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SONY VAIO VGN-FS495VP
Intel Pentium M740, 512 Mt keskusmuistia, 100 Gt kiintolevy, DVD+-RW Dual layer, 15.4” WideXGA-
näyttö, nVidia GeForce Go 6400 128 Mt, WLAN, verkkokortti, modeemi, Windows XP Pro UK. 40262

1199€

BOSCH PÖLYNIMURI BSG 71835
Liitäntäteho 300 W – max. 1800 W. Hiljainen käyntiääni 74 dB. Elektroninen imutehon 
säätö. Ergonominen kädensija. Teleskooppiputki, jossa liukumansetti ja lukitus. Air-
Clean-HEPA -suodatusjärjestelmä. Pölypussin vaihtotarpeen osoitin. Tauko- ja säily-
tyspidikkeet. Työskentelysäde: 10 m. Paino ilman varusteita 5,7 kg. 35643

199€

KAUPAN PÄÄLLE!
Johdoton sauvasekoitin 
BOSCH MIXXO MSM6A20 

(Arvo 69,90 €)  

Digiviritin (T)

32” LCD

SONY LCD-TV KDL-32S2010K
Digivirittimellä (T) varustettu HD-valmis LCD-televisio. Bravia 
Engine Pro, digi taalinen kampa fi ltteri, teksti-TV:ssä 700 sivun 
muisti. Monipuoliset liitännät mm. 2 RGB-scarttia, HDMI, kom-
ponentti. Pöytäjalusta sisältyy hintaan. 41137

1689€

SONY MP3-SOITIN 
NW-A1000 LILA                  
Tyylikäs ja monipuolinen MP3-soitin. 
6 Gt kovalevy, 1,5” selkeä näyttö, 
yhdellä latauksella jopa 20 tuntia 
toiminta-aikaa. 42016

199€

SONY ERICSSON K610 I SILVER
Tämä pieni ja ohut 3G-puhelin sisältää kaikki nopeaan ja 
laadukkaaseen viestintään tarvittavat ominaisuudet. Voit 
soittaa videopuheluita, kuunnella ja katsella musiikkia tai 
videoleikkeitä mediasoittimella, ottaa kuvia 2 Mp kameralla, 
siirtää tietoa esim. Bluetoothin tai USB:n avulla. PC-synkro-
noinnilla voit päivittää yhteystiedot sekä kalenterin. 41970

299€

Kun haluat laatua, josta on iloa vielä pitkään kannattaa piipahtaa ONOFFiin.

SÄÄSTÄ 200 €
Norm. ONOFF-hinta 1399 €
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Kausi on jo tätä kirjoitettaessa ylit-
tänyt puolivälin krouvin hyvän aikaa 
sitten ja HJK:n joukkueet ovat hyvis-
sä asemissa mestaruustaistoa ajatel-
len – niin miehet, naiset kuin juni-
oritkin.

Veikkausliigassa Klubin miehis-
tö on saanut pelinsä kulkemaan ja 
noussut mukaan mestaruustaisteluun. 
Heinäkuussa palaset loksahtivat koh-
dalleen ja tulosta alkoi syntyä komeaa 
tahtia. Kukaan ei voi nyt sanoa, että 
HJK pelaa tylsää futista. Jo pelkät nu-
merot puhuvat puolestaan – kuudessa 
peräkkäisessä ottelussa 19 maalia, ei-
kä yhtään omiin. HJK:n ottelut ovat 
olleet vauhdikkaita, runsasmaalisia ja 
yleisöystävällisiä.

HJK:n kotiotteluissa on tuota ilois-
ta jalkapalloviihdettä käynyt seuraa-
massa ennätyksellisen paljon yleisöä. 
Klubin peleissä on viihdytty, koska ih-
miset ovat tulleet takaisin katsomoi-
hin kerta toisensa jälkeen ja yleisö-
keskiarvo pyörii 6 000 katsojan huja-
koilla. Tällä vauhdilla Klubi kirjaa lii-
gan yleisöennätyksensä aivan uusille 
lukemille. HJK–Honka-ottelussa ri-
kottiin jo yksi ennätys, kun Finnair 
Stadiumilla paikalliskahinaa seurasi 
täysi stadion (10 770 katsojaa). Toi-
von mukaan myös syksyn klassikko-
ottelut saavat yleisön samalla tavoin 
liikkeelle ja hinaavat katsojakeskiar-
voa vielä korkeammalle.

HJK:n naisten joukkue on myös 

erinomaisissa asemissa uusiakseen 
mestaruutensa Naisten SM-sarjas-
sa. Kotoisen liigan haasteiden lisäk-
si HJK:n naiset mittelevät parhaillaan 
maineesta ja kunniasta UEFA-cupis-
sa. Arvostuksesta seuraa kohtaan ker-
too myös se, että UEFA antoi HJK:lle
järjestettäväksi yhden UEFA-cupin 
osaturnauksista syyskuussa. Tuossa 
turnauksessa vastassa on mm. hal-
litseva naisten UEFA-cupin mesta-
ri Frankfurt, jolla on riveissään useita 
maailman ja Euroopan mestareita.

HJK:n nuorten ja lahjakkaiden pe-
laajien joukkue Klubi 04 on erinomai-
sissa asemissa Ykkösessä, jossa se on 
yllättänyt monet jalkapalloasiantunti-
jat taistelemalla aivan kärkisijoista.

Klubin juniorijoukkueet ovat myös 
olleet vahvassa vireessä. A- ja B-juni-
orit ovat tiukasti taistelemassa Suo-
men mestaruuksista. Nuoremmis-
sa pojissa HJK:n C15 niitti mainet-
ta elokuun alussa voittamalla Salos-
sa pelatun Kai Pahlman -turnauksen, 
C14-pojat veivät elokuun loppupuo-
lella nimiinsä Premier-cupin ja D12 
ikäluokka puolestaan Jurmala-cupin 
Latviassa. Vuonna 1991-syntyneet 
esiintyivät jo aiemmin väkevästi Pra-
hassa järjestetyssä kansainvälisessä 
turnauksessa, jossa HJK taisteli tasa-
väkisesti huippujoukkueita vastaan ja 
hävisi selvästi vain Ajaxille.

Pitkäjänteinen työmme kaikkien 
ikäluokkien ja 2 500 juniorimme pa-

HJK JYRÄÄ KAIKILLA RINTAMILLA
rissa kantaa taas hedelmää. Suoma-
laista jalkapalloa viedään eteenpäin 
juuri sillä jokapäiväisellä nöyrällä 
työllä. Tulokset eivät välttämättä näy 
yhdessä yössä tai parissa kuukaudes-
sa. Vaaditaan paneutumista ja taita-
via osaajia kaikilla valmennuksen ja 
nuorisotyön osa-alueilla. HJK:n lä-
hestyessä 100-vuotisjuhliaan voi yl-
peänä todeta, että se työ, mikä on 
1907 aloitettu, jatkuu myös 2007.

Kari Haapiainen
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KLUBIKISA 2 KYSYMYSTÄ

1. Minkä maalainen Farid Ghazi on?

 A. Suomalainen

 B. Ranskalainen

 C. Algerialainen

2. Millä vuosikymmenellä Atik pelasi HJK:ssa?

 A. 1980-luvulla

 B.  1990-luvulla

 C. 2000-luvulla

Lähetä vastauksesi sähköpostilla markku.peltoniemi@hjk.fi
tai osoitteeseen:
	 HJK	
	 Markku	Peltoniemi
	 Urheilukatu	5
	 00250	HELSINKI

Oikein vastanneiden kesken arvotaan 3 HJK:n kausikorttia kaudelle 
2007 ja 3 HJK:n kaulaliinaa. Liitä vastaukseesi mukaan nimesi lisäksi 
kotiosoitteesi ja puhelinnumerosi, niin voimme olla yhteydessä voiton 
osuessa kohdallesi.

su  10.09.06  klo  18.30  HJK - VPS (Vaasa)
su  24.09.06  klo  18.30  HJK - MYPA (Myllykoski)
su  15.10.06  klo  18.30  HJK - JARO (Pietarsaari)
su  29.10.06  klo  18.30  HJK - TAMPERE Utd 

VARMISTA VEIKKAUSLIIGAN VIIMEISEN KIERROKSEN ALKAMISAIKA WWW.HJK.FI SIVUILTA
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su  10.09.06  
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su  29.10.06  

VARMISTA VEIKKAUSLIIGAN VIIMEISEN KIERROKSEN ALKAMISAIKA 

TAISTELU MESTARUUDESTA KIRISTYY  

KAIKKI KATSOMOPAIKAT OVAT KATETTUJA

LIPUT ENNAKKOON LIPPUPALVELUSTA

Seuraavat kotiottelut FINNAIR STADIUMILLA

Ilmoita nyt omat tietosi joko sähköpostilla markku.peltoniemi@hjk.fi

tai postikortilla osoitteeseen HJK, Urheilukatu 5, 00250 Helsinki.

Saat juhlakutsun näyttävään 100-v luokkakokoukseen vuonna

2007. Ilmoita viestissäsi nimesi, kotiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi,

puhelinnumerosi, syntymävuotesi sekä lyhyt kuvaus siitä, miten ja

milloin olet osallistunut HJK:n toimintaan.

Kaikkien ilmottautuneiden kesken arvotaan viisi kausikorttia vuodelle

2007. Voittajat julkaistaan joulun Klubi-lehdessä, lisäksi heille

ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Tervetuloa juhlajoukkueeseen!

Juhlakutsu
Vuonna 2007 HJK täyttää kunnianarvoisat 100 vuotta. Ja sitähän 

tulee juhlia kaikin joukkuevoimin. Tämä on kolmas keräilyeräkutsu 

juhlajoukkuettamme varten. Sinä, joka olet vuosien varrella ollut ta-

valla tai toisella mukana HJK:n toiminnassa vaikkapa valmentajana, 

pelaajana, huoltajana, aktiivisena 

kannattajana, junioritoiminnassa, 

sponsorina, autokuskina ja kannustajana 

kotijoukoille, olet itseoikeutetusti 

tervetullut mukaan. 

Ilmoita nyt omat 

tai postikortilla osoitteeseen HJK, Urheilukatu 5, 00250 Helsinki

Saat juhlakutsun näyttävään 100-v luokkakokoukseen vuonna

2007. Ilmoita viestissäsi 

puhelinnumer

milloin olet osallistunut HJK:n toimintaan.

Kaikkien ilmottautuneiden 

2007. Vo2007. Vo2007. V ittajat julkaistaan joulun Klubi-lehdessä, lisäksi heille

ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

Tervetuloa juhlajoukkueeseen!
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NETTIPALATwww.hjk.fi

Jokaisen HJK:n kotiottelussaan tekemän maalin jälkeen lähetetään taivaalle 
Viking-ilmapallo, jonka löytäjä voittaa Viking Linen Iloisen Itämeren ris-
teilyn. Heinä–elokuun vaiheessa palloja lähti ilmaan peräti kymmenen, kun 
HJK paukutteli viisi maalia sekä FC KooTeePeen että FC Interin verkkoon. 
Nyt niistä on löydetty kaksi. Viking-pallo osui Esa Huuselan silmiin Koi-
vusaaren pursiseuran rannassa, Leena Karlsson äkkäsi pallon niinkin kau-
kaa kuin Siuntion Pikkalan rannasta.

Viking-palloilla
reissuun

Kuvat Jussi EsKola

Viking Linen asiakkuuspäällikkö Sari Wäck iloitsee, 
että palloja on löydetty.

Keskikenttämies Perparim 
Hetemaj’n siirto AEK Ateenan ri-
veihin sinetöitiin torstai-iltapäivällä 
6.7.2006.

Seurojen välillä väännettiin sopi-
musta pitkään ja hartaasti, mutta vii-
mein yhteinen sävel löytyi.

– Olemme nyt päässeet sopi-
muksen ja paperit on allekirjoitettu, 
HJK:n urheilujohtaja Tuomo Saar-
nio kertoi.

– Perpa kävi alkuviikosta lääkärin-

tarkastuksessa, ja hänen henkilökoh-
tainen sopimuksensa astui voimaan 
samalla kun seurojen välinen sopi-
mus saatiin valmiiksi.

Tarkkaa siirtosummaa Saarnio ei 
halua paljastaa, mutta sanoo HJK:n 
olleen korvaukseen tyytyväinen.

– Julkisuudessahan tätä on arvuu-
teltu, ja kuten olen sanonut, koko-
luokka on aika lailla oikea. Olem-
me joka tapauksessa tyytyväisiä saa-
maamme siirtokorvaukseen.

– Ottaen huomioon pelaajan iän 
korvaus on ehdottomasti hyvää ta-
soa.

Kaudella 2005 itsensä läpi lyönyt 
19-vuotias Hetemaj ehti pelata Klu-
bin riveissä 33 Veikkausliiga-ottelua 
ja viimeistellä niissä yhden maalin.

PerParim Hetemaj siirtyi KreiKKaan

Perparim Hetemaj.

HJK:n ja maajoukkueen laitapelaaja 
Essi Sainio on siirtynyt Saksan mes-
tarin 1. FFC Turbine Potsdamin ri-
veihin.

Sainiolla, 19, oli kauden 2007 lop-
puun ulottuva sopimus HJK:n kans-
sa, mutta seurat ovat päässeet siirrosta 

essi sainio 
turbine 
Potsdamiin

Essi Sainio.

Viimeinenkin este UEFA-cupin kar-
sintaottelun HJK–Drogheda Uni-
ted pelaamiselle Finnair Stadiumilla 
poistui, kun UEFA antoi hyväksyn-
tänsä uudelle alustalle.

