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UUSI KAUSI 2022
Kiffen asetti tammikuussa uudelle kaudelle 2022 päätavoitteen: Nostaa toimintansa 
tasoa jokaisella osa-alueella. Analysoimme nykytason ja asetimme uudet tulosta-
voitteet hallitukselle, valmennukselle, joukkueelle, pelaajille, joukkueenjohdolle, vies-
tinnälle, ottelutapahtumille ja taustavoimille. Uskomme, että FC Kiffen on kaudella 
2022 entistä vahvempi seura ja joukkue.

Joukkueen taustavoimiin saimme paljon lisää voimaa ja taitoa, kun puheenjohta-
jamme Henrik Lindströmin poika Claus tuli aktiivisesti mukaan niin hallituksen kuin 
edustusjoukkueen toimintaan.  Claus on pelannut Kiffenissä jo A-junioreissa SM-sar-
jaa ja myöhemmin Miesten 2-divisioonassa. Claus toi mukanaan useita entisiä edus-
tusjoukkueen pelaajia, etujonossa Mikko Oikarisen ja Ville Ruokon.

Edustusjoukkueen rakentaminen sujui hyvin koska vuoden 2021 joukkueesta jatkoi 
17 pelaajaa. Avainpelaajista Muslim Markhiyev muutti PK-35:een ja Ilmari Lappalai-
nen Käpaan. Mustiin Hurmureihin tuli uusina pelaajina: Peik Koskinen (KäPa), Eetu 
Kolu (JäPS), Valtteri Karlsson (JäPS), Joona Tukiainen (NJS), Miska Ruokangas 
(Kaapo), Fesal Mohammed (Atlantis), Jere Pulkkinen (EPS) Daniel Åkerlund (Atlan-
tis) sekä maalivahdit Matias Sauramaa (SaPa) ja Martin Kella (SA Int). Uskomme, 
että Kiffen pelaa tällä joukkueella Kakkosessa vauhdikasta, rohkeaa ja viihdyttävää 
futista.

Kiffenin päävalmentajana jatkaa jo neljättä kautta Mako Tukiainen. Valmennustiimiin 
liittyi uutena nuori ja lahjakas valmentaja Atte Wahlstedt Tammisaaresta. Jari ”Kille” 
Hakala tuo tiimiin vuosikymmenten valmennuskokemusta ja peliviisautta. Maalivah-
tivalmentajana toimii mm. HJK:ssa ja KäPassa valmentanut Seppo Felt. Huoltajana 
jatkaa Kiffenissä jo juniorina pelannut Teemu Itkonen.

Vuonna 1915 avattu Töölön pallokenttä on Suomen ensimmäinen ruohokenttä. Bollis 
on ollut siitä lähtien Kiffenin koti. Siellä Mustat Hurmurit on harjoitellut ja pelannut 
jo yli 100 vuotta. Vuonna 2021 ja vuonna 2022 Bolliksen ruoho on ollut kauden aika-
na auki vain pari kuukautta. Syynä on ollut kaupungin kenttäremontit ja UEFA Super 
Cupin vaatimat ottelujärjestelyt.

Helsingin kaupungin liikuntapalvelu on luvannut, että Super Cupin jälkeen elokuussa 
Bolliksen nurmikenttä uusitaan ja kaudella 2023 Kiffen pääsee taas harjoittelemaan 
ja pelaamaan upealla uudella luonnonnurmella.
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Kiffen kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja kannattajiamme. Toivotamme teidät 
kaikki tervetulleiksi otteluihimme ja kannustamaan Mustat Hurmurit hyviin pelisuori-
tuksiin ja voittoihin.

Tavataan rakkaalla Bolliksella.

Kimmo Silventoinen - manageri
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OTTELUOHJELMA
La 23.4. KuPS Akatemia - Kiffen 1-1

Ti 10.5. Kiffen - NJS 3-0
Ma 16.5. PPJ - Kiffen 2-2
La 21.5. Kiffen - PeKa 1-1
Ma 30.5. KäPa - Kiffen 3-1
Su 5.6. Kiffen - JIPPO 2-0

La 11.6. Atlantis FC - Kiffen 0-3
Pe 17.6. Kiffen - FC Futura 1-2
Ke 22.6. FC LaPa - Kiffen 0-6

