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RALLITYKIT VIIVALLA Lancer Evolution vs. Impreza WRX STI

16 2008
Hinta 7,20 €
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peugeot.ﬁ

Uudistunut Peugeot 407.
Voittamaton vakiovarustetaso,
ylellistä vastinetta rahoillesi.

UUSI PEUGEOT 407

Hinta alk. 25.290
Ledmäiset takavalot
ja uudistunut keula
viimeistelevät
tyylikkään
muotoilun.

407 SW:n panoraamakatto
luo avaruutta sisätiloihin ja
vankistaa korirakennetta
tehden autosta
turvallisemman ja aikaisempaa
nautinnollisemman ajaa.

HDi-moottoreissa
vakiovarusteena kaukoohjattavalla ajastimella
toimiva Webastomoottorinlämmitin (arvo
2.200 €).

€/kk

Hintoihihin lisätään toimituskulut.
Yhdistetty kulutus 5,3 –9,9 l/100 km, CO2 päästöt 140 –236 g/km.

Uudistuneen Peugeot 407 -malliston varustetaso hakee vertaistaan. 407 SW HDi -malleissa on vakiona mm. kauko-ohjattava, ajastimella
toimiva Webasto-moottorinlämmitin, kevytmetallivanteet, tasanopeussäädin, panoraamakatto, FAP-partikkelisuodatin, pysäköintitutka
edessä ja takana, tummennetut ja laminoidut takasivulasit sekä automaatti-ilmastointi. Tehokkaiden moottoreiden päästöt ovat osassa
malleja jopa vähentyneet. Tule ja koe uudistunut 407. Varaa koeajo www.peugeot.ﬁ.
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Business alk. 23.290 €
Vapaan autoedun verotus alk. 570
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Päätoimittaja:
Kari Haapiainen
kari.haapiainen@hjk.ﬁ

TILAA NÄYTELEHTI
TEKSTIVIESTILLÄ!
RÄVÄKKÄ ROCKLEHTI,
jossa on uusin musa, bändit,
tähdet, tekijät, levyt ja keikat.

VAIN
2,50 €

Toimitusneuvosto:
Kari Haapiainen
Olli-Pekka Lyytikäinen
Markku Peltoniemi
Marko Harmia
Lasse Seppälä

(norm. irtonrohinta 5 €)

TILAA NÄIN!
Lähetä numeroon 16278 viesti:
TILAA H3D29 ETUNIMI SUKUNIMI KATUOSOITE
POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA

Mediatilanmyynti:
Markku Peltoniemi
Markkinointipäällikkö
Puh (09) 7421 6605
Mobile 040 551 6540
markku.peltoniemi@hjk.ﬁ

Muista välilyönnit. Maksuton palvelu toimii Saunalahden, Soneran, Elisan, Kolumbuksen, dna:n,
zerofortyn, Go-Mobilen, Ainan ja TeleFinlandin liittymillä. Tarjous on voimassa kotimaassa uusille
tilaajille 31.12.2008 asti. Nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointiin
henkilötietolain mukaisesti.

Painopaikka: PunaMusta, Joensuu

PÄÄKIRJOITUS

Hyvä pohja valettu

K

auden 2007 päätteeksi HJK oli suurten
muutosten edessä. Päävalmentaja oli vaihtunut kesken kauden, ja menestys oli ollut
heikkoa. Alkoi uusi rakennustyö. Kauteen 2008
lähdettiin Antti Muurisen opein reilusti muuttuneella joukkueella.
Kausi 2008 oli HJK:lle edellistä huomattavasti
parempi. Vaikka yli 15 pelaajaa muuttui miesten
edustusjoukkueessa edellisvuodesta, sijoitus liigas-

sa parani. Ennen kaikkea Suomen Cupin voitto oli
hieno suoritus.
Klubi on taas mukana eurocupeissa kaudella
2009. Klubi 04 palasi Ykköseen, naisten joukkue
voitti Suomen Cupin ja sekä b-pojat että -tytöt
voittivat Suomen mestaruuden.
Lisäksi HJK onnistui kasvattajana hyvin. Viimeisen vuoden aikana Klubista on lähtenyt peräti neljä omaa kasvattia ulkomaille. Tämän lisäksi
edustusjoukkueeseen nousi uusia lahjakkuuksia,
ja jokaisessa veikkausliigaottelussa meillä oli kuudesta seitsemään omaa kasvattia kokoonpanossa. Tämä osoittaa vahvaa osaamista juniorityössä.
Mielikuva, joka julkisuuteen on kehittynyt, on tätä
taustaa vasten monesti ristiriidassa.
Vuosi 2009 tulee olemaan monella tavalla haasteellinen. Urheilullinen menestyminen on pääta-

voite. Tärkeä tavoite on myös hioa omista junioreista edustusjoukkueen pelaajia, jotka pystyvät
kantamaan vastuuta ja viemään sinivalkoraitapaitoja voittoon.
Haluan kiittää kaikkia klubilaisia, pelaajia, vanhempia, valmentajia ja kannattajia tärkeästä työstä
päättyneellä kaudella.
Toivotan Kaikille Rauhallista Joulua ja Parempaa
Uutta Vuotta.

Kari Haapiainen
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HJK-GOLFAAJAT TAAS VIHERIÖLLÄ
Perinteinen HJK Invitational Golf -kilpailu käytiin jo kolmattatoista
kertaa. Syyskuun 15. päivänä HJK-henkiset golﬁn pelaajat mittelivät voitosta ja kunniasta Kytäjän jo tutuiksi tulleilla (3. kerta) väylillä. Aamupalan jälkeen kello 9 aloitettiin kisa kirpeässä syyssäässä.
Golf-autoilla huristeltiin Kytäjän upeassa mäkimaastossa ja puttailtiin palloja reikiin.

Kilpailun tulokset:
Pistebogey
1. Jari Pitkälä
2. Toni Stigzelius
3. Jouko Leskinen
Scratch
1. Jari Pitkälä
2. Toni Stigzelius
3. Jouko Leskinen

Barona
Stadium
HJK

32 pistettä
31 pistettä
31 pistettä

Barona
Stadium
HJK

81 lyöntiä
86 lyöntiä
92 lyöntiä

Lähimmäksi lippua löi pallonsa Veikkauksen Ville Peltoniemi.
Pisimmän avauslyönnin löi Hartwallin Ville Ilanko.
Kuten tapaan kuuluu, kilpailun jälkeen saunottiin ja syötiin maukas ateria. Kiertopalkinto ja muu palkintosade löysivät sen jälkeen
kohteensa. Lopuksi Kari Haapiainen kertoi HJK:n menestyksestä
junioririntamalla ja odotuksista miesjoukkueen syksyn osalta. Tätä
kirjoitettaessa tiedämme jo HJK:n nais- ja miesjoukkueiden voittaneen Suomen Cupin ja miesten selviytyneen ensi vuoden UEFA-cupiin eli Euroopan liigan.
Onnea!
Kiitämme jälleen yhteistyökumppaneitamme Veljekset Laakkonen Oy:tä ja Punamusta Oy:tä mahdollisuudesta järjestää kilpailumme Kytäjä Golﬁn upeissa puitteissa!
Kiitämme myös klubin henkilökuntaa hyvästä palvelusta!
Ensi vuonna tavataan!

Punamusta Oy:n myyntijohtaja Timo Hirsimäki palkintojenjakotilaisuudessa.

KUVA JUSSI ESKOLA

Sakari Mattila siirtyi Udineseen
HJK:n kasvatti Sakari Mattila siirtyi Italian
pääsarjassa pelaavan Udinesen riveihin.
Mattila, 19, kävi viikolla 47 kirjoittamassa alle oman sopimuspaperinsa, ja seurat
pääsivät sinetöimään siirron saman viikon
perjantaina. ”Sakke” pääsee siirtymään
tammikuussa italialaisseuran riveihin.
– Olemme erittäin iloisia Saken puolesta ja tyytyväisiä, että meidän oman juniorityön hedelmät pääsevät kovan luokan seuroihin, toteaa HJK:n urheilujohtaja Tuomo
Saarnio.
Mattilalla oli sopimusta Klubin kanssa
jäljellä, ja HJK on siten oikeutettu siirtokorvaukseen.
– Seurojen kesken on sovittu, että numeroista ei puhuta, mutta Mattilasta saa-

tavalla siirtosummalla on merkittävä vaikutus HJK:n talouteen, Saarnio iloitsee.
Mattila allekirjoitti 4,5 vuoden sopimuksen Udinesen kanssa.
– Kyllähän tämä on unelmien täyttymys.
Kaikki on tapahtunut niin nopeasti – vielä
kaksi vuotta sitten pelasin A-junnujen pelejä, Sakke naurahtaa.
– Nyt kuitenkin alkaa sitten totinen
urakka vakiinnuttaa paikka edustusjoukkueen riveissä. Saan tämän kauden loppuun pelata vielä Primaveran nuorten
pelejä, joten aluksi on varmasti peliaikaa
tulossa ja sitä kautta mahdollisuus tavoitella paikkaa edustusjoukkueen ringissä,
Mattila päättää.

KUVA JUSSI ESKOLA

Jani Viander jatkaa HJK:ssa
Maalivahti Jani Viander jatkaa HJK:ssa
kauden 2009.
Kaudelle 2008 AC Oulusta hankittu kokenut maalivahti Jani Viander on
tehnyt HJK:n kanssa kauden 2009 kattavan jatkosopimuksen.
33-vuotias torjuja on pelannut komealla urallaan Suomen ohella Belgias-

sa, Englannissa, Tanskassa, Israelissa ja
Kyproksella.
Päättyneellä kaudella ”Visse” toimi
Ville Wallénin kakkosmiehenä ja peliaikaa tuli niukanlaisesti, mutta aina kentälle päästessään Visse hoiti ruutunsa
luotettavasti.
3/2008 Klubi magazine
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Työpaikka Baronassa
on paras vip-korttisi.

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan lisäksi hyvät työsuhde-edut,
valinnanvaraa työtehtävissä sekä mahdollisuuden omaan urapolkuun,
koulutukseen ja uusiin haasteisiin. Katso avoimet työpaikkamme tai
lähetä avoin työhakemus: www.barona.fi
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Liigacupin alkulohkot arvottu
Päätösgaalassa palkittiin parhaita
HJK vietti kauden päätösjuhlagaalaa
hotelli Crowne Plazassa.
Juhlatilaisuudessa palkittiin kauden parhaita
pelaajia.
Valmentajiston valinnat olivat seuraavat:
Kauden paras pelaaja: Ville Wallén
Puolustuksen lukko: Ville Wallén
Taistelijapalkinto: Tuomas Haapala
Parhaan maalintekijän palkinto: Jarno Parikka
Kauden tulokas: Sakari Mattila
Ratkaisijapalkinto: Petri Oravainen
(ratkaisi maalillaan cupin voiton)
HJK aloitti juhlatilaisuuden jälkeen ansaitun kuukauden loman ja palasi joulukuussa takaisin harjoituskentille valmistautumaan kauteen 2009.