Odotettu viesti UEFA:lta tuli hei-
näkuun alkupuolella. Finnair Sta-
diumin uusi FIFA 2 STAR -alusta 
on läpäissyt tarkastuksen ja on saanut 
UEFA:n täyden hyväksynnän. Näin 
ollen UEFA-cupin karsinta-avaus 
pelattiin hiukan historiallisissakin 
merkeissä.

– Taisi olla ensimmäinen kerta, kun 
UEFA-cupissa pelattiin tällä kahden 
tähden alustalla, sanoo HJK:n toimi-
tusjohtaja Kari Haapiainen.

Uutta alustaa Finnair Stadiumilla 
alettiin asentaa kesäkuun alussa, mut-
ta hanke on toki ollut vireillä jo pit-
kään. Nyt saatu virallinen hyväksyntä 
on monen tahon kovan työn tuloksen 
hedelmä.

– Hienoa työtä ovat tehneet niin 
FIFA, Palloliitto, Finnair Stadium 
kuin HJK:kin. Nyt kaikki on kun-
nossa, kiittelee Haapiainen.

Finnair Stadiumilla on FIFA 2 STAR -alusta.

Finnair stadiumin alustalle 
loPullinen HyväKsyntä

yksimielisyyteen ja Sainio on ollut va-
paa edustamaan Potsdamia 1.7.2006 
lähtien.

Töölössä tehtiin 6.7.2006 historiaa, 
kun Finnair Stadiumin katsojaennä-
tys laitettiin uusille lukemille täpö-
täydellä katsomolla.

Finnair Stadiumilla edellisen ja ai-
noan kerran 10 000:n raja Veikkaus-
liiga-ottelussa oli rikottu kaudel-
la 2000 silloisessa paikallisottelussa 
HJK–FC Jokerit. Tuota ottelua seu-
rasi 10 303 katsojaa.

HJK–Honka-ottelussa tupa oli täy-
si eli ottelua seurasi 10 770 katsojaa. 
Se siivitti myös kotijoukkueen kau-
den parhaimpaan esitykseen ja 3–0-
voittoon.

Kuten paikan päällä olijat tietävät, 
Stadiumilla saattoi näkyä muutama 
tyhjä penkki, mutta vastaavasti väkeä 

oli kertynyt jokaisen katsomonosan 
tasanteille katsomaan seisaaltaan pe-
liä. Näin ollen 10 770 on todellinen 
katsojaluku, eikä vain jaettujen lippu-
jen määrä.

HJK kiittää kaikkia ennätykseen 
osallistuneita ja toivottaa lämpimästi 
seuraamaan mielenkiintoisia ja vauh-
dikkaita liigapelejä myös jatkossa.

Katsojaennätys täydellä stadionilla
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TeksTi Pasi Heikkilä

kuvaT Jussi eskola

Jalkapallon peluun lopettamistakin ennen 
Suomeen tuloaan miettinyt HJK:n 

algerialaishyökkääjä Farid Ghazi on pelannut 
itsensä Veikkausliigan eliittihyökkääjien 

joukkoon. ”Rudi” on osoittanut olevansa todella 
kovan luokan pelimies, monipuolinen 

hyökkääjä ja eritoten rautainen ammattilainen.

Farid Ghazi aloitti pelaamisen 
pikkupoikana kotikaupunkin-
sa Guelman kaduilla pallo pot-

kien. Lajivalinnassa ei tuolloin ollut 
juuri vaihtoehtoja.

– Jalkapallo on Algeriassa ykkösla-
ji, eikä sen lisäksi monia vaihtoehto-
ja ollut. Jalkapalloa oli helppo pääs-
tä harrastamaan melkein missä vain, 
kunhan vain oli pallo. Meillä jalka-
pallo oli kotikaupungissani elämän-
tapa, Ghazi muistelee.

Lempinimensä ”Rudin” vauhdilla 
kavereidensa ohi kasvanut miehenal-
ku sai jo poikasena.

– Nimi tuli siitä, kun olin aina vain 
maalin edessä tekemässä maaleja ku-
ten Rudi Völler.

Ensimmäinen virallinen seura 
Ghazilla oli kotikaupungin joukkue, 
josta jalkapallon perusteiden opit on 
ammennettu.

– Liityin kahdeksanvuotiaana 
Guelman joukkueeseen ja pelasin 
siellä kaikki ikäluokat 17-vuotiaaksi 

asti ja sitten pääsin kokeilemaan rah-
keita miesten tasolla Chaouian jouk-
kueessa, Rudi kertoo.

Nuori hyökkääjä oli teini-iässä 
nälkäinen ja halu huipulle oli kova. 
Haasteet eivät enää junnuissa riittä-
neet.

– Olin isokokoisempi sekä edel-
lä muita pelikavereita, ja minulla oli 
kova halu päästä kokeilemaan, mi-
ten pitkälle rahkeet riittää. Chaoui-
an joukkuetta valmentanut legendaa-
rinen entinen maajoukkuetähti Ab-
delhamid Kermali huomasi, että mi-
nulla oli 17-vuotiaana potentiaalia, ja 
pääsin näyttämään osaamistani hä-
nen alaisuuteensa, Ghazi kertoo.

Läpimurto Ranskassa
Ghazi voitti Algerian liigan mesta-
ruuden 1994 ja maalikuninkuuden 
muutamaa vuotta myöhemmin 1999. 
Samalla aukenivat portit myös Alge-
rian maajoukkueessa ja Ranskan ha-

Ghazin ura
uuteen nousuun HJK:ssa

Farid ”Rubi” Ghazi ja Amokrane ”Rane” Abdenour.
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lutussa liigassa.
– Ura Ranskassa urkeni maaliku-

ningasvuoden jälkeen, kun Troyes et-
si maalintekijää, ja he olivat nähneet 
minun pelaavan maajoukkueen pai-
dassa Tunisiassa.

– Ranskasta tuli paljon hyviä koke-
muksia, ja etenkin pari ensimmäis-
tä kautta olivat hyviä. Pelit sujuivat 
Ranskan liigassa, ja päästiin juhli-
maan muun muassa Intertoto-cupin 
voittoa, Rudi muistelee.

Tarina ei kuitenkaan päättynyt on-
nellisesti, vaan Ghazi joutui valmen-
tajan epäsuosioon Ramadan paasto-
aikaan uskonnollisten vakaumusten-
sa takia.

– Kahden kauden jälkeen seurassa 
tuli vaikeuksia, ja lopulta ne johtivat 
siihen, että neljän vuoden jälkeen läh-
din lainalle Dubaihin ja sieltä pala-
sin kotimaahani Algeriaan. Pääsarja-
tasolla Kabyliessä pelatun kauden ja 
Tunisian reissun jälkeen lähdin aut-
tamaan kotikaupunkini Guelman 
joukkuetta nousemaan kolmossarjas-
ta ylös, Rudi kertoo.

Tutkimusmatka Suomeen
Ghazi myöntää olevansa utelias ja 
valmiina hankkimaan uusia koke-
muksia. Näin ollen mies tarttui tilai-
suuteen lähteä pelaamaan jalkapalloa 
eksoottiseen Suomeen. Rudi kertoo, 
että jalkapallovalmentaja ja -konsult-
ti Amokrane ”Rane” Abdenour Por-
voosta oli päävastuussa hänen tulos-
taan HJK:hon.

Abdenour on jo pidempään haa-
veillut tuovansa todellisen huippupe-
lurin Suomeen ja nyt siinä myös on-
nistui saatuaan houkuteltua Algerian 
maajoukkuehyökkääjän HJK:n rivei-
hin.

– Minulla on ollut henkilökohtai-
sena haasteena tuoda Suomeen ja 
Klubille tasokas pelaaja. Etenkin nyt, 
kun viime vuosien aikana Suomeen 
on tullut monia ulkomaalaisvahvis-
tuksia, jotka ovat paljastuneet lähes 
turisteiksi. Rudin saaminen tänne 
osoittaa sen, että oikeilla kontakteilla 
ja suhteilla Suomeen saa myös kovan 
luokan pelimiehiä, Abdenour toteaa.

Abdenour tunsi Ghazin jo entuu-
destaan ja tiesi, että miehen taidot 
riittäisivät Suomen jalkapallokentti-
en dominoimiseen.

– Rudin tunsin jo aiemmin ja koe-
tin saada hänet jo viime vuonna tän-
ne, mutta hänellä oli vielä silloin hen-
kilökohtaiset asiat kesken. Hänen tul-
tuaan tänne keväällä alku oli hieman 
hankala, kuten odottaa saattoi, koska 
totuttelu uuteen jalkapallokulttuuriin 
ottaa aina oman aikansa. Minulla ei 
ollut missään välissä epäilyä Rudin 
taidoista, sillä tunnen suomalaista fu-
tista 18 vuoden takaa ja tiedän, mil-
lainen pelaaja täällä pärjää ja millai-
nen ei, Abdenour kertoo.

Ghazi on tyytyväinen valintaansa 
tulla Suomeen, ja asetuttuaan aloil-
leen hän on myös viihtynyt Helsin-
gin Töölössä.

– Olen viihtynyt Suomessa hy-
vin ja vielä paremmin, kun olen op-
pinut hieman tuntemaan kaupunkia 

ja päässyt tutustumaan suomalaiseen 
elämäntyyliin ja muun muassa mök-
keilyyn. Uskon, että kotiutuminen 
on varmasti auttanut esityksiin myös 
kentällä, Ghazi miettii.

”Tulin voittamaan”
Ghazin ura on lähtenyt HJK:ssa uu-
teen nousuun, ja mielessä käyneet lo-
pettamispäätökset ovat enää hataria 
muistoja.

– Olin jo jossain välissä ripustamas-
sa nappulakenkiä naulaan ja vetäyty-
mässä kokonaan jalkapallon paris-
ta, mutta eihän se onnistunut, Rudi 
naurahtaa.

32-vuotiaan algerialaishyökkääjän 
ura ei alkanut HJK:ssa ruusuilla tans-
sien. Klubin peli oli alkukaudella te-
hotonta, samoin Ghazin.

– Alussa oli odotetusti omat vaike-
utensa, kun oli kielimuuri minun ja 
joukkuetovereitteni välillä. On myös 
selvää, että tottuminen uuteen peli-
tyyliin ja joukkueeseen vei aikaa. Nyt 
olen oppinut jo muutaman sanan suo-
mea, jotta pääsee hieman pelikaverei-
ta kiusaamaan, Rudi naurahtaa.

– Kiitän HJK:n koko organisaatiota 
saamastani tuesta silloin, kun alussa 
oli hieman vaikeaa. Valmentaja ja ko-
ko johtoporras olivat oikein ymmär-
täväisiä ja pelaajat auttavaisia.

Ghazi keskittyy nyt ainoastaan ja 
vain HJK:n peleihin ja haluaa Suo-
men visiitiltään muistoja – mielellään 
kultaisia sellaisia.

– Ollaan mukana vielä kahdella 
rintamalla eli liigassa ja cupissa. Toi-
vottavasti menestytään molemmissa. 
Tavoitteena on pelata hyvin ja tehdä 
vielä paljon maaleja sekä tietysti voit-
taa jotain HJK:n paidassa. Mestaruus 
on suurimpana tavoitteena.

Ghazin erinomaiset otteet HJK:n 
paidassa herättävät varmasti monen 
seuran scouttien mielenkiinnon. Ru-
di ei kuitenkaan anna tausta-asioiden 
häiritä vaan keskittyy ammattilaisen 
tavoin nykyhetkeen ja HJK:n pelei-
hin.

– Keskityn nyt vain täysillä tähän 
kauteen ja HJK:hon. En mieti vielä 
sen enempää tulevaa. Katsotaan kausi 
loppuun ja ihmetellään tilannetta sit-
ten uudelleen, Rudi painottaa.

Uskonto ei haittaa 
pelaamista

Muslimina islamin oppeja seuraava 
Ghazi joutui Ranskassa pelatessaan 
valmentajan hampaisiin uskontonsa 
takia. Ramadan paaston aika ei saa-
nut ymmärrystä silloisessa Troyesin 
valmentajassa Alain Perrinissä. To-
siasiassa uskonnolla ei ole suurta vai-
kutusta Ghazin jalkapalloammattilai-
sen työhön.

– Uskonto ei tule päällimmäisenä 
joka asiassa, vaan tietyt asiat uskon-
nostani vain vaikuttavat elämänta-
poihini. Kuten esimerkiksi Ramadan, 
jolloin paastotaan aamunsarastukses-
ta auringonlaskuun. Media joskus te-
kee liian suuren numeron uskontoasi-
oista, mutta tosiasia on, että sen myö-

tä tulevat elämäntavat eivät vaikuta 
juuri mitenkään jalkapalloammatti-
laisuuteeni tai haittaa mitenkään pe-
laamistani, Rudi valottaa.

Uskon asioiden ohella Rudin elä-
mään vaikuttaa suuresti vaimo, parin 
vuoden ikäinen tytär ja poikavauva. 
Kolmikko on viihtynyt Suomessa ja 
nauttii entistä enemmän laatuajasta 
isänsä kanssa.

– Tähän saakka elämässä on edetty 
pääosin jalkapallon ehdoilla ja takana 
on monta raskasta kautta. Algerias-
sa ja Ranskassa oltiin paljon leireillä 
keskellä kauttakin, ja perheen kanssa 
vietetty aika oli ajoittain todella vä-
häistä. Nyt olen viettänyt paljon va-
paa-ajastani perheen kanssa, Ghazi 
kertoo.

Lisääntynyt laatuaika perheen pa-
rissa ei tarkoita, että Ghazin seuraus-
kollisuus tai panostus jalkapalloon 
olisi mitenkään pienentynyt. Se ker-
too Faridin asenteesta jotain, että Ru-
di oli poikansa syntymisen hetkellä 
kentällä taistelemassa täydet minuu-
tit harjoitusottelussa TPS:aa vastaan.

