- Ens vuonna *naurua*. MyPas-
sa pelatessa Huttusen Tonilla oli 
tavoite, että vähintään yksi maa-
li joka kausi. Viime vuonna kusi 
tämä tavoite, joten se meni siinä. 
Veikkaan, että se maali tulee kul-
masta jostain maalinedusruuhkas-
ta räkäroiskaisuna.

Viime kaudesta yksi kysymys: 
Mikä on suurin ero verrattuna tä-
hän kauteen valmennuksen osal-
ta?
- Kerkesin olla kolme kuukautta 
Klubissa ja sinä aikana oli myös 
kolme eri valmentajaa. Viittaat 
varmaan kuitenkin Kekkuliin, 
joka edusti perinteistä lädi tyyliä 
jolla sanoma meni parhaiten peril-

le huutamalla ja monella f-sanalla 
höystettynä. Antti taas on spektrin 
täysin toisesta päästä. Uran aika-
na kuitenkin oppinut sen, että on 
valmentaja millainen tahansa, niin 
päivittäin tehdään hommia ja ei 
ole valmentajaa johon kaikki pe-
laajat olisi tyytyväisiä.

Vielä viimeinen kysymys jalka-
pallosta: Jos voisit urallasi tehdä 
jotain toisin, niin tekisitkö mi-
tään?
- Muistan, olin 15 vai 14? Vaihdoin 
Reippaasta Kuusysiin junnuna. 
Siitä vuos tai pari eteenpäin, kysyt-
tiin takas Reippaaseen pelaamaan, 
ois päässy edustusjoukkueen mu-
kaan. Tunsin sillon, että parempi 
mennä A-junnujen kautta. Sitä on 
joskus miettinyt, että mitä ois käy-
ny jos ois tehny toisin. 
Toinen mitä joskus tullut mietittyä 
oli MyPasta suoraan Valioliigaan 
siirtyminen, tuliko yritettyä hau-
kata liian suuri pala. Mutta kerro-
pa se sitten 26-vuotiaalle kaverille 
joka on voimiensa tunnossa ja jus-
tiinsa johtanut joukkueensa Veik-
kausliigan mestariksi, että mene 
mieluummin Ruotsiin tai Keski-
Eurooppaan pariksi kaudeksi kyp-
symään. Mutta joka tapauksessa 
oon todella tyytyväinen, että sain 
sen mahdollisuuden pelata yhdes-
sä Euroopan suurista seurajouk-
kueista.

Miten sitten vietät vapaa-aikasi?
- Yritän kesyttää golf-palloa. Yllät-
tävän kova haaste ja mukavaa vas-
tapainoa futikselle. Sanalla sanoen 
oon aika huono siinä ja haluan ke-
hittyä. 
En sitten tiedä, että oonko poikke-
va vai normaali jalkapalloilija, kun 
en niin innoissani seuraa futista 
vapaa-ajalla. Paitsi silloin kun In-
ter (se aito ja alkuperäinen) pelaa, 
niin pitää kaikki matsit katsoa.

Mitä aiot tehdä pelaajaurasi jäl-
keen?
- Opiskelen Haaga-Heliassa ka-
sainvälistä liiketaloutta ja sieltä 
olisi tarkoitus valmistua sitten jos-
kus, mieluiten ennen eläkettä.

Haastattelu:  Samba
Kuvat:   JM-07



KÄY VIERAISSA!
Liity joukkoomme kannattamaan Suomen parasta jalkapalloseuraa!

KAUDEN VIIMEINEN 
VIERASMATKA 
LÄHESTYY!

HJK:n kannattajayhdis-
tys Fan Club ForzaHJK 
Ry järjestää matkan Val-
keakoskelle seuraamaan 
Veikkausliigan ottelua FC 
Haka – HJK, joka pela-
taan Tehtaankentällä sun-
nuntaina 19.10.2008 klo 
16:00. 
 
ForzaHJK matkustaa Åbergin Linjan tyylikkäillä ja hy-
vin varustetuilla busseilla. Matkan hinta on Forza HJK:
n jäsenille 12 ja muille 17 euroa, maksetaan matkan aikana.  
Lisätietoja matkasta ja ilmoittautuminen mukaan sähköpostilla 
ontour@forzahjk.net tai p. 050-5719560.

LÄHDE MUKAAMME VALKEAKOSKELLE 
KANNUSTAMAAN HJK VOITTOON!

 
Matkan alustava aikataulu on seuraava:

klo 12:30 Lähtö Pub Fidelin edestä, Kivelänkatu 2.
klo 16:00 FC Haka - HJK ottelu alkaa
klo 18:10  Paluumatka Helsinkiin alkaa
klo 21:30  Takaisin Helsingissä
 
ForzaHJK Tours - Aamuksi kotiin

Aina kotona - aina vieraissa 


