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Onnea 110-vuotiaalle
NUORUKAISELLE!
JUHLATURNAUS

21.–22.7.2018
JKKI-55 SM-lopputurnaus
Väinämöisen kentällä

JUHLAOTTELU

9.9.2018
KIFFEN–HIFK2
Bolliksella

JUHLATURNAUS

7.–9.9.2018
JKKI-35 SM-lopputurnaus
Talissa
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29.9.
KIFFEN 110 VUOTTA!
ILTA-

JUHLA
R

RAVINTOLA KILTAKELLARISSA BULEVARDILLA
29.9.2018. KELLO 18.00 – 01.00
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Illalliskortin hinta on
50 euroa. Illalliskorttiin sisältyy runsas
alkuruokapöytä,
pääruokabuffet, viini
tai olut, jälkiruoka
ja kahvi. Mukaan
mahtuu n. 150 juhlijaa, joten varatkaa
paikkanne ajoissa.

Illalliskortin hinta maksetaan viimeistään 31.8. tilille: KIF Garantiföreningen FI87 4055 5452 3072 96
Lisätietoja: Päivi von Kugelgen. paivi.kugelgen@dmd.fi, 040 5474452. Tervetuloa Mustat hurmurit!

ALUKSI

Teksti: Kimmo Silventoinen
Lähde: Kiffen historiikki ”Mustat Hurmurit 1908-2008”

Mustat hurmurit
110 vuotta

KAHDEKSAN NUORTA POIKAA KOKOONTUI SYYSKUUN 27. PÄIVÄNÄ 1908
KRUUNUHAASSA MANEESINKATU 2:SSA SIJAITSEVAAN KELLARIIN POHTIMAAN
URHEILUSEURAN PERUSTAMISTA.
KUN POIKIA KUTSUTTIIN kotiin illalliselle, Kronohagens Idrottsförbund oli perustettu. Tarvittiin
kuusi tuntia ajalle tyypillisen poikaseuran perustamiseksi, mutta perusteellisuus kannatti. Vuona 1909 virallinen nimi muutettiin Kronohagens
Idrottsföreningiksi (KIF), ja kutsumanimi Kiffen
yleistyi. Useimmista sen ajan samantyyppisistä
seuroista poiketen Kiffen on saavuttanut kunnioitettavan 110 vuoden iän ja hienoja tuloksia historiansa aikana.
Kiffen on eräs Suomen tunnetuimpia urheiluseuroja. Ei pelkästään pitkän historian, vaan
myös laajan urheilulajikirjonsa ansiosta. Viime
vuosisadalla Kiffenissä on harrastettu mm. jalkapalloa, jääpalloa, käsipalloa, jääkiekkoa, yleisurheilua, keilailua, nyrkkeilyä, ammuntaa, luistelua,
pyöräilyä ja pesäpalloa.
KIffen sai vuonna 1910 Suomen Palloliiton jäsenyyden. Peliasuksi valittiin punavihreäraitaiset
paidat, siniset housut ja tummanruskeat sukat

punavihreillä raidoilla. Vuonna 1931 tehtiin päätös
koko seuran yhtenäisestä kilpailuasusta. Jääpallojoukkue oli pelannut mustissa paidoissa jo vuodesta 1914 lähtien, joten musta oli luonnollinen
valinta. Jääpallojoukkuetta oli kutsuttu lempinimellä ”Mustat hurmurit”, ”De svarta charmörerna” jo vuodesta 1926 lähtien. Vähitellen kaikki kiffeniläiset saivat lempinimen ”Mustat hurmurit”.
Kiffen ei ole seura, jonka mottona on järjestys ja kuri. Päinvastoin näiden ominaisuuksien ja
demokraattisen päätöksenteon puuttuminen on
vuosien varrella ollut silmiinpistävää. Kiffeniä on
alusta asti voitu sanoa liberaaliseksi, sallivaksi,
vapaaksi ja itsenäiseksi. Seuran perustajat eivät
halunneet kuulua johonkin tiettyyn ryhmään. KIffenin piti olla erilainen, vaihtoehto. Kiffen erottuu
edelleen joukosta, usein hyvässä ja joskus pahassa. Boheemius on kuulunut ja kuuluu aina Kiffenin sielunelämään.
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PÄÄKIRJOITUS
Teksti: Kimmo Silventoinen
Kuvat: Juhani Järvenpää

KIFFEN uudistui
ja nuortui
KIFFEN PELASI MONTA vuotta Miesten kakkosta lähes samalla kokeneella joukkueella
päävalmentaja Timo Salon johdolla. Monet
vanhemmat pelaajat lopettivat tai siirtyvät
pelaamaan Kiffenin kakkosjoukkueeseen.
Myös päävalmentaja Timo Salo päätti lopettaa valmentamisen ja antaa enemmän aikaa
perheelleen ja työelämälleen.
Uudeksi päävalmentajaksi tuli Tommi
Lingman. Hän on valmentanut mm. HJK:n ja
Hongan A-junioreita sekä nostanut valmentajana Gnistanin Kakkosesta Ykköseen. Tommin valmennustiimin kuuluvat Jari Hakala ja
Markus Alopaeus.
Vanhoja pelaajia joukkueessa jatkaa 11
kpl. Uusia pelaajia tuli yhteensä 17 kpl. Maalivahteja tuli kaksi: Besart Mustafa ja Kevin
Nyberg (Legirius). Puolustukseen tulivat: Ilmari Hieta (Klubi 04), Valtteri Voutilainen
(Gnistan), Antti Korhonen (Legirius), Joachim
Böckerman (Honka), Robert Razmus (Atlantis), Jan Oustimenko (Käpa). Keskikenttä
vahvistui: Ismail Dahmani (Trebisacco, Italia),
Mikko Jalkanen ja Fortuna Namputu (Legirius), Omar Adlani (PK-35). Hyökkäykseen:
Kron Rexhepi (Jäps), Saloum Faal (Espa),
Jonne Innala (TPV), Karim Zine (Klubi 04),
Shaggy Kimuenimeso (Atlantis). Kiffenin
joukkue on kaudella 2018 sopiva sekoitus
nuorempien vauhtia ja taitoa sekä vanhempien malttia ja viisautta.
Kiitämme kaikkia tukijoitamme ja kannattajiamme. Toivotamme teidät tervetulleiksi
otteluihimme kannustamaan Mustat Hurmurit hyviin pelisuorituksiin ja voittoihin. Tavataan rakkaalla Bolliksella.
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KIFFENIN 110-VUOTISJUHLAOTTELU
pelataan sunnuntaina 9.9. Bolliksella.
Vastustajana on tietysti rakas ”vihollinen”
HiFK kakkosjoukkueellaan. Bolliksen avausottelussa 17.9.1915 kohtasivat KIffen -HiFK.
Kiffen voitti ottelun silloin 4-2.
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SARJAOHJELMA

Kuva: Juhani Järvenpää

SARJAOHJELMA 2018

KEVÄTKIERROS

SYYSKIERROS

5.5.17.00 Hifk/2-FC Kiffen
9.5. 19.00 FC Kiffen-KäPa Bollis
13.5. 18.30 MuSa-FC Kiffen Pori
19.5. 17.00 HJS Akatemia-FC Kiffen Hml
29.5. 19.00 FC Kiffen-Salpa Bollis
2.6. 17.00 Grifk-FC Kiffen Kauniainen
11.6. 19.00 FC Kiffen-KaaPo Bollis
16.6. 18.30 FC Jazz-FC Kiffen Pori
20.6. 19.00 FC Kiffen-FC Honka Akt. Bollis
27.6. 19.00 FC Kiffen-FC Espoo Bollis
30.6. 15.00 BK-46-FC Kiffen Karjaa

14.7. 15.00 KäPä-FC Kiffen Käpylä
20.7. 19.00 FC Kiffen-MuSa Bollis
28.7. 17.00 FC Kiffen-HJS Akatemia Bollis
4.8. 17.00 SalPa-FC Kiffen Salo
14.8. 19.00 FC Kiffen-Grifk Bollis
19.8. 17.00 KaaPo-FC Kiffen Kaarina
28.8. 19.00 FC Kiffen-FC Jazz Bollis
1.9. 17.00 FC Honka Akatemi-FC Kiffen Espoo
9.9. 17.00 FC Kiffen-Hifk/2 Bollis
22.9. 15.00 FC Espoo-FC Kiffen Espoo
29.9. 15.00 FC Kiffen-BK-46 Bollis

Kiffen pelaa kauden 2018 Kakkosessa B-lohkossa. Katso tulokset,
sarjaohjelma ja maalintekijät Kiffenin kotisivuilta www.fckiffen.fi.
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Kiffen-kausijulkaisu: Päätoimittaja Kimmo Silventoinen, Paino: Grafirai, Ulkoasu: Ilmari Tuomivaara
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P U M A

F U T U R E

1 8 . 1

FORE VE R

FAST E R

Kuva: Juhani Järvenpää

JOUKKUE 2018

Joukkueenjohto
Manageri
Henrik.Lindstrom (05064429,
henrik.lindstrom@fckiffen.fi)
Joukkueenjohtaja
Kimmo Silventoinen
(0443535050,
kimmo.silventoinen@fckiffen.fi)
Huoltajat:
Teemu Itkonen ja
Raynold Dickmann
Valmennusjohto:
Päävalmentaja: Tommi Lingman
(0505171312, tommi.lingman@
palloliitto.fi)
Valmentaja: Jari Hakala
(0400420579, jari.hakala@fckiffen.fi)

Valmentaja: Markus Alopaeus
(0505918776, marlus.alopaeus@
gmail.com)
Mv.valmentaja: Olli Paavilainen
Muiden joukkueiden yhteyshlö.
(Kiffen 2 ja ikämiehet) Timo Marin
(0505484469, timo.marin@hlgroup.fi)

Pelaajat
1. Besart Mustafa
2. Joni Ruuth
3. Omar Adlani
4. Otto Talvitie
5. Ahmed Abdi
6. Tuomas Tahvanainen
7. Kalle Kärki
8. Jere Jääskeläinen
9. Karim Zine

10. Mohamed Mubarik
11. Shaggy Kimuenimeso
12. Kevin Nyberg
13. Leevi Saikkonen
15. Ismail Dahmani
17. Jonne Innala
18. Jari Barsk
19. Kron Rexhepi
20. Ilmari Hieta
21. Antti Korhonen
22. Jan Oustimenko
23. Valtteri Voutilainen
24. Fortuna Namputu
25. Robert Razmus
26. Mikko Jalkanen
27. Saloum Faal
28. Joachim Böckerman
29. Tatu Penttinen
30. Niko Tervonen
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Kuvat:
Juhani Järvenpää

Tommi Lingman

Jari Hakala

Markus Alopaeus
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Oodi kiffenille
eli kuinka minusta tuli musta hurmuri