Jatkuuko ura Suomessa?
Farid Ghazi on nähnyt uransa aika-
na monen eri maan sarjoja ja koke-
nut monta ikimuistoista hetkeä myös 
maajoukkueessa. Rudi näkee suuria 
eroja hänen kotimaansa Algerian lii-
gassa ja nykyisellä työmaallaan Veik-
kausliigassa.

– Algerian liigassa pelaajat ovat 
teknisempiä, ja siellä on paljon tai-

tavia pelaajia. Algeriassa joukkueet 
ovat ehkä pelaavampia, mutta tääl-
lä Suomessa fyysisempiä. Täällä ehkä 
myös taktinen osaaminen on Algeriaa 
edellä. Suomessa voi eräällä tapaa pe-
lata vapautuneemmin, kun ei tarvitse 
jännittää pelaamista 50 000 katsojan 
edessä, Rudi miettii.

– Algerian liigassa käy keskimää-
rin 25 000 katsojaa per peli ja neljän 
viiden huippuseuran peleissä aina 50 
000–60 000.

Ghazi on ammentanut oppia mo-
nen eri valmentajan alaisuudessa, ja 
myös hänellä on kipinä ammentaa 
saamaansa oppia joskus uusille suku-
polville.

– Pelaajauran jälkeen olen ajatel-
lut valmentaa ja aloittaa valmentajan 
opinnot Ranskassa, Ghazi kertoo.

Ensin kuitenkin pelataan ura lop-
puun kentän puolella, ennen kuin 
siirrytään sen laidalle.

– Lupaan suostutella Rudia jatka-
maan täällä myös ensi kauden, Gha-
zin HJK:n riveihin tuonut Amokrane 
Abdenour naurahtaa.

Rudi sai maistaa hyvää pelitunnel-
maa Suomessa HJK–Honka-ottelus-
sa, kun stadion oli täysi. Algerialais-
hyökkääjä toivoo jatkossakin kannat-
tajilta vankkaa tukea.

– Terveisiä kaikille HJK:n kan-
nattajille, että tulkaa sankoin jou-
koin katsomaan otteluitamme, sillä 
me pelaajat saamme aina itsestämme 
enemmän irti silloin, kun katsomossa 
on paljon väkeä, Rudi päättää.
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HJK ja Drogheda pelasivat 1–1 
-tasapelin ensimmäises-

sä kohtaamisessa Finnair Stadiumil-
la ja Dublinissa ratkaisu venyi jatko-
ajalle, jonka aikana Drogheda ratkaisi 
jatkopaikan kahden rangaistuspotkun 
myötä 3–1-voitolla. Tapa, jolla Klu-
bi lähti laulukuoroon, oli kieltämät-
tä katkera.

– Vierasottelu oli oma lukunsa. Sii-
nä äänekäs kotiyleisö vaikutti tuoma-
riin, joka teki siksi niin käsittämät-
tömiä päätöksiä, että voittaminen oli 
meille tehty todella vaikeaksi. Ensim-
mäinen rankkari tuli siten, että pal-
lo osui Ahoa vatsaan ja vieressä ollut 
hyvin sijoittunut erotuomari näytti, 

että peli sai jatkua, mutta muuttikin 
tuomiotaan, kun selkeästi huonom-
massa asemassa ja kaukana sivussa ol-
lut rajamies näki mukamas tilantees-
sa käsivirheen. Myös toinen heidän 
saamansa rankkari oli sellainen, että 
tuollaisista tilanteista 99 tuomaria sa-
dasta olisi antanut jopa ennemmin-
kin sukelluksesta varoituksen, HJK:n 
päävalmentaja Keke Armstrong ma-
nailee.

– Kaiken kaikkiaan pelattiin puo-
litoista peliä ihan ok. Tässä kuiten-
kin huomattiin taas se, että kansain-
välisen tason peleissä tarvitaan koko 
joukkueelta onnistumista.

HJK:n UEFA-cupin vastus ei lu-
keudu irlantilaisten isojen seurojen 
joukkoon, eikä se ollut voittanut mil-
loinkaan Irlannin mestaruutta. Cupin 
voittojakin tilillä on vain yksi, vuodel-
ta 2005, ja sillä seura pääsi ensi kertaa 
UEFA-cupiin. Ennakko-odotukset 
olivat, että HJK:n piti hoidella pik-
kukaupungin pojat tieltään helposti.

– Kylmä totuus on ikävä kyllä se, 
että aina, kun on iso maa vastassa, 
pitäisi venyä yllätykseen ja voittaa, 
mutta yhtään pienemmän jalkapallo-
maan joukkueelle taas ei saa missään 
nimessä hävitä.

Irlannista ei tule 
heittopusseja

Irlannin liigan taso on viime vuosina 
noussut, ja sarjaa ovat hallinneet pe-
rinteisesti muutamat isommat jouk-
kueet, kuten Derry City ja Cork Ci-
ty, ja Dublinin Bohemians on tehnyt 

myös nimeä eurokentillä. Drogheda 
on noussut sekoittamaan tuota kärki-
joukkueiden pakkaa. Armstrong tiesi 
jo etukäteen, että vastaan ei tule mi-
kään heittopussi.

– Yhtenä hyvänä esimerkkinä 
Droghedan tasosta voidaan ottaa 
vaikka se, että Sami Ristilä on hei-
dän hyökkäyspään pelaajansa, joka ei 
päässyt kentälle meitä vastaan, vaikka 
Drogheda vaihtoi molemmat hyök-
kääjänsä ja kapteenikin oli poissa. 
Sillä mittarilla Ristilä on vasta heidän 
kuudenneksi paras pelaajansa hyök-
käyspäässä. Suomessa pelatessaan hän 
on ollut aina avainpelaaja ja avausko-
koonpanon mies, Keke vertaa.

Irlantilaisen jalkapallon tason nou-
sua voidaan mitata myös sillä, että vii-
me vuosina he ovat pudottaneet to-
della kovia joukkueita eurocupeista.

– Derry pudotti juuri IFK Göte-
borgin jatkosta ja pieksi sitten skot-
lantilaisen Gretnan 5–1 ja eteni jat-
koon. Gretnaan on pumpattu rahaa 
sikäläisen Abrahimovicin toimes-
ta. Viime vuonna taas Cork passitti 

Djurgårdenin ulos eurocupista, HJK-
luotsi muistelee irlantilaisjoukkuei-
den euromenestystä.

HJK:n kausi kotoisassa liigassa al-
koi vaisusti. Vasta hiljalleen heinä-
kuussa Klubi alkoi päästä joukkuepe-
linsä herraksi, ja tulokset kääntyivät 
voittoisiksi.

– Me olimme eurocup-pelien ai-
kaan juuri siinä tilanteessa, jossa 
meistä oli hitsautumassa joukkue ja 
pelimme alkoi vasta tuottaa tuloksia. 
Uudet miehet Pohja, Ghazi ja Aho 
alkoivat päästä kunnolla juoneen mu-
kaan. Ehkä olisimme tehneet parem-
paa tulosta eurocupissa, jos ne pelit 
olisi pelattu hieman myöhempänä 
ajankohtana, Keke harmittelee.

Miksi euromenestys 
kiertää?

HJK teki historiaa etenemällä Mes-
tarien liigan lohkovaiheeseen 1998. 
Tuon tapauksen jälkeen ei Helsin-
gissä hirveästi ole euromenestyksen 

TeksTi Pasi Heikkilä

kuva Jussi eskola

Eurocupistaopiksi  
HJK:n taival 
eurokentillä päättyi 
tällä kaudella tylysti 
UEFA-cupin 
ensimmäiselle 
karsintakierrokselle, 
kun pikkukaupungin 
irlantilaisjoukkue 
Drogheda United 
kampesi Klubin ulos 
cupista.
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takia henkseleitä paukuteltu. Viime 
kaudella Klubi ei selvinnyt ollenkaan 
eurokentille, ja nyt paluu eurokahi-
noihin sai tylyn lopun heti alkuunsa.

– Harmittaa siinä mielessä, että pe-
lit olivat voitettavissa. Samalla tapaa 
kuin Maccabi Tel Avivia vastaan pa-
ri vuotta sitten Mestarien liigan kar-
sinnoissa. On ollut näiden pelien li-
säksi muitakin otteluita, jotka olisivat 
voineet yhtä hyvin päättyä voittoon, 
mutta syystä tai toisesta jatkopaikka 
on mennyt läpi sormien, Armstrong 
harmittelee.

HJK on kokenut viime vuosina 
suurta pelaajavaihtuvuutta, ja se luon-
nollisesti aiheuttaa sen, että joukkue 
on hitsattava yhteen ja yhteispeli on 
hiottava toimimaan joka vuosi uudel-
leen.

– Pitäisi saada rauhassa rakentaa ja 
pitää koossa joukkue, jotta menestys-
tä voitaisiin odottaa, kuten meiltä ai-
na odotetaan, HJK-valmentaja tote-
aa.

– Tässä, kun pikaisesti laskeskelee, 
keitä pelureita meiltä on lähtenyt mi-
nun aikanani, niin lista on nimekäs 
ja melko pitkä: Vilnrotter, Jensen, 
Eremenko jr, De Gregorio, Kallio, 
Mäkelä, Heinola, Turpeinen, Pent-
tilä, Heikkinen, Ilola, ja myös Kop-
teff lähti seuraan tuloni aikoihin. Osa 
heistä on lopettanut, mutta tulisiko 
menestystä eurocupeissa joukkueella, 
jossa olisivat nuo edellä mainitut ni-
met ja lisäksi Pohja, Ghazi, Nurmela, 
Aho, Lampi, Halsti ynnä muut?

HJK:sta on viime vuosien aikana 
lähtenyt miehiä maailmalle ja HJK:sta 
lähtee jatkossakin miehiä maailmal-
le.

– Toimimme kuitenkin siinä tilan-
teessa, jossa HJK on tällä hetkellä 
Suomen suurin näyteikkuna pelaajil-
le ponnistaa maailmalle. Tämä on pe-
laajille paras paikka päästä ulkomail-
le.

Muun muassa Hollannissa PSV 
on menestynyt Mestarien liigassakin, 
vaikka menettää tasaisesti kovan luo-
kan pelimiehiä vielä suurempiin seu-
roihin.

– Meidän tilanteessa voidaan edel-
leen tehdä aktiivista pelaajakauppaa 
ja menestyä samalla, mutta se on teh-
tävä järkevästi ja hoidettava asiat am-
mattimaisesti.

– Pelaajavaihtuvuutta pitääkin olla, 
mutta se ei saa olla sellaista, että joka 
vuosi myydään kaikki parhaat pelaa-
jat pois, Armstrong painottaa.

– Olen nähnyt joidenkin pelaajien 
menevän esimerkiksi Hollannin kak-
kosdivisioonaan, koska saavat siellä 
parempaa palkkaa kuin täällä Suo-
messa. Eivät pelaajat tule pelaamaan 
HJK:n riveihin hyväntekeväisyyt-
tään, vaan meidän on kyettävä kilpai-
lemaan myös palkkapussien koossa, 
mikäli todellisia vahvistuksia tänne 
halutaan, Keke tietää.

Miten menestytään 2007?
HJK juhlistaa 100-vuotista taivaltaan 
juhlavuotena 2007. Millaiset välineet 
tarvitsee Keith Armstrong saavut-
taakseen menestystä eurokentillä en-
si kaudella?

– Optimitilanteessa joukkue oli-
si kasassa viimeistään maaliskuussa. 
Kun hankitaan juuri kauden alla uu-
sia miehiä, jotka eivät ole pelanneet 
aikoihin, niin heillä kestää kuukausia 
päästä parhaaseen iskuun.

– Lisäksi meidän pitää hoitaa asi-
at vielä ammattimaisemmin ja kiin-
nittää parempaa huomiota niihin pie-
niin päivittäisiin asioihin. Sitä kautta 
isommatkin asiat on helpompi hoitaa, 
Keke tietää.

– Toivomuslistalla on myös lisää 
pelaajahankintoja ja nimenomaan 
voittajatyyppejä, sillä niitä ei ole kos-
kaan joukkueessa liikaa. Nurmela on 
hyvä esimerkki voittajatyypistä. Hän 
ei anna ikinä periksi eikä todellakaan 
halua hävitä.

– Toiveena on saada joukkue, joka 
on sopiva sekoitus kokemusta ja nuo-
ruutta eli vanhempien pelaajien rutii-
nia ja nuorukaisten intoa, luotsi miet-
tii.

Suomen A-maajoukkue muutti pe-
lisysteemiään ja tyyliään puolustus-
voittoisammaksi ja hakee alakerran 
kautta menestystä EM-karsinnoissa. 
Myös Armstrong miettii, millaisella 
tavalla eurokarnevaaleihin kannattaa 

lähteä tanssimaan.
– Olen miettinyt sitä, että pitäisikö 

nimenomaan europeleissä panostaa 
entistä enemmän puolustukseen ja 
laittaa lihamuuri kentälle. Muutamat 
pienemmät joukkueet ovat osoitta-
neet pärjäävänsä eurocupeissa passii-
visella taktiikalla kytäten vain vastais-
kuja, mutta tietenkin kaikki on kiinni 
siitä, millainen pelaajamateriaali on 
käytettävissä. Esimerkiksi tällä het-
kellä meillä ei ole vastaiskutyyppinen 
joukkue, Keke painottaa.

Euroopassa seurajoukkueiden välil-
lä tasoerot ovat kaventuneet, ja aiem-
min piskuisista jalkapallomaista tulee 
nyt joukkueita, joita vastaan ei isom-
millakaan joukkueilla ole enää varaa 
lähteä takki auki.