Pe 1.7. Kiffen - Reipas 1-0
La 9.7. PKKU - Kiffen 1-1
La 23.7. NJS - Kiffen 1-1
To 28.7. Kiffen - PPJ 2-2
La 6.8. PeKa - Kiffen 0-4

La 20.8. JIPPO - Kiffen 1-1
Pe 26.8. Kiffen - Atlantis FC 19:00 Bollis 1

Ke 31.8. Kiffen - KäPa 19:00 Bollis 1
Su 4.9. FC Futura - Kiffen 18:30

Su 11.9. Kiffen - FC LaPa 19:00 Bollis 1
Su 18.9. Kiffen - KuPS ??:?? Bollis 1

La 24.9. Reipas - Kiffen 15:00
La-Su 1.-.2.10. Kiffen - PKKU ??:?? Bollis 1

Mahdolliset jatkosarjan kolme ottelua pelataan alustavasti
8. lokakuuta, 15. lokakuuta ja 22.lokakuuta.  
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ONKO BOLLIS VIELÄ 
KOTIMME 2025?

Stadi Cup, Helsinki Cup, African Nations Cup Helsinki. Hienoja turnauksia jotka keräävät tuhan-
sia katsojia ja pelaajia seuraamaan jalkapallon ilosanomaa Töölöön. Kenttiähän täällä riittää, 
vanhasta pölyisestä Saharasta ollaan tultu 2020-luvulle uusien keinotekoisten jalkapallonur-
mien muodossa. Ne kestävät käyttöä eivätkä vaadi huoltoa siinä määrin mitä aito nurmi.

Mutta mikä on Bolliksen kohtalo? Elokuun alussa pelattu Super Cup oli pieni järkytys monelle 
jalkapalloromantikolle, perinteikkäästä Bolliksen nurmesta tehtiin parkkipaikka ja ulkomaisten 
medioiden vaatima työmaa. Ensin levitettiin kymmeniä tuhansia kiloja hiekkaa, sitten päälle 
väliaikainen muovilevyistä koottu lattia, sen päälle kontteja ja rekkoja. Yhden ottelun vuoksi.

Iloksemme UEFA on luvannut kustantaa uuden kentän kunnostuksen. Työt alkanevat elokuussa 
ja ensi keväänä näemme sen tuloksen. Ensimmäisenä tulee mieleen että miten on käynyt sala-
ojien. Onneksi elokuun alku on ollut kuiva, ehkä kaudella 2023 Bolliksen uusi nurmi on Suomen 
paras nurmi. Rakkain se ainakin on meille kiffeniläisille. Ja varmasti myös monelle muulle. 
Vasta leikatun nurmen tuoksu, pitkät liukkarit sateisina syksyisinä iltoina. Aitoa jalkapalloa 
aidolla alustalla. Entä jos naisten EM-kisat saapuvat Helsinkiin 2025, onko silloinkin Bolliksen 
kohtalo toimia parkkipaikkana?  

Vaikka kotikenttämme on seuran historian aikana vaihtunut useampaan kertaan, on Bollis 
edelleen henkinen kotimme. Ja toivomme että kenttää tullaan kehittämään mahdollisuuksien 
rajoissa myös tulevaisuudessa niin että se täyttäisi esimerkiksi miesten Ykkösessä pelaamisel-
le asetettavat ehdot. Mielellään jo 2024. 

Janne Wikman 
Toiminnanjohtaja 
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Katsaus Kakkosen A-lohkon kauden 2022 vastustajiin
Atlantis FC - jälleen kerran yksi lohkon kolmesta ennakkosuosikista. Pukinmäessä kotiansa 
pitävä joukkue on uudistunut, kokeneet ulkomaalaistaustaiset pelimiehet ovat saaneet väistyä 
kotimaisten nuorten pelaajien tieltä. Intoa joukkueessa riittää, mutta miten fysiikka riittää kärki-
joukkueita vastaan? Nostaako Tommi Ekmark Atlantiksen Ykköseen vai hyytyykö nuori joukkue 
otteluruuhkaan, moni pelaajista kun taistelee myös A-junioreiden Suomen mestaruudestakin.

FC Futura - Kolmosesta nousseet ”öljysheikit” ovat haalineet riveihinsä monia pääkaupunkiseu-
dun pelaajia, Kiffenin viime kauden pelaajista Camara, Eriksson ja Ndiaye siirtyivät pelaamaan 
Porvooseen. Valmentajana häärii kokenut italialainen Roberto Nuccio, jonka kontaktien avulla 
joukkue sai hankittua riittävän laadukkaan ryhmän taistelemaan keskikastin sijoituksista.