Raitalan testimatka Englantiin
lykkääntyi
Aiemmin uutisoitu Jukka Raitalan testimatka Englannin pääsarjaseura WBA:n riveihin on lykätty
myöhempään ajankohtaan.
HJK:n ja alle 21-vuotiaiden maajoukkueen luottopuolustaja Jukka Raitala on ollut West Bromwich
Albionin pelaajatarkkailijoiden listoilla.
– WBA on osoittanut aitoa kiinnostusta Raitalaa
kohtaan, ja kutsu testiin on edelleen voimassa, kertoo HJK:n urheilujohtaja Tuomo Saarnio.
Raitala oli otettu WBA:n kiinnostuksesta mutta
ei halua hätiköidä seuravalintojensa suhteen.
– Halusin ensin pitää hieman lomaa, sillä tässä
on todella rankka ja pitkä kausi takana. Katsotaan
testimatkalle sopivaa väliä myöhempänä ajankohtana, toteaa Raitala.

Kauden 2009 Liigacupin alkulohkot on arvottu.
HJK sijoitettiin kakkoslohkoon, jossa on muun
muassa rakas kilpakumppani naapurikunnasta, FC
Honka.
Alkulohkovaihe pelataan kahdessa seitsemän
joukkueen lohkossa, ja molemmista lohkoista neljä joukkuetta etenee jatkopeleihin.
Liigacupin 2009 ensimmäinen alkulohkojen pelipäivä on 21. tammikuuta ja ﬁnaali pelataan 15.
huhtikuuta. Otteluohjelma valmistuu lopullisesti
joulukuussa seurojen neuvoteltua ottelupäivistä.
Liigacupin 2009 alkulohkot:
Lohko I
Tampere United
IFK Mariehamn
TPS
JJK
FC Inter
FC Lahti
RoPS
Lohko II
MyPa
FC Honka
FF Jaro
KuPS
VPS
HJK
FC Haka
HJK:n koti- ja vieraspelit
(Otteluiden ajankohdat selviävät myöhemmin.)
HJK–MyPa
HJK–FC Honka
HJK–FF Jaro
KuPS–HJK
VPS–HJK
FC Haka–HJK

HJK palkitsi kauden 2008 parhaita
HJK palkitsi Suomen Cupin ﬁnaalin jälkeen naisten
edustusjoukkueen kauden 2008 onnistujia.
HJK ry palkitsi päättäjäisissään hienosti kaudella
2008 menestyneestä naisten joukkueesta seuraavat
pelaajat.
Vuoden pelaaja: Heidi Lindström
Vuoden luottopelaaja: Laura Kivistö
Vuoden tähtipelaaja: Annika Kukkonen

Vuoden nuori pelaaja (tulokas): Maiju Mutikainen
Lisäksi puheenjohtajan tunnustuspalkinnon sai
kapteeni Heidi Lindström.

3/2008 Klubi magazine
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Olliksen
puheenvuoro
HJK Oy:n puheenjohtaja Olli-Pekka ”Ollis” Lyytikäinen ei ole
voimakas mediapersoona. Silloin kun miehen sanainen arkku
aukeaa, futispiireissä kuunnellaan. Miltä päättynyt kausi ja Klubin
tulevaisuus näyttävät seuran vahvan miehen silmin?

P

äättynyt kausi oli Klubille kaksijakoinen.
Liigan neljättä sijaa paikattiin hienolla Suomen Cupin voitolla. Kauteen mahtui sekä
erinomaisia suorituksia että melkoisia mahalaskuja. Lyytikäisenkin mieliala on ristiriitainen.
– Kyllähän kausi oli meille pettymys, Lyytikäinen
vahvistaa.
– HJK lähtee aina pelaamaan mestaruudesta,
vain sillä on kotimaisilla kentillä merkitystä. Hopealla ja pronssilla pääsee Eurooppaan, mutta ne ovat
hävittyjä mitaleja. Cup oli hyvä lohdutuspalkinto,
vain voittajat muistetaan. Arvostan voittajia.

Sekalaiset hankinnat
Lyytikäinen löytää myös nopeasti ison syyn Klubin
odotettua heikommalle liigasuoritukselle. Joukkueessa vaihtui peräti 17 pelaajaa edelliseen kauteen
verrattuna, ja sekä muutosprosessi että pelaajien
yhteispelin löytyminen veivät oman aikansa.
– Viime vuoden rämpimisen jälkeen mestaruuden voittaminen olisi vaatinut tosi kovan onnistumisen huonon lähtökohdan vuoksi. Mahdollista se
olisi ollut, jos tietyt pelit olisivat menneet toisella
tavalla.
– Suuri vaihtuvuus toi mukanaan riskejä. Toimme joukkueeseen pelaajia näkemättä heidän nykykuntoaan, luotimme vanhoihin meriitteihin.
Toki näissä tapauksissa suomalaisuudesta oli etua,
koska tiesimme pelaajista enemmän. Vaikka pelaaja olisi kuinka hyvä, ei hänestä tiedä lopullista totuutta, kunnes näkee, miten hän sopeutuu meidän
joukkueeseemme.
Kaikkiin vahvistuksiin Lyytikäinen ei ollut täysin tyytyväinen, joskaan yksittäisiä pelaajia hän ei
halua nimetä. Klubipomo ei halua sysätä vastuuta
kaudesta kenenkään niskaan.
– Kieltämättä kaikki pelaajat eivät pelanneet
10
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sillä tasolla, mitä odotettiin, mutta se on ihan
normaalia. Olisi kamalan helppoa, jos kaikki olisivat huippuja ja helppoja valintoja. Aina kuitenkin
tulee myös virheitä. Pitkästä rivistä uusia pelaajia
muutama onnistui erittäin hyvin, muutama kohtuullisesti ja muutama ei niin hyvin, kuin toivottiin, ”Ollis” analysoi.

Nuorten kehittäjä
Vuoden tauon jälkeen takaisin Ykköseen noussut
reservi- ja junioriseura Klubi 04 jatkoi nuorten kykyjen jalostamista HJK:n käyttöön. Lyytikäinen on
joukkueen toimintaan tyytyväinen, mutta ärähtää
seuraa alituisesti vainoavalle kritiikille.
– Nuorten pelaajien kehittäjänä emme saa ansaitsemaamme arvostusta mediassa. Olemme
huonoja markkinoimaan itseämme. Joku voisi tälläkin kaudella tehdä tilaston, missä veikkausliigaseurassa pelasi eniten omia kasvatteja. Luulen, että
HJK on ainakin kolmen parhaan joukossa. Meillä
oli tällä kaudella joka ottelussa kuusi–seitsemän
omaa kasvattia edustusjoukkueen mukana kentällä.
– Olemme omassa luokassamme omien kasvattien peluuttamisessa. Sakari Mattila pelasi paljon
tänä vuonna. Jarno Parikka oli paras maalintekijämme ja löi itsensä lopullisesti läpi. Jukka Raitala
astui jälleen askeleen eteenpäin, ja muutama nuori
tuli aivan edustusjoukkueen portille. Olen tyytyväinen siihen, miten omat kasvattimme niin edustusjoukkueessa kuin aivan sen rajoilla kehittyivät.
Harva joukkue Veikkausliigassa pystyy sanomaan
samaa, Lyytikäinen painottaa.
”Ollis” kavahtaa myös käsitystä, jonka mukaan
HJK ei anna omille kasvateilleen mahdollisuutta
edustusjoukkueessa.
– Ilari Äijälän ja Jussi Vasaran hyväksyisin heti
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Sijoita erinomaiseen vuosikertaan.
Suomalaista varainhoitoa jo vuodesta 1994.

www.fim.com
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Olliksen puheenvuoro

joukkueeseemme. Olisimme halunneet pitää
heidät, ja tarjosimmekin heille roolia ja jatkosopimusta. Pitää kuitenkin muistaa, että pelaajilla
on vapaus liikkua, ja he päättivät vaihtaa seuraa.
Myös Paulus Arajuurelle tarjosimme jatkoa,
mutta topparitilanteemme vuoksi saattoi olla
molemmille parempi ratkaisu, että hän siirtyi
Maarianhaminaan.
Lyytikäisen mielestä mielikuva Klubista on tällä hetkellä vääristynyt. ”Ollis” muistuttaa, että
HJK:sta on siirtynyt viimeisen vuoden aikana
neljä omaa kasvattia ulkomaille (Markus Halsti,
Sebastian Sorsa, Mehmet Hetemaj, Sakari Mattila), ja Jukka Raitala saattaa vielä tehdä heille
seuraa. Tämän tasoisten pelaajien paikkaaminen,
etenkin omista nuorista, ei käy käden käänteessä.
– Kaikki eivät mahdu edustusjoukkueeseen.
Esimerkiksi netissä käydään keskustelua pelaajista, kuten Valeri Minkenen, Antonio Inutile ja
Jani Koivisto. Pitää päättää, uskommeko me Jarno Parikkaan ja Akseli Pelvakseen vai Inutileen
ja Koivistoon. Meidän valintamme oli, että Pelvas
ja Parikka ovat parempia kuin Inutile ja Koivisto.
Jos olisimme pitäneet kaikki, ketkä olisivat pelanneet?
– Se, että jotkut heistä ovat tehneet läpilyönnin Vaasassa tai Jarossa, ei muuta käsitystäni
ratkaisustamme. Kaikella kunnioituksella, jos tekee pari maalia Jarolle kauden aikana, niin se ei
vielä riitä HJK:ssa peliaikaan. Vain ikäluokkansa
parhaat pelaajat, kahdesta kolmeen, kelpaavat
HJK:n edustusjoukkueeseen. Idealismi ei ole tässä tapauksessa realismia.

Lipputulot kasvussa
HJK:n yleisömäärät ovat herättäneet kauden aikana keskustelua. Jos tilastoja katsoo, Klubin yleisökeskiarvo on laskenut peräti tuhannella katsojalla kahden vuoden aikana. Mistä tämä johtuu?
– Tämä oli meiltä ikään kuin tietoinen rikos. Ilmaislippuja, tai siis yhteistyökumppaneille myytäviä lippuja, nähtiin viime kaudella huomattavasti aiempaa vähemmän. Olimme tilanteessa,
jossa lippuja saaneet jakoivat niitä ilmaiseksi
portilla. Olemme sopineet sponsoreiden kanssa,
että lippujen määrää vähennetään ja että lippuja
jaetaan kohdennetummin; ettei Hesarissa nähdä
mainoksia ”tulkaa hakemaan kourallinen lippuja”, ja sitten niitä dilkataan stadionin ulkopuolella. Haluamme kasvattaa maksavien katsojien
määrää.
Päälle ”Ollis” kertoo monelle vielä yllättävämmän uutisen.
– Yleisökeskiarvomme on laskenut, mutta
lipputulomme kasvoivat viime kaudella noin 20
%. Keräsimme suurimmat lipputulomme koko
2000-luvulla. Maksavia asiakkaita oli reilusti aiempaa enemmän. Etenkin elokuusta kauden
loppuun tuli paljon rahaa kassaan. Näinä ankeina taloudellisina aikoina se on mielestäni hyvä
suoritus.

– Mutta tietenkin, kun Veikkausliiga seuraa
näitä vähän pyöristeltyjä yleisömääriä ja markkinoi niitä suuruuden ekonomia -mielessä, silloin tämän tyyppinen tilasto on vähän huonon
näköinen. Tärkeämpää kuitenkin on se, että on
maksavia katsojia.
HJK on saanut niskaansa myös ansaittua kritiikkiä ottelutapahtumien järjestelyistä. Lipunmyynnissä ilmeni etenkin alkukaudesta ongelmia,
jotka kismittivät maksavia asiakkaita. Lyytikäisen
mukaan asiaan on paneuduttu huolella, ja seura
pyrkii varmistamaan, että ensi kaudella toiminta
on sujuvaa heti kauden alusta lähtien.
– Aiomme tehostaa myyntiä, ja haemmekin
parhaillaan myyntijohtajaa. Resursoimme lisää
palkallisia sekä provikallisia myyjiä. Markkinointisuunnitelma on vielä hiukan alkutekijöissään
lipunmyyntistrategiaa lukuun ottamatta. Pyrimme tehostamaan niitä asioita, joilla saimme
maksavien katsojien määrän hyvään nousuun jo
päättyneellä kaudella.

2009
Kauden 2009 joukkueen rakentaminen on jo kiivaassa vauhdissa. HJK kiinnitti FC Lahtea edustaneen iisalmelaispuolustaja Pyry Kärkkäisen,
22, riveihinsä lähes välittömästi kauden päätyttyä. Samalla ilmoitettiin FC Hakan keskikentän
26-vuotiaan työjuhdan Cheyne Fowlerin liittyneen sinivalkoraitoihin. Lyytikäisen mukaan lisää
on tulossa mutta maltillisesti.
– Pelaajistossa ei ole odotettavissa isoa liikehdintää. Kuten ilmoitin heti kauden päätyttyä,
haemme muutamaa täsmävahvistusta joukkueeseen. Nyt meille liittyi kaksi, ja toppari, laituri sekä mahdollisesti hyökkääjä ovat hakusessa.
Meillä on paljon viime vuonna hankittuja pelaajia, joilla on vielä toinen vuosi sopimuksesta jäljellä ja jotka ovat vasta käyneet sisäänajovaiheen
läpi. Lisäksi meillä on useita nuoria pelaajia tulossa taistelemaan paikoista ensi kauden joukkueeseen, Lyytikäinen muistuttaa.
Lyytikäisellä on muutama tuore nimi mielessä ensi kauden potentiaalisia läpilyöjiä silmällä
pitäen.
– Johannes Westöltä odotamme paljon.
Myös Juhani Ojala esiintyi edukseen edustusjoukkueen mukana päättyneellä kaudella. Lisäksi
Nosh A Lodylta ja Mikko Sumusalolta odotetaan läpilyöntiä tulevina vuosina.
Oman mausteensa soppaan heittää maaliruisku Paulus Roihan tilanne. Roihan akillesjänne
leikattiin joulukuussa, eikä paluuaikataulusta ole
vielä tietoa. Mikäli toipumisennuste on pitkä,
saattaa Klubi joutua viime vuoden tapaan hyökkääjäostoksille.
– Uskon omiin pelaajiimme, mutta pitää myös
miettiä, ovatko he kenties liian samankaltaisia.
Paljon riippuu Akseli Pelvaksen kehityksestä talven aikana. Saatamme tarvita hieman monipuolisuutta, vaikka kaikki kolme hyökkääjää hyviä
ovatkin. Tarvitsemmeko jonkun, joka pelaa selkä
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Olliksen puheenvuoro

maaliin päin, Lyytikäinen pohtii.
Kun puhe kääntyy pelillisiin asioihin, on Lyytikäisellä selkeä näkemys tavoitteista.
– HJK:n pitää saada pelaaminen ja paketti parempaan kuntoon. Tulokset olivat siedettäviä
peliin nähden. Teimme viime kaudella eniten
maaleja, mutta pelissä ei aina ollut selkeää ideaa. Päästimme aivan liikaa maaleja. Peliﬁlosoﬁa
ja puolustuksen identiteetti on saatava selkeämmäksi, koska joukkue on nyt ollut vuoden kasassa.
– Europelejä ajatellen haluamme menestyä
niin hyvin, kuin näillä resursseilla on mahdollista. Honka näytti viime kaudella mallia, että aika
pitkällekin voi mennä. Toki paljon riippuu myös
arpaonnesta. Kotimaassa mestaruus on selkeä
tavoite. Kuten sanoin aiemmin, vain voittajat
muistetaan. Sen jälkeen on ihan sama, onko sitten toinen, kolmas vai neljäs, Lyytikäinen pohtii.

Visio tulevaisuudesta
Klubijohtoa on usein moitittu visioinnin ja pitkäjänteisen rakentamisen puutteesta. Joten ”Ollikselta” oli pakko kysyä, millaisena hän näkee HJK:n
5–10 vuoden kuluttua.
Lyytikäinen painottaa seuran tulevaisuudesta
puhuttaessa etenkin seuran yhtenäisyyttä. Kuten HJK ry:n tuore toiminnanjohtaja Martti Virtanenkin, myös Lyytikäinen tietää HJK:lla olevan
rutkasti nykyistä enemmän potentiaalia, niin taloudellisesti kuin yleisömäärien puolesta.
– Viiden–kymmenen vuoden kuluttua HJK
on taloudellisesti vahvempi ja on onnistunut
rakentamaan brändiään koko HJK:n osalta yhte-

näisemmäksi ja voimakkaasti helsinkiläiseksi. Tämän seurauksena on syntynyt vähän ruotsalaisten seurojen mallin mukainen ”heimo” HJKlaiset,
sen kannattajat ja klubilaiset ylipäänsä.
– Tämän seurauksena meillä on täyden kotistadionimme verran säännöllisiä katsojia ainakin
kärkipeleissä. Taloudellinen kokoluokkamme on
tuplaantunut. Aivan oleellisessa osassa on tämä
stadion, jota pystymme hyödyntämään siinä tilanteessa huomattavasti nykyistä paremmin.
Stadionin hyödyntämismahdollisuuksia Lyytikäinen ei halunnut tarkentaa, mutta kertoi, että
niistä asioista tiedotettaisiin tulevien viikkojen
aikana. Pelillisellä puolella Lyytikäinen ei sen sijaan peittele tavoitteitaan.
– Kun olemme taloudellisesti vahvempia,
olemme myös urheilullisesti vahvempia. Jos
emme dominoi kotimaassa, niin olemme ainakin
niiden yhden–kahden ison seuran joukossa, jotka pääasiassa vievät pokaalit. Toki pitää muistaa,
että muutkin tekevät kovasti töitä päästäkseen
huipulle, mutta haluamme olla ”The seura” Suomessa.
– HJK on organisaatioltaan Suomen paras.
Tuotamme jatkuvasti huippuvalmennuksellamme uusia, omia kasvatteja edustusjoukkueeseen,
joka on suorin tie Suomesta ulkomaiden ammattilaiskentille. Edustusjoukkueessa pelaa ”klubilaista” jalkapalloa maamme parhaat pelaajat.
– Kansainvälisesti menestymme resursseihin
nähden kohtuullisesti, ja olemme luonnollisesti
säännöllisesti mukana kansainvälisissä peleissä.
Nykyisinkin pitäisi olla poikkeus, jos emme ole
europeleissä mukana. Ja niinhän se onkin, Lyytikäinen päättää.
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Toista tietä

Eurooppaan
HJK:n tavoitteena
oli alusta asti myös
Suomen Cupin voitto.
Lopulta sen voitto
pelasti koko kauden.
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– Suomen Cup on vaikea turnaus, HJK:n päävalmentaja Antti Muurinen aloittaa.
– Pääosin siitä syystä, että otteluissa on mahdollisuus antaa tärkeitä peliminuutteja niille pelaajille,
jotka eivät liigassa ole paljoa pelanneet. Siinä piilee
mahdollisuus yllätyksiin.
HJK:n ensimmäisessä Suomen Cupin ottelussa
toukokuun lopulla asettui vastaan lappeenrantalainen PePo. Peli pelattiin Lappeenrannassa Sammonlahden kentällä yli 1 200 katsojan edessä. Tunnelma jäi vahvana Muurisen mieleen.
– Katsojat olivat aivan kentän rajoilla kannustamassa ja ilmassa oli hyvä jännitys. Semmoinen
tunnelma pistää aina vähän miettimään, että mihinhän suuntaan peli lähtee etenemään.
Muurisen usko omiin pysyi lujana: Petri Oravaisen viimeistelemät kaksi maalia veivät HJK:n
2–0-voittoon. Jatkopaikka oli tavoitteena ja se saavutettiin varmasti.
– Olin pelin jälkeen erittäin tyytyväinen juuri
niiden vähemmän pelanneiden pelaajien intoon ja
asenteeseen, jolla he pelasivat.

Inter kumoon
Suomen Cupin seuraava
ottelu koitti jo kesäkuun alussa. Finnair Stadiumille saapui
miesten
Nelosessa
pe-

laava Helsinki Diplomat Sports Club. HJK oli ottelun ennakkosuosikki, mutta aliarviointiin ei yhdessäkään ottelussa ole varaa. Sen tietää myös
kokenut valmentaja.
– Itse en ikinä lähde yhteenkään peliin niin, että
mielessä olisi varma voitto. Eivät myöskään meidän pelaajat.
Ammattimainen ote säilyi läpi ottelun. HDS kaatui lopulta numeroin 10–0.
– Olihan se hienoa päästä pelaamaan kunnianarvoisia diplomaatteja vastaan, mutta peliin lähdimme täysillä riippumatta siitä, kuka oli vastassa.
Tavoitteena oli ottaa voitto, välttää varoituksia ja
loukkaantumisia, Muurinen kertoo.
Muurinen myöntää, että ensimmäiset kaksi
Suomen Cupin ottelua olivat pakkopullaa. Ne piti
hoitaa rutiinilla, eikä niissä ollut varaa kompastella. Seuraavassa ottelussa olikin luvassa todellista vääntöä. Finnair Stadiumille saapui sarjassa
vakuuttavasti edennyt Turun Inter. Ottelusta tuli
odotetun jännittävä. Molemmilla joukkueilla oli
omat paikkansa, mutta HJK oli lopulta tasaväkisistä joukkueista se, joka onnistui maalinteossa.
Voittomaalin HJK:lle viimeisteli Jarno Parikka 15
minuuttia ennen loppua.
– Ottelu meni täysin meidän käsikirjoituksen
mukaan. Televisiolähetyksessä puhuttiin, että Inter piti palloa näyttävästi. Selostaja ei kuitenkaan
täysin tajunnut, että Inter piti palloa vain omalla
kenttäpuoliskollaan, Muurinen muistuttaa.
Hänen mukaansa HJK:n voitto perustui täysin
koko joukkueen yhteenpelaamiseen. Sillä tavoin
Inter saatiin riisutuksi aseista.
– Voitimme ehkä Veikkausliigan kovimman
joukkueen Suomen Cupissa, mutta voittoa ei noteerattu oikeastaan missään. Meille cupin merkitys
toisena tienä Euroopan kentille vain vahvistui. Harmi, että mediassa sitä ei arvosteta yhtä paljon.
Suomen Cupin seitsemäs kierros pelattiin heinäkuun alussa. Interin pudottanut HJK matkasi
Kuopioon. KuPS oli edellisellä kierroksella noussut
tappioasemasta voittoon ja pudottanut FC Koo-

TeePeen.
– KuPS oli meille myrkkyä kauden molemmissa
liigaotteluissa, mutta Suomen Cupin peli oli meiltä yksi kauden varmimpia peliesityksiä. Heti tulee
mieleen ainakin Ville Taulon kauden paras suoritus, eikä saa unohtaa koko joukkueen onnistumista.
KuPS kaatui Miikka Multaharjun ja Juho Mäkelän maaleilla 2–0.
Sekä Interin että KuPS pudottaminen jatkosta
Suomen Cupissa herätti päävalmentajassa mietteitä siitä, oliko HJK:n latautuminen Suomen Cupin
peleihin lopulta parempi kuin Veikkausliigan otteluihin. Niin vakuuttavasti HJK eteni Suomen Cupin
peleissä.

Warkaus kiusasi
Jos Suomen Cup oli tähän mennessä sujunut ilman
suurempia vaikeuksia, koettiin elokuussa Finnair
Stadiumilla todellinen Suomen Cup -draama.
– Ottelu Warkauden JK:ta vastaan oli meidän
täydellistä hallintaa, mutta se, että ratkaisu venyi
loppuminuuteille asti, näytti jälleen turnauksen yllätysmahdollisuudet, Muurinen pohtii.
HJK:n edellisissä otteluissa, Inter-peliä lukuun
ottamatta, voitto tuli sulavasti silloin, kun maalihanat aukesivat ensimmäisen puoliajan aikana. WJK
kiusasi klubilaisia 88. minuutille asti, vaikka ote pysyi HJK:lla läpi ottelun.
– Jalkapallo on äärimmäisen vaikea laji, jos maalia ei tule, Muurinen tiivistää.
– Toisaalta nämä jännät ottelut ovat myös cupin suola.
HJK:n sankareiksi nousivat viime hetken maaleillaan hyökkääjät Dawda Bah ja Jarno Parikka. Muurisen mukaan selkeää ykköshyökkääjää ei tuntunut
koko kauden aikana löytyvän, mutta tärkeissä paikoissa ratkaisijoita löytyi. Tiukat hetket nostivat
tunnelmaa Suomen Cupin ympärillä.
Lokakuun loppuun sattui yksi kauden vaikeimmista vaiheista. Viimeisessä liigaottelussa lokakuun
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viimeisenä maanantaina tuli tappio FC Lahdelle ja
Veikkausliigan pronssimitalit karkasivat käsistä.
Seuraavana keskiviikkona oli edessä Suomen Cupin välierä Vaasan Palloseuraa vastaan. Kaikki oli
laitettava peliin, sillä himoittu paikka eurocupin
peleihin oli vielä tarjolla. Muurinen muistaa hyvin
tunnelman joukkueen keskuudessa ennen VPSottelua.
– FC Lahti -ottelun jälkeen maanantaina joukkue
oli todella maassa. Mitä lähemmäksi keskiviikon
cupin peli tuli, sitä vahvemmaksi lataus pelaajissa
nousi. Ennen VPS-ottelua meidän joukkueessa oli
hirmuinen lataus. Suomen Cup on tie Eurooppaan
ja kaikki ymmärsivät sen, Muurinen painottaa.
– Huono joukkue olisi siinä tilanteessa jäänyt
masennuksen kouriin.
HJK ei vaasalaisia vastaan hidastellut.
– Se oli näytös, Muurinen sanoo lyhyesti.
– Ja monet varmaan taas sanoivat, että kun VPS
oli niin huono. Tosiasiassa meillä oli äärettömän
kova lataus.
HJK pelasi virheettömästi jokaisella osa-alueella,
eikä maalien tekeminenkään tuottanut vaikeuksia. Paulus Roihan johdolla maaleja paukutettiin
enemmän kuin yleensä Suomen Cupin välieräottelussa. Finnair Stadiumin tulostaululla komeilivat
lopulta numerot 5–0, eikä paremmasta joukkueesta jäänyt epäselvyyttä.
– Cupin merkitys sai sinä iltana suuren sykäh-

dyksen. Vielä kun Honka hoiti oman välieränsä,
saavutimme yhden kauden tärkeimmistä tavoitteista. Paikan ensi vuoden eurocupin peleihin.

Pytty on aina pytty
Muurinen myöntää, että pytty on aina pytty. Jokainen haluaa voittaa, mutta kaikille suomalaisille seuroille paikka Euroopan huippupeleihin on
äärimmäisen tärkeä. Finaalissa pelattiin kullasta ja
kunniasta.
Suomen Cupin ﬁnaalissa 1. päivä marraskuuta kohtasivat HJK ja Honka. Asetelmat, joista HJK
joutui ﬁnaaliotteluun lähtemään, olivat Muurisen
mukaan vaikeat. Pitkäksi venynyt kausi oli verottanut pelaajamateriaalia.
– Sakari Mattila oli loukkaantunut, Tuomas
Haapala pelikiellossa, Paulus Roiha ei pystynyt
harjoittelemaan ja Jukka Sauson vaimon synnytys
veti myös mieheltä voimat, Muurinen muistelee tilannetta ennen ﬁnaalia.
– Se, mitä taistelua Jukka näytti ﬁnaalissa, oli
esimerkillistä. Siihen tiivistyi koko joukkueen taistelutahto.
Muurisen toteaa, että Honka ﬁnaalivastustajana
oli palkinto. Kauden viimeisessä ottelussa oli mahdollisuus kuitata Veikkausliigassa kärsityt molemmat tappiot.
– Hongasta on muodostunut ehdottomasti se

rakkain vastustaja.
Finaalista tiivistyi HJK:lle kauden todellinen huipennus. Erfan Zeneli vei Klubin vapaapotkusta
johtoon tunnin jälkeen, mutta Honka kiri tasoihin
kolme minuuttia ennen loppua. Jatkoajalla Petri
Oravainen onnistui maalinteossa ja vei HJK:n lopulta Suomen Cupin mestariksi.
– Meidän tämän vuoden joukkue halusi kolmea
asiaa: Veikkausliigan ja Suomen Cupin voittoa sekä
paikkaa Euroopan kentille. Saavutimme näistä kolmesta kaksi. Se on ensimmäistä kauttaan yhdessä
pelaavalle joukkueelle tuloksellisesti onnistunut
kausi, Muurinen toteaa.
Suomen Cupissa HJK:n verkkoon tehtiin maali
vasta ﬁnaalissa. Joukkueet, joille Veikkausliigassa hävittiin, kaatuivat hyvällä pelillä. Muurinen
myöntää, että joukkue vaikutti erityisen latautuneelta juuri Suomen Cupin peleissä.
– Meillä on monta pelaajaa, jotka vielä ennen
tätä kautta eivät olleet voittaneet yhtään pokaalia.
Tilanteissa, joissa oli veitsi kurkulla, monen suoritustaso nousi selvästi. Myös meidän kannattajat
jaksoivat olla joukkueen tukena vaikeina hetkinä
– suuri kiitos siitä myös heille. Kaikki tämä kertoo
siitä, että me arvostamme Suomen Cupia. Se on
aivan yhtä tärkeä tie menestykseen kuin itse Veikkausliigakin. Ja jos vieläkin haluaa selkeämmin sanoa: Suomen Cup pelasti meidän kautemme 2008.
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Nyt tilanne oli toinen. Wallén voitti ykkösvahdin
paikan vahvojen talvipeliensä ansiosta, ja Viander
joutui sivustakatsojaksi. Tämä ei ”Wallun” mukaan
vaikuttanut kaksikon dynamiikkaan.
– Tilanne ei koskaan ollut täysin selkeä, kyseessä
oli kilpailutilanne. Kiritimme molemmat toisiamme, ja se auttoi kumpaakin eteenpäin.

Vaikeat välivuodet
Ville Wallén kuului HJK:n
päättyneen kauden
takuumiehiin. Vuosien
työn jälkeen paikkansa
ykkösmaalivahtina sementoinut
Wallén pelasi yhden uransa
parhaista kausista HJK:n
matkalla kohti Suomen Cupin
voittoa ja paluuta eurokentille.

V

ille Wallén, 32, pääsi aloittamaan kauden terveenä ensi kertaa vuosiin. Kahtena edellisenä
kautena Wallén oli vasta juuri kauden alla toipunut vammoistaan ja joutunut aloittamaan pelit pahasti keskenkuntoisena. Tämän seurauksena
kauden aloitukset olivat vaikeita.
– Tunsin silloin pystyväni pelaamaan, mutta totuus tuli nopeasti vastaan. Alla oli vain pari viikkoa
harjoittelua, eikä kroppa ollut vielä kunnossa. Nyt
tilanne oli helpompi, olin huomattavasti valmiimpi. Silloin on turvallisempi olo ja pelit sujuvat paremmin.
Kaudessa oli muutenkin retrohenkeä. Paitsi, että
valmentajaksi palasi entinen Klubi-luotsi, myös
Wallénin kilpailijaksi maalin suulle palasi tuttu kasvo. Jani Viander ja Wallén seisoivat Klubin maalipuiden välissä kaudet 2000 ja 2001. Näistä kaudella
2001 ottelut jakaantuivat lähes kahtia.

Vuodet Wallén–Viander-kaksikon yhteiselon välissä eivät aina olleet Wallulle ruusuilla tanssimista.
Kaudesta 2005 eteenpäin mies on ollut Klubin selkeä ykköstorjuja, mutta väliin mahtui useampi raskas vuosi, jossa lainapestit seurasivat toisiaan.
– 2002 ja 2003 en oikein edes muista, mitä tapahtui. Se oli yhtä pyöritystä, Wallén viittaa Keith
Armstrongin aikakauden alkuun.
Armstrongin luottomies Hakan vuosilta, Andras Vilnrotter, oli vallannut ykkösvahdin paikan
hyvillä esityksillä. Noina kausina Wallén haki pelituntumaa useiden eri lainapestien muodossa. Tutuiksi tulivat mm. kilpakumppanit FC Lahti ja FC
Jokerit.
– Kauden 2003 alussa ymmärsin, että saisin
mahdollisuuden HJK:ssa, mutta minulle ilmoitettiinkin, että sitä pitää hakea muualta. 2004 minulle
ilmoitettiin suoraan, että peliaikaa olisi haettava
muualta, ja sain lainapestin RoPS:iin. Se oli loistava
mahdollisuus pelata täysi kausi, ja hieno kokemus,
Wallén suitsuttaa.
Siitä eteenpäin HJK:n maalinedusta on kulkenut
Wallénin komennuksessa.

Näky linjan takaa
Näky HJK:n maalilta ei päättyneellä kaudella aina
ollut kaunis. Ei niinkään särmikkään veräjänvartijan, vaan päästettyjen maalien määrän vuoksi. Klubin verkkoon iskettiin peräti 29 maalia, yli tuplasti
enemmän kuin mestari-Interille. Huomattakoon
myös, että juhlakauden 2007 joukkue, liigan 7:s,
päästi 25 maalia! Tämä ei ollut perinteistä Klubia.
Kaiken tämän lisäksi voisi hyvinkin sanoa, että
päättynyt kausi oli yksi Wallénin uran parhaista.
Joukkoon ei mahtunut montaakaan maalia, jossa
syyttävä sormi voisi osoittaa maalikehikon väliin.
Wallén ei kuitenkaan pistä syytä kenenkään yksittäisen henkilön piikkiin.
– Pitkin kautta on kritisoitu yhtä pelaajaa tai linjaa, mutta se on väärä tapa. Pitää katsoa kokonaisuutta, koko joukkueen pelaamista. Linjaa, joukkueen organisointia ja niin edelleen. Yksittäiset
yksilöiden virheet ovat toki asia erikseen, Wallén
huomauttaa.
Poissaolot eivät helpottaneet yhteisen sävelen
löytämistä. Kun peräti 17 pelaajaa vaihtui talven
aikana, oli joukkueella paljon opeteltavaa. Puolustajista Jukka Sauso, Tuomas Kansikas ja Mikko
Hauhia olivat kaikki uusia ja merkittäviä paloja
Antti Muurisen puolustuspalapelissä. Lisäksi proﬁilipelaajaksi hankittu Sauso oli pelikunnossa vasta
aivan kauden kynnyksellä.
– Vaihtuvuus vaikeutti asioita. Vain harjoittelu
ja yhdessäolo auttavat linjaa hitsautumaan yhteen,

mutta meillä pelaajien pelipaikat vaihtelivat kesken kauden. Meillä oli talvi aikaa harjoitella, mutta
poissaolotkin vaikeuttivat asiaa. Kauden mittaan
asiat paranivat, ja kommunikaatio oli jo melko hyvää.
Wallén tunnustautuu myös vähemmän yllättäen puolustuslinjan vakinaistumisen kannattajaksi.
Tämä tuli tutuksi Keith Armstrongin alaisuudessa,
mutta päättyneellä kaudella muutoksia oli enemmän.
– Permanentti on puolustuksen kannalta tärkeää ja kaikille parhaaksi. Määrätyt pelaajat pelaavat
ja vaihdetaan vain, jos on poissaoloja. Silloin kaikille on selkeää, mitä tehdään, ja pelaajien on helppo
hypätä puikkoihin. Jos haluaa pitää kaikki tyytyväisenä, se johtaa siihen, että pian kukaan ei ole.

Vanhalle koiralle uusia temppuja?
Wallén on nähnyt Klubi-vuosinaan useita eri maalivahtivalmentajia. Kaksi vuotta sitten Klubiin valmentajaksi palannut maalivahti-ikoni Markku
”Fana” Palmroos on Wallénin mukaan tärkeä tekijä valmistautumisessa.
– Ei tällainen vanha äijä tarvitse apua niinkään
harjoittelemisessa, Wallén naurahtaa.
Tärkeämpää on ”Fanan” antama henkinen tuki.
Palmroosin kokemus ja rutiini niin pääsarjasta kuin
maajoukkueesta ovat kokeneellekin maalivahdille
tärkeä apuväline kauden aikana.
– Keskusteleminen on tärkeää. Työskentely ”Fanan” kanssa on enemmän keskustelua, esimerkiksi
miten toimia eri pelitilanteissa. Se on aivan eri asia
kuin työskennellä jonkun kanssa, joka ei ole pelannut korkealla tasolla.
– ”Fana” on kokenut niin pelaajana kuin valmentajanakin. Hänen kanssaan on hieno työskennellä.

Tulevaisuus
Tulevalla kaudella Klubin puolustus muuttuu jälleen. Tuomas Aho ja Sakari Mattila ovat jo vaihtaneet maisemaa, ja Jukka Raitala saattaa tehdä heille seuraa. Tilalle Klubi hankki FC Lahdesta
nuorten maajoukkuetoppari Pyry Kärkkäisen, ja
lisää hankintoja saattaa vielä olla tulossa.
– Pyrystä en ole vielä saanut kovin tarkkaa kuvaa, mutta hän on hyvä pelaaja. Kova toppari meiltä lähti, mutta Pyry on varmasti mies paikallaan. Lisäksi ”nollanelosesta” on nousemassa kovia jätkiä.
Juhani ”Jude” Ojala tuli loppukaudesta mukaan ja
näytti hyvältä, Wallén muistuttaa.
Wallén solmi syksyllä HJK:n kanssa kahden vuoden jatkosopimuksen. Neljä vuotta peräjälkeen
Klubin ykkösenä torjunut vahti jatkaa ensi kaudella siitä, mihin jäi. Tulevaisuus sitä pidemmälle on
yhä hämärän peitossa, joskin muutama ajatus on
ehtinyt hiipiä mieleen.
– HJK on iso seura, ja olisi mukavaa jatkaa organisaatiossa peliuran jälkeenkin esimerkiksi maalivahtivalmentajana. Hieman olen jo ehtinyt vetää
junnuille treenejä, muttei mitään kunnollista.
– Niin kauan kuin pärjään mukana, aion jatkaa
pelaamista. Väkisin en meinaa roikkua mukana, jos
ei ole enää annettavaa.
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Klubilaiset
kaksykkösissä
Pitkän linjan klubilainen
Markku Kanerva oli pelaajana
mukana HJK:n historiallisissa
Mestarien liigan peleissä.
Nyt hän ylsi yhtä komeaan
saavutukseen valmentajana
johdatettuaan alle
21-vuotiaiden maajoukkueen
EM-lopputurnaukseen. ”Riven”
ryhmässä urakoi useita tuttuja
klubikasvatteja.

Kun alle 21-vuotiaiden maajoukkue aloitti EMurakkansa kaksi vuotta sitten arvokkaalla vierasvoitolla Tanskasta, Markku Kanerva valitsi vasemman
pakin paikalle tuolloin vain 18-vuotiaan Jukka Raitalan. Vahvat esitykset jatkuivat ottelusta toiseen,
ja lopulta Raitala urakoi kaikki karsintaprojektin
ottelut yhtä lukuun ottamatta käytännössä alusta
loppuun.
– Jukka on pelannut paljon, koska hän on yksinkertaisesti paras vaihtoehto pelipaikalleen. Kaikkien näiden matsien pelaaminen on kyllä kasvattanut Jukan pääomaa pelaajana aika lailla. Hän on
varmasti merkittävässä roolissa kaksykkösten seuraavassakin karsintaprojektissa.
– Jukka on moderni hyökkäävä pakki. Hänellä on
hyvät potkut sekä vasemmalla että oikealla jalalla.
Monikäyttöisenä pelaajana häntä voisi peluuttaa
topparinakin, vaikka meillä hän on vakiinnuttanut
asemansa vasempana puolustajana. Jukalla on kuitenkin vielä paljon opittavaa pakin roolista. Tarvitaan lisää aggressiivisuutta pelaamiseen ja vielä parempaa pelin lukemista.
– Jukan vahvoja osa-alueita ovat ennen kaikkea
pelin avaaminen ja hyökkäysten tukeminen. Fyysisesti Jukka on ikäisekseen hyvässä kuosissa – löytyy
kimmoisuutta ja nopeutta. Ehkä kaksinkamppailuvoimaa voisi vielä kehittää.

Joukkuepelaaja
Jarno Parikka nousi vahvemmin mukaan kaksykkösten pelaavaan kokoonpanoon karsintaprojektin toisella puolikkaalla. Peliaikaa ja maaleja tuli
HJK:ssa, ja sitä kautta kasvoi vastuu myös maajoukkueessa. Jarno iski voittomaalin vierasvoitossa
Liettuaa vastaan.
– Jarno on älykäs ja kovasti töitä tekevä aktiivinen hyökkääjä. Hän on todellinen joukkuepelaaja
isolla J:llä, ja se näkyy sekä kentällä että sen ulkopuolella. Hän vaistoaa maalipaikat hyvin ja on erittäin hyvä viimeistelijä. Jarnolla on myös näkemystä
osallistua pelinrakenteluun, ja siten hän pystyy luomaan paikkoja muillekin.
– Jos ajatellaan kansainvälisiä pelejä, on pieni kysymysmerkki, onko hän riittävän nopea ja riittävän
vahva. Eri asia kuitenkin on, mitä näille fyysisille
ominaisuuksille pystyy enää tässä vaiheessa tekemään.
– Tämän vuoden karsintapeleissä hän oli jokaisessa kehissä. Meidän pelitavassamme on yksi
puhdas kärki, mutta Jarnon ominaisuudet sopisivat ehkä paremmin kahden kärjen pelaamiseen,
jolloin hän pystyisi pelaamaan kombinaatioita toisen kärjen kanssa.
3/2008 Klubi magazine
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– Viime vuoden puolella hänellä ei ollut niin
hirveästi vastuuta näissä karsintapeleissä, mutta
tämän vuoden matseissa hän on ollut jokaisessa
kehissä.

Laitaväkkärä
Erfan Zeneli onnistui karsintaprojektin avausottelussa Tanskaa vastaan, mutta sen jälkeen peliaika
jäi vähiin, vaikka hän pelaajaringissä olikin usein
mukana. Zenelin pelipaikalle on kova kilpailu, sillä vasempana laitapelaajana ovat häärineet myös
Perparim Hetemaj, Juha Hakola ja Ilari Äijälä.
– Zeneli ei tänä vuonna pelannut yhtään peliä,
mutta Tanska-pelissä Efu pystyi pitämään palloa
hyvin laidalla, ja se oli ehdottomasti paras peli,
minkä olen häneltä nähnyt. Hän oli liekeissä.
– Hän on kehittynyt siinä, että hän pyrkii aktiivisemmin itsekin ratkaisuihin. Aikaisemmin hän
tyytyi turhan usein vain keskittämään. Rohkeutta
ja päättäväisyyttä kuitenkin vielä kaivattaisiin viimeistelyyn.
– Efu on sellainen laitaväkkärä. Hän tykkää harhautella ja haastaa vastustajia. Hänellä on nopeat
jalat ja hyvät suunnanmuutokset. Sitä kautta hän
pääsee hyvin vastustajista ohi. Tällaisia kavereita
tarvitaan. He uskaltavat lähteä haastamaan ja tekemään omia ratkaisuja.

Nuorempi Hetemaj
Mehmet Hetemaj’n veljeksistä oli eräs karsintaprojektin ehdottomia onnistujia. Kreikkalaisseura
Panioniosiin viime vuonna siirtynyt ”Mehu” pelasi
yhtä lukuun ottamatta kaikki karsintaottelut alusta loppuun. Toisessa jatkokarsintaottelussa hän
tosin joutui vaihtoon toisella jaksolla loukkaantumisen takia.
– Mehu pelasi koko karsintojen ajan hyvällä
tasolla – etenkin kun ottaa huomioon, että hän
on saanut välillä niukasti peliaikaa seurajoukkueessaan. Hän on todella syttynyt näihin maaotteluihin. Etenkin viime vuoden pelit hän pelasi tosi
takuuvarmasti. Yhdessä Tim Sparvin kanssa hän
on muodostanut keskikentän pohjalle kunnon pitävän betoniankkurin.
– Mehu pystyy hyvin tukemaan puolustusta.
Hän on kova duunari, ja hän pistää itsensä aina
täysillä likoon. Hän pelaa 110 lasissa koko ajan. Hänen pallollinen pelaamisensa on kehittynyt, mutta
vähän kaipaisi vielä sellaisia ässäsyöttöjä.
– Hän on ollut ehdottomia luottopelaajia tässä
projektissa.

Vanhempi Hetemaj
Kreikkalaisseura AEK:ta edustava ”Perpa” oli toissa
vuoden pitkälti toipilaana vaikean loukkaantumi-

sen takia, ja lopulta HJK-kasvatti pelasi vain viidessä
karsintaottelussa. Hän oli sivussa toisesta jatkokarsintaottelusta pelikiellon takia, mutta Itävallassa
hän tykitti komeasti elintärkeän vierasmaalin.
– Perpa pistää itsensä tosi hyvin likoon kentällä.
Hän käyttää hyvin kroppaansa, jota ei sinänsä hirveän paljon ole. Hänellä on ollut tärkeä rooli pelin
rytmittämisessä, ja varsinkin Itävalta-vieraspelissä
hän pystyi pitämään hyvin palloa ja hankkimaan
vapareita, kun oli painetta.
– Hän on hyvä harhauttelija ja ohittaa hyvin vastustajia. Vielä kaipaisin kuitenkin vähän suoraviivaisuutta. Hänellä on äärimmäisen vahva itsetunto ja
luovuuttakin riittää. Hän on omilla vahvuuksillaan
oikein käyttökelpoinen pelaaja. Puolustuspelaaminen ei kuitenkaan ole hänelle hirveän luontaista,
ja se täytyy ottaa huomioon hänen roolittamisessaan.
– Meillä hän on pelannut linkkinä. Uskon, että
hän pelaisi mieluummin piilokärkenä, mutta ongelma on, ettei hän oikein malta pysyä siellä, vaan
tulee hakemaan palloa liian alhaalta.
– Vaikka joukkuepelaaminen on meidän vahvuutemme, silti on hyvä, että on yksilöitä, jotka
pystyvät erityisominaisuuksillaan muuttamaan
pelin kulun. Perpa on tietenkin sellainen pelaaja. Ja
onhan hän omalla persoonallisuudellaan tietynlainen joukkueen ilopilleri.
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Uusi iloin
iloine
HJK:n naiset pelasivat mainion
syksyn uuden valmentajansa
Gary Williamsin johdolla, ja
monivivahteinen kausi päättyi
riemukkaaseen cup-juhlintaan.
Syksyn voittoputkesta Klubi sai
mukavasti vauhtia kohti ensi
kautta.
Kuten jalkapallossa on usein nähty, valmentajan
vaihtuminen kesken kauden ei ole joukkueelle
suinkaan helppo tilanne. Myös HJK:lla oli pieniä
käynnistysvaikeuksia Gary Williamsin tultua valmentajaksi elokuun lopussa. Paniikkinappulaa ei
kuitenkaan painettu, vaikka kahdesta ensimmäisestä ottelusta tuli vain tasapeli ja tappio.
– Alussa meillä oli vaikeuksia, koska tilanne oli
kaikille uusi. Pelaajat tekivät kuitenkin todella kovasti töitä, ja tulokset puhuvat puolestaan, 31-vuo28
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tias Gary Williams toteaa.
Klubin kausi päättyi komeasti seitsemän ottelun
voittoputkeen, jonka aikana joukkue latoi keskimäärin yli 4,5 maalia ottelua kohden.
– Kaiken kaikkiaan pelasimme loistavan loppukauden, ja peli peliltä pelasimme parempaa ja viihdyttävämpää jalkapalloa, englantilaisvalmentaja
kehuu.
Etenkin cup-välierä Honkaa vastaan lämmitti
Williamsin mieltä. HJK oli jo kahden maalin tappioasemassa, mutta ylsi jatkoajalle lisäajan viime
hetkien maalilla. Miltei heti jatkoajan alussa Sini
Ihamäki vei komealla yläkulmalaukauksella Klubin
ﬁnaaliin.
– Tuo Honka-voitto näytti, mihin tämä joukkue
kykenee, Williams kehuu.
Naisten Liiga on ollut viime vuosina varsin kahtiajakautunut. Honka ja HJK ovat omaa luokkaansa, ja muut tulevat kaukana perässä. Vaikka Honka

voitti mestaruuden tällä kaudella ylivoimaisesti,
kilpakumppanien tasoero on huomattavasti pienempi kuin sarjataulukossa nähty 13 pistettä. Tällä
kaudella HJK ja Honka kohtasivat sarjassa ja cupissa yhteensä kolme kertaa: kumpikin voitti kerran ja
yhdessä ottelussa pisteet tasattiin.
Vaikka Hongan etumatka onkin HJK:lle selkeä
kiintopiste, Gary Williams itse ei halua liikaa tuijottaa naapurin tekemisiä.
– Haluan pikemminkin keskittyä siihen, miten
HJK voi kehittyä ja mitä osa-alueita meidän on painotettava sen sijaan, että keskittyisimme jonkun
toisen kiinni saamiseen. Honka toki pelasi upean
kauden ja ansaitsi mestaruuden.

Peliälyä ja itseluottamusta
Gary Williamsin mukaan HJK saavutti päättyneellä
kaudella ne päämäärät, jotka hän asetti aloittaes-
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nen Klubi
saan tehtävässään.
– Tavoitteemme olivat paras mahdollinen sijoitus liigassa, käytännössä siis kakkossija, ja cupvoitto. Tärkein tavoitteemme oli kuitenkin pelata
hyvää jalkapalloa.
– Oli tärkeää, että pelaajat vain jatkaisivat työntekoa eivätkä turhan paljoa vaivaisi päätään ulkopuolisilla asioilla. Kerroin heille heti alussa, että
kohtelen heitä kunnioituksella ja rehellisesti sekä
pyrin luomaan ilmapiirin, joka kehittää heitä pelaajina. Pyysin heitä keskittymään asioihin, joihin
he pystyvät vaikuttamaan.
Gary Williams ei ole pyrkinyt käynnistämään vallankumousta, vaan hän on jatkanut rakennustyötä
edeltäjänsä Jarmo Österlundin pönkittämän hyvän perustan pohjalta. Toki Williams on pyrkinyt
tuomaan joukkueen toimintaan omia näkemyksiään ja omaa jalkapalloﬁlosoﬁaansa.
– Otteluissa olen painottanut määrätietoisuut-

ta ja riskien ottamista hyökkäyskolmanneksella.
Haluan pelaajien kehittävän peliälyään ja pelaavan sillä tavalla, että he tekevät päätökset kentällä
ja todella ovat pelissä mukana eivätkä vain anna
sellaisia syöttöjä, joita he luulevat esimerkiksi valmentajan haluavan. Harjoituksissa olemme pyrkineet luomaan tilanteita, joissa pelaajien on itse
tehtävä ratkaisuja ja käytettävä päätään siinä missä
jalkojakin.
– Otteluissa meidän on parannettava omaa tasoamme kentällä ja kehitettävä pelaajien itseluottamusta, kun he tekevät ratkaisuja. Heidän pitää
pystyä tekemään parempia päätöksiä peleissä. Tätä
kautta pelin rytmittäminen paranee.

Pelaajarintamalla valoisaa
HJK:n pelaajatilanne näyttää ensi kautta silmällä
pitäen varsin valoisalta. Tytti Porkan siirtyminen

Ruotsiin on merkittävä menetys, mutta vastaavasti
tulopuolella Taru Laihanen ja Sari Hyyrynen ovat
melko kokeneina pelaajina erittäin tervetulleita
vahvistuksia. Muutamia muitakin pelaajasiirtoja
suuntaan tai toiseen on talven mittaan varmasti
luvassa, mutta Gary Williamsin mielestä suuriin
muutoksiin ei ole tarvetta.
– Jos siirtoikkuna menisi huomenna kiinni, olisin
erittäin tyytyväinen pelaajamateriaaliimme. Meillä
on ensi kaudella iso pelaajarinki, sillä melkein kaikki tämän kauden pelaajista jatkavat.
Gary Williams painottaa, ettei suomalainen
naisfutisjoukkue pysty kilpailemaan rahallisesti ulkomaalaisia ammattilaisjoukkueita vastaan.
– Siksi meidän on luotava niin hyvä ilmapiiri,
että pelaajat haluavat olla siinä mukana, koska he
tietävät kehittyvänsä ja nauttivansa pelaamisesta.
Siihen voimme vaikuttaa, ja siinä olemme onnistuneet hyvin tähän saakka.
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Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Rahoitus Suomi Oy

Stadin stydein
sinivalkoinen
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 ostosta.
Hae omaa HJK MasterCard -korttiasi heti!
Lue lisää osoitteesta www.nordearahoitus.ﬁ/hjk, jossa voit myös täyttää hakemuksen.
Hakemuksen saat myös konttoreistamme, soittamalla 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20
tai nordea.ﬁ . HJK MasterCard -luoton todellinen vuosikorko on 16,73% (11/2008).
Todellinen vuosikorko on laskettu 2 000 euron käytössä olevalle luotolle ja siihen sisältyy
kortin vuosimaksu 60 euroa. MasterCard-luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy
normaalein luotonsaantiehdoin.

Teemme sen mahdolliseksi

nordea.ﬁ

PAIKOILLANNE,
VALMIINA - LAIVAAN!
Urheilu ja liikunta ovat tärkeitä energian ja
ilon lähteitä. Itämeren iloisin laivasto haluaakin olla mukana tukemassa kaikkia urheilevia
ja kannustavia ryhmiä. Tervetuloa koko porukalla reissuun – punaisilla laivoilla se onnistuu
uskomattoman edullisesti! Kapteeni ja koko
ystävällinen henkilökuntamme on paikoillaan,
valmiina, lähtöön kanssanne!

UUTUUS!
Helsinki–Tallinna

8 e /6–17-v./suunta
alk. 16 e /aik./suunta

alk.

Iltalähtö, hytti lisämaksusta

Sporttihinnat väh. 10 hlön ryhmille.
Lisätiedot www.vikingline.ﬁ/sporttilaivat tai
Helsinki (09)123 571 Turku (02) 333 1332 Tampere (03) 249 0100
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Gary Williams
s. 7.12.1977, Ashford, Englanti.
Pelaajaura: Chelsea FC (akatemia)
1989–94, AFC Bournemouth (nuorten
joukkue) 1994–96, Lindsey Wilson College (USA, yliopistojoukkue) 1996–2000.
Valmentajaura: Lindsey Wilson College
(miesten joukkueen kakkosvalmentaja)
2001, Lindsey Wilson College (naisten
joukkueen kakkosvalmentaja) 2004–2006,
Kentucky Olympic Development Program
2003–2006.

Tavoitteet korkealla
N

uori, pätevä, kunnianhimoinen ja määrätietoinen ovat ilmauksia, joita on käytetty kuvaamaan Hongan menestysvalmentajaa Marko Salorantaa. Samat määritelmät
sopivat myös Gary Williamsin kohdalla, ja kenties
nuori englantilaisvalmentaja onkin HJK:n ratkaisu
Hongan haastamiseen sarjakärjessä.
Williams muutti Suomeen vuonna 2007 vaimonsa Nora Öhrnberg Williamsin kanssa.
– Vaimoni on HJK-kasvatti, joten hän puhui minulle seurasta, kun mietimme muuttoa Suomeen.
Otin yhteyttä Petteri Jaatiseen, joka tarjosi minulle mahdollisuuden jatkaa valmennusuraani täällä.
Williams valmensi ensin HJK:n ysikolmosten tyttöjoukkuetta hyvällä menestyksellä, ja sitä kautta
tarjoutui tilaisuus siirtyä naisten joukkueen valmentajaksi. Williamsin ja HJK:n välinen sopimus
kattaa vielä ensi kauden, eikä olisi suurikaan yllätys,
jos projektista tulisi pidempikin.
Tällä hetkellä Williams keskittyy täysin valmennustyöhön ja puolivuotiaan esikoispoikansa Henrin hoitamiseen. Jatkossa hän tavoittelee kuitenkin
paluuta työelämään valmennuksen ohella, sillä
Suomessa päätoiminen valmentaminen on harvinaista – etenkin naisfutiksen puolella.
– Mielestäni olen sopeutunut hyvin, ja se on jal-

kapallon, HJK:n ja etenkin vaimoni ansiota. Nautin
Helsingissä asumisesta. Kieli tuottaa tietenkin vaikeuksia päivittäin, mutta niistäkin selviää, kun hymyilee ja ainakin osoittaa yrittävänsä puhua.
Kielivaikeudet ovat aiheuttaneet pieniä sekaannuksia myös HJK:ssa. Eräässä liigaottelussa
Williams halusi keskikenttäpelaajan varmistavan
paikkansa tavalla, josta käytetään englantilaisessa
jalkapallosanastossa ilmausta ”sit”. Pelaaja katsoi
hämmentyneenä vaihtopenkin suuntaan, kun Williams huusi: ”itsu, istu!”
Ennen Suomeen muuttoa Williams asui useita vuosia Yhdysvalloissa, jossa hän ensin pelasi ja
myöhemmin valmensi yliopistojoukkueita Kentuckyssa. Hän toimi valmentajana myös juniorijoukkueissa ja jalkapallokouluissa. Yhdysvallat on
naisfutiksen maailmanmahti, ja siellä karttunutta
kokemusta Williams pääsee nyt hyödyntämään
HJK:ssa.
– Totta kai laji on sama joka puolella maailmaa.
Yhdysvalloissa jalkapallo on kuitenkin paljon fyysisempää kuin täällä. Siellä riittää myös enemmän
resursseja pelaajakehitykseen.
Ennen USA:n yliopistosarjoja Gary Williams yritti käynnistellä ammattilaisuraa Chelsean ja kakkosdivarijoukkue Bournemouthin junioriakatemiois-

sa. Vaikka hänestä ei ammattifutaajaa tullutkaan,
monipuolisesta pelaajakokemuksesta on hyvä ammentaa nyt valmentajana.
HJK:n naisten edustusjoukkue on Williamsille hieno haaste ja näytönpaikka, sillä hän on nyt
ensimmäistä kertaa vastuuvalmentajana aikuisten
joukkueessa. Kunnianhimoa nuorella valmentajalla riittää.
– Valmentajana tavoitteenani on työskennellä
päätoimisesti niin korkealla tasolla kuin mahdollista ja päästä mukaan myös maajoukkueiden valmennustoimintaan.
Tällä hetkellä päällimmäisinä Williamsin ajatuksissa ovat kuitenkin HJK ja klubilaispelaajat.
– Haluan tuoda menestystä HJK:lle, eli voittaa
mestaruuksia ja kehittää pelaajia naisten maajoukkueeseen.
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markkinoinnin pelintekijä
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P TKAISE
PÄIVÄ KÄYNTIIN
HJK:N PELIVIREEN LUO MIVITOTAL.
Kaikki yhdestä pullosta. Mivitotal on monipuolisin
ja vahvin monivitamiini. Se sisältää yli 100 elimistöllesi
tärkeätä ravintoainetta juuri oikeassa suhteessa.
Nestemäisen koostumuksensa ansiosta sen ravintoaineet imeytyvät nopeasti elimistösi käyttöön.
www.vitacom.ﬁ
Life- ja Luontaistuntijat-myymälöistä, terveyskaupoista,
Sokos- ja Stockmann-tavarataloista sekä apteekeista.
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TEKSTI JARMO PASANEN
KUVA TIMO MAIJALA, ALEHTIEN KUVATOIMITUS

Nettikauppa mullistaa
Klubin lipunmyynnin
Matelevat jonot saattavat pian olla historiaa jalkapallo-otteluissa. HJK satsasi viime kesänä
ennakkomyyntiin, ja eritoten netti- ja kännykkälippujen kysynnän uskotaan kasvavan edelleen
rajusti.
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Jonot jalkapallo-ottelun lippuluukuille virittävät
tunnelmaa. Erivärisiä kaulahuiveja, kailotusta, torvien törähdyksiä.
Mutta yhtä usein jonotus on piinaa, jossa pinna
kiristyy. Jono tuntuu matelevan tuskallisen hitaasti,
varsinkin, kun peliin lähteminen tuli jätettyä viime
tippaan. Mitä – joko ne tekivät maalin siellä?
Jos ostaa lipun etukäteen, säästää hermoja ja selviää vähemmällä jonottamisella. HJK kehitti täksi
kaudeksi yhdessä Lippupisteen kanssa ensimmäisenä jalkapalloseurana Suomessa järjestelmän, jossa pääsylipun saattoi tilata myös internetin kautta
tai suoraan kännykkään.
– Halusimme tarjota katsojille systeemin, jossa
he voivat valita parhaan kanavan lipunhankintaan.
Olimme siihen erittäin tyytyväisiä, HJK:n toimitusjohtaja Kari Haapiainen sanoo.
Veikkausliigan ottelukohtainen katsojakeskiarvo notkahti viime kesänä yli 300:lla. Klubin yleisömäärässä pudotus oli samaa luokkaa; keskimäärin
kotipelejä seurasi 4 516 katsojaa, mikä oli eniten
koko liigassa. Eritoten ennakkomyynti onnistui
mukavasti.
– Honka- ja Inter-peleissä noin puolet lipuista
myytiin ennakkoon. Ja nettilippuja myytiin enimmillään 600 kappaletta ottelua kohti, Haapiainen
kiittelee.

Markkinointia Facebookissa
Merkittävä ansio ennakkomyynnin tehostumisesta
koituu Lippupisteen yhteyspäällikkö Robert Tikkaselle, joka työskenteli koko kauden ajan HJK:n
markkinointiryhmän mukana.
– Toki ennakkomyyntiä edisti se, että kaikki
Lippupisteen 800 myyntipistettä olivat käytössä.
Meidän lipunmyyntijärjestelmämme lanseerattiin
lisäksi HJK:n toimistoon ja Finnair-stadionille, ja
käyttäjät koulutettiin, Tikkanen kertoo.
– Mutta meillä oli tarjota HJK:lle muutakin kuin
pelkkä myyntijärjestelmä. Teimme keväällä yhdes-

sä yksityiskohtaisen markkinointisuunnitelman,
ointisuunnitelman,
jolle asetimme tavoitteet ja tarkan aikataulun.
Markkinointiryhmä lähetti esimerkiksi kauden
alussa 16 000 sähköistä suorakirjettä pääkaupunkiseudun yrityksille ja yksityisille. Myöhemmin, pääasiassa toukokuun aikana, lähetettiin vielä peräti
77 000 uutiskirjettä. Markkinointia levitettiin myös
eri verkkoyhteisöihin, kuten Facebookiin.
– Osittain uutiskirjeiden ja verkkomainonnan
ansiosta HJK:lle laadittiin asiakasrekisteri, jota voidaan jatkossa käyttää monenlaisiin markkinoinnin
täsmäiskuihin. Myös HJK:n uutiskirjeen tilaajien
määrä nousi kauden aikana 1 000:nnesta 2 100:aan,
Tikkanen selvittää.

Myynti kasvoi reippaasti
HJK:n lipunmyynti kasvoi lähes 50 % edellisestä
vuodesta.
– Olemme pyrkineet nimenomaan myymään
pääsylippuja, eli ilmaislippuja on jaettu selvästi
edelliskausia vähemmän. Ilmaislipuissa on se vaara,
että ihmiset tottuvat ajattelemaan, ettei jalkapallon katsomisesta tarvitsekaan maksaa mitään, Kari
Haapiainen sanoo.
Netti- ja kännykkälippuja myytiin Klubin peleihin 2–5 euroa halvemmalla kuin portilla. Haapiaisen mukaan suhde tulee olemaan ensi kaudella
kutakuinkin sama.
– Ennakkomyynti tulee yleisesti vääjäämättä lisääntymään, netti- ja kännykkäliput erityisesti. Ensi
kauden tavoitteena on tuplata netti- ja kännykkälippujen kauppa.
Robert Tikkanen uskoo myös tavoitteen toteutumiseen.
– Suurissa jalkapallomaissa ennakkomyyntiä on
vauhdittanut niukkuussääntö; jos ei hanki lippua
etukäteen, on olemassa vaara, että jää kokonaan ilman. Kotimaisissa jalkapallokatsomoissa on sen sijaan ollut tilaa, ja ihmiset ovat tottuneet vetkuttelemaan peliin lähtöä viimeiseen asti. Mutta uskon,

että ihmiset kyllästyvät jonottamiseen, kun he tajuavat, miten helppoa nettilipun tilaaminen on.

Paperiton lippu tulossa?
Nettilippu on oikeasti paperilippu; ostaja klikkaa
päätteeltään ensin istumapaikan ja hinnan ja tulostaa sitten lipun itselleen. Onko lähiaikoina tulossa
vielä parempia teknisiä innovaatioita?
– En ole insinööri, mutta täysin sähköinen nettilippu on epäilemättä tulossa. Katsotaan, mitä
UEFA ja FIFA haluavat. Esimerkiksi vuoden 2010
MM-kisoissa satsataan nettilippuihin, mutta nekin ovat vielä fyysisiä, itse printattavia. Se johtuu
käytännön syistä, sillä Etelä-Afrikassa on olematon
myyntipisteiden verkko, Robert Tikkanen sanoo.
Sen sijaan kännykkään tilattava mobiililippu
edustaa tällä hetkellä tekniikan viimeistä huutoa.
Pohjoismaat ovat siinä edelläkävijöitä.
– Kännykkälipun etu on muun muassa se, että
sen voi lähettää eteenpäin, jos sitä ei pysty itse
käyttämään. Katsojalle lipusta onkin pelkkää etua.
Sen sijaan markkinointinäkökulmasta ongelmana
on se, ettei kännykkälippuun, eli kännykän näytölle, saa sponsorin logoa esiin.
Entä milloin sähköisiä tai mobiililippuja on saatavissa sarjalippuina, jopa kausikortteina?
– Varmaan lähivuosina. Mutta ensi vuoden Klubin kausikortit voi toki tilata sähköisesti joko Lippupisteeltä tai HJK:n toimistosta. Ne vain lähetetään vanhaan tapaan postissa, Robert Tikkanen
mainitsee.
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TEKSTI JANNE OIVIO
KUVA JUSSI ESKOLA
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Virtaa johtoon
HJK ry on palkannut Martti Virtasen uudeksi toiminnanjohtajakseen. Virtanen haluaa kehittää
HJK ry:n toimintaa ja tuoda työnsä avulla HJK-perhettä entistä paremmin yhteen. Millainen mies
puikkoihin tulee, ja mitä suunnitelmia hänellä on ry:n varalle?

E

nsimmäinen asia, joka Virtasesta
ponnahtaa esille, on aito innostus
jalkapalloon. Parhaimmillaan kakkosdivisioonatasolla pelannut Virtanen on pitkän linjan POHUn mies.
Pääasiassa Pohjois-Haagan Urheilijat
on tähän asti saanut nauttia Virtasen palveluksista
niin pelaajana, valmentajana kuin taustaorganisaation jäsenenä, mutta nyt miehen painopiste siirtyy
Klubiin.
– HJK on aina merkinnyt minulle paljon. Missä
tahansa olen ollut, tulokset olen aina kaivanut esille ja seurannut joukkueen tilannetta tarkasti. Nuorena en käynyt Hopsin tai Kiﬀenin matseissa, vaan
Klubin. Sieltä on aina löytynyt kaikki ne persoonat,
Virtanen painottaa.

Vastuualueet
Virtaselle on annettu varsin suuri työsarka. Hänen
harteillaan ovat ry:n myynti- ja markkinointivastuu, talousvastuu, viestintä (niin sisäinen kuin ulkoinenkin) sekä raportointivastuu ry:n hallitukselle.
– Talousvastuu on aika yksiselitteinen. Kassasta
saa käyttää vain niin paljon rahaa, kuin mitä siellä
on. Talouden on pysyttävä balanssissa. Tärkeää on
myös muistaa, että tehtäväni eivät koske liigajoukkuetta, joskin esimerkiksi varainhankinnasta keskustellaan toki, kuten myös yhteisestä terveydenhuollosta. Mutta työni on nimenomaan muualla
kuin liigajoukkueen parissa.
– Myynti- ja markkinointipuolella huolehdin
tuotteiden ja palveluiden myynnistä, sidosryhmistä ja yhteistyösopimuksista. Ja tietenkin markkinoinnista. Esimerkiksi yhteiset sponsorit useille eri
ry:n alaisille joukkueille olisi hyvä lähtökohta.

HJK-tarina
Yhteistyökumppanien haalimisessa Virtasella on
apunaan pitkä kokemus yritysmaailmasta. Vuosien varrella kultivoitunut kontaktiverkosto voi
osoittautua varsin hyödylliseksi etenkin rivakasti muuttuneen globaalin taloustilanteen vuoksi.
Kontakteista huolimatta hän tietää, etteivät perinteiset toimintamallit ole nykytilanteessa otollisimpia organisaation kehittämiseen.
Virtasella on poikkeuksellinen lähestymistapa
HJK ry:n markkinointiin ja yhteistyökumppanien

etsimiseen, ja siinä piilee suuri mahdollisuus koko
organisaatiolle. Virtanen näkee HJK:n potentiaalin
paitsi jalkapalloseurana myös merkittävänä osana
omaa yhteisöään. Jalkapalloseuran on oltava muutakin kuin pelipaikka.
– Rakennan HJK-tarinaa, joka perustuu arvoihin.
Se korostaa myös yhteiskunnallista vastuuta ja kasvattamista. Tänä päivänä olemme todenneet monen ikävän tapahtuman jälkeen, että lapset ovat
aika yksin. Vanhemmat ovat duuniputkessa, lapset
jäävät yksin. Siitä lähdetään rakentamaan, että HJK
välittää.
– Tämä on uudenlainen lähestymistapa. On
mietittävä, onko HJK:ssa osattu käyttää oikein sen
poikkeuksellisia perinteitä ja ajan saatossa kehittyneitä arvoja. Hienot sanat on osattava muuttaa
konkretiaksi, hyvä asia pitää ”myydä”.
Virtasen tavoitteena on saada uudet ja vanhat
yhteistyökumppanit sitoutetuksi HJK:n toimintaan
tarinansa kautta paitsi taloudellisesti myös muutoin. Tuore toiminnanjohtaja haluaa sidosryhmät
osallistumaan sosiaaliseen ja kasvattavaan työhön,
jota HJK tekee. Virtasen mukaan nimenomaan junioripuoli ja ry on oikea paikka tälle toiminnalle.
Mistään stereotyyppisestä kaupparatsusta ei taida
olla kyse.
Oman mutkansa matkaan tuo jatkuvasti muuttuva taloustilanne. Virtasen hyväksyessä ry:n toiminnanjohtajan pestin kesällä oli talousnäkymä
toisenlainen. Taantuman iskiessä markkinointi ja
sponsorointi ovat yleensä potentiaalisten sponsoriyritysten leikkauslistan kärkipäässä. Virtanen kuitenkin uskoo, että HJK:n historia, arvot ja tehtävä
tuovat uusia yhteistyökumppaneita. Tehtävän vaikeutta hän ei väheksy.
– Uskon, että meidän arvoilla on nykypäivänä
tilausta. Nämä ovat aitoja arvoja, eivät teennäisiä
myyntilauseita. Itseni aion laittaa täysillä peliin. Saa
nähdä, miten äijän käy, Virtanen naurahtaa.

Tiedottamisen merkitys
HJK-tarinan ja uudenlaisen markkinoinnin ohella
Virtanen on ehtinyt lyhyen virka-aikansa puitteissa huomata myös muita kriittisiä ongelmakohtia.
Painokkaimmin pitkän taustan yritysmaailman
kehäkettu huomauttaa tiedottamiseen ja tiedonkulkuun liittyvistä ongelmista Klubin organisaatiossa. Tämänkin varalle miehellä on suunnitelma:
HJK-tietokanta.

– Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen
on yksi tärkeimmistä tehtävistäni. Tarkoituksenani
on kerätä kaikki Klubin sidosryhmät yhteen rekisteriin: Oy, ry, juniorit, seniorit, kannattajat, yhteystyökumppanit, online-tilaajat, entiset pelaajat ja
niin edelleen.
Tarkoituksena Virtasella on sisäisen viestinnän
kehittäminen ja kohdentaminen. Tiedotteita seuran toiminnasta ja tapahtumista tulisi tasaisin väliajoin ja kohdennetusti riippuen viestin sisällöstä.
Kokemusta vastaavasta Virtaselta löytyy aikaisemman työelämän puolelta, jolloin mies oli mukana
kehittämässä vastaavanlaista järjestelmää Fazerin
musiikkikerholle.
– Tässä edetään pienillä asioilla eteenpäin. Ihmiset osallistuvat enemmän, kun tietävät asioista.
Kun tuon sidosryhmien määrän saisi perusmassaksi katsomoon, olisivat lehterit edustusjoukkueella
täydet. Haluamme sidostaa HJK-perheen peleihin
ja seuran osaksi yhteisöä, Virtanen korostaa.
Tietokannan ohella tuore klubilainen paljastaa
myös aluillaan olevan suunnitelman Klubi-kortista. Projekti liittyy tietokannan luomiseen, sillä
ajatuksena olisi tuoda kortti Klubin perheenjäsenien käyttöön. Mikäli hanke toteutuu, voisi kortilla
esimerkiksi saada etuja organisaation yhteistyökumppaneilta.

Valmis haasteeseen
Haastattelun aikana on helppo huomata, että vastapäätä istuu päättäväinen mies. Suunnitelmia on
paljon, ja ne ovat varsin kunnianhimoisia. Virtanen
haluaa selkeästi tehostaa HJK-organisaation toimintaa ja jättää kädenjälkensä. Mikäli hän onnistuu tavoitteissaan, saattavat vaikutukset olla hyvinkin kauaskantoisia. Ainakin työsarkansa alussa
mies on erittäin luottavainen.
– Tärkeintä on mennä omien näkemysten mukaan, eikä sortua toimimaan vanhojen kaavojen
mukaan. Jos jossain vaiheessa pitää tulla back to
basics, niin sitten tullaan.
– Pääasiassa tämä on tuttua touhua työkokemukseni ja futistaustani vuoksi. Valmennus- ja
taustatyöt ovat tuttuja, joten termistöäkään ei tarvinnut opetella tähän ammattiin tultaessa, Virtanen naurahtaa.
Saa nähdä, miten äijän käy.
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Inspire Chardonnay ja
Inspire Cabernet Sauvignon
Etelä-Afrikasta.
Alkossa 7,95 e ja 8,99 e.
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Viime hetken kiehtova joululahjakirja!
Thaimaa parhaimmillaan sopii lahjaksi kokeneelle Thaimaan-matkaajalle
ja johdatukseksi ensikertalaiselle. Luvassa on uudenlainen opaskirja,
jonka matkakertomukset auttavat ymmärtämään Thaimaata, valitsemaan
itselleen sopivimman matkakohteen ja kokemaan uusia seikkailuja jo
tutuksi käyneessä maassa. Oppaasta on iloa ja hyötyä niin itsenäiselle
seikkailijalle kuin valmismatkan hankkineelle lomailijalle. Thaimaa ei ole
koskaan näyttäytynyt näin kiehtovana! Opasta voi ostaa kirjakaupoista ja
MTV3 Storesta www.mtv3.ﬁ/store

Uutuus

Thaimaa
parhaimmillaan

28

90

Saatavana myös
> Barcelona

»Barcelonan eri
kaupunginosien
historiat ja kuvaukset
ovat lumoavaa
luettavaa. Pakko päästä
Barcelonaan ja pian!»
kaarina timonen,
iltasanomat plussa

> Pariisi

» Mondon Pariisimatkaopas tarjoilee
kliseisimmän Pariisin
vastapainoksi myös
anekdootteja ja yllättäviä vinkkejä. Pieneen
kirjaan on saatu
mahdutettua myös
matkailijan kaipaamat
perustiedot ja -nähtävyydet.»

> Tallinna

»Sami Lotila on asunut
15 vuotta Tallinnassa.
Tuoretta Mondon
Tallinna-matkaopasta
lukiessa sen huomaa
likinäköisempikin. Lotila kirjoittaa aiheesta,
jonka todella tuntee.»
mikko husa
aamulehti

> New York

»Haapasalon kirjan
lukemisessa on
yksi huono puoli:
matkahammasta alkaa
heti pakottaa. Voi
kun pääsisi vaikkapa
Mondo-oppaan
esittelemälle hip hop
-retkelle Harlemiin.»
timo nieminen
keskisuomalainen

mari kamaja
aamulehti

Parasta matkaseuraa

kl3s40thaimaa.indd 40

7.12.2008 20:51:58