– Muualla maailmassa seurat ke-
hittyvät, ja meidän pitää tehdä asiat 
vähintään yhtä hyvin tai mielellään 
paremmin, jos halutaan ottaa joitain 
seuroja kiinni.
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Klubi 04 on nuorien ja 
lahjakkaiden 

pelaajien joukkue, jossa poikien pe-
leihin tottuneet juniorit opettelevat 
miesten pelien tavoille kovatasoises-
sa Ykkösessä ja kasvavat kukin omaa 
tahtiaan liigapelaajiksi.

– Kaikilla meidän pelaajillamme 
on liigapeleihin tarvittava potentiaa-
li. On vain kysymys siitä, koska pelaa-
ja kypsyy valmiiksi liigapeleihin. On 
poikkeuksia suuntaan ja toiseen, mut-
ta keskimääräisesti tuo kypsyminen 
vie kolmisen vuotta, Talat painottaa.

Kaikista Klubi 04:n pelureista ei 
luonnollisestikaan tule HJK:n edus-
tusjoukkueen pelaajia, mutta kaikille 

avautuu näyttöpaikka kovatasoisessa 
Ykkösessä. Sarja ja sen pelit ovat nuo-
rille oppitunteja, joista saadaan tois-
tojen myötä tarvittava rutiini ja oppi 
ammattilaisuraa varten.

– Peleissä asioita opitaan usein kan-
tapään kautta, mutta harjoituksis-
sa Klubi 04:ssä painotetaan edustus-
joukkuetta enemmän yksilöille räätä-
löityjä harjoitteita ja treenataan pal-
jon yksi vastaan yksi ja kaksi vastaan 
kaksi -tilanteita. Lisäksi tehdään pal-
jon harjoitteita pelipaikan mukaan, 
eli hyökkääjien harjoitellessa maa-
lintekoa laiturit treenaavat keskityk-
siä. Keskitymme opettelemaan myös 
joukkuepelaamista sekä puolustus- 

että hyökkäyssuuntaan niin pallolli-
sena kuin ilman.

– Tavoitteenamme on, että pelaajat 
kykenevät pitämään yllä kovaa tem-
poa 90 minuuttia, ”Dalla” mainitsee.

Talatin opinahjo muuttui kaudel-
le 2006 astetta haastavammaksi, kun 
Klubi 04 nousi Ykköseen.

– Tasoero Ykkösen ja Kakkosen 
välillä on suuri. Ykkösessä on pal-
jon enemmän kokeneita pelaajia, jot-
ka ovat pelanneet vuosia joko liigassa 
tai Ykkösessä. Suoritusten rutiini se-
kä pelitaito ovat aivan eri tasolla kuin 
sarjaporrasta alempana, Talat tietää.

Nyt Klubin taitavilla nuorilla on 
vieläkin paremmat mahdollisuudet 

kehittyä pelaajina. Tosin hyppy juni-
oripeleistä tälle tasolle on todella suu-
ri.

– Meidän rinkiin on nostettu pe-
laajia myös B-ikäluokasta, ja sieltä 
suora hyppäys Ykkösen peleihin on 
toki suuri.

Klubi 04:n kausi lähti lentäen käyn-
tiin, ja Talatin suojatit jopa johtivat 
pitkään sarjaa.

– Kausi lähti yllättävänkin hyvin 
liikkeelle, ja ihmiset alkoivat puhua jo 
noususta. Sarja on kuitenkin pitkä ja 
erot tasoittuvat. Nousu liigaan ei tie-
tenkään palvelisi ketään, sillä tehtä-
vänämme on kasvattaa nuoria pelaa-
jia. Olemmekin asettaneet itsellemme 

TALATIN OPINAHJOSTA
LIIGAPELAAJAKSI

TEKSTI PASI HEIKKILÄ

KUVAT JUSSI ESKOLA

Klubi 04 ja sen tahtipuikkoa nopean tempopelin rytmiin heiluttava AbdouTalat koulivat
HJK:n nuorista pelaajista miehiä edustusjoukkueen riveihin. Talatin opinahjo on kaksi- tai 
kolmivuotinen. Opettaja haluaa painottaa, että liigapelaajaksi ei kasveta yhdessä kesässä.
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vain tavoitteen, että lähdemme voit-
tamaan joka ainoaa ottelua, ja takana 
taustalla minimitavoitteena on sarja-
paikan uusiminen, Talat kiteyttää.

Tähti ei syty yhdessä 
yössä

Abdou Talatilla on ongelma. Hänen 
oppilaansa eli pelaajat eivät aina ym-
märrä liigapeluriksi etenemisen rea-
liteetteja.

– Iso ongelma meillä on se, että 
nuoret luulevat ponnahtavansa Klubi 
04:stä hetkessä liigajoukkueeseen. Ei 
sekään vielä tarkoita murtautumista 
liigajoukkueeseen, että saa harjoitel-
la talvella heidän mukanaan. Sitä ei 
vielä tajuta, että kestää kahdesta kol-
meen vuotta kypsyä liigatason pelaa-
jaksi, Talat painottaa.

– On toki poikkeuksia ja myös pe-
lipaikka ratkaisee paljon, miten aikai-
sin näyttöpaikkoja liigassa voi saada. 
Hyökkääviin rooleihin on helpompi 
ajaa sisään pelaajia kuin puolustavim-
piin rooleihin, jossa virheitä juuri ei 
saa tehdä.

HJK:ssa on luotettu kokemukseen 
ja rutiiniin, vaikka viime vuosina on 
yhä enemmän nuoria otettu liiga-
joukkueen mukaan. Läpimurtoja tu-
lee silti harvakseltaan.

– Minusta olisi tärkeää, että nuo-
ret ymmärtäisivät nämä realiteetit. 
Ja sen, että kyseessä on HJK, joka on 
Suomen suurin seura, jonka tavoite 
on vuodesta toiseen mestaruus. Sin-
ne etenkään ei ole helppo murtautua, 
Talat toteaa.

Talatin mielestä nuori alkaa olla 
valmis liigapeleihin, kun pelaajalla on 
pallovarmuuden lisäksi vankka suori-
tusvarmuus. Hän minimoi virheensä 
ja tietää, miten toimia oman tai pe-
litoverinsa virheen jälkeen. Lisäk-
si hän tietää, miten toimitaan oman 
pelipaikan roolissa kaikissa eri tilan-
teissa. Mitään oikotietä onneen ei ole, 
mutta on tiettyjä asioita, joita pelaa-
jalta vaaditaan päästäkseen seuraaval-
le tasolle.

– Kuulutan pelaajilta tilanneko-
vuutta ja periksi antamattomuutta. 
Sellaista asennetta, että vaikka vas-
taan tulee isompia pelaajia, niin ei 
anneta sen häiritä ja mennään tilan-
teisiin periksi antamattomalla asen-
teella.

– Pelitaito on kaikista tärkein, eli 
miten osaa pelata tätä peliä ja miten 
osaa toimia ja ratkaista erilaisia pelin 
tilanteita, Talat toteaa.

Klubi 04 kaipaa 
imagonkohotusta

Seurahistoriansa kolmatta kauttaan 
pelaava Klubi 04 etsii vielä omaa il-
mettään. Joukkue on nuorten ja lah-
jakkaiden HJK-pelureiden joukkue, 
joka on eräällä tapaa vain välietappi 
HJK:n junioreille matkalla liigata-
solle. Klubi 04:n oma ilme ja paikka 
HJK:n perheessä ovat vielä kehitys-
asteella.

– Meillä on ollut se ongelma, et-

tä joukkueeseen tulee pelaajia A-ju-
nioreista, B-junioreista ja liigaporu-
kasta, ja jotenkin sellainen joukkueen 
iso oma juttu tai imago eräällä tapaa 
puuttuu. Klubi 04:lle pitäisi luoda 
oma status ja imago, josta se tunne-
taan. Joukkue ja sen pelaajat tarvitse-
vat oman jalkapallokulttuurinsa, Ta-
lat miettii.

Klubi 04:n riveissä pelaa monta to-
della mielenkiintoista tulevaisuuden 
supertähteä, kuten usean suurseuran 
seurantalistalla oleva topparilupaus 
Joona Toivio, italialaiset sukujuu-
ret omaava kymppipaikan maalitykki 
Antonio Inutile, läpimurtoa liigaan 
kärkkyvä sierraleonelainen hyökkääjä 
John Keister ja vaparispesialisti Va-
leri Minkenen vain muutamia mai-

nitakseni.
– Kukaan ei oikeastaan tunne Klu-

bi 04:n pelaajia, ja heille itselleen olisi 
tärkeää, että heidän tekemisensä huo-
mattaisiin, Talat toteaa.

Klubi 04 on jollain tapaa HJK:n 
edustusjoukkueen varjossa, eikä far-
mijoukkue saa kaipaamaansa näky-
vyyttä. Ykkösessä pelien taso on kui-
tenkin selkeästi parempaa kuin Kak-
kosessa ja Klubi 04 tarjoaa katsojil-
leen yleisöystävällistä viihdettä. Bo-
nuksena on monta kuumaa paikallis-
taistoa, sillä sarjassa on viisi joukku-
etta Helsingistä.

– Me tarjoamme hyökkäävää pe-
liä, jossa tapahtuu koko ajan, on kova 
tempo ja paljon maalitilanteita, Talat 
lupaa.

TALATIN OPINAHJOSTA
LIIGAPELAAJAKSI

2/2006
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Solo-tunnuksilla haet HJK MasterCard -korttia Nordean verkkopankissa. Hakemuksen saat myös konttoreistamme,
soittamalla 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai osoitteesta www.nordea.fi

Stadin stydein sinivalkoinen
Nordean HJK MasterCard on pelimiehen maksuaika- ja
luottokortti, joka käy maksuvälineenä lähes kaikkialla.
HJK MasterCard –kortin käyttäjänä tuet suosikkijoukkueesi 

junioreiden valmennustyötä: annamme tuleville mestareille
12 euroa vuosimaksustasi – ja vielä 0,1 %  jokaisesta tekemästäsi
kotimaan ostoksesta. Hae omaa HJK MasterCardiasi heti!

Euroopan unionin aloite

Tule puhallustestiin
toteamaan, paljonko uloshengityksessäsi on häkää! 
HELP-kampanjateltta on Finnair Stadiumin pääsisäänkäynnin vieressä
su 24.9.2006 klo 16 alkaen HJK–MyPa-ottelun ajan.

HJK on sitoutunut savuttomuuteen. - On hienoa olla mukana HELP-
kampanjassa. Allekirjoitan osaltani täysin sen teeman, idean sekä 
sanoman, sanoo Antti Pohja, HJK:n hyökkääjä ja Veikkausliigan 
maalikuningas vuosimallia 2004.

Tiesitkö tämän? 
Tupakansavussa on yli 4000 kemial-

lista yhdistettä, niistä monet myr-
kyllisiä ja noin 70 aiheuttaa syöpää.

Niitä hengittää tupakoitsijan lisäksi

myös hänen ympäristönsä.

HELP on tupakoinnin haitoista tie-

dottava kampanja, jota toteutetaan 

kaikissa 25 EU-maassa. Tavoitteena 

on elämä ilman tupakkaa.

www.help-eu.com

Sano sinäkin tupakalle EI
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www.terveystalo.com

• Erikoislääkäripalvelut
• Kirurgiset toimenpiteet ja tähystykset
• Kuvantamispalvelut
• Laboratoriopalvelut
• Kuntoutus ja fysioterapia

Urheiluklinikka

Aleksanterinkatu 21 A, 5. krs, 00100 Helsinki Ajanvaraus 020 745 2660

www.terveystalo.com
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HJK saa Finnair Stadiumil-
le vieraaksi maailman 

parhaita pelaajia, sillä UEFA-cupin 
hallitseva mestari 1. FFC Frankfurt 
on yksi neljästä turnausjoukkueesta. 
Saksalaisryhmässä pelaa peräti seit-
semän A-maajoukkuepelaajaa, jois-
ta kirkkaimmat tähdet ovat maali-
vahti Silke Rottenberg, keskikentän 
strategi Renate Lingor ja maailman 
parhaaksi naisjalkapalloilijaksi kaksi 
kertaa valittu hyökkääjä Birgit Prinz. 
Parhaiten suomalaiset muistavat tai-
tavat ja vahvat saksalaiset viime ke-
sän EM-kisoista, kun Saksa pudot-
ti Suomen EM-finaalista voittamalla 
välierän 4–1.

Kahdesta muusta joukkueesta tun-

netumpi on islantilainen Breidablik, 
jonka avauskokoonpanosta valtaosa 
pelaa myös Islannin maajoukkuees-
sa. Myös valkovenäläisen Universitet 
Vitebskin riveissä pelaa useita maa-
joukkuepelaajia, mutta maan saavu-
tukset naisjalkapallossa eivät vielä ole 
tehneet pelaajia tunnetuksi Euroopan 
pelikentillä.

HJK:n kapteenin Tiina Salmènin 
mukaan Makedoniassa pelatut en-
simmäisen kierroksen ottelut meni-
vät suunnitelman mukaisesti.

– Tavoitteemme oli lohkovoitto ja 
jatkopaikka, joten sikäli onnistuimme 
täydellisesti.

HJK lähti turnaukseen hieman epä-
varmoissa tunnelmissa, sillä joukku-

een avainpelaajat Sanna Talonen ja 
Sanna Malaska eivät toipuneet peli-
kuntoon ennen turnausta.

– Elättelimme pieniä toiveita siitä, 
että molemmat pääsisivät pelaamaan 
Makedoniassa, mutta niin ei valitet-
tavasti käynyt. Ainakin minua hie-
man mietitytti kansainvälisten peli-
en vaatimukset ja mahdolliset uudet 
roolitukset kentällä.

– Heti ensimmäinen ottelu sveit-
siläisiä vastaan kuitenkin osoitti, et-
tä joukkueesta löytyy tarvittaessa lisää 
vastuunkantajia. Olin tosi yllättynyt 
siitä, miten muutamat pelaajat kas-
voivat viikon aikana ihan uusiin mit-
toihin vastuun lisääntyessä. Pelillisesti 
ottelut menivät paremmin kuin odo-

tin, sillä nämä olivat kuitenkin täl-
le joukkueelle ensimmäiset viralliset 
kansainväliset ottelut, Salmèn kehuu 
pelikavereitaan.

Toisessa ottelussa puolalaisia vas-
taan HJK sai laittaa kaikkensa peliin 
venyttyään Heidi Ahosen vapaapot-
kumaalilla 1–0-voittoon. Kapteeni 
Salmèn arvostaa etenkin HJK:n sau-
matonta joukkuepeliä.

– Varsinkin Puolaa vastaan osoi-
timme loistavasti osaavamme pelata 
nimenomaan joukkueena. En usko 
että yksilöinä olimme erityisen paljon 
sveitsiläisiä tai puolalaisia parempia, 
mutta pystyimme hyvällä asenteel-
la ja joukkueosaamisella kääntämään 
tasaiset ottelut eduksemme.

HJK tavoittelee 
UeFa-cUpissa pUolivälierää

TeksTi ja kuvaT Maria virolainen

Viime kauden Suomen mestaruuden takia UEFA Women`s cupiin Suomen 
edustajaksi päässyt HJK selvitti ensimmäisen karsintakierroksen tappioitta 
ja jatkaa 16 parhaan joukossa. Cupin toinen vaihe pelataan Finnair 
Stadiumilla syyskuun puolivälissä neljän joukkueen turnauksena, jonka 
kaksi parasta jatkavat lokakuun puolivälissä pelattaviin puolivälieriin.

Jessica Thorn vauhdissa Makedonian karsintaturnauksessa.

2/2006
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– Viimeinen vastustaja Shkiponjat 
Makedoniasta oli selvästi meitä hei-
kompi joukkue. Olimme jo ennen vii-
meistä peliä ratkaisseet jatkopaikan, 
joten päätöspelistä tuli mukavan ren-
to maalijuhla, jonka voitimme 7–0.

Parannettavaa jäi vielä 
paljon

Vaikka HJK voi olla jatkopaikan 
myötä tyytyväinen esityksiinsä, on 
tiettyjen osa-alueiden parannuttava, 
mikäli puolivälieräpaikan halutaan 
toteutuvan.

– Syöttöpelistä on saatava varmem-
paa. Seuraavassa vaiheessa ei harha-
syöttöjä anneta enää anteeksi vaan 
vastustaja voi rankaista armotta jopa 
keskialueen sekoiluista.

– Mitään ihmeitä ei tietenkään täs-
sä vaiheessa enää tehdä, vaan me-
nestys perustuu pelivarmuuden li-
säämiseen, pelirohkeuteen, voiton-
tahtoon ja tietysti erikoistilanteisiin, 
jotka ovat aina potentiaalisia maalin 
paikkoja. Valmentajat tietysti poh-
tivat erilaisia taktisia vaihtoehtoja, 
joita varmasti käymme läpi turnaus-
ta edeltävinä viikkoina, toteaa uransa 
kolmanteen UEFA-cupiin osallistuva 
Tiina Salmèn.

Puolivälierätavoite 
realistinen

1. FFC Frankfurt pääsi sijoitettuna 

suoraan toiselle kierrokselle, mutta 
muut joukkueet ovat HJK:n tavoin 
oman alkulohkonsa voittajia. Saksa-
laisia pidetään lohkon ehdottoma-
na ennakkosuosikkina, joka tuskin 
turnauksessa kompastuu heikom-
pia joukkueita vastaan. HJK:n, Brei-
dablikin ja Vitebskin voimasuhteita 
on mahdotonta tarkkaan arvioida, jo-
ten toisesta jatkopaikasta käydään ta-
sainen taistelu.

HJK:n kapteeni Tiina Salmèn on 
samoilla linjoilla analysoidessaan 
vastustajia. Tosin hän jättää yllätyk-
sen mahdollisuuden myös Frankfur-
tia vastaan.

– Saksalaisjoukkueesta on tosi hy-
viä muistoja. Hävisimme vajaat nel-
jä vuotta sitten puolivälierässä Frank-
furtille, mutta molemmat ottelut oli-
vat upeita kokemuksia nuorelle pelaa-
jalle, muistelee 17-vuotiaana UEFA-
debyyttinsä tehnyt Salmèn.

– Odotan Frankfurtin kohtaamista 
tosi paljon, sillä siitä tulee meille ihan 
hullun kova ottelu. Joskus aiemmin 
saattoivat puntit vähän tutista saksa-
laisia vastaan, mutta eiköhän me nyt 
jo uskalleta lähteä tosissaan haasta-
maan maailman parhaita pelaajia.

Jos on Valko-Venäjän joukkue 
HJK-kapteenille tuntematon kortti, 
niin paljon enempää ei ole kokemus-
ta islantilaisistakaan.

– Olen kerran pelannut nuorten 
maajoukkueessa Islantia vastaan, jo-
ten asiantuntemukseni tällä saralla 
ei riitä kovin syvään analyysiin. Nä-
kemieni pelien perusteella ainakin 

maajoukkueet pelaavat aika pohjois-
maiseen tyyliin, ehkä sopiva sekoitus 
tanskalaista taitojalkapalloa ja ruotsa-
laista voitontahtoa. Breidablik on täy-
sin voitettavissa oleva joukkue ja ta-
voitteemme on ottaa heti ensimmäi-
sestä ottelusta kolme pistettä, viittaa 
Salmèn cupin avauspäivänä 12. syys-
kuuta pelattavaan HJK–Breidablik-
otteluun.

Maaotteluissa kohtuullisen isoista 
yleisömääristä nauttinut Salmèn toi-
voo yleisön löytävän myös UEFA-cu-

pin peleihin Finnair Stadiumille.
– Kannustava kotiyleisö on tiukois-

sa otteluissa huikea voimavara, josta 
me toivottavasti pääsemme nautti-
maan kaikissa otteluissamme.

– Meidän pelaajien tehtävä on an-
taa kaikkemme voiton eteen, ja olen 
aivan varma siitä, että jos pystymme 
pelaamaan rennosti omalla tasollam-
me, nähdään UEFA-cupia Finnair 
Stadiumilla myös lokakuussa, päättää 
lujasti omiinsa uskova Tii   na Sal-
mèn.

Leena Puranen iloitsee UEFA-cupin jatkopaikasta.

Kapteeni Tiina Salmèn vaihtaa otteluviirejä.
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Kamppi värjäytyy sinivalkoiseksi, kun 
HJK järjestää siellä promootiotapah-
tuman syyskuussa. HJK:n markki-
nointipäällikön Markku Peltonie-
men mukaan Kampissa nähdään jo-
tain aivan uutta.

– Tapahtumat ovat ennennäkemät-
tömiä, värikkäitä, sinivalkoisia. Kos-
kaan aiemmin tällaista tapahtumaa 
ei ole ollut. Toivomme, että sinival-
koinen väri tulee jäämään ihmisille 
mieleen, Peltoniemi valottaa tapah-
tumaa.

– HJK:n väriä levitetään keskus-
taan. Sinne tulee tapahtumatori Na-

rinkkatorille ja lisäksi sisätiloissa on 
tapahtumia, Peltoniemi jatkaa.

Narinkkatorille rakennetaan muun 
muassa pieniä jalkapallokenttiä, joissa 
voi käydä testaamassa taitojaan.

– Ulos rakennetaan kaksi pien-
tä jalkapallokenttää, joissa eri alojen 
julkkikset pelaavat keskenään. Myös 
maailmanennätysyrityksiä tullaan te-
kemään siellä, Peltoniemi heittää hie-
man arvoituksellisesti.

– Kamppiin tuodaan elementte-
jä, jotka liittyvät jalkapalloon. Pyrki-
myksenä on tuoda ihmisille näytille 
esimerkiksi virallisen kokoinen maali 

ja näyttää, kuinka iso se on. Moni ih-
minen kokee sen ensimmäistä kertaa, 
kun kulkevat sen ohi ja läpi.

HJK:n toimitusjohtajan Kari Haa-
piaisen mukaan yleisö on eritoten 
otettu huomioon tapahtumaa suun-
niteltaessa.

– Tarkoitus on tehdä siitä sellainen 
tapahtuma, johon yleisö voi osallis-
tua.

Kampin sisällä tapahtuu myös. Kol-
mannessa kerroksessa kuka tahansa 
saattaa mitata taitojaan HJK:n pelu-
reita vastaan Xboxissa. Testattavana 
on myös uusia Xbox 360 -pelikonso-
leita, jotka ovat vapaasti kaikkien ko-
keiltavissa.

Ajatus tapahtuman järjestämisestä 
on kytenyt Peltoniemen mukaan jo 
kauan.

– Tätä lähdettiin rakentamaan jo 
viime vuonna, ennen kuin Kamppi oli 
edes valmis. Silloin jo suunnittelim-
me firmojen kanssa tällaisen tapahtu-
man järjestämistä, hän sanoo.

HJK ja stadilaisuus
HJK ja stadilaisuus kuuluvat eittä-
mättä yhteen. Tapahtuman yhtenä 

HJK levittäytyy
TeksTi salTTu ForssTröm

kuva Jussi eskola

HJK järjestää iloisen tapahtuman 
Kamppiin syyskuun 22.–23. päivä. 

Luvassa on jalkapalloa, pelejä, 
sinivalkoista ilosanomaa ja jopa 

maailmanennätysyritys.

tarkoituksena onkin tuoda esille myös 
joukkueen helsinkiläisyyttä.

– Ajatus on, että Helsingin Jalka-
palloklubi on helsinkiläinen joukkue 
ja se, että tämä näkyisi myös Stadissa 
ja kaupunkikuvassa, Haapiainen ker-
too.

– Kun HJK perustettiin 99 vuotta 
sitten, niin Kamppi oli jo silloin ole-
massa. Ei ollut vielä Herttoniemeä, 
Ruoholahtea tai monia muitakaan 
alueita. Periaatteessa siis HJK ja stadi-
laisuus kuuluvat niin vahvasti yhteen. 
Meillä on Helsingissä ollut tämän 99 
vuoden aikana 10 000–15 000 ihmis-
tä, jotka ovat hikoilleet sinivalkoisessa 
paidassa ja kantaneet päällään aarret-
ta, joka jää sydämeen loppuelämäksi, 
lisää mittavan uran HJK:n paidassa 
pelannut Peltoniemi.

Peltoniemi muistuttaa vielä, että 
HJK on ainoa helsinkiläinen seura, 
joka pelaa tällä hetkellä Veikkauslii-
gassa.

– Sitä ilosanomaa pyritään levittä-
mään, että Helsingissä on jalkapallo-
joukkue, joka menestyy ja täyttää en-
si vuonna 100 vuotta. Levitämme nyt 
jo sinivalkoista aatetta ja ensi vuonna 
tulemme vahvasti mukaan kaupunki-
kuvaan.

Tapahtuma toimii myös lähtö-
laukauksena sunnuntaina 24. syys-
kuuta käytävään Veikkausliigan otte-
luun, jossa HJK taistelee pisteistä hal-
litsevaa mestaria MyPaa vastaan.

HJK tiedottaa tapahtumasta ak-
tiivisesti nettisivuillaan osoitteessa 
www.hjk.fi

Kamppiin

2/2006
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Juhlavuotta valmistelemaan koottiin 
jo hyvissä ajoin erillinen toimikunta, 
ja töitä on tehty ensi vuoden eteen jo 
pitkään.

– Toista vuotta on hommia jo pai-
nettu. Itse toimikunnan lisäksi muka-
na valmisteluissa on toki ollut muita-
kin, kaikkiaan toistakymmentä hen-
kilöä, kertoo juhlatoimikunnan pu-
heenjohtaja Kari Kontuniemi.

Kontuniemen mukaan valmistelut 
ovat hyvällä mallilla ja aikataulussa. 

– Aika hyvässä tilanteessa aletaan 
olla. Tästä eteenpäin enemmänkin 
supistetaan kuin enää laajennetaan 
suunnitelmia. Tietysti jotain uutta-
kin voi vielä tulla, ainahan uusia ide-
oita syntyy.

Satavuotiaan HJK:n pääjuhlia vie-
tetään näillä näkymin viikonloppu-
na 15.–17. kesäkuuta. Tällöin järjes-

tetään juhlavastaanotto, Finnair Sta-
diumilla on tapahtumia ja HJK:n eri 
ikäluokkien otteluita. Tavoitteena on, 
että juhlaviikonloppu päättyy Veik-
kausliigan otteluun sunnuntaina.

– Haka olisi tietysti toivevastusta-
ja siihen otteluun. Toinen hyvä vaih-
toehto on varmasti maratontaulukon 
kakkonen TPS, heittää Kontuniemi 
hyvissä ajoin toivetta Veikkausliigan 
otteluohjelman laatijoille.

Itse pääjuhlan lisäksi suunnitellaan 
kahta muutakin juhlatilaisuutta, tois-
ta jäsenistölle ja toista laajemmalle si-
dosryhmäpinnalle. Juhlaviikonlopun 
huipentumana pelattavan liigaottelun 
lisäksi haussa on myös huippuluokan 
kansainvälinen vastustaja erilliseen 
juhlaotteluun.