FC LaPa - Kaakon Kolmosesta vastoin kaikkia ennakko-odotuksia nousseet lappeenrantalaiset 
ovat suurin suosikki putoajia veikattaessa. Seuran monitoimimies Jukka Karhun pyörittämä 
edustusjoukkue ei ole onnistunut vahvistamaan joukkuetta sarjatason vaihtumisen vaatimalla 
tavalla ja paluu Kolmoseen on erittäin todennäköinen. Myöskaan Ykkösen PEPOsta ei apua ole, 
he solmivat farmisopimuksen Kolmosessa pelaavan Imatran Palloseuran kanssa.
 
KuPS Akatemia - kotonaan kova, varsinkin jos saa apuja Veikkausliigasta. Mutta vieraspelit 
mennään pitkälti liigajoukkueeseen tähtäävillä nuorilla miehillä. Tähän kun lisätään vielä se, 
että osa pelaa A-poikien SM-sarjaan, saadaan lohkon suurin musta hevonen. Valmennusvas-
tuun otti täksi kaudeksi Veikkausliiga-uransa loukkaantumisen vuoksi lopettanut Issa Thiaw.

KäPa - stadin toinen mustapaitainen joukkue. Omaan juniorituotantoon, muutamalla täsmä-
vahvistuksella ryyditettynä, nojaava KäPa on varmasti yksi lohkon taitavimmista ja kurina-
laisimmista joukkueista. Useammalla pelaajalla on kokemusta nuorten maajoukkueista ja 
valmentajana nuori espanjalainen Jordi Berengue Aluja. Yllättääkö nuori joukkue nousemalla 
kärkipäähän?

JIPPO - viime kaudella Ykkösessä pelannut JIPPO lähtee kauteen ennakkosuosikin painava 
viitta harteillaan. Pohjois-Karjalan jalkapallon lippulaivalla on vain yksi tavoite - nousu takaisin 
Ykköseen. Valmentajaksi saapui FC Vaajakoskelta kiffeniläisillekin Sami Okkonen. Mikä tahan-
sa muu kuin sarjanousu olisi joensuulaisille varmasti suuri pettymys. 
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NJS - Nurmijärven palokärkilauma on vakiinnuttanut paikkansa Kakkosessa tarjoten omalle 
juniorituotannolleen mahdollisuuden päästä eteenpäin urallaan. Yhteistyöseurasopimus Oulun-
kylän ylpeyden Gnistanin kanssa toimii hyvänä motivoijana nuorille pelaajille, nähtäväksi jää 
kuinka paljon pelaajaliikennettä on kehä III ulkopuolelle. Valmentaja Teemu Savukoski luotsan-
nee joukkueen tasaiseen keskikastiin.

PeKa - enemmän naiskoripallosta tunnettu PeKa pelasi tasapainoisen kauden Kakkosessa ja 
kausi päätyi ja kausi päättyi hienoon viidenteen sijaan. Mutta talven aikana osa kokeneista 
pelimiehistä siirtyi sarjaporrasta alemmaksi Haminaan. Riittääkö Kotkan oma juniorituotanto 
paikkaamaan menetykset vai valuuko kotkalaiset putoamistaisteluun. Valmentajana kokenut 
Niko Ikävalko. 

PKKU - lohkon ehdoton musta hevonen. Säilyi viime kaudella maalierolla, mutta omaa poten-
tiaalia huomattavasti korkeamalle. Nuoret pelaajat ovat vuoden vanhempia, erinomainen maa-
livahti Robin Källman, ulkomaillakin kiinnostusta herättänyt nuorten maajoukkuessa pelannut 
hyökkäävä Hugo Toivonen ja kokenut valmentaja Rami Hakanpää. Jos kausi lähtee hyvin liik-
keille, niin nousee ylempään keskikastiin. Mutta jos ei, kuinka nuoret pelaajat kestävät tap-
pioputken?

PPJ - yksi lohkon kolmesta sarjanousijasta. Kaatoi jännittävässä karsinnassa Rauman Pallo-Ii-
rot ja on nimilistaltaan selkeästi Kakkosen kovin. Antