FORZINE
Fan Club Forza HJK Ry.:n virallinen kannattajalehti 1/2008

HALSTI KUTSUI
FORZALAISET
CAMP NOULLE?

ATIK ISMAIL
FORZA ON
PARASTA MITÄ
KLUBILLE ON
KOSKAAN
TAPAHTUNUT

Hinta 2€

PARIKKA
TULE PELIIN JA
PIDÄ ÄÄNTÄ!

PAULUS ROIHA
Veikkausliigassa vain
yksi tavoite
Mestaruuspatsas
palautettava Klubin
haltuun

Arvoisa lukija
Kädessäsi on nyt Forza HJK:n oma lehti - Forzine. Edellinen Forzine ilmestyi muutama vuosi sitten, mutta nyt fanzine –toiminta on taas saatu
herätettyä henkiin. Suuri kiitos siitä kuuluu aktiivisille jäsenillemme,
jotka ovat tämän julkaisun juttujen, taiton, painamisen ja kuvien eteen
tehneet upeaa työtä.
Tätä kirjoittaessa on aikaa HJK:n Veikkausliiga –kauden alkuun kolmisen viikkoa. Joukkue ei ole vielä kasassa, sillä hyökkääjää haetaan ympäri maailmaa. Toivottavasti loistava hyökkääjä on löytynyt kun peli
alkaa Maarianhaminassa. Vielä kun Paulus Roiha saadaan pelikuntoon
niin tästähän voi tulla hyväkin kausi. Lähes katastrofaalisen viime kauden jälkeen on Suomen parhaan jalkapalloseuran aika näyttää, voittaa ja
palauttaa mestaruuspatsas Stadiin. Se patsas nimittäin kuuluu olennaisena osana HJK:n palkintohuoneeseen!
Mestaruuden saavuttamiseksi tarvitaan meitä kaikkia. Finskille on luotava kotipeleihin sellainen tunnelma, että joukkueemme todella tuntee
sen ja saa siitä energiaa. Ilman ”kahdettatoista” pelaajaa mestaruuden
voittaminen on huomattavasti vaikeampaa. Kotiottelut ovat kuitenkin
vain puolet kaudesta ja upea kannustus onkin yhtä tärkeää vierasotteluissa. Forza HJK pyrkii järjestämään jokaiseen HJK:n vierasotteluun
kuljetuksen (pl. Rovaniemi). Vierasmatkat eivät ole todellakaan hinnoilla pilattu, joten kaikki mukaan! Vain siten voimme turvata edulliset
vierasmatkat jatkossakin. Ilmoittautumiskaavakkeen ja lisätiedot löydät
muunmuassa kotisivuiltamme osoitteesta www.forzahjk.net.
Tuula Pesonen
Forza HJK:n puheenjohtaja
tuula.pesonen@forzahjk.net

Forzinen toimitus:
Päätoimittaja Petrus Pesonen
Taitto
Petrus Pesonen
Paino
Veli-Matti Niemi
Julkaisija
Forza HJK ry.
Email
info@forzahjk.net
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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!
Royal at Crowne Plaza, Kivelänkatu 2
ma-to 17-01, pe-la 17-02
puh. +358-9-2521 2001
www.royalravintolat.com

Forza HJK - aina kotona, aina vieraissa, aina Fidelissä!
Erikoisedut Forza HJK:n kauden 2008 jäsenkortilla:
Jutut ja kuvat:
Pekka#63
Atik Ismail
Samba
JM-07
Riia Muuri

Markku Pihlaja
Bebeto
Heikki84
MiG
Kinkladze

- 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!
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Maalikuninkaan paluu Klubiin
on kauden suurin ”Paukku”
Viime kaudella HJK:n peliä leimasi tehottomuus ja 0-0 lopputulokset tulivat
faneille tutuiksi. Tällä kaudella kaikkien katseet kohdistuvat Veikkausliigan
kovimpaan paluumuuttajaan Paulus
”Paukku” Roihaan. Seuraavassa hieman Roihan ajatuksia.
Mikä on päällimmäinen muisto
Veikkausliigasta, ja miksi?
- Vuonna -99 minusta tuli joukkueen täysimääräinen jäsen. Silloin
oli nuorelle pelaajalle kova paikka
tulla joukkueeseen joka oli edellisenä talvena pelannut Mestareiden liigaa. Kasassa oli todella kova
joukkue ja taistelu peliajasta sitäkin kovempaa. Hyviä muistojahan siitä ajasta on, päällimmäisenä
varmaan se, että oli hyvä ja mukava jengi kasassa.
Millä mielin palaat takaisin koti
Suomeen ja Veikkausliigaan?
Näetkö tämän takapakkina uralla
vaiko uutena mahdollisuutena?
- Ehdottomasti uutena mahdollisuutena, Veikkausliiga on mainettaan kovempi sarja. Toivoisin
tämän olevan uusi alku urallani
jolloin taakse jäisivät loukkaantumiset ja voisin pelata taas ehjän
kauden. Ensi kaudella haluan pysyä terveenä ja pelata itseäni
tyydyttävällä tasolla, sen pitäisi
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riittää.
Saitko sopimustarjouksia muiltakin tahoilta kuin HJK:lta, esimerkiksi huhujen mukaan AIK olisi
tarjonnut sinulle kovapalkkaista
sopimusta. Vaikuttiko opintosi
Hankenilla Suomeen tuloon?
- AIK:n sopimustarjouksesta on
mennyt jo pari vuotta. Täytyy kuitenkin muistaa, että olen vielä toipumassa akillesjännevammasta.
HJK oli ensimmäinen seura joka
minuun otti yhteyttä Ùjpestin sopimuksen purkamisen jälkeen
enkä hetkeäkään epäröinyt ottaa
tarjousta vastaan. Hankenilla opiskelu on mennyt minulla harrastepohjalta jo useamman vuoden ja
sellaisena se pysyykin. Tällä hetkellä olen täysipäiväinen jalkapallon pelaaja ja toivon olevani vielä
monena tulevanakin vuonna.

Miten olet sopeutunut takaisin
Suomeen?
- Olen päässyt hyvin mukaan porukkaan ainakin pukuhuoneen
puolella. Harjoituksissa olen pääasiassa viettänyt omaa aikaa Sasu
Setälän kanssa. Olen kuitenkin
vielä toipumassa akillesjännevammasta enkä ole pystynyt ottamaan
yhtään spurttiakaan viimeiseen
kuuteen kuukauteen. Ensi viikolla
(viikko 11) lähdemme joukkueen
kanssa Espanjan Marbellaan leirille.
Mitkä ovat tavoitteet kaudelle
2008?
- HJK:hon tullessa jokainen pelaaja tietää, että kauden tavoitteena
on mestaruus ja meillä on nyt niin
kova joukkue kasassa, ettei muusta tavoitteesta voida edes puhua.
Joka tapauksessa vähempään kuin
Euro cup paikkaan ei tyydytä.
Henkilökohtaisesti haluan pysyä
terveenä ja pelata itseäni tyydyttävällä tasolla.
Millä tavoin harjoittelu ulkomaisissa seuroissa poikkeaa suomalaisista seuroista?
- Harjoittelussa ei juuri mitään eroavaisuuksia ole, ainakaan Suomen
ja Hollannin välillä. Eiköhän tuota
jalkapalloa universaalisesti melko
samoin tavoin harjoitella.
Entä miten pelaaminen eroaa
Suomen ja Hollannin välillä?
- Hollannissa pelaajilta vaaditaan

huomattavasti monipuolisempaa
osaamista. Pitää pystyä pelaamaan
aktiivisesti molempiin pelisuuntiin. Siihen suuntaan jalkapallo
tosin on muutenkin maailmanlaajuisesti kehittymässä, mutta Hollannissa tämä erottuu kaikkein
selvimmin. Toki myös pelin tempo
on kovempi.
Mitä kaikkea sitten opit ulkomailla ollessasi?
- Kyllähän sitä paljon oppi. Kokemusta on karttunut eri paikoilla pelaamisesta ja eri tilanteista. Monessa liemessä on
keitetty. Varmaankin voisi sanoa,
että olen huomattavasti kypsempi pelaaja kuin ennen lähtöäni.

Millä mielin sitten lähdit ulkomaille pelaamaan?
- Hyvillä mielin lähdin, koska olin
asennoitunut hyvin lähtemiseeni.
Olihan se suuri elämänmuutos,
mutta tiesin olevani valmis pelaamaan kovemmissa sarjoissa.
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Jännittikö lähtö ulkomaille? Entä
vaivasiko koti-ikävä?
- Ei jännittänyt, mutta alkuaikoina
koti-ikävä vaivasi. Vaikeinta oli,
kun ei tuntenut ihmisiä.
Kertoisitko seuraavaksi ajastasi
ulkomailla?
- Utrechtissa pääsin pelaamaan nelisenkymmentä kertaa ja tein kuusi maalia. Päällimmäisenä sieltä
muistan Hollannin cupin ﬁnaalit,
olin mukana kahdessa. Niissä matseissa oman joukkueen päädyssä oli 20
000 fania laulamassa
jo puolitoista tuntia
ennen matsin alkua.
2004 matka jatkui
Cercle Bruggeen Belgiaan. Siellä pelasin
41 peliä ja niissä tein
10 maalia, joista 9 ensimmäisellä kaudella. Utrechtissa pääsin pelaamaan myös
kahdessa Uefa cupin
ottelussa Legiaa ja
Auxerrea
vastaan.
Auxerre pelistä jäi
Teemu Tainion pelipaita muistoksi.
Toisella kaudella siellä tein vain
yhden maalin, mutta syötin viisi.
Pelasin silloin ajoittain todella hyvin ja vuonna 2005 olinkin tiiviisti
myös mukana maajoukkueen matkassa.
Loppukauden 2006-2007 pelasin
ADO Den Haagissa. Se oli hyvä
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ja mielenkiintoinen kokemus.
ADO oli silloin putoamistaistossa. Meillä oli porukassa tosi hyvä
henki, muutenkin oli kiva kevät.
Sarjapaikka varmistui silloin viimeisessä pelissä. Olin silloin mukana molemmissa tekemissämme
maaleissa. Joonas Kolkkakin pelasi ADO:ssa minun kanssa samaan
aikaan.
ADO:sta matka jatkui sitten Ùjpestiin Unkariin. Olin hieman yllättynyt Ùjpestin tarjouksesta, ehdin
jo
tyrmätäkin
sen kertaalleen.
Mutta
sitten
mietin asiaa uusiksi ja otin seurasta enemmän
selvää. Siellä oltiin yhä kiinnostuneita minusta
ja
vastaanotin
pestin.
Ùjpest
on todella kova
joukkue Unkarissa, siellä pelasi minun kanssa
7 silloista tai
entistä Unkarin
maajoukkuepelaajaa. Ùjpestillä oli myös todella
hyvä kannattajaporukka. Vierasmatseissakin tunnelma oli kuin
kotipeleissä, koska siellä oli aina
1000 Ùjpestin kannattajaa paikalla.
Ùjpestissa tein viimeisessä pelissä
ennen akillesjänteen rikkoutumista voittomaalin. Voinee siis sanoa,
että lähdin sieltä sankarina.

Onko suomalaisella ja unkarilaisella seurajalkapalloilulla mitä
eroja?
- Mitään suuria eroja ei ole. Unkarissa on perinteet painolastina,
mutta on siellä myös paljon ongelmia. Mallia sieltä ei kannata ottaa.

Sanoit päässeesi myös maajoukkueen mukana olemaan, mitä
sieltä on jäänyt mieleen?
- Maajoukkueessa on aina hienoa
olla mukana. Etenkin ne kerrat,
kun kaikki parhaat pelaajat on kasassa. Mukavia matkoja ja kovia
pelejä mukavassa seurassa. Hienoahan siellä on olla mukana.
Pääsitkö maajoukkueessa pelaamaan Jari Litmasen kanssa? Opitko häneltä mitään?
- Kyllä pääsin. Tietyllä tavalla oli
uran kohokohta. Uskomattoman
taitava pelaaja kyseessä. Harjoituksissa kun hänellä oli pallo, niin
ei tainnut kertaakaan hävitä sitä.

Kenen nykyisten tai menneiden
aikojen tähtien kanssa pääsit pelaamaan ulkomailla ollessasi?
- Utrechtissa pelasin yhdessä Dirk
Kuytin kanssa. Hän on uskomattoman vahva ja kestävä. Omaa hyvät perustaidot ja on vastustajalle
todella vaikea pidettävä. Ei hän kuitenkaan niin ihmeellisen
taitava ole, mutta
painaa kovasti duunia kentällä ja hänellä
on myös sitä kapasiteettia tehdä maaleja.
Niillä ominaisuuksilla hän on maailmalle
ponnistanut. ADO:
ssa pelasin Michael
Mollsin kanssa.
Kerrotko vielä loppuun terveiset kannattajille?
- Tulkaa runsaslukuisina paikalle
ja pitäkää yllä tervettä kilpailua
siitä, että kenestä lähtee eniten
ääntä, hallikausi on ainakin lupaillut hyvää kannustusta. Muistakaa
myös lähteä vierasmatkoille mukaan. Olkaa mukana hurtilla huumorilla, ulkomaiden lieveilmiöitä
ei Suomeen tarvitse tuoda.
Haastattelu: Samba
Kuvat: Markku Pihlaja
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FANITUSTA JA FUTISTA
100 ja vähän päälle. Komia on
Klubin ikä. Historiaa riittää, niistä
Tähtien Tarinassa ja Klubin Kundeissa.
Olen kiitollinen kasvattajaseuralleni. Vuosista, joita sain kokea sen
riveissä. Pelillisesti ja kasvatuksellisesti.
Klubin tärkeimmät HAHMOT
ovat olleet Reijo Jalava sekä Markku Peltoniemi. Hienoja herrasmiehiä, joiden kroppaa on kolme kirjainta komistanut. Heitä yhdistää
vaatimattomuus ja elämänilo. Jallu ei ole enää joukossamme, mutta
tätä kirjoittaessa aurinko paistaa ja
uskon, että se Jalluhan sieltä terveisiä lähettää.

Sinivalkoiset seuravärit heijastuvat entisen Bolliksen, nykyisen
Finskin katsomosta. Se on sokaisevan kaunista. Häikäisevää. Minun
muistissani se näky on yhtä kaunis
kuin Reijo Jalavan uhrautuva peli
taikka Markku Peltoniemen taidokas harhautus.

Parasta mitä Klubille on viime
vuosien aikana tapahtunut? Hyvä
kysymys, johon vastaan nyt. Se on
tottakai Forza! Olen usein miettinyt jospa meillä olisi pelatessamme
ollut sellainen kannattajajoukko.
Olisin TPS ottelun viiden maalin
sijasta ampunut varmasti kymmenen! Ja sitä rataa.

Yhden asian, asiallisen pyynnön
esitän, sen suotte kai minulle?
Toivon mukaan rasistisia ja alapäätyylisiä huutoja ei katsomosta
kuulu. Minusta te olette sivistyneitä ja ﬁksua porukkaa.

Teidän olemassaolonne on tärkeää. Tärkeämpää kuin kuka pelaa
milläkin pelipaikalla. Te olette
se voimavara, joka antaa uskoa
suomalaisen jalkapallokulttuurin
eteenpäin työntymiseen. Ja totta
totisesti, eteenpäin on menty!

8

Ja se on paljon.

Vaikka olen paljon pelannut, katsomossa istunut ja treenikentillä
palloilut, vannon, että mikään ei
ole sen parempaa, kuin kannatuslaulut, jotka Teidän äänihuulistanne raikaa. Ja nimenomaan omaan
joukkueeseemme kohdistuvat. Se
on sinfoniaaa!
Atik Ismail

FORZA LAULAA
Jo matsi päivä on,
laulu soi, Stadi kiehuu,
ja vanha kunnon
HooJiiKoomme kentällä jo
on,
Voi liput nostaa nyt
sinivalkoinen liehuu,
ja huutomyrsky kantaa
täältä joka katsomoon
Ne kultatähtes sun,
jotka paidaltas löytyy,
niin komeasta historiasta
meitä muistuttaa
ja aina eteenpäin
oma Klubimme vyöryy
siis mestariksi tähtää joka
kerta ainiaan

Nyt muistella saat
sitä Vasaran maalii,
se otti heitti HooJiiKoomme
seuraan mahtavan
ja vanha unelma
palaa uudelleen mieliin
ja haluamme kuulla joka
jätkän huutavan/laulavan:
HJK/HJK/HJK/HJK
Sävel: Vanha Holvikirkko

kuva MiG
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HJK:n naiset SM-liigaan haastajina
Kausi 2007 oli Klubin ja Hongan
välinen kaksinkamppailu
Viime kausi kotimaisessa naisten
jalkapallossa oli HJK:n ja Hongan
välistä kaksinkamppailua alusta
loppuun. Kausi alkoi liigacupilla,
jonka ﬁnaaliin molemmat joukkueet pääsivät alkulohkojensa voittajina. Finnair Stadiumilla pääsi
Honka juhlimaan kauden ensimmäistä pokaaliaan. SM-liigaa pelattiin tasaisena kauden
loppuun asti, kunnes
viimeisellä kierroksella Tapiolassa pelatussa
dramaattisessa ottelussa Honka tasoitti pelin
viime minuuteilla ja vei
näin Suomen mestaruuden. Klubin tytöille
jaettiin ansaitut hopeamitalit. Kauden päätti
Suomen cupin ﬁnaali
syksyisen kolealla Finskillä. Ottelu venyi jatkoajalle ja fanien riemuksi Klubi otti
viimein voiton Hongasta nuorten
pelaajien rohkeilla ratkaisuilla.
Joukkue hajosi maailmalle
Voidaan kirjaimellisesti sanoa,
että viime kauden joukkue hajosi
maailmalle, sillä yhteensä peräti
toistakymmentä pelaajaa siir-
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tyi muualle hakemaan vauhtia
pelaajauralleen. Puolustuksen ja
keskikentän tukipelaajat ja fanien
suosikit Sanna Malaska ja Miia
Niemi lähtivät Norjaan Amazon
Grimstadin joukkueeseen, jossa
suomalaisista ennestään pelaavat ex-klubilaiset Tiina Salmen ja
Anni Åman. Leena Puranen suunnisti Ruotsiin ja Daniela Tjeder

lähti vaihto-oppilaaksi Ranskaan
ainakin talven ajaksi. Muista maajoukkuepelaajista Jessica Thorn
ja Virva Junkkari päättivät upean
uransa viime kauteen. Kotimaisiin
seuroihin peliaikaa ja kokemusta
hakemaan lähtivät mm. Kiia Laine, Nina Hietanen, Katja Riihiaho,
Taina Hartikainen ja Elina Sormunen.

Nuoruuden innolla eteenpäin
Naisten joukkueen valmennuksesta vastaavana jatkaa tuttu nimi
eli Jarmo Österlund. Kauden 2008
joukkueessa kokemusta edustavat
Klubiin palannut maalivahti Petra Häkkinen sekä iki-klubilainen
Heidi Lindström. Viime kauden
pelaajista jatkavat myös mm. maalivahti Minna Kallio, Hanna Pyhäjärvi, Nora Vartia ja Mari Perasto
sekä nuoremmista pelaajista maajoukkueen portteja kolkuttelevat
puolustuksen Tuija Hyyrynen ja
keskikentän Susanna Hokkanen.
Paljon peliaikaa tulevalla kaudella
saavat varmasti myös B-tytöissä
vielä viime kaudella pelanneet Sini
Ihamäki, Annika Kukkonen, Nina
Mönkkönen ja Linda Ruutu. Klubin hyvä valmennustyö on vetänyt seuraan myös paljon lupaavia
nuoria pelaajia muualta Suomesta,
kuten mm. Laura Kivistö Pietarsaaresta ja Tytti Porkka TiPS:sta.
Lähes kaikki muutkin pelaajat ovat

tyttöjen maajoukkueista tuttuja nimiä, joten jalkapallon ystäville on
tarjolla taitavaa peliä Bolliksella.
HJK perusti tälle kaudelle myös
tyttöpelaajien Akatemian, jonka
tarkoituksena on kehittää pelaajia SM-liigaan. Joukkueen sarjapaikka on kakkosessa ja pelaajat
ovat myös HJK:n liigajoukkueen
käytettävissä tarvittaessa. Lisäksi
Klubin B-tytöt pelaavat SM-sarjaa,
jossa puolustettavana on viime
kaudelta Suomen mestaruus.
Kannustusta kaivataan
Forzan jäsenet pääsevät naisten
kotipeleihin jäsenkortilla sisään
ilmaiseksi ja kannustus olisi nuorelle joukkueelle varmasti tärkeää.
Rahaa kannattaa varata sen verran mukaan, että pääsee nauttimaan junioreiden ylläpitämän
kahvilan palveluista. Nähdään
Bolliksen aurinkoisella kentällä!
Pekka#63
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Ma 28.04. MIFK - HJK

Ma 11.08. HJK - VPS

Su 04.05. HJK - FC KooTeePee

Su 17.08. KuPS - HJK

To 08.05. VPS - HJK

Ma 25.08. HJK - FC Inter

Ma 12.05. HJK - KuPS

Su 31.08. Tampere Utd - HJK

To 15.05. FC Inter - HJK

Su 14.09. HJK - FC Honka

Ma 19.05. HJK - Tampere Utd

Su 21.09. MyPa - HJK

To 22.05. FC Honka - HJK

To 25.09. HJK - FF Jaro

Su 25.05. HJK - MyPa

Su 28.09. RoPS - HJK

To 26.06. FF Jaro - HJK

Su 05.10. HJK - TPS

Su 29.06. HJK - RoPS

Su 19.10. FC Haka - HJK

Ke 02.07. TPS - HJK

Su 26.10. HJK - FC Lahti

Su 13.07. HJK - FC Haka
Su 20.07. FC Lahti - HJK
Su 27.07. HJK - MIFK
Ma 04.08. FC KooTeePee - HJK
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Ke 30.07. HJK – TPS
La 02.08. Ilves - HJK
La 19.04. HJK - Ilves 2-0

La 09.08. TiPS – HJK

La 10.05. HJK – TiPS

Ke 13.08. HJK – FC Kuusysi

La 17.05. FC Kuusysi – HJK

La 16.08. HJK – FC Kontu

La 24.05. FC Kontu – HJK

La 30.08. PuiU – HJK

To 29.05. HJK – PuiU

La 06.09. Nice Futis – HJK

Ke 04.06. HJK – Nice Futis

Su 14.09. HJK – FC Honka

Ma 09.06. FC Honka – HJK

La 20.09. HJK – KMF Kuopio

Su 15.06. Åland United – HJK

La 04.10. HJK – Åland United

To 19.06. KMF Kuopio - HJK

La 11.10. TPS – HJK

La 26.07. FC Sport – HJK

La 18.10. HJK – FC Sport
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Suomen U-21: EM-karsinta huipentuu syksyllä
Alkulohkossa Suomi haastaa
Tanskan, Slovenian, Liettuan ja
Skotlannin
Ykköskorista Suomen lohkoon
arvottiin Tanska, jonka Suomi on
voittanut samassa ikäluokassa
pari vuotta sitten. Kakkoskorista
Suomi sai vastaansa Slovenian ja
kolmoskorista Liettuan, jota vastaan on pelattu monta juniorimaaottelua. Lohkon viides joukkue on
Skotlanti, jolta odotetaan tässä ikäluokassa kovaa panosta.
Pikkuhuuhkajat lohkokärjessä
Suomi on pelannut alkulohkossa toistaiseksi mainiosti ja viiden
ottelun jälkeen tilillä oli pelkkiä
voittoja maalisuhteella 8-3. Kaikki voitot tulivat vain maalin erolla ja niistä peräti kolme vieläpä
1-0 –voittoina, joten menestyksen
avain on ollut hyvä puolustuspeli. Kevään 2008 ainoassa ottelussa
Skotlanti voitti kotonaan Suomen
niukasti maalein 2-1, mutta Suomi säilytti vielä lohkojohtonsa ja
omaa hyvät mahdollisuudet jatkopeleihin. Joukkueen maalitykkinä
on häärinyt keskikentällä pelaava
joukkueen kapteeni Tim Sparv
(Halmstads BK ), joka on tehnyt
jo kolme maalia. Yhden maalin
mieheen ovat tehneet Berat Sadik,
Tomi Petrescu, Ville Jalasto, Perparim Hetemaj, Jarno Parikka ja
Kasper Hämäläinen.
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EM-kisat
Ruotsissa
2009
Vuosi 2008 käynnistyi siis Suomen
osalta vierasottelulla Skotlantia
vastaan maaliskuun 26. päivänä.
Syyskuun 6. päivä Tanska vierailee
Suomessa. Neljä päivää myöhemmin pelataan lohkon viimeinen
kierros täyteen, kun Suomi kohtaa
vieraissa Slovenian ja Tanska isännöi Skotlantia.
Kymmenen karsintalohkon voittajat ja neljä parasta kakkosta pelaavat ottelupareittain kaksiosaisen
jatkokarsinnan, jonka voittajat (7)
selviävät kahdeksan joukkueen
EM-lopputurnaukseen. Vuonna
2009 pelattavan lopputurnauksen
isäntämaa Ruotsi pääsee automaattisesti EM-kisoihin.
Lohkotilanne
Suomi
Tanska
Skotlanti
Slovenia
Liettua
Pekka#63

JÄSENEDUT 2008
- HJK:n kausikortti Finnair Stadiumin kannattajakatsomoon (Silverin eli aurinkokatsomon lohkot 136 ja 138)
hintaan 60 euroa. Kausikortteja myydään vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Fanikausikortilla pääset Forzan
katsomoon kaikissa HJK:n kotiotteluissa Veikkausliigassa. Tällä kaudella HJK:n kotiottelut Suomen Cupissa
eivät sisälly kausikortin hintaan, mutta jäsenille pyritään
saamaan reilu alennus cupin pääsylippuihin. Huomaa
säästö – Forzan jäsenyys ja kausikortti yhteensä 80 euroa,
halvin normaalikausari Silver-katsomoon 125 euroa!
- Jäsenkortilla saat ostaa yhden irtolipun/kotipeli Silverkatsomoon 7 eurolla.
- Jäsenkortilla 15 % alennus
kaikista tuotteista HJK:n
fanitavaramyymälässä.
- Jäsenkortilla ilmainen
sisäänpääsy HJK:n Naisten
Liigan kotiotteluihin.
- Todella edulliset vieraspelimatkat.
- Alennuksia Forzan kannattajatuotteista.

6501
6411
5311
6114
7016

9-5
11-2
11-4
3-10
2-15

15
13
10
4
1

- Luonnollisesti saat myös tyylikkään laminoidun Forza
HJK:n jäsenkortin.
- Jäsenhintaiset juomat Pub Fidelistä.

kuva JM-07
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Markus Halsti:

Suora puhe auttaa kehittymään
Forzine tavoitti entisen HJK:n monivuotisen luottotopparin Markus
Halstin GAIS:in etelänleiriltä Vilamourasta, Algarvesta, Portugalista
maaliskuun puolivälissä, jossa joukkue kunnostautui mm. pelaamalla
tasapelin Allsvenskanin kärkiporukan
Djurgårdenin kanssa. Halstin sopeutuminen uuteen joukkueeseen ja tutustuminen sen kannattajakuntaan
on toteutunut hyvin. Odotettavissa
olevasta luottamuksesta kertoo uuden
pelipaidan numero 4. Make oli myös
HJK-aikoinaan tunnettu sekä suorapuheisuudestaan että hyvistä väleistään joukkueen kannattajien kanssa.
Tässä haastattelussa hän jatkaa tuttua
linjaa.
Jo muutaman vuoden ajan Sinusta on vahvasti puhuttu nykyisten A-maajoukkuetopparimme
Sami Hyypiän mantteliperijänä?
Miten näet mahdollisuutesi nyt
seurasiirron jälkeen tämän asian
suhteen?
Seuran valinnassa tärkein kriteeri
oli että saisin enemmän kovia otteluita joukkueessa jossa kuitenkin
pelaisin avauksessa ja olisin yksi
ratkaisupelaajista joten uskon että
siirtyminen tänne auttaa minua
pääsemään eteenpäin pelaajana ja
täten myös parantaa mahiksia Amaajengin osalta. Vertaaminen Samiin on tietysti hyvin imartelevaa
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edustaa maataan ja tuntui todella
hyvältä kuunnella Maamme-laulu Kreikkaa vastaan. En niinkään
edes jännittänyt vaan enemmänkin odotin pelin alkua jotta pääsisin lopultakin pelaamaan ekan
A-maaottelun. Pelistä jäi mieleen
vastustajan maalit ja omat mokat,
jotka jää, paha kyllä, aina mieleen.
Ja positiivisena asiana oma pieni
kynäys keskialueella Köpille.
Uskotko Suomen mahdollisuuksiin päästä jatkoon syksyllä alkavissa MM-karsinnoissa?
Tottakai uskon mahdollisuuksiin päästä jatkoon, kaikki jengit
lähtevät samalta viivalta ja viime
karsinnoissa nähtiin että pystymme saamaan pisteitä myös isoilta
joukkueilta heidän kotikentällään.
Jokainen piste on tietysti kovan
työn takana mutta sama se on kaikilla jengeillä.

mutta meiän välissä on vielä melkoinen kuilu.
Onko A-maajoukkueessa pelaaminen Sinulle henkilökohtaisesti
tärkeä asia? Kuuntelit ensi kertaa
Kreikka-ottelussa Maamme-laulua
A-maajoukkuepelaajana.
Miltä tuntui? Jäikö tuosta pelistä
Sinulle jotain tärkeää mieleen?
Onhan se tietysti tärkeä asia saada

Millaisia tavoitteita olet asettanut
omalle pelaajaurallesi kokonaisuutena?
Tietysti päästä esiintymään maajoukkueessa mahdollisimman paljon sekä pelata jossakin Euroopan
isoista liigoista. Tavoitteeksi voisi
myös lukea sen että pystyisin pelaamaan niin kauan kuin haluan
enkä joutuisi loukkaantumisen
takia lopettamaan uraani ennenaikaisesti.
Teit Ruotsin pääsarjassa pelaavan
göteborgilaisseura GAISin kans-

sa kolmivuotisen sopimuksen.
Ovatko ajatuksesi ja toiveesi jo
Etelä-Ruotsia pidemmällä? Suuri
haaveesi on pelata Espanjan liigassa?
Ei, kyllä ajatukset on ihan täällä
Allsvenskanissa, on paljon vielä
tekemistä jotta pääsisi pelaamaan
etelämmäksi mutta unelmana ois
tosiaan päästä pelaamaan La Ligassa, joukkueella ei niinkään olisi edes väliä mutta ei kyllä olisi
ongelmaa pelata joko Barcassa tai
Realissa.
Miten olet kotiutunut Göteborgiin? Miten kaupunki eroaa Helsingistä?
Sain juuri kämpän joten kotiutuminen on vasta päässyt kunnolla
vauhtiin. Itse kaupunki on todella kaunis, melkein Helsingin veroinen. Auttaa todella paljon että
kummatkin ovat suurinpiirtein
samankokoiset ja myös meren läheisyys on tärkeää minulle. Muutenkin tuntuu että kaupungit ovat
aikalailla samanlaisia joten sopeutumisessa ei pitäisi olla ongelmia,
toivottavasti.
Pelasit HJK:n eri joukkueissa
pitkään ja tunnet seuran hyvin.
Nyt olet ehtinyt muutaman kuukauden ajan tutustua GAISin toimintaan ja organisaatioon. Miten
vertaisit näitä kahta keskenään ja
millä osa-alueilla HJK:n pitäisi
Sinusta seurana kehittää toimintaansa?
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Alkuun voi heti sanoa että HJK:
n antamat puitteet harjoitteluun
ovat todella hyvät enkä ehkä itekään pelaajana arvostanut niitä
tarpeeksi. Täällä on tietysti treenikeskus ynnä muuta mutta HJK:lla
ei todellakaan ole hävettävää.
On kuitenki vaikea verrata näitä
kahta seuraa, ehkä kauden alkaessa saan paremman kuvan koko
GAISin organisaatiosta. Sen verran tiedän että täältäkin löytyy
oma ”Ollis” joka rakkaudesta lajia
kohtaan hoitaa myös seuran asioita omien ﬁrmojensa ohella.
Valmennus vie pelaajaa eteenpäin ja taisit muutamaan otteeseen keskustelussa todeta,
että kaipasit
HJK:n jälkeen
uusia haasteita. Onko tämä
nykyisessä
seurassasi toteunut esim.
valmennuksen
osalta?
Mitä uutta on
tullut verrattuna
HJK:n
valmennuskuvioon? Miten hyvin valmennusporras on
päässyt perille vahvuuksistasi ja
heikkouksistasi pelaajana?
No tietysti on tullut paljon erilaisia harjoitteita ja näkökulmia esille
täällä uusien valmentajien takia.
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Ollaan käyty läpi myös paljon samoja asioita kuin mitä Suomessa,
mutta ne on käyty läpi ehkä hieman yksilöllisemmin ja tarkemmin. Hyvänä esimerkkinä ekat kolme viikkoa jolloin pallotreeneissä
pakit treenasi pelkästään omia
harjoitteita ja hyökkääjät omiaan.
Valmentajien kanssa on käyty monesti läpi henkilökohtaisia, kehitettäviä asioita; mistä löytyy kehitettävää, mitkä ovat vahvuuksiani.
Olemme puhuneet niistä hyvinkin
suoraan mikä mielestäni on ainoa
oikea keino kehittyä. Mun mielestä me ollaan pitkälti samaa mieltä
kyseisistä asiosta. Ei varmasti ole
yllättävää että heidänkin mielestä
minun isoin puute
löytyy fysiikasta.
Seurasitko ruotsalaista
futista
tiiviisti ennen sopimustasi GAISin
kanssa?
Millainen kuva Sinulle
oli siitä syntynyt?
Onko tämä ennakkokuva tähän
astisten kokemustesi mukaan toteutunut?
En
itseasiassa
seurannut sen tarkemmin. Olin
kyllä kuullut monelta pelaajalta
että joukkueissa vallitsee hyvin
positiivinen kulttuuri ja se kyllä
pitää paikkansa ainakin GAISissa, tietysti meidän pitää pelata

hyvin erityisesti joukkueena jotta
pärjäisimme liigassa isoja vastaan
joten ei ihmekkään että on näinkin
kannustava ilmapiiri. Muuten ei
sen kummempia eroja peleissä tai
treeneissä ole, ehkä jokapäiväinen
työ tehdään hieman tarkemmin.
Millaiset tavoitteet uudella joukkueellasi on alkavalla kaudella?
Seuran tavoite tällä kaudella on
sijoittua kahdeksan joukkoon, ensi
kaudella neljän ja parin vuoden
päästä jo taistella mestaruudesta,
joten tavoitteita siis riittää, mutta
kuitenkin ne ovat mielestäni tavoitettavissa. Nyt alkavalla kaudella
liigan alusta voi tulla vaikea ,koska meillä on kymmenen uutta pelaajaa sekä uudet valkut. Uskomme kuitenkin että pystymme heti
alusta alkaen pelaamaan omaa
peliämme.

Kun kysyin suostumustasi tähän
haastatteluun, kerroit olevasi
juuri menossa tapaamaan GAISin kannattajia. Miten he ovat ottaneet Sinut vastaan?
Kaiketi hyvin, ainakin pelaajien
mukaan. Heh, ruotsi ei ihan vielä
taivu niin hyvin että ymmärtäisin
kaikki tekstit. Se on tullut selväksi
että faneilla on todella positiiviset
muistot suomalaispelaajista, kiitos
1980-90 -luvuilla pelanneille suomalaispelaajille. GAIS on ns. työläisten joukkue joten kova työnteko on kovassa arvossa fanien
silmissä.
Mikä on paras muistosi HJK-vuosiltasi? Entä ikävin?
Ikävimpiä muistoja ovat tietysti
pahimmat
loukkaantumiset(jal
kapöytä) ja koko viime kausi, ei
mennyt ihan putkeen. Parhaim-
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pana varmasti kausi 2004 ennen loukkaantumistani, joukkue
pelasi hyvin, niin yksilötasolla kuin kokonaisuutena, muutenkin juuri se aika ja pelikaverit on jäänyt parhaiten mieleen.
Nyt kun voit sanoa suoraan, niin
millaisena pidit Finnair Stadiumin pelialustaa? Oliko siitä
haittaa pelaamisellesi? Entä saako HJK joukkueena siitä jotain
kotietua?
En näe että HJK saisi siitä hyötyä,
ehkäpä jopa päinvastoin koska jos
pelejä on tiuhaan tahtiin niin pe-

laajat joutuvat vaihtamaan alustaa
monta kertaa viikonkin sisällä ja
sen kyllä tuntee kropassa.
Alustahan on tosi hyvä liigan
alussa sekä lopussa, silloin siinä
on todella hyvä pelata nurmien
ollessa heikossa kunnossa. Kesällä
lämmön ollessa +25 se ei sitten todellakaan tunnu mukavalta, mutta
ei se minulle mikään suuri ongelma koskaan ollut. Tietysti mun
pahat loukkaantumiset sattuivat
juuri tekonurmella mutta ne eivät
tainneet johtua siitä.
Keräätkö jalkapalloon liittyviä
matkamuistoja
pelireissulta tms? Jos, niin
mikä niistä on Sinulle
tärkein?
Tää oli easy, eli tietysti tärkein tähän asti on
mun ekan A-maaottelun
pelipaita. Ja kyllähän sitä
tulee
saatua/kerättyä
aina kaikenlaista kamaa
muistox, pari laatikollista
krääsää on jo kerääntyny
varastoon.

Halsti Pub Fidelissä fanien tentattavana
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Kuka on tärkein esikuvasi jalkapalloilijana?
Mul ei itseasias oo ollut
yhtä ainoata esikuvaa,
pienempänä fanitin Fernando Renondoa mutta
sittemmin monia muita pelaajia, tietysti Sami
Hyypiä on sen listan
ylimpänä vaikka se vä-

hän kornilta kuulostaakin.
Aloitit peliurasi aikanaan Vuosaaren Viikingeissä. Mitä tämä
seura merkitsee Sinulle nyt?
Viikkarit merkitsee vieläkin paljon, siellä sain ekan kosketuksen
fudikseen ja olen vieläkin samalla
tiellä. Valkuista erityisesti Sivenin
Artsi on jäänyt mieleen. Siltä ajalta
on myös paljon hyviä muistoja. Ei
tarvinnut stressata kunhan vaan
juoksimme pallon perässä. Toivottavasti ne nousee takaisin liigaan
koska paikallispelit on aina erityisen tärkeitä pelaajille, varmasti
myös faneillekin.
Minkä kirjan olet lukenut viimeeksi? Mitä pidit siitä?
Neil McCormick: Bonon Duppelgängeri. Ei niin hyvä kuin odotin,
U2-fanina se piti kuitenki lukea.
Kävit useamman kerran Forza
HJK:n tilaisuuksissa, kauden
päättäjäisissä ja pelin jälkeisissä
tapaamisissa. Opimme tuntemaan
Sinut suorapuheisena ja välittömänä tyyppinä, jota oli helppo
lähestyä. Mikä merkitys Forzalla
oli Sinulle henkilökohtaisesti?
Tottakai teillä oli tärkeä rooli, te
luotte tunnelman kotipeleissä
mikä on pelaajille erittäin tärkeää
ja saa jokaisen yrittämään vielä
kovemmin. Yritin myös kentän ulkopuolella näyttää sen,kertomalla
rehellisen mielipiteeni ja olemalla
helposti lähestyttävä teille. Ja pi-

täähän sitä välillä ottaa myös kritiikkiä vastaan.
Jos pelaat jonakin päivänä Barcelonan paidassa Camp Noulla,
niin kutsutko koko Forzan vapaalipuilla jotain matsia seuraamaan?
Siis kun pelaan... No, jos joskus
pelaan ja Forzan lukumäärä ei oo
noussut pilviin niin tottakai kutsun.
Jollei jalkapalloa olisi, mitä luulisit nyt tekeväsi?
Jaa-a, pahin sit vikax... No, asuisin jossain lämpimässä maassa ja
tekisin hanttihommia baarissa ja
nauttisin joka ilta rannalla auringonlaskuista ja elämästä. Hyvin
todennäkösesti...
JM-07

Kuvat : JM-07 ja MiG

Halsti siirtyi Malmö FF:ään
Haastattelun teon jälkeen 30.3.
Halsti siirtyi yllättäen suurseura
Malmö FF:n riveihin vuoteen 2012
ulottuvalla sopimuksella.
- Olen viihtynyt hyvin GAIS:ssa
ja mennyt vuorokausi on saanut
pään aika pyörälle. Sikäli kuin ymmärrän, tässä on nyt kolme tyytyväistä osapuolta. Näen Malmön
suurena haasteena ja haluan päästä mukaan kuvioihin välittömästi,
Halsti kertoi Malmön kotisivuilla.
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ALESSANDRO ALTOBELLIN
TUULETUS OLIKIN LAIMEA?
Aki Riihilahti, joka pelasi HJK:n
edustusjoukkueessa vuosina 1995
- 1998, vastasi yhteentoista pikakysymykseen Forzinelle.
Miltä tuntuu olla töissä ”Eläintarhassa”?
- Jalkapallo on aina aikamoinen
lastentarha, joten ei Djurgårdenkaan siitä paljoa eroa. Tuntuu aina
hyvältä pelata jalkapalloa perinteikkäässä seurassa.

Oliko HJK:n 1-0 voittomaali
CL-karsinnassa Metziä vastaan
vuonna 1998 kaikkien aikojen
kaunein maali?
- Hahaa... Ehkä ainostaan minun
kategoriassani. Toisaalta minulle
maalin tärkeys onkin osa sen kauneutta.
Milloin Aki Riihilahti nähdään
taas HJK:n pelipaidassa?
- Minulla on HJK:n pelipaita päällä vähintään pari kertaa vuodessa puistopeleissä.
Mikä maa voittaa EM-kisat
ensi kesänä? Entä maalikuninkuuden?
- En ole päättänyt vielä.
Kengän numerosi, merkki
ja kumpaan jalkaan laitat
bläägän ensin?
- Jokainen itseään kunnioittava jalkapalloilija tietää, että
Niken Total 90 pannaan aina
ensin oikeaan jalkaan. Vasurilla ei ole muuta väliä, kunhan
se on 42.
Pitäisikö Finnair Stadiumille
palauttaa luonnonnurmi?
- Ehdottomasti.

Ennustaja kertoi, että teet Suomen voittomaalin 11.7.2010 Johannesburgissa saksipotkulla
ylänurkkaan. Millaisen tuuletuksen näemme?
- Tämän profetian toteutuessa jää
Altobellin 1982 tuuletus hysteerisyydessään historiaan laimeana
Riihilahti lightina. Tosin voi olla
myös että sydän voisi pysähtyä
tällaisena taivaallisena hetkenä.
Luetko internetin keskustelupalstoja? Mikä on nimimerkkisi
Futisforumilla tai JuttuKlubilla?

- Jalkapallosta voi ja pitää keskustella, on hienoa että tällaisia
futiskulttuurillisia kanavia on
olemassa. Valitettavasti kuitenkin
pelaajana pitää keskittyä omaan
tekemiseen ja ottaa palaute operatiiviselta osastolta ja muilta asiaani omistautuneilta, joten keskustelen ja vastaan kysymyksiin vain
omien sivujeni kautta.
Kuvaile yhdellä sanalla eri maiden kannattajakulttuuria
- Suomi: SUSHI
- Norja: VILLAPAITA
- Ruotsi: PEPSI-MAX
- Englanti: MOOSES
- Saksa: ROSOLLI
Mikä sinusta tulee isona?
- Onnellisen perheen isä.
Terveisesi Forzalle?
- Kun tunnustaa ylpeänä
värejään, ei voi koskaan
hävitä.
Ägän saavutuksia:
Suomen mestari: 1997
SM pronssi: 1995
Suomen cup: 1996, 1998
Liiga cup: 1996, 1997, 1998
Nuorten Suomen mestaruus:
1991, 1992, 1993
Ruotsin Allsvenskan pronssi:
2007
Kysymykset: Forza HJK
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TIFOT
2008
Ma 28.4. MIFK -HJK – Iso banderolli, jossa Ahvenanmaan
kartta on sinivalkoraitainen.
Su 4.5. HJK - KTP - Perinteinen lipputifo. Kaikki liput
katsomoon ja myös omat liput mukaan.
Ma 19.5. HJK - TamU - Kaulaliinameri. Kaikki ottavat omat
kaulaliinat mukaan katsomoon.
To 22.5. Honka - HJK – Kaaos-tifo
Ke 2.6. TPS - HJK - Valtava kaaos-tifo, eli katsomossa kaikki
liput, kreppirullia sekä konfetti-tykkejä.
Su 27.6. HJK - MIFK – Jokaiselle pyritään tekemään pieni
Suomen lippu. Ota myös omat Suomen lippusi mukaan!
Su 5.10. TPS - HJK - Iso banderolli jossa on Suomen kartta
ilman Turkua.
Su 26.10. HJK - FC Lahti – Mestaruusjuhlat alkaa!
Tifot eivät ilmesty katsomoon itsestään. Lippujen, banderollien
yms. tekemiseen tarvitaan talkooporukkaa. Tifoja suunnitellaan ja valmistellaan Hämeentie 42:n lähellä olevassa kerhohuoneistossa. Tifo-toiminnasta ja talkoista vastaa Matias Fredriksson (puh. 050-3384271). Tarkista JuttuKlubilta seuraavien
Tifo-talkoiden ajankohta ja tule mukaan!

Jokainen voi osallistua itse tifon toteutukseen
matseissa. Ota lippusi ja kaulaliinasi mukaan,
tehdään yhdessä Forzan sektiosta Suomen näyttävin!
24
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POHJOISEN PALUU
Tätä kirjoittaessa on omakin futiskausi potkaistu viimein käyntiin,
kun tie vei Ouluun RoPS – HJK liigacup-ottelua seuraamaan. Ottelu
oli ”perinteitä” noudattaen aika
sekavaa alkukauden pelaamista.
Luotetaan kuitenkin siihen, että
esitykset paranevat roimasti kevään edetessä, kun siirrytään ulkokentille ja liigakausi alkaa.
Paljon on puhetta ja keskustelua
riittänyt näin liigakausien välillä
kannatustoiminnan
tulevaisuudesta. Uusia jäseniä yritetään saada toimintaan mukaan alkavaksi
kaudeksi ja keskustelu Forzan
katsomosijainnista käy myös kuumana. Välillä tulee ajatelleeksi,
että onko tosiaankin Forzan tulevaisuus katsomosijainnista kiinni.
Onko pääty ainoa vaihtoehto kehittää toimintaa vai voisiko se onnistua myös itäkatsomosta käsin?
Itse suhtaudun asiaan aika neutraalisti, sillä hyviä ja huonoja puo-

lia on molemmissa riittämiin.

Meille kannattajille tuleva kausi
tarjoaa ennakolta paljon. Vierasmatsit ovat ainakin itselle kannattamisessa se ”suola,” joita aina
odottaa näin kauden kynnyksellä
todella paljon. Ja tulevalla kaudella näitä hienoja vierasotteluita on
riittämiin lyhyiden reissujen lisäksi: Heti kauden alussa Maarianhaminan ja Vaasan reissut, kesällä vuorossa Pietarsaari ja Kuopio
sekä syksyllä kauan odotettu pohjoisen paluu – Rovaniemen reissu. Kolmen vuoden tauon jälkeen
forzalaiset pääsevät, toivottavasti runsaslukuisena, reissaamaan
jälleen yöjunassa Rovaniemelle.
Edellisistä kerroista poiketen nyt
pelataankin pimenevässä Lapin
syksyssä, kun tähän saakka on
yleensä kohdattu aina kesällä.
Joku voisi manata RoPS:n nousua
takaisin liigakartalle, kun helppo ja

Pohjoisen reissulla ajanvietettä riittää myös katsomon ulkopuolella.
Tällä kaudella RoPS - HJK pelataan 28. syyskuuta.
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Forza Rovaniemellä vuonna 2005.
vaivaton matka Vuosaareen vaihtui nyt pitkäksi ja melko kalliiksikin matkaksi pohjoiseen. Omalta
kohdalta Rovaniemen paluu liigakartalle sopii tietysti enemmän
kuin paremmin, sillä onhan täällä
Lapin pääkaupungissa tullut vietettyä jo kohta neljä vuotta. Mukava saada siis vaihteeksi taas yksi
”kotimatsi” ohjelmistoon. Näin
etäkannattajana tuo Klubin seuraaminen ei koskaan ole ollut se
halvin harrastus. Parhaina vuosina
pelkästään kotimaan matkoihin on
mennyt lähemmäs 1000€ ja lukemattomia vuorokausia Rovaniemi
– Helsinki yöjunassa, joten mukavaa vaihtelua välillä nähdä Klubi
Rovaniemellä. Vaikka matkustaminen hauskaa onkin, niin välillä
on ollut hieman vaikeaa perustella
tyttöystävälle, että miksi sitä lähdetään Helsinkiin kolmatta kertaa kuukauden sisään katsomaan
futista. No, onneksi ainakin tähän
saakka ymmärrystä on riittänyt
tähän harrastukseen. Vai pitäisikö
tätä sanoa jo elämäntavaksi?

Edellisillä Lapin reissuilla mukana
olleilla on varmasti paljon muistoja näistä matkoista. Aika monelle
ne ovat olleet kauden kohokohtia.
Ja tunnelmat ovat hieman sensuuntaisia, että aika moni odottaa
jo syksyä ja Rovaniemen matkaa.
Toivottavasti myös moni uusi matkaaja löytää tiensä Rovaniemelle.
Jopa Rovaniemen kaupunginhallitus on ollut niin innoissaan forzalaisten syksyisestä invaasiosta,
että on päättänyt nyt rakennuttaa
Keskuskentälle valot, jotta me varmasti näemme matsin hyvin syksyn pimenevässä illassa!
Odottavin tunnelmin siis liigakautta kohti. Paljon hienoja matseja on tulossa täynnä panosta, varhaisesta keväästä aina myöhäiseen
syksyyn saakka. Toivottavasti me
forzalaiset jaksamme antaa tukemme Klubille koko kauden ajan.
Kannustus on tietysti tärkeää kotimatseissa, mutta erityisen tärkeää
varsinkin vieraissa, aina Maarianhaminasta Rovaniemelle saakka.
Nähdään matseissa!
Heikki84

kuvat Kinkladze

Kirjoittaja on Forzan HJK:n pohjoisimpana asuva jäsen. Matkaa Klubin
kotipeliin tulee 815 kilometriä - yhteen suuntaan.
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Jarno Parikka:

KASASSA LOISTAVA JOUKKUE

Mikä on mieleenpainuvin ottelu
tähänastiselta uraltasi seurajoukkueen paidassa? Entä maajoukkueessa?
No niitä on monta, varmasti ensimmäinen peli jää aina mieleen ja
peli missä olen tehnyt ensimmäisen maalini. Mutta parhaat muistot toissa vuoden Suomen cupista,
jossa tein ensin kaksi maalia Lahtea vastaan ja seuraavalla kierroksella jatkoajalla TamUa vastaan.
Lopulta voitimme koko cupin!
Maajoukkueessa U17-MM kisojen
avauspeli, huikea kokemus! Seurajoukkueessa myös HJK-Honka
peli täydellä Finnair-stadiumilla.
Minkälaisen HJK:n tulemme näkemään alkavalla kaudella?
Paremman kuin viime vuonna.
Sekä pelillisesti että tuloksellisesti.
Uudistunut ja nälkäinen joukkue!
Mitkä ovat henkilökohtaiset
tavoitteesi tulevalla kaudella?
Mestaruus! Ja menestyä Cupissa.
Haluan myös itse kasvattaa omaa
asemaani pelaavassa kokoonpanossa. Ja tehdä maaleja.
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Veikkauksesi siitä mikä tulee
olemaan oma maalimääräsi Klubin edustuksen paidassa? Vaikea
sanoa, peli kerrallaan. En ole päättänyt mitään tarkkaa maalimäärää
mikä on riittävä. Toivottavasti teen
tarpeeksi!
Millaisen vastaanoton ”uudet”
pelaajat ovat saaneet ns. kokeneempien Klubipelaajien keskuudessa?
Todella hyvän! Kaikki hyviä tyyppejä! Meillä on nyt kasassa loistava joukkue!
Omat arvauksesi tulevasta mitalikolmikosta?
HJK (mestari), TamU, TPS
Muurinen palasi HJK:n valmennukseen jo viime vuoden loppupuolella. Minkälaista muutosta
hän Klubin pelityyliin on tuonut?
Yksinkertaistanut tiettyjä asioita, toisaalta taas ollaan käyty läpi
malleja pelaamiseen. Rohkeaa peliä. on tärkeää että pelaajien itse
luottamus on korkealla.
Missä vaiheessa tiesit haluavasi
futaajaksi?
Kai mä oon aina halunnut! Tossa
14 vuotiaana aloin panostaa täysillä futikseen.

Esikuvasi jalkapalloilijana?
Dennis Bergkamp
Nimeä mielestäsi parhaat pelaajat,
joiden kanssa olet tähänastisen
urasi varrella pelannut?
Antti Pohja, Mika Nurmela, Roman
Eremenko ja Perparim Hetemaj
Mikä vieraspaikkakunta sytyttää
parhaiten?
Jotenkin itse tykkään Kotkasta.
Missä eurooppalaisessa liigassa
haluaisit tulevaisuudessa pelata?
Ulkomailla on haaveet ja tavoitteet. Ei liigasta niin väliä! Oon
Englantia aina kuitenkin eniten seurannut, ja siitä pitänyt.

kohdallasi ajankohtaiseksi?
Kun on pelannut ensin riittävän
hyvin Suomessa ja riittävän kauan!
Todellinen läpimurto ensin täällä.
Kannattajien merkitys sinulle?
Todella suuri! En osaa edes sanoa
oikealla tavalla. Merkitys on TOSI
iso!
Terveiset kannattajille?
Tulkaa peleihin ja pitäkää ääntä
niin kuin tähän asti! Voitetaan
mestaruus!

Mitkä ovat omat vahvuutesi?
Hyökkäyspään pelaamisessa, ratkaisut, laukaus.
Missä sinulla on eniten parannettavaa?
Tasaisuudessa. Hyvien pelien ja
huonojen pelien erot ovat suuria ja
vaihtelua tulee liikaa. Myös fyysisissä ominaisuuksissa parannettavaa.
Mikä on ollut tähänastisen urasi
suurin vastoinkäyminen? Miten
pääsit siitä ylitse? Loukkaantumiset. Kyllä niistä aina yli pääsee, on
ajateltava positiivisesti!
Milloin uran jatkaminen ulkomailla tulee mielestäsi sinun

Jarno Parikka:

Toisen polven hyökkääjä
Syntynyt 21.07.1986 Vantaalla
Edelliset joukkueet: KoPSe ja Klubi04
Läpimurtoa odotettiin jo kaudella
2005, mutta vakava polvivamma
pilasi tuolloin kauden.
Mukana myös U21-joukkueessa.
Riia Muuri

Kuvat JM-07
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LÄHDE LANDELLE!
Kannusta Klubi voittoon myös vieraskentillä!

HJK pelaa Veikkausliigassa 26 ottelua, näistä puolet landella. Reissuilta on kaikille mukana olleille
jäänyt mieleen valtava määrä upeita muistoja, monia legendaarisia
tarinoita syntynyt ja hauskaa ollut. Joskus on hieman seuraavana
aamuna saattanut päätä kivistää,
mutta aina on selvitty turvallisesti
kotiin.
Tällä kaudella on taas luvassa lukuisia huikeita vierasmatkoja.
Kauden aluksi on ruåtsin kielen
harjoitukset Maarianhaminassa,
jälkipelit tietenkin Ettanissa. Sääli,
ettei sieltä enää saa upeita fudistuoppeja muistoksi.
Toukokuun 8. päivä on aamulla
lähtö Vaasaan. ”Alkaa peellä, lop-

puu aalla, on hianoo olla Pohojanmaalla”, kertoo Klamydia. Samainen yhtye laulaa vaasalaisista
paljon muutakin, mutta väitteiden
totuudenmukaisuuden selvittäminen jääköön jonkun muun seuran
kannattajien tarkistettavaksi, sillä
me matkaamme jo 15.5. Suomen
pe- , anteeksi, Turkuun eli Liiga
Cupin voittajien vieraiksi. Siellä
Inter tarjoaa stadilaisille kolmen
pisteen illallisen.
Landella on tietenkin metsää, ja
Espoossa ainakin yksi puu eli
Honka. Se kaatuu Tapiolan putkikatsomoiden edessä torstaina
22.5. Metroa tai spåraa ei landelle
kulje, joten helpoiten paikalle pääsee dösällä Kampin torilta. Jaakko
heittää Pietarsaaressa kylmän kiven veteen. Me käymme uimassa
paluumatkalla kun Klubi paukuttaa verkot tötterölle Jakobstadissa
FF Jaroa vastaan juhannuksen jälkeisenä torstaina.
Heinäkuussa matkataan uudestaan Turkuun. Raitapaidoista ei
liene stadilaisille mitään vastusta,
joten kaikki pisteet lähtee Stadiin
ja maljat sille otetaan paluumatkalla – jotkut ehkä tekee sen jo
menomatkalla. Tästä vastus vain
helpottuu, sillä Lahden hiihtosta-
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dionilla odottaa täyspotti Klubia
kauden ensimmäisessä viikonloppuna pelattavassa vierasottelussa.
Otteluohjelma ei todellakaan ollut
vierasmatkaajille
suosiollinen...
Suomen
hiihtopääkaupungista
matkaamme iloisina takaisin Stadiin, kolme pistettä ja kunniaa taas
mukana.
Elokuu tuo tullessaan Kotkan matkan. Ahtaajat eivät pysty Klubin
menoa pysäyttämään. Laulu raikaa, ja lopussa tulee tietenkin Nappulakengät. Sitten kutsuukin kalakukot ja Kuopio. Magnum Areenalla maistuu muukin kuin jäätelö
eli mukava elokuinen sää, kylmä
juoma ja Klubin maalit. Klubissa ei
enää Savolaisia pelaa, joten savolaisilta on mukavaa viedä pisteet.
Elokuun viimeisenä päivänä sitten dösämme tie
vie Manseen. Tampereen
pelaajien on syytä harjoitella Särkänniemessä miltä tuntuu olla karusellissa. Klubi aikoo nimittäin
pyörittää oikein kunnolla
viime kauden mestaria.
Syyskuussa on syytä
nähdä Myllykoski. Paperitehtailla ei Suomessa
hyvin mene, eikä tässä pelissä MyPallakaan. Roihan hattutemppua
ei kannata jättää väliin vaan tulla
mukaan katsomaan se. Rovaniemi
sai taas kerran liigalisenssin. 28.9.
voi nähdä maailman kahdeksan-

nen ihmeen – valot Rovaniemen
Keskuskentällä! Yöjunalla pääsee
kätevästi pohjoiseen ja takaisin
etelään. Napapiirillä kannattaa
muistaa syödä, sekä varoa, poroja.
Kauden viimeinen vierasottelu onkin ”rakkaan” Hakan luokse. Siellä
on nähty pyykkipoikia forzalaisten
nenissä, riemukkaita voittoja, ehkä
joku tappiokin joskus esihistoriassa. Nyt Valkeakosken hajut tuntuvat kuin ruusun tuoksulta. Kulta
kimaltaa jo silmissä, sillä tämän
jälkeen on enää vastassa lahtelaiset kotona ja tietysti Suomen Cupin ﬁnaali. Tuplien heitto kentälle
sallittu, kunhan ei jää kiinni.
Bebeto
kuvat JM-07 ja Markku Pihlaja

Vierasmatkojen hinnat ovat 12-25
euroa. Tarkempia tietoja löydät
osoitteesta www.forzahjk.net
Ilmoittautua voit myös sähköpostilla: info@forzahjk.net
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LIITY FORZAAN
Liity joukkoomme kannattamaan Suomen parasta jalkapalloseuraa!

Aina kotona - aina vieraissa
Forza HJK on yli satavuotiaan Veikkausliigajoukkue HJK:n virallinen
kannattajaryhmä.
Sen jäsenet kannustavat
suosikkijoukkuettaan
niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä, sekä
Stadissa että landella. Repertuaariin kuuluvat hyvähenkisen kannatuksen
muotoina laulut, huudot,
banderollit, lakanat, tifot
ynnä muut tavat tunnustaa väriä.
Sinivalkoisen stadilaisen joukkueen kannattajien internet-sivuilta,
www.forzahjk.net löydät tietoa yhdistyksen ja kannattajaryhmän
toiminnasta, jäsenyydestä, alennuksista ja muista eduista
sekä vieraspelimatkoista. Lisäksi sivuilta löydät vilkkaan
keskustelupalstan, JuttuKlubin, sekä runsaasti kirjallista ja
kuvallista materiaalia.

Liity jäseneksi!
Liity Fan Club Forza HJK ry:n jäseneksi ja ota ilo irti
loistavista jäseneduistamme. Jäsenmaksut ovat aikuisilta
20 euroa ja vuonna 1992 syntyneiltä sekä nuoremmilta
12 euroa. Jäseneksi voit liittyä osoitteessa www.forzahjk.
net tai ennen ottelua Pub Fidelissä sekä otteluiden aikana
Forzan sektiossa Finnair Stadiumilla.