– Vastustajaa on etsitty ennen kaik-
kea Englannin ja Italian huippuseu-

Vuosi 2007 on HJK:lle suuri tapaus, sillä seura saavuttaa kunniakkaan 
sadan vuoden iän. Klubissa juhlavuotta luonnollisesti odotetaan innolla, 
mutta pelkän odottelun varaan asiaa ei ole jätetty. Juhlavuotta on valmis-
teltu jo pitkään tapahtuman arvolle asianmukaisella tavalla.

TEKSTI MIKAEL ERÄVUORI

KUVA JUSSI ESKOLA

roista. Seurat eivät kuitenkaan vielä 
tiedä ensi kesän ohjelmaansa, joten 
mitään ei ole lyöty lukkoon. Ei ole 
tullut siis myönteistä muttei kielteis-
täkään vastausta mistään, Kontunie-
mi kertoo.

Historiateos hyvällä 
mallilla

Yksi juhlavuoden merkkipaaluista on 
HJK:n 100-vuotishistoriateos. Mu-
kana on kaikkiaan neljä kirjailijaa, 
historioitsijat Allan Tiitta ja Seppo 
Aalto, Ilta-Sanomien urheilutoimi-
tuksen entinen päällikkö Esa Sulka-
va sekä Erkka V. Lehtola vanhana 
klubilaisena.

– Teos työllistää kaikkein eniten. Se 
on aika hyvässä jamassa, ja tarkoitus 

olisi saada kirja valmiiksi ensi vuoden 
alkupuolella. Materiaalia ainakin on 
riittämiin, ja varmasti joudutaan tii-
vistämään, että päästään noin 300 si-
vuun, toteaa Kontuniemi.

– Edessä on vielä lisäksi kuvien va-
litseminen ja sovittaminen tekstiin.

Kokonaisuutena järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtaja on tyytyväi-
nen tilanteeseen muutama kuukausi 
ennen juhlavuoden alkua. Järjestelyis-
sä ollaan pitkällä, vaikka toki työtä on 
vielä edessäkin runsaasti.

– Pääkuviot ovat selvillä. Varsinai-
nen työ tehdään tietysti sitten lähem-
pänä itse tapahtumia, mutta kokonai-
suus alkaa hahmottua aika hyvin.

TEKSTI MIKAEL ERÄVUORI

100-VUOTISJUHLAVALMISTELUT 
HYVÄSSÄ VAUHDISSA
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Nylund aloitti Esi-HJK:n puo-
lipäiväisenä toiminnanjohta-
jana kesäkuun alussa. Nyt 

Nulli on ehtinyt olla jonkin aikaa toi-
miston puolella.

– ”Oikeat” työt ovat maistuneet ihan 
kivoilta. Hommia on riittänyt, ja mie-
lellään sitä tekee sellaista työtä, missä 
tapahtuu. Se helpottaa jokapäiväistä 
tekemistä, kun tässä on hiljalleen al-
kanut oppia tuntemaan niitä henki-
löitä, joiden kanssa tässä työssä pitää 
olla tekemisissä, Nylund kertoo.

Nylundin vastuualueeseen kuulu-
vat perheen pienimmille järjestettä-
vät puolipäiväkoti-, iltapäiväkerho-, 
liikuntaleikkikoulu-, jalkapalloleiri- 
ja futiskoulutoiminnot.

– Työsarkaa on ollut nyt iltapäivä-
kerhojen ja puolipäiväkodin toimin-
nan organisoinnissa. Olen käynyt läpi 
hakemuksia ja haastatellut uusia ker-
ho-ohjaajia. Yhä kasvavalle kerho-
toiminnallemme olen varannut tiloja 
ja käynyt neuvotteluja koulujen reh-

toreiden kanssa. Kaupungin edusta-
jat valvovat toimintaamme, ja heidät 
on pidettävä ajan tasalla palavereissa 
ja raportein. Kerhojen lisäksi futis-
koulut ja kesäleirit ovat työllistäneet, 
mutta syksyä kohden ne toiminnot 
hiljenevät.

HJK:n perhe on suuri ja lapsia on 
reilut tuhatkunta.

– Olemme käsittääkseni Helsingin 

toiseksi suurin lasten iltapäivätoimin-
nan järjestäjä. Meillä on neljä iltapäi-
väkerhoa eri puolilla Helsinkiä ja yksi 
puolipäiväkoti. Kerhoissa ja puolipäi-
väkodissa on noin 250 lasta, ja futis-
koulut mukaan lukien meillä liikkuu 
yhteensä reilusti yli tuhat lasta.

– En ole onneksi tässä yksin vas-
tuussa toiminnasta, vaan meillä on 
hyvä toimistotiimi, jossa ovat lisäkse-
ni myös maalivahtina mainetta niittä-
nyt Petra Häkkinen ja kerhovastaa-
va Hanna-Kaisa Savolainen, Ny-
lund kiittelee.

Koulutetut ohjaajat pitävät huolta 
lapsista HJK:n kerhoissa. Tuoreena 
isänä Nylund tietää, että vanhemmat 
haluavat lapsilleen vain parasta.

– Vanhemmat ovat tiiviisti mukana 
lastensa toiminnassa, ja heidän kans-
saan tehdään paljon yhteistyötä.

HJK liikuttaa lapsia
HJK ei ole lapsiparkki, johon van-

Ville NyluNd Viihtyy
myös ”oikeissa” töissä

HJK:n edustusmiehistön pelaajana komean kymmenvuotisen uraputken tehnyt Ville 
Nylund ammentaa nyt tietämystään tulevien pelaajasukupolvien hyväksi Esi-HJK:n 
toiminnanjohtajana. Pelaajan työssä edelleen jatkava ja siitä nauttiva ”Nulli” viihtyy 
myös niin sanotuissa oikeissa töissä.

TeksTi Pasi Heikkilä

kuvaT Jussi eskola

hemmat voivat vain jättää lapsen-
sa, vaan HJK tarjoaa enemmän. HJK 
laittaa lapset liikkumaan.

– Toimintaideamme iltapäiväker-
hojen ja puolipäiväkodin kanssa on 
sellainen, että tarjoamme klo 12.00–
17.00 eka- ja tokaluokkalaisille lapsil-
le iltapäiväohjelmaa. Me järjestämme 
tilat, ohjaajat ja välineet lapsille tehdä 
läksyjä, askarrella sekä harrastaa kai-
kennäköistä erilaista kerhotoimintaa. 
HJK:n oma juttu on se, että välipalan 
jälkeen on tunnista kahteen erilaista 
liikuntaa, jota tehdään koulutettujen 
ohjaajien johdolla.

– Meillä on ohjaajina muun muas-
sa maajoukkuetaustaisia salibandyn 
pelaajia, eri lajien osaajia sekä maa-
joukkuetason naisfutareita, Nylund 
kehaisee.

Kerho- ja päiväkotitoiminnan li-
säksi HJK liikuttaa lapsia jalkapallo-
leireillä ja futiskouluissa.

– Futiskouluissa meillä on 3–8-
vuotiaita lapsia, ja siellä kaikki pää-
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sevät pelaamaan ja kehittymään. Li-
säksi siellä on lapsille muun muassa 
erilaisia taito- ja temppuratoja.

Kesän jälkeen leiritoiminta hiljenee 
ja futiskoulut jatkuvat pienemmässä 
mittakaavassa syksylle.

– Futiskouluja ja leirejä on enem-
män kesällä, ja syksyksi toiminta 
rauhoittuu, kun monet lapset jatka-
vat toimintaa omissa kouluissaan ja 
kaupunginosajoukkueissaan, Nylund 
kertoo.

Nylund monessa mukana
Nylund on varsinainen tarmonpe-
sä, ja hänen vuorokaudessaan tuntuu 
olevan enemmän kuin 24 tuntia.

– Olen ollut puolipäiväisenä täs-

sä toimistolla ja lisäksi osallistunut 
HJK:n treeneihin ja kuntouttanut 
polveani. Tosiasiassa toimistolla me-
nee kyllä nyt jo täysiä kahdeksan tun-
nin päiviä, sillä tekemistä riittää. Voi 
olla, että työstä tulee sitten virallises-
tikin kokopäivätyö, kun kausi syksyllä 
loppuu. Olen hiljalleen päässyt kär-
ryille näistä hommista, ja kun tämä 
on saatu kunnolla rullaamaan, niin 
katsotaan, mitä tulen tekemään.

– Sitä en ole vielä keksinyt, mitä 
isona teen, mutta olen erittäin tyy-
tyväinen nykyiseen työpaikkaan, Ny-
lund miettii.

– Olen parhaillaan A-valmentaja-
kurssilla ja lisäksi aloitin opiskelun 
Vierumäellä liikunnan ammattikor-
keakoulututkinnon parissa. Olen jo 

aiemmin opiskellut liikuntaneuvo-
jaksi ja kaupalliselta puolelta tradeno- 
miksi. Olen myös käynyt yrittäjän ja 
liikunnan ammattitutkintoja ja pe-
rustanut liikunta-alan yrityksen, joka 
on tällä hetkellä jäissä.

Opiskelun ja valmentamiskoulu-
tuksen ohella Nylundin aikaa vievät 
yhdistys- ja järjestötyöt. 

– Pelaajayhdistyksen kokouksis-
sa puidaan välillä niiden asioita lä-
pi, ja lisäksi olen mukana Urheilijoi-
den Unionissa, joka on kaikkien lajien 
pelaajayhdistysten yhteinen foorumi. 
Olen ehtinyt mukaan myös Olym-
piakomitean huippu-urheilijan elä-
män uraa tutkivaan asiantuntijaryh-
mään.

– Kun laskee yhteen kaiken sen ajan, 

mitä kaikkiin edellä mainittuihin asi-
oihin menee, niin on vain karsittava 
nukkumisesta, Nylund naurahtaa.

– Vaikka olen monessa mukana, 
kaikista tärkein asia on oma perhe, 
johon kuuluu vaimon lisäksi kolmen 
kuukauden ikäinen esikoisprinsessa, 
toteaa Ville ylpeänä.

Jatkuuko peliura vai 
kiehtooko valmennus?

A-valmentajakurssi antaa valmiudet 
edustustason joukkueiden valmenta-
miseen ja johtamiseen.

– Valmentajakurssilla olen siksi, 
että kartoitan, kiinnostaisiko minua 
valmentaminen. Tällä hetkellä olen 
A-junnujen apuvalmentajana ja ko-
ettanut olla mukana vähintään kerran 
viikossa. Aki Hyryläiseltä ja Jaakko 
Nevanlinnalta olen saanut arvokasta 
tietoa ja oppia valmentamisesta, Ny-
lund kiittelee.

Monet ajattelevat, että jokaisen pe-
laajan on helppo vain hypätä valmen-
tajan saappaisiin.

– Valmentajan hommat ja pelaa-
jan työ ovat kuitenkin aivan erilaisia, 
vaikka pelaajana näkeekin monia eri-

laisia valmentajia. Ei siellä treeneis-
sä aina mieti, että millaisia tavoittei-
ta milläkin harjoitteella on. Valmen-
tajana on pohdittava asioita kokonai-
suuksina ja kauaskantoisesti, Nylund 
tietää.

34-vuotiaalla konkaripelurilla on 
kuitenkin edessä ennemmin tai myö-
hemmin se tilanne, että pitää päättää, 
milloin pelaajaura loppuu.

- Pelaajauran jatkuminen on nyt 
polvesta kiinni. Intoa riittää jatkami-
seen, mutta järki on otettava käteen, 
jos on olemassa se vaara, että kuluttaa 
polven niin sanotusti loppuun, Ny-
lund tietää.

- Itsellä on tavoitteena harrastaa lii-
kuntaa vielä 70-vuotiaana, olkoot se 
sitten tennistä, golfia, hiihtoa tai ihan 
mitä tahansa liikuntaa. Olen kui-
tenkin liikkunut aina ja se on ollut 
iso osa elämääni ja haluan jatkaa si-
tä vanhukseksi saakka. Siihen tarvit-
sen polven, jolla pärjää siviilissä, Nulli 
naurahtaa.
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Kirjan rakenne on mel-
ko kronologinen. Alus-
sa nuori Atik viettää ai-
kaansa puistossa pelaten 

jalkapalloa ja kuunnellen musiikkia. 
Kirjan kuluessa hän kasvaa, liittyy 
seuraan, nousee edariin ja lähtee ul-
komaille.

Välillä vieraillaan pukuhuoneessa. 
Niissä kappaleissa Atik kuvailee pu-
kuhuoneen hänessä herättämiä tun-
teita. Tasaisin väliajoin entinen maa-
litykki kertoo ”Klubin Kundeista” eli 
hänen pelikavereistaan ja ystävistään, 
jotka tekivät mieheen lähtemättömän 
vaikutuksen. Pelikavereiden ja toimi-
joiden muistaminen onkin yksi pää-
syistä, miksi Ismail kirjansa kirjoitti.

– Nämä pelimiehet ansaitsevat tul-
la muistetuksi jo ennen kuolemaansa, 
eikä vasta sitten kun on jo liian myö-
häistä. Tämä on minun tapani kantaa 
korteni kekoon, Atik sanoo.

Kirjasta löytyy Klubin kannattajil-
le, ja miksei muillekin, monta mehu-
kasta tarinaa ja pikkutietoa. Esimer-
kiksi pelaajien käyttäytyminen pelin 
jälkeen Atikin aikoina verrattuna ny-
kypäiviin antanee suomalaisen jalka-
pallon ystäville toivoa siitä, että me-
nestys eurokentillä on koko ajan lä-
hempänä. Kirjassa tarina vie mones-
ti ottelun jälkeen kuppilaan Töölös-
sä, Savossa tai vaikkapa Seinäjoella. 
Matkattiinpa joskus Vaasaan jo val-
miiksi hilpeässä kunnossa.

Kirjan eniten mainituimmat hah-
mot lienevät Juha Dahllund, Mark-
ku Peltoniemi, Paavo Einiö, Aulis 
Rytkönen ja Kai Pahlman. ”Dalla” 
oli Atikin pelikaveri, josta kirja an-
taa leveilevän kuvan uusia tulokkai-
ta piinaavana keskikentän taiturina. 
”Peltsi”, joka nykyäänkin toimii Klu-
bin joukkueenjohtajana, saa kirjas-
sa paljon lämpimiä sanoja osakseen. 
Kirjaa julkaistaessa Atik kiittikin ko-
ko Peltoniemen perhettä tuesta hä-

nen uransa ja elämänsä varrella. Au-
lis Rytkönen oli valmentaja, joka ei 
päästänyt Atikia irti oikeastaan mis-
sään vaiheessa vaan luotti aina mui-
hin. ”Kaitsu”, banaanipotkun isä ja 
musiikin taitaja, on kuitenkin kirjas-
sa sellainen hahmo, johon on saatu 
eniten väriä. Atikin kuvaukset pie-
nenä poikana näkemistään kikoista 
ja kierteisestä vapaapotkusta tukevat 
kertomusten ja muistikuvien luomaa 
kuvaa yhdestä Suomen kenttien kaik-
kien aikojen futaajasta.

”Isokokoinen kymppi ottaa pallon 
haltuun. Tekee sillä mitä lystää, muut 
mitä osaavat. Näky on avaruudelli-
nen, sillä siinä on pehmeää koske-
tusta, rytmiä ja suoranaista taikuut-
ta. Pallo pysyy hallinnassa. Se on kuin 
liimattu miehen jalkojen juureen… – 
Mä haluun tollaseksi, kuiskaan isälle.” 
Näin kuvailee Atik esikuvaansa Kai 
Pahlmania kirjan ensimmäisessä lu-
vussa. Hän palaa vielä hetkeen myö-
hemmin vetäessään europelien vuoksi 
luvuilla 1–11 numeroitujen paitojen 
kympin päänsä yli.

Nykypäivän jalkapallofaneille kir-
jan parasta antia lienevät ajanku-
vat vanhoista peleistä ja katsomois-
ta. Tyyli kertoa muistuttaa hieman 
juuri Pahlmanin ”Banaanipotkua”. 
Atik muistelee parhaiten kuuluneita 
ja mieleenpainuvimpia huutoja kat-
somosta. Hänen peliaikanaan järjes-
täytynyt kannattajatoiminta oli vielä 
aivan lapsenkengissä, ellei sitten kul-
kenut paljain jaloin. Mielenkiintoista 
ovat Atikin muistelmat hänen ”sala-
rakkaansa” Kiff enin, ”Mustien Hur-
mureiden”, ajoilta vuodelta 1977.

”…Aurinkokatsomon väki hoilaa 
laulua ja se on jotain uutta suomalai-
sessa katsomokulttuurissa. ”Niin pit-
kä matka, niiiiiin piiiiitkä matka on 
pisteittä junttilaan, hyvä Kiff en! Go 
Kiff en Go! …Seuraavassa kotiotte-
lussa vastaan tulee Hyvärisen Mar-

kun KuPS ja innokkaita fane-
ja on paikalla jo parisataa.”

Atik ei viihtynyt Kiff enis-
sä lopulta kauaa, sillä hän 
sopi paluusta Klubiin jo 
kesken kauden.

Atik kuvailee kirjassaan melkoi-
sen tarkasti myös eurocupin otteluita. 
Erityisesti Liverpoolin kohtaaminen 
sai aikanaan muutaman Klubin kun-
dinkin pään pyörälle. Kotipelissä Ati-
kin maalilla otettu 1–0-voitto ei kan-
tanut Anfi eldillä. Ei ihme, sillä Klu-
bin kundin Kalle Niemen kunnioitus 
Liverpoolia kohtaan on nykypäivänä 
jotain niin absurdia, että eteenpäin 
menosta voidaan todellakin puhua. 
Hyvät otteet Euroopassa lähettivät 
Atikin ansaitsemaan leipäänsä Suo-
men rajojen ulkopuolelle, muun mu-
assa Turkin liigan Besiktasiin. Kir-
jansa julkaisutilanteessa Ismail näytti 
Besiktasin paitaa, jossa luki pienellä 
hänen nimensä kaikkien muitten seu-

rassa pelanneiden pelaaji-
en lisäksi.
– Tämä on uskomatonta. 

Suomen suurten ja perinteisten seu-
rojen, kuten HJK:n, Hakan, TPS:n ja 
KuPS:n, tulee johtaa joukkoa ja olla 
etunenässä vanhojen pelaajien koh-
telussa.

– Meillä pelaajilla on toki oma vas-
tuumme. Mekin voimme välillä teh-
dä jotain, eikä aina vain valiteta kai-
kesta.

Tämä kirja on kenties askel mo-
lemmin puoleiseen kunnioitukseen ja 
muistutus nuoremman polven pelaa-
jille, että myös ennen on pelattu jal-
kapalloa. Samalla nuorempi polvi voi 
todeta, että usein kertomukset siitä, 
miten ennen oli paremmin, ovat vah-
vasti ajan kultaamia muistoja.

 
MUISTELEE VANHOJA

TEKSTI ANTTI SALO

KUVAT JUSSI ESKOLA

”Klubin Kundit – 20 vuotta koukussa” on
Atik Ismailin omaelämänkerrallinen kertomus 
omasta lapsuudestaan ja kasvamisestaan 
Olympiastadionin ja Pallokentän laitamilla 
tekemään niille sankaritekojaan.

Atik osuu myös 
kirjallaan maaliin 
eikä mihinkään 
moukarihäkkiin.

Klubin Kundit koossa. Takana vasemmalta: Paavo Heinonen, Pasi Rasimus, 
Ari Lehkosuo, Jouko Soini, Juha Dahllund ja Markku Kanerva. Edessä va-
semmalta: Atik Ismail, Markku Peltoniemi, Adil Ismail ja Jari Europaeus.

 KuPS ja innokkaita fane-

Atik kuvailee kirjassaan melkoi-

rassa pelanneiden pelaaji-
en lisäksi.
– Tämä on uskomatonta. 

Atik osuu myös 
kirjallaan maaliin 
eikä mihinkään 
moukarihäkkiin.
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Nike Vapor  Fg

-Erikoiskevyt pelikenkä
-Hiekalle,nurmelle
-Koot 38-46
-120,-

DUOSPORT Arkadia
Puh. 0207 439 620 

Paino. 0207 439 627
E-mail. duosport@duosport.fi

Arkadiankatu 4-00100 HKI
Ark. 10-20 La. 10-16

DUOSPORT  Jumbo
Puh. 0207 439 628 

Paino. 0207 439 627
E-mail. jumbo@duosport.fi

Kauppakeskus Jumbo Vantaa
Ark. 9-21 La. 9-18

Tilaa tai nouda liikkeistämme!
 Nettikauppa aina auki

"Bullseye"

-Laadukas ja toimiva
-Kenkäpäädyllä
-Värit Sin,Pun,
 Musta,Vihreä.
-Koko 54x29x30
-Sh.25,-

"Kysy painatuksia/numerointia"

 Treenikassi

-Kevein,Nopein,Tarkin
-Koot 38-46
-Useita värejä
-Sh.200,-

-Nahkainen pelikenkä
-Vaimennettu
-Koot 36-46 
-Sh.130,-

"Dinhon kikkoihin"

Koot 39-46Koot 36-38

-Peli- ja harjoituskenkä
-Paljon värejä

Adidas Absolute 

-Tyylikäs ja kestävä
-sis.paita ja housut
-Spandex resoreilla
-Toimii hallissa ja ulkona
-Myös matkustusasuksi
 tai vapaa-aikaan
-Koot 110cm-XXL
-Värit tummansininen,
 musta,punainen 
 ja harmaa
-Kysy numerointia
-Sh.39,-

Training set
1-väri logolla

..
..
..
..
..

-Vetoketjullinen
 säilytyskotelo
-Pidentää kenkiesi ikää
-Sh.8,-

HUIPPU

TARJOUS"Rise and shine"

-Värit musta ja valkoinen
-Kuivaa hien helposti ja nopeasti
-100% frotee
-6cm numeroinnilla
-Kysy logopainatusta

Pari

Rannehikinauha numeroinnilla

Nike Talaria  Fg

Nike Air Legend 

................................1kpl./lipuke

TÄLLÄ KUPONGILLA

-Pesunkestävä kotimainen pipo
-100% puuvillaa
-6cm numeroinnilla
-Kysy logopainatusta
-Sh.12,-

 Treenipipo

Koot 39-46Koot 28-38

-Nahkakenkä
-Sh. Jr.69,- Sr.90,-

Adidas Absolion Nike Supremacy

-Hiekalle/keinolle ja nurmelle
-Koot 32-39
-Sh.45,-

Adidas Absolado Jr
-Peli- ja treenikenkä
-Nurmelle,hiekalle ja
  keinolle
-Koot 32-39

-Tuttu MM-kisoista
-Peli-  ja harjoituskenkä
-Koot 38-44
-Sh.180,-

"Shine baby shine"

Nike T 90 Shift Jr.

"Kultaa ja kunniaa"

"Tulevaisuus häikäisee"

-Futsal-/sisäpelikenkä
-Raakakumipohja
-Koot 39-47

"Menestyjä"

Umbro Sala Futsal
-Suuniteltu futsaliin 
-Pitävä pohja
-Koot 36-45
-Sh.110,-
"Korjaa pelisilmää"

Adidas Sala Futsal

-Peli-ja harjoituskenkä
-Koot 32-46
-Sh. 53,-

"Ota zhillisti"

SHOKKI TARJOUS DUOSPORTIN YKSINMYYNTI

 DUOSPORTIN YKSINMYYNTI

Adidas +F 10

Hiekkahousu
"Se kestävin"

-Koot 120cm-XXL
-Beaversneulosta
-Haarakiilalla
-5eri väriä
-KOTIMAINEN
-Todella laadukas
-Vyötärö nauhalla

"Pepaa kenttään"

-Hiekalle/keinolle ja 
 nurmelle
-Koot 39-47
-Sh.65,-

Adidas Absolado

"Fantastinen"

 Peliliivi
-Koot junior ja senior
-Värit sininen ,vihreä,oranssi,
 kirkas keltainen
-Kestävä ja hengittävä

-UUTUUS
-Kansainväliset mitat
 täyttävä futsalpallo

Umbro S 5 Futsal

"Laita lelu liikkeelle"

Umbro X-300 Nike Air 
Maximus

-Irroitettavalla
 kehrässuojalla
-Koot S-M-L

-Irroitettavalla
 kehrässuojalla
-Hengittävä
-Koot S-M-L-XL

-Vaimenettu
-Pitävä pohja
-Koot 36-47
-Sh.50,-

Adidas Bigroar

"Etumatkaa"

-Kengurunnahkaa
-Vaimennettu
-Koot 36-46
-Sh.180,-
"Kaikilla herkuilla"

Umbro Owen KTK

"Vesikelin Legenda"

-Nurmelle
-Hyvin muotoutuvaa nahkaa
-Koot 36-48
-Sh.135,-

Adidas Wold Cup 

Kengänhoitosarja

ANNA HJK:N
LUOTTO-OPTIKON

HOITAA SINUNKIN PELISILMÄSI

Tähti Optikko Vuolanko, Siltasaarenkatu 18 (Ympyrätalo)
Ajanvaraus näöntutkimukseen p. 09-7532543, vuolanko@tahtioptikko.fi

OTA TÄMÄ LEHTI MUKAAN
JA SAAT SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ

VARAAMASI NÄÖNTUTKIMUKSEN MAKSUTTA!
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EU:n tupakoinnin vastai-
nen HELP-kampanja 
”Elä ilman tupakkaa” 

käynnistettiin maaliskuussa 2005. 
Kampanja on suunnattu pääasiassa 
nuorille, sekä tupakoimattomille ja 
tupakasta eroon haluaville. Useim-
mat aikuiset ovat tietoisia tupakoin-
nin vaaroista mutta kaikki nuoret ei-
vät.

Tutkimusten mukaan kahdek-
san tupakoitsijaa kymmenestä aloit-
taa tupakanpolton teini-iässä. Siksi 
HELP-kampanja on ottanut kohde-
ryhmäkseen nuoret (15–18-vuotiaat) 
sekä nuoret aikuiset (18–30-vuotiaat). 
HELP-kampanjalla on kolme tärke-
ää päämäärää: tupakoinnin ennalta-
ehkäisy, tupakoinnin lopettaminen ja 
passiivisen tupakoinnin vaaroista ker-
tominen.

HELP-kampanjaa toteutetaan kai-
kissa EU-maissa. Suomessa kampan-
jaa koordinoi PP-Viestintä Oy. 

– HELP-kampanjan tavoitteena 
on jakaa tietoa nuorille ja nuorille ai-
kuisille tupakoinnin vaaroista ja hai-
toista. Toivon, että sen lisäksi me pys-
tyisimme antamaan asiasta kiinnos-
tuneille tietoa siitä, mistä Suomessa 
saa neuvontaa ja konkreettista tukea 
tupakoinnin lopettamiseen, kertoo 
viestintäkonsultti Helena Paulasto.

– Olemme syksyn mittaan muka-
na eri tapahtumissa. Osallistumme 
muun muassa Studia-tapahtumaan, 
joka on koulunsa päättäville ja lukio-
laisille tarkoitettu jatkokoulutusta-

pahtuma.
HJK ja HELP-kampanja aloittivat 

yhteistyönsä tänä keväänä ja kampan-
ja näkyi HJK–IFK Mariehamn-otte-
lussa. Seuraava yhteinen ja savuton 
tapahtuma on HJK–MyPa-ottelu, jo-
ka pelataan sunnuntaina 24.9.

– Järjestämme kampanjateltassam-
me häkämittausta niille, jotka halua-
vat tietää oman uloshengitysilmansa 
häkäpitoisuuden. Pyydämme mukaan 
myös terveydenhuollon asiantuntijan 

HJK SANOO

TUPAKALLE

EI
HJK liittyi keväällä mukaan HELP – Elä ilman 
tupakkaa -kampanjaan, joka pyrkii pitämään 
ihmiset erossa tupakoinnista ja valistamaan sen 
vaaroista. HJK:ssa ei edes salaa sauhutella vaan 
sanotaan tupakalle tiukasti EI.

kertomaan tupakoinnin vaikutuksista 
ja vastailemaan kysymyksiin, Helena 
Paulasto toteaa.

HJK ei ole mukana HELP-kam-
panjassa imagonkohotuksen vuoksi 
vaan haluaa tosissaan auttaa ihmisiä 
pääsemään eroon tupakasta tai jou-
tumasta koskaan nikotiiniriippuvai-
seksi.

– Minusta on hienoa olla mukana 
tällaisessa kampanjassa, ja allekirjoi-
tan osaltani täysin sen teeman, idean 

sekä sanoman. HJK on suomalaises-
sa urheilurintamassa suuri lippulaiva, 
ja se pystyy varmasti antamaan näky-
vyyttä sekä auttamaan tällaisen hy-
vän sanoman levitystä, toteaa HJK:n 
hyökkääjäpeluri Antti Pohja.

Lisätietoa HELP-kampanjasta löy-
tyy Internetistä:

www.help-eu.com
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Xbox 360 NHL Edition

Hyppää mukaan NHL-lätkän kiehtovaan 
maailmaan. Harhauta, laukaise ja maalaa 
ennennäkemättömällä tavalla uudessa 
NHL07 -pelissä. 

Xbox 360 NHL Edition sisältää Xbox 360 -
konsolin, 20 Gt kiintolevyn, langattoman 
ohjaimen sekä EA:n NHL07 -pelin.

NYT TARJOUSHINTAAN 399 EUROA

SAATAVILLA 21.9.2006 A
LKAEN
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HJK:n kotiottelupäivinä Bruuverin 
screeneillä on näytetty peli uusin-
tana noin tunti siitä, kun ottelu on 
päättynyt. Näin jälkipeleissä on voi-
tu tarkastaa heti tuoreeltaan, olivat-
ko ratkaisun paikat, kuten rankkarit, 
annettu aiheesta, vai tapahtuiko ken-
tällä oikeusmurhia. Tällä kaudella on 
saatu nauttia myös komeista maaleis-
ta etenkin heinä–elokuun vaihteessa, 
jolloin Klubi pommitti kahdesti pe-
rättäin 5–0-voitot KooTeePee:stä ja 
heti perään Interistä.

– Se, miten HJK menestyy, vaikut-
taa myös siihen, miten suurella po-

JÄLKIPELIPYHÄTTÖ BRUUVERI
Kampin liikekeskuksessa 
sijaitseva 
panimoravintola 
Bruuveri on toiminut 
tällä kaudella HJK:n 
jälkipelipyhättönä. 
Bruuveriin on 
normaalien kotimatsien 
jälkipelailujen lisäksi 
lanseerattu myös 
vierasotteluiden 
jälkipyykkäyspäivä.

TEKSTI PASI HEIKKILÄ

KUVAT JUSSI ESKOLA

rukalla jälkipelejä tullaan puimaan, 
kertoo Bruuverin ravintolapäällikkö 
Anu Luoto.

Bruuveri on näyttänyt screeneiltään 
myös ne Urheilukanavan tv-ottelut, 
joissa HJK on ollut mukana. Mikäli 
ei ole ollut mahdollista päästä seuraa-
maan peliä livenä vieraspelireissulle, 
niin hyvässä seurassa isolta screeniltä 
nautittuna ottelu on lähes yhtä mait-
tava. Panimoravintolan omat tuotteet, 
maittava lounas sekä illan suolaiset 
purtavat tekevät pelikokemuksesta 
luksusta. HJK:n kausikortilla on saa-
nut yhden euron alennuksen Bruuve-
rin omista tuotteista.

– Vielä tähän saakka olemme tar-
joilleet Saimaan panimon tuotteita, 
mutta syksyllä saadaan ensimmäiset 
omien kattiloidemme oluet valmiik-
si. Meille pääsee myös tutustumaan, 
miten panimomme toimii.

Paljon tapahtumia
Bruuverissa on lanseerattu tänä ke-
sänä myös vierasotteluiden jälkipe-
lipäivä. Eli ottelun jälkeisenä päivä-
nä Bruuverin screeneillä on näytetty 
HJK:n vieraspelit seurojen tai Veik-
kausliigan kuvauttamasta materiaa-
lista. Vastaavaa käytäntöä ei ole aiem-
min Suomessa ollut, ja HJK:ssa ol-
laan ylpeitä siitä, että tällainen mah-
dollisuus kannattajien palveluun saa-

tiin järjestetyksi. Samaa kaavaa toteu-
tettiin myös UEFA-cupin ottelussa, 
josta video lennätettiin Irlannista 
Bruuveriin, ja peliä pääsi katsomaan 
otteluiltaa seuranneena päivänä.

– Vielä on ollut ongelmia saada vi-
deoita kaikilta pelipaikkakunnilta 
ajoissa, jotta ottelu päästäisiin näyt-
tämään heti seuraavana päivänä. Tä-
mä on uusi käytäntö, ja toivotaan, että 
jatkossa se saadaan toimimaan vielä-
kin jouhevammin, Luoto toivoo.

Bruuveri on täysiverinen panimora-
vintola, jossa oluen ja siiderin ystävät 
saavat nauttia Bruuverin omissa sekä 
Saimaan panimon kattiloissa kypsy-

tetyistä herkuista. Omien tuotteiden 
lisäksi ravintolassa tarjoillaan oluiden 
valioita eri puolilta maailmaa.

– Arkisin tarjoilemme lounasta, ja 
iltaisin saa oluen kanssa nautittavia 
suolaisia herkkuja, kuten muun mu-
assa muikkukukkoa, makkaroita, ja 
meillä on myös savolaistyyppinen ta-
pas-pöytä.

– Syksyllä meillä on HJK:n pelien 
lisäksi improvisaatioteatteriesityksiä, 
tiistaisin esiintyy talon bändi ja 29.9.–
8.10. vietetään Oktoberfestiä, jolloin 
meillä on paljon livemusiikkia, Luoto 
kertoo ja toivottaa kaikki klubilaiset 
tervetulleeksi ravintola Bruuveriin.
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Hyvä ystäväni Paavo Einiö kuoli kesähelteellä syövän nujertamana.
Paavo syntyi Helsingissä 13.4.1925. Hänen isänsä halusi vapaa-aikoinaan olla las-

tensa kanssa ja vei heidät katsomaan eri palloilulajien otteluita muun muassa Bollik-
selle. Sieltä Paavo sai jo lapsena kipinän futikseen, josta tuli hänen rakkain lajinsa. Hän innos-
tui jazzista jo ennen rippikoulua ja tapaili myöhemmin samasta musiikkilajista innostuneita 
nuoria silloisen Fazerin yläkahvilassa ja perusti heidän kanssaan Swing 45 -jazzkerhon. Samana 
vuonna nuori Einiö perusti myös konserttitoimisto Rytmin. Seuraavana vuonna Swing 45:n 
nimeksi tuli Jive Club.

Säkenöivä Paavo toi vuodesta 1951 vuoteen 1976 maahamme uskomattoman määrän erityi-
sesti jazzmaailman kuuluisimpia tähtiä. Hän pani konserttitoimistonsa kautta pystyyn 1950-
luvun alusta vuoteen 1960 pari sataa Iskelmäkaruselli-iltaa muun muassa Kauppakorkeakou-
lun juhlasalissa, jonka parvekkeella allekirjoittanutkin sai korkeakoulun opiskelijana innostua 
vapaalippulaisena jazzista ja kuunnella maamme parhaita orkestereita ja solisteja, kuten Paavon 
tulevaa vaimoa Brita Koivusta.

Paavo perusti ystäviensä kanssa levy-yhtiön keväällä 1953. Varsinaiseen lentoon se lähti kak-
si vuotta myöhemmin, kun yhtiöön siirtyivät lähes kaikki maamme kirkkaimmat iskelmätäh-
det.

Mutta Paavo oli väsymätön työmyyrä ja ideannikkari. Hän alkoi tehdä myös erittäin suosit-
tuja radio- ja televisio-ohjelmia, kuten Haikeasti svengaten - radiosarjaa, jota hän teki nelisen 
sataa jaksoa. Paavo ehti koota muistelmansa kirjaksi nimeltään Jammaten, joka valitettavasti 

ilmestyy vasta hänen kuolemansa jälkeen tänä syksynä. Kirjas-
sa kerrotaan hänen perustaneen kaiken edellä mainitun lisäksi 
maamme ensimmäisen discon 1966.

Tutustuin Paavoon varsinaisesti vasta 1972. HJK eli Klubi oli 
jääkiekkoseikkailujensa takia ajautunut lähes konkurssiin. Pu-
heenjohtajaksi saatiin vaikeassa tilanteessa houkutelluksi nuori, 
vastavalmistuva ekonomi Kari Salonen. Hän oli saanut jostakin 
vihiä, että Einiö myytyään osuutensa levy-yhtiöstä olisi kiinnos-
tunut sijoittamaan rahaa HJK:iin, mikäli saa aikanaan rahansa 
takaisin. Tapasimme kolmistaan OKO:n henkilökunnan ruo-
kalan kabinetissa ja niin Paavosta tuli Klubin sisäpiiriläinen.

Jäätyäni pois joukkueenjohtajan tehtävästä työkiireideni ta-
kia hän otti kerralla koko seuran futispuolen hallintaansa. Saat-
toi sanoa, että koko HJK oli monta vuotta yksinomaan hänen 
”salkussaan”. Hän hankki jo seuraavaksi kaudeksi hyviä vahvis-
tuksia joukkueeseen ja niinpä HJK voitti Suomen mestaruu-
den heti 1973.

Kaksi vuotta myöhemmin hän pyysi minut uudelleen jouk-
kueenjohtajaksi (aikaisemmin olin tässä tehtävässä 1966–1972) 
ja ystävyytemme vain tiivistyi. Koimme monia riemastuttavia ja 
surullisiakin hetkiä tämän harrastuksen parissa. 1978 voitimme 
taas mestaruuden ja juhlat olivat ikimuistoiset. Samoin Ajaxin 
vierailu seuraavana vuonna, jolloin Olympiastadion lähes täyt-
tyi, pääsyliput loppuivat kesken ja yleisö pääsi sisään ilman lip-

pua. Ei ollut ihme, että me kaksi tyytyväistä miestä istuimme pelin jälkeen jazzravintola Groo-
vessa, vaikka olimme hävinneet ottelun 1–8.

Paavo oli henkilö, jolle voi puhua ja joka kuunteli. Olimme yleensä samaa mieltä. Yhden ai-
noan kerran olimme eri mieltä. Hän oli hankkinut seuralle uudet sponsorit, jotka vaativat pe-
lipaitoihin omat värinsä ja halusivat valkoiset paidat ilman raitoja. Kun hän pyysi minua uu-
delleen joukkueenjohtajaksi, asetin ehdoksi, että Klubin oli palautettava sini-valkoraitaiset pe-
lipaidat. Sain puhuttua OKO:n uudeksi sponsoriksi toisten tilalle ja niin raitapaidat palasivat. 
Sen jälkeen emme olleet enää koskaan eri mieltä!

Paavo innostui 1982 naisjalkapallosta, jonka esi-isänä oli toiminut Hesarin urheilutoimituk-
sen silloinen päällikkö Jaakko Kahila. Monet epäilivät, mutta Paavo uskoi naisfutikseen aina 
kuolemaansa saakka. Uskallan väittää, että ilman hänen sinnikästä ja uhrautuvaa työtään Suo-
men naisjalkapalloilu ja sen maajoukkue eivät olisi sillä tasolla, millä ne nyt ovat. Varsinaisella 
työurallaan syntyneiden suhteiden ansiosta hän vuosi vuodelta keräsi pienistä ”sponsoripurois-
ta” ne fyrkat, joiden avulla Klubin naisjoukkueiden toiminta rahoitettiin.

Sairastettuaan useita vuosia hän jaksoi aina viimeisiin elinkuukausiinsa saakka kantaa huol-
ta vaimostaan Britasta ja HJK:n menestyksestä. Sain siitä elävät esimerkit vieraillessani hänen 
luonaan viime kuukausina sairaalassa. Minun oli kerrottava, miten Klubin joukkueet olivat 
viime peleissään pärjänneet ja millaista futista ne olivat pelanneet.

Suomen musiikkielämä ja futis, ennen kaikkea naisfutis, saivat suunnattoman paljon Paavon 
idearikkauden ja ahkeruuden ansiosta. Mutta luulen, että hän itse nautti koko elämänsä ajan 
omasta sisältörikkaasta elämästään.

Emme näe enää Klubin matseissa vaaleansinistä lippalakkia ja kangassalkkua. Se on surul-
lista! Mutta Junnu Vainio sanoo laulussaan: ”Suoraan sanottuna, suurin piirtein – sellaista elä-
mä on!”

Josa Jäntti
HJK Seniorien puheenjohtaja

Paavo Einiö 
on Poissa
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