OLIN PELANNUT FUTISKAUDET 1973–1974
IFK:ssa. Syksyllä 1974 alkoi tuntua siltä, että
kaipasin muutosta. Peli- ja opiskelukaverini
Jarmo ”Jare” Lindahl suositteli Kiffeniä uudeksi seurakseni. Olin tietysti Bolliksella seurannut
vuosikausia Kiffeniä ja kiffeniläisiä ja seura oli
kaikessa kiehtovuudessaan jonkinlainen mysteeri. Olisiko Kiffen sellainen seura, jossa voisin nauttia futiksesta täysin siemauksin? Jaren
puheet vakuuttivat minut ja siirryin joulukuussa Kiffenin paitaan. Mukanamme tuli vielä vanha kiffari ja yhä tänäkin päivänä Kiffenin joukkueenjohtajana toimiva Kimmo Silventoinen.
Ensimmäinen pelaajapalaveri käytiin Primulan

kuulun ravintolan kabinetissa keskellä Helsinkiä.
Puhetta pitivät joukkueen uusi päävalmentaja,
Kiffenin vuonna 1955 mestaruuteen luotsannut
Gunnar ”Gutu” Westerholm ja maailman mukavimman miehen maineen omannut Nils-Erik
”Nipa” Mikander. Gutu viljeli Stadin kundina
mukaansatempaavaa slangia ja Nipa säesti sivussa. Ensimmäisissä, juuri valmistuneessa Talin
hiekkapohjaisessa kuplahallissa pidetyissä harjoituksissa vedettiin kovaa – varsinkin kaveria.
Aivan erilaista kuin koskaan aiemmin missään
joukkueessa. Jotenkin brutaalia, mutta läpeensä aitoa. Ihmettelin alkuun meininkiä, mutta
lähdin mukaan tähän leikkiin. Huomasin, että

JATKUU
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arvostukseni nousi, mitä kovempaan peliin olin
valmis. Sehän sopi minulle.
Kiffenin juuret vievät Kruununhakaan. Jos
oli HJK Kiffenin perustamisaikaan suomenkielinen ja IFK ruotsinkielinen seura, niin Kiffeniä pidettiin suvaitsevana seurana, jossa kotikieli tai
yhteiskuntaluokka eivät olleet jäsenyyden esteenä. Tällainen mielikuva minullakin oli Kiffenistä ennen seuraan siirtymistä. Kiffen vaikutti vapaamieliseltä yhteisöltä, erilaisten ihmisten
sulatusuunilta, jossa kaikki kukat saivat kukkia.
Mitä enemmän aikaa vietin kiffeniläisten kanssa, sen todemmaksi tämä mielikuva osoittautui.
Aiemmissa seuroissa olin tottunut ankarampaan
ja aneemisempaan menoon. Nyt olin seurassa,
jossa pelattiin tosissaan, mutta pidettiin hauskaa
yhdessä niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Tähän hauskanpitoon osallistui koko jengi.
Neljä Suomen mestaruutta voittanut Kiffen oli
viimeksi kruunattu mestariksi vuonna 1955. Vielä 1960-luvun alussa seura sai hopeaa ja pronssia, mutta sitten suunta alkoi kääntyä alamäkeen
ja kohtaloksi koitui putoaminen SM-sarjasta.
Uutta voimaa saatiin Herttoniemestä, kun Kiffen fuusioitui paikallisen Herttuan kanssa vuonna 1968. Herttua oli taas aiemmin erkaantunut
Herttoniemen Urheilijoista (HerU) omaksi jalkapallon erikoisseuraksi. Yhteistyön kummeina toimivat Kiffenin patruuna Dennis ”Denna” Lindell
ja Herttuan Leo ”Mikki” Mikander, Nipa Mikanderin isoveli, joka oli HPS:n paidassa voittanut
SM-kultaa vuonna 1957. Fuusion myötä Kiffenistä tuli paljolti herttoniemeläinen joukkue, jonka
ydinporukasta suurin osa oli keskenään lapsuuden- ja nuoruudenajan kavereita.
Meidän kauden 1975 joukkueeseen kuului
kymmenen samassa osoitteessa asunutta pelaajaa. Taloja oli useampia, mutta Siilitie 1 oli kaikkien osoite; kaupunki oli 1950-luvun alussa rakentanut Herttoniemeen vuokrataloja Siilitien
parittomien numeroiden puolelle. Näitä ”Siilarin” kundeja olivat minulle jo Helsingin koululaisjoukkueessa vuonna 1966 tutuiksi tulleet Hannu
”Pulu” Pulkkanen ja Reima ”Relli” Kokko. Heidän
lisäkseen Siilitieltä olivat kotoisin laitapuolustajat
John ”Johnny” Helenius ja Osmo ”Oski” Ehrlund,
pelinrakentajat Seppo ”Wakki” Wacklin, Jorma

Erkki Alaja lastenlasten Joakimin ja Juliannan kanssa omalla
lapsuuden kotikentälläni Johanneksen kentällä Ullanlinnassa.

”Tomma” Sinivuori ja Timo ”Klubba” Toivonen
sekä hyökkääjät Juha ”Jauho” Weckström, Jarmo ”Jare” Lindahl ja Sakari ”Saku” Heistaro.
Ainekset yhteishenkisen joukkueen luomiseen
olivat mitä parhaat. Minustakin tuli nopeasti ”hertsikalainen”, vaikka olin pesunkestävä
kantakaupunkilainen. Identiteettini täydentyi
myöhemmin, kun vanhempani muuttivat isäni siirryttyä eläkkeelle Tehtaankadulta Hiihtomäentielle.
Olin nyt siis Musta Hurmuri. Kiffen oli saanut
lempinimensä Mustat Hurmurit vuonna 1926,
kun sen jääpallojoukkue oli tehnyt ottelukiertueen Ruotsiin. Turneen aikana Idrottsbladetin toimittaja Torsten Tegner antoi kiffeniläisille
lempinimen ”De svarta charmörerna”. Nimitys
juontui yhtäältä tyylikkäistä peliasuista – mustista pelipaidoista, hyvin prässätyistä mustista
housuista ja valkoisista silkkihansikkaista –mutta myös joukkueen esittämästä yleisöystävällisestä pelityylistä. Ruotsalaislehdistön mukaan
joukkue koostui taitelijoista, ilmiömäisistä pelaajista ja herrasmiehistä, joista suurin kaikista
oli Josef ”Kapsi” Kaplan – jopa jääpallon maailmanmestariksi kutsuttu taituri. Aikaa myöten

JATKUU
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jääpalloilijoiden saama lempinimi siirtyi koskemaan myös seuran jalkapalloilijoita.
Taloudellisesti Kiffeniä oli pitänyt pystyssä
jo pitkään konttoritarvikkeita myyneen Lindell
Oy:n omistaja Dennis ”Denna” Lindell, joka rahoitti seuran toimintaa vanhan ajan mesenaatin tyyliin. Hän antoi rahaa, kun oli tarvis tai kun
hänen puoleensa käännyttiin hädässä. Lindell
oli myös palkannut firmaansa joukon kiffeniläisiä pelaajia. Aristokraattinen, englantilaista
gentlemannia muistuttaneen Lindellin hermot
eivät kestäneet jännittävien ottelujen seuraamista Bolliksen lehtereillä, vaan hän poistui
usein ennen ensimmäisen puoliajan loppua ulos
katsomosta Urheilukadulle, jota hän sitten talsi edes takaisin korviaan höristellen. Jos Kiffen
voitti, Lindell saattoi tulla pelin jälkeen koppiin ja lausua ”hoonolla soomella” ilmeenkään
värähtämättä: ”Nyt lähdetään pojat syömään
pihviä Vartaaseen!” Mannerheimintien ja Sibeliuksenkadun kulmassa sijainnut eri lajin palloilijoiden suosima ravintola tunnettiin eläväisestä baaristaan ja mureista pihveistään. Lindellin
lohkaisu ”palkkiopihveistä” laukaisi yleensä
verkkaisesti ottelun jälkeen pukeutuviin kiffeniläisiin vauhtia eikä Vartaaseen menoa vitkasteltu. Jos Kiffen oli voittanut jonkin erityisen
tärkeän pelin, Lindell saattoi tulla ottelua seuraavana päivänä tyylikäs puku ja beigen värinen
berberi yllään Bollikselle seuraamaan joukkueen
harjoituksia. Niiden päätyttyä hän loikki pelaajien perässä kuran ja haisevien pelivaatteiden
yli koppiin, sulki oven, lausui muutaman sanan,
laittoi käden povitaskuun, josta löytyi tukku sileitä viidenkympin tai sadan markan seteleitä,
jotka hän jakoi yksitellen pelaajille ”pinnarahoina” – etukäteen niistä ei sovittu. Näiden yllätyspalkkioiden merkitys, olivat kyseessä sitten
pihvit tai setelit, oli äärettömän suuri joukkuehengen rakentumisessa.
Kiffenin puheenjohtajana toimi Hufvudstadsbladetin urheilutoimituksen pomo Göran Wallén. Pienestä pitäen Kiffenin otteluja Bolliksella
seurannut Göran toimi myös Kiffenin käsipallojoukkueen valmennus- ja johtotehtävissä. Suurta arvostusta nauttinut Göran johti seuraa maltilliseen tyyliinsä. Varsinaisen operatiivisen työn
futispuolella teki STT:n urheilutoimittaja Timo
”Timppa” Huotinen. ”Sain soiton maaliskuussa
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1973 Kiffenin keskusjohtokunnan kokouksesta. Minua pyydettiin ryhtymään seuran sihteeriksi”, Timppa kertoo Kiffen-uransa alkua. Ensimmäinen kokous pidettiin jo viikon kuluttua
Katajanokan Kasinolla, jossa pöydät notkuivat
herkuista. ”Sain Kiffenistä niin väärän kuvan
kuin vain voi saada. Uskoin olevani äveriäässä
seurassa.” Totuus paljastui pian. Kiffen oli ajautunut talouskriisiin ja muutenkin seurassa piisasi tekemätöntä työtä yllin kyllin. Timpasta tuli
myös jalkapallojaoston taloudenhoitaja ja käytännössä koko sirkuksen pyörittäjä – tai diktaattori, joksi Timppa itseään mielellään kutsui.
Kiffenin hallinnollinen toiminta näytti siis lepäävän paljolti urheilutoimittajien käsissä.
Pelaaminen Kiffenissä sujui letkeästi. Pelasin etutopparina ja takanani luuti Reijo ”Pino”
Pinosto. Puolustus piti ja Lindahlin Jare teki
toinen toistaan omituisempia maaleja. Savonlinnassa hän puski 16 metristä takaraivolla ylänurkkaan. Sopii koittaa perässä. Joukkue matkusti Savonlinnaan junalla vanhan ajan
”härkävaunussa” ja patruunamme Dennis Lindell omalla Maseratillaan. Kesän kuumin päiväkään ei estänyt hänen ajomatkaansa, mutta
tavoilleen uskollisena hän ei uskaltautunut seuraamaan ottelua katsomoon. Kuultuaan tuloksen hän lähti tyytyväisenä kotimatkalle. Olimme
voittaneet STPS:n 2–0. Tyytyväisinä nousimme
mekin yöjunaan.
Kiffen pelasi koko kauden 1975 erinomaisesti
II divisioonan itälohkossa saavuttaen 22 ottelusta kaikkiaan 34 pistettä (kaksi pistettä voitosta, yksi tasapelistä). Näin ensimmäinen kauteni
Kiffenissä päättyi yllättävään nousuun I divisioonaan. Lindahlin Jare voitti maalikuninkuuden
20 maalillaan ja itsekin onnistuin kahdesti maalinteossa kulman jälkitilanteissa. Olin toiminut
joukkueen varakapteenina Saku Heistaron ollessa varsinainen kapteeni. Koska hän tuli kentälle usein vaihdosta, kannoin kapteenin nauhaa useimmissa otteluissa. Olin 23-vuotiaana
uutena kiffeniläisenä hiljaisesti ylpeä tästä luottamuksenosoituksesta.
Tänä vuonna Kiffen viettää 110-vuotisjuhliaan. Takanani on nyt 43 vuotta Mustana Hurmurina. Näitä vuosia toivon totisesti lisää. Go
Kiffen Go!

Teksti Göran Wallén
Kiffenin kunniapuheenjohtaja

Senegalilainen Cheikh Toure pelasi
Kiffenissä kausilla 2015-2017.
Cico on paras ulkomaalainen
maalintekijä Kiffenin historiassa.

Heitä tarvitaan
KUN KATSOO KIFFENIN TÄMÄN KAUDEN PELAAJALUETTELOA, JOUKKUEESEEN
KUULUU KYMMENEN ULKOMAALAISTA TAI ULKOMAALAISTAUSTAISTA PELAAJAA.
TÄLLÄ HETKELLÄ KESKUSTELLAAN siitä, saisiko kakkosdivisioonassa ollenkaan käyttää ulkomaalaisia pelaajia.
Kielteinen päätös olisi kova vastaisku esimerkiksi Kiffenille, jolla ei ole junioreita tällä hetkellä. Ulkomaalaisista on paljon hyötyä. Esimerkiksi
riittänee viime kauden maalikuningas, senegalialainen Cheikh Toure. Kaikki eivät ole yhtä
hyviä, mutta parhaat ulkomaalaiset ovat selviä
vahvistuksia.
Vuosien aikana Kiffenissä on ollut pelaajia
noin 20 maasta. Ennen 1980-lukua oli ulkomaalainen joukkueessa lähinnä sattuma.
Ensimmäinen ulkomaalainen oli ilmeisesti
1940-luvun lopussa pelannut Tanskan kansalainen Knud Heinrichsén. Värikäs Knutte pelasi
myös jääkiekkoa ja käsipalloa SM-sarjatasolla.
Hänestä tuli myöhemmin sekä jalkapallojaoston
että koko seuran puheenjohtaja.
1950-luvun alussa seuraan liitttyivät Oulunkylän veljekset, Risto ja Lars Bredin. Risto, alun
perin OTU:n pelaajia, tuli HIFK:n ja Lars EBK:n
kautta. Boheemi Risto oli loistava pelaaja, joka
halutessaan olisi voinut päästä pitkälle. Ei kuitenkaan Suomen maajoukkueeseen. Sinne hänet valittiin, Suomen ensimmäiseen MM-karsintaotteluun vuonna 1949 Irlantia vastaan. Kun
passeja tarkastettiin ennen matkaa, todettiin,

että Risto olikin Ruotsin kansalainen! Silloin Risto oli HIFK:n kirjoissa.
Vuonna 1963 Kiffenin SM-sarjajoukkue sai
hyvän vahvistuksen. Länsisaksalainen Manfred Nolte oli mennyt suomalaisen tytön kanssa
naimisiin ja oli muuttamassa Suomeen. Hän oli
pelannut Länsi-Saksan amatöörimaajoukkueessa puolustajana. Hän marssi Palloliittoon kysymään neuvoa, ja liiton pääsihteeri Erkki Poroila
suositteli Kiffeniä ja keskustelua Kiffenin sponsorin ja jalkapallojaoston puheenjohtajan Dennis Lindellin kanssa. Näin Kiffen sai erinomaisen
vahvistuksen. Kiffeninssä Nolte pelasi keskikentällä ja loisti esimerkiksi pääpelilllään. Kiffen putosi SM-sarjasta 1964 ja Nolte lopetti. Nykyään
hän asuu Saksassa.
Kiffenille 1978 oli vaikea vuosi. Raumalta oli
hankittu länsisaksalainen Hans-Erwin Königsmann ja kauden aikana Evertonista tuli Steve Melledew. Mikään ei auttanut. Kiffen putosi,
eikä ole sen jälkeen pelannut SM-sarjassa.
Muutaman vuoden tauon jälkeen alkoi suunnitelmallisempi ulkomaalaisten hankkiminen.
Timo Huotisen johdolla Jamaikalta tuli
monta ”Mustaa hurmuria” 1980-luvulla. Monet ulkomaalaiset ovat olleet selviä vahvistuksia. Heitä tarvitaan edelleen.
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IKÄMIEHET
Teksti Timo Huotinen

Kiffen voitti 50-vuotiaiden SM-kullan 2017.

IKÄMIESTOIMINTA NÄKYVÄÄ,
MUTTA EMME UNOHTANEET NUORISOTYÖTÄ
KIFFEN VIERAILI YHDEN kerran Oulussa jo
80-luvun lopussa ikämiesten SM-turnauksessa,
mutta huomasi ensimmäisen illanvieton olevan
ratkaiseva toisen päivän menestykselle.
En ollut itse vielä mukana, mutta innostuin
valtavasti 1994 Maarianhaminassa, kun aloitimme jo 25 vuotta yhtämittaisena jatkuneen osanottosarjan. Minulle on nyt menossa Kiffenin tapaan peräkkäinen 25:s juhlavuosi.
Ensimmäiset mitalit tulivat 1996 Kuopiossa
hopeaa ja 1997 Lahdessa pronssia 35-vuotiaissa. Kiffen järjesti ekat kisansa 1998, mutta mitskut jatkuivat vasta 2000 hopealla 40- (Kokkola)
ja 45-vuotiaissa (H:ki).
Ensimmäinen mestaruus tuli halli-SM:stä Eerikkilässä 2002 ja samana kesäkautena Hangossa hopeaa edelleen ikäluokassa 35. Vuotta
myöhemmin tuli hopeaa. Viiveellä järjestimme itsekin SM-hallin Ahvenanmaalla 2004 ja saimme
pronssia.
Kultaa voitimme 2006 Helsingissä 45-vuotiaiden kisoissamme ja 35-vuotiaissa, joka uusiutui itse isäntänä heti seuraavana vuonna uudelleen Talissa. 2008 pronssi Pohjanmaalta lopetti
mitskut 35-luokassa neljäksi vuodeksi.
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Seuraavat kullat saimme taas omissa kisoissa 45-vuotiaissa 2009 ja heti seuraavana vuonna Keski-Suomessa, jossa 40-v. hopeaa. Kiffenin 35-vuotiaiden uusi polvi aloitti hopealla
2013, kultaa tuli 2014 Kuopiossa ja seuraavana
vuonna Bolliksella. Samalla rungolla kultakuume jatkui 2017 Turussa. 50-vuotiaat voittivat
Lahdessa ja Talissa omissa kisoissa 2016 ja 2017,
jolloin 55-vuotiaat nappasivat myös kullan Kirkkonummella aiemman stadin hopean seuraksi. Kolmen kullan lisukkeena 40- ja 45-v. toivat
Kokkolasta hopeaa ja pronssia. KAIKKIEN AIKOJEN SAAVUTUS.
Edustusjoukkue on tietysti ollut tärkein ja
näkyvin miehistömme, mutta hieno rooli oli
Adilin jalkapallokoululla 90-luvun puolivälissä.
Sen tuloksena saimme perustettua monta hyvää ikäluokkaa 1989-95. Huippunimeksi kohosi
toisen polven Valtteri Moren HJK:hon, Belgiaan
ja maajoukkueeseen. Kesäisin järjestimme Atikin leiriviikon, josta Vilma Hakala (Killen ja Sirpan tytär) kipusi myös PK-35:n ja HJK:n kautta
naisten maajoukkueeseen ja kunnostautuu liigan maalitykkinä.

h t t p : / / w w w. k p - a r k . f i
arkkitehdit@kp-ark.fi

IKÄMIEHET
Teksti Timo Huotinen

Kiffen on voittanut jalkapallossa Suomen ikämiesmestaruuden yhteensä 12 kertaa.

12 SM-KULTAA IKÄMIEHISSÄ,
UUSIA HURMUREITA JA KUNNIAJÄSENIÄ
KIFFENIN VIIMEISTÄ 10 vuotta ovat leimanneet ikämiesten menestysjalkapallossa. Kun
100-vuotisjuhlissa meillä oli koossa neljä kultaa,on kirkkainta metallia nyt 12 kappaletta.
SM-kisoja olemme järjestäneet samaa tahtia,
sillä olemme olleet päävastuussa 13 turnaustapahtumaa. Järkkärisarja jatkuu tänä kesänä
kahdella.
Edustusjoukkue nousi juhlavuonna 2008
Kakkoseen ja säilyi neljä vuotta Mika Helinin
valmentamana. Putoamisen jälkeen Timo Salo
palautti v. 2014 joukkueen takaisin vakiintumaan Kakkoseen.
Musta Hurmuri -diplomien jako on pelannut hyvin, ja ennen 110-v. juhlaa 29.9. palkittuja
on nyt 109 (eräissä tapauksissa kaksi yhdessä).
Uuden sarjan aloittaja oli keilaaja, mutta seuraavista kahdeksasta kuusi on jalkapallosta ja
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kaksi käsipallosta. Lasse, Hena ja Jone ovat olleet mukana ulkomailla matkanneista junnuista edustusjoukkueen kautta ikämiehiin ja siellä
vetovastuulla.
Timo ”Joensuu” aloitti Virossa Varblan leirillä ja eteni junnuvalmennuksen kautta monitoimivalkuksi. Maisteri ja Zorro ovat kunnostautuneet edustusjoukkueen jälkeen ikämiesten
SM-saavutuksissa.
Kunniajäsenien määrä on kasvanut kuudella, erityisesti jalkapallo on menestynyt. Uusista ansioituneista viisi edustaa Kiffenin futista,
kärkenä edustusjoukkuetta kohta neljännesvuosisadan vetänyt kolmikko Kimmo, Kille ja Pj
Henkka. Emppu tunnetaan keilailun keulakuvana, Nipa ja liikuntaneuvos Eki näkyvinä jalkapalloniminä.

STATS

KUNNIAJÄSENIÄ

Kiffenin nykyorganisaatiossa vaikuttaa monia
pitkän linjan kiffeniläisiä.

Kiffenin Suomen
ikämiesmestaruudet jalkapallossa:
1
35-vuotiaat 2002 (halli), 2006, 2007, 2014,
2015, 2017
45-vuotiaat 2006, 2009, 2010
50-vuotiaat 2016, 2017
55-vuotiaat 2017

SM-järjestäjänä olemme
toimineet/toimimme:
35-vuotiaat 1998, 2003, 2004 (halli), 2007,
2013, 2015, 2018
40-vuotiaat 2008, 2016
45-vuotiaat 2000, 2006, 2009
50-vuotiaat 2014, 2017
55-vuotiaat 2018

2

Mustat Hurmurit:
101 Matti Sulavuori keilailu 2013
102 Lasse Moren jalkapallo 2013
103 Henri Keinänen jalkapallo 2013
104 Jouni Sirola jalkapallo 2013
105 Timo Marin jalkapallo/futsal 2013
106 Nils Österman käsipallo 2014
107 Mikko Oikarinen jalkapallo 2015
108 Jani Holmberg käsipallo 2016
109 Kimmo Niku jalkapallo 2017

3

Uudet kunniajäsenet:
31 Kimmo Silventoinen (2015)
32 Jari Hakala (2015)
33 Henrik Lindström (2015)
34 Ronald Engblom (2016)
35 Nils-Erik Mikander (2016)
36 Erkki Alaja (2016)

1

Henrik Lindström

3

2

Jari Hakala

Kimmo Silventoinen

Kunniajäseniä vuodesta 2015
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Kuva: Juhani Järvenpää

ilahti
Jok
o
kk
aa

Sydämellä eteenpäin
HELSINGIN KRUUNUNHAKA 27. SYYSKUUTA 1908. KAHDEKSAN
KOULUPOIKAA ON KOKOONTUNUT MANEESIKATU 2 A:N KELLARIIN
PERUSTAMAAN UUTTA URHEILUSEURAA.
SYNTYY KRONOHAGENS Idrottsförbund eli KIF.
Uskoivatkohan he itsekään, että perustamansa
seuran tarina jatkuu 110 vuotta myöhemmin? Vähintäänkin hatunnoston arvoinen suoritus.
Kiffenin toimintatavoille on aina ollut tyypillistä se, että seura ei ole kaivautunut omaan
poteroonsa. Vaikka Kiffenin aikoinaan perustivatkin kruununhakalaiset porvarit, seura oli aikakaudelleen siitä poikkeuksellinen että siihen
sai liittyä kieli- tai luokkarajoihin katsomatta.
Avoimuus ja ennakkoluulottomuus on säilynyt
Kiffenin arvoissa tähän päivään asti, ja kauden
2018 joukkue on pelaajien taustojen osalta jälleen hyvin moninainen.
Seuran ennakkoluulottoman ilmapiirin olen
saanut kokea itsekin heti siitä asti, kun tulin
sen tiedotustoimintaan mukaan. Olen ollut jo
15 vuotta Kiffenin fani ja viime kesänä kysyin
piruuttani joukkueenjohtaja Kimmo Silventoiselta, saisinko kirjoittaa käynnissä olleesta Klubi 04 -pelistä otteluraportin Kiffenin sivustolle.
Hämmästyksekseni Kimmo tuntui suorastaan

ilahtuvan innokkuudestani ja suostui empimättä tarjoukseeni. Siitä lähtien olen raapustellut
Mustien Hurmurien kotiotteluiden raportteja.
Tämän vuoden alussa aloitin lisäksi seuran sometilien päivittämisen. Saatan vain esittää seurajohdolle ja joukkueelle nöyrimmät kiitokseni
siitä lämpimän ennakkoluulottomasta vastaanotosta, jonka olen saanut. Työskentely Kiffenin
kaltaiselle legendaariselle seuralle on valtava
kunnia-asia.
Enemmän kuin kunnioitettavaan 110 vuoden ikään varttunut Kiffen on jo aikoja sitten
kohonnut suuremmaksi kuin ketkään yksittäiset henkilöt. Sooloilulle ei ole sijaa sen enempää kentällä kuin kulisseissakaan. Eikä suomalaisen jalkapallon hieman alemmilla sarjatasoilla
myöskään kysellä rahan perään, vaan talkootyö on kaiken A ja O. Tämä ei ole lainkaan huono
asia. Kun tekemisen lähtökohtana on rahan sijaan rakkaus, syntyy taatusti jotakin keskimääräistä mielekkäämpää – ja kestävämpää. Siitä
Kiffen jos mikä on oiva esimerkki.
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MUISTA NÄMÄ
JUHLATURNAUS

Kuva: Juhani Järvenpää

21.–22.7.2018
JKKI-55 SM-lopputurnaus
Väinämöisen kentällä
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JUHLAOTTELU

9.9.2018
KIFFEN–HIFK2
Bolliksella

JUHLATURNAUS

7.–9.9.2018
JKKI-35 SM-lopputurnaus
Talissa
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Teksti Jere Jääskeläinen
Kuvat: Juhani Järvenpää

Kiffenin
kolme maalia
MISTÄ TAHANSA 110 VUOTTA PYSTYSSÄ OLLEESTA URHEILUSEURASTA
ON OLEMASSA LUKEMATON MÄÄRÄ TARINOITA. NIIN MYÖS KIFFENISTÄ.

Reissuilla sattuu ja tapahtuu milloin mitäkin.
Jari Barskin jalassa komeilee 2017 syksyllä
Barcelonassa tatuoitu Kiffenin logo. Tiettävästi
historian ensimmäinen Hurmuritatuointi!
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Teksti
Je
re
SUURIN OSA TARINOISTA pysyy sivullisilta piilossa ja aikalaistensa tiedossa. Jotkut jaetaan ja
parhaimpia fiilistellään saunailloissa uudelleen ja
uudelleen.
Mustien Hurmureiden lähihistoria tuntee
myös muutaman aikamoisen persoonan, joiden
temmeltämisestä uskaltaa pienen osan paljastaa. Toki nimettömänä, koska ainakin Kille saattaisi muuten närkästyä paljastuksista. Ja lahtelaiset. Joita ei kylläkään enää Hurmureissa
ole. Joka on sääli, sillä tavallaan on ikävä sitäkin
lahtelaislaituria, joka juoksi treeneihin varvastossuilla ja toipui puoli vuotta perseen repeämisestä. Muutenkin olivat härkäisiä kavereita
saunailloissa. Pelti paljaana vedettiin, oli paikka sitten ruotsinlaiva tai Viasatin studio. Mutta
vaikka hankit lahtelaisen maalintekijäksi, niin
puolustajaksi se aina päätyi. Youtubessa oleva
video Scoring is hard for Finns kertonee miksi.
Reissut ja päätösmatkat tietysti jäävät ikuisesti mieliin. Seikkailut berliiniläisessä omakotitalobileissä joka oli täynnä sumua ja nukkuminen bundesliigamatsissa ovat vain pieni
pintaraapaisu kaikista tapahtumista matkoilla. Ja Hurmureissa on aina pidetty kaverista
huolta reissuilla. Ja varsinkin siitä, että reissulle päästään. Muutama vuosi sitten eräs pelaaja ilmoitti, ettei pääse Berliiniin päätösmatkalle.
Lentokentällä hän oli huomannut, että passi on
mennyt vanhaksi ja lähti jo kotiin pettyneenä.
Sen kauden sakkokassa käytettiin sitten siihen,
että hankittiin pojalle uusi passi ja uudet lennot.
Ketään ei jätetä. Ja sitä paitsi, tällä kaverilla oli
yksi niin maaginen stoori, jota hän tapasi kertoa, että vaikka sen kaikki tiesivät, niin kyllähän
kaikki sen halusivat kuulla myös päätösreissulla.

läinen
ske
ä
Jä

Ja sattuipa joskus eräällä joukkueen kesäreissulla kolmen pelaajan kohdalle klassinen paluulaivasta myöhästyminen. Ja vaikka he käyttivät
kaikki lakimiestaitonsa, niin siihen laivaan ei ollut
enää mitään asiaa porttien sulkeuduttua. Seuraavan laivan hinnasta pöyristyneinä (ja ehkä vähän muistakin syistä) he päättivät jäädä Viroon
yöksi ja mennä kotiin seuraavana päivänä. Jolloin
laiva maksoi tietenkin yhtä paljon kuin edellisenä päivänä. Yhtä peluria mietitytti hiukan raha ja
etenkin sen puute. Mutta kaksi muuta Hurmuria
huudahtivat yhteen ääneen, että älä sä siitä huoli! Huhujen mukaan seuraavien 24 tunnin aikana
Tallinna tuli pelattua läpi. Joukkuekaverista pidettiin huolta.
Ja onhan näitä tarinoita, vaikka kuinka. Metrixmetri bögi, Kille ja palindromit, aidan toiselta
puolelta revitty valmentaja ja vaikka mitä. Mutta
tärkein tarina on ehdottomasti se, että Kiffenin
historiassa on tehty vain kolme maalia. Osa voi
toki olla eri mieltä, mutta viimeisen kuuden vuoden aikana on kolme erityistä hetkeä, joita kerrataan yhä uudelleen ja uudelleen. Ja vain nämä
maalit lasketaan, muita maaleja ei ole. Ainakaan
näiden kolmen pelaajan mielestä, jotka nämä
maalit ovat tehneet. Ne ovat hetkiä, joita on aika
hankala vieraalle kuvailla, mutta kaikissa niissä on
ollut jotain maagista ja joukkuetta yhdistävää. Ja
jos nämä kaikki kolme maalintekijää yhdistettäisiin, tulisi täydellinen alasarjafutaaja. Tasaisesti
pari loukkaantumista kaudessa ottava, joka treeneissä vittuilulla välittämisen osoittava kokenut
jyrä joka on kopissa särmä ja saunailloissa härkä.
Jos haluat maaleistä lisätietoa, niin tervetuloa kysymään. Voi olla, että yhden maalin tarinan muistan hämärästi.
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Yli 30 vuotta
huoltajana
Oli laji tai taso mikä tahansa, harva yltää
vastaavaan: Dickis Dickmann on ollut jo yli
30 vuotta Kiffenin huoltajana – ja ura
sen kuin jatkuu.
Kiffen arvostaa!

Tämän

päivän
korjausrakentaja
Wareco on vuonna 2002 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva täyden palvelun
korjausrakentaja ja alansa edelläkävijä.
Keskeinen osa Warecon palvelulaatua ja
kilpailukykyä on vankka kokemus aina putkiremonteista arvokohteisiin yhdistettynä
nykyaikaisiin video- ja mobiiliviestinnänkeinoihin.
Lue lisää tavastamme toimia:
www.wareco.fi
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Pääkaupunkiseudun LVI-alan työt
ammattitaidolla.

www.jmv-talotekniikka.fi
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Ruokaan hyvät
raaka-aineet,
kokilta on
poissa paineet.
Chef Wotkin’s palvelutiskit
PRISMA ITÄKESKUS
Vanhanlinnantie 1, 00900 HKI
Puh. 010 766 8912
S-MARKET SOKOS HELSINKI
Postikatu 2, 00100 HKI
Puh. 010 766 1047

Lihatukku Veijo Votkin Oy
TEHTAANMYYMÄLÄ
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
Puh. (09) 774 33 477
avoinna ma-pe 7-18, la 7-15
tehtaanmyymala@votkin.fi

www.votkin.fi
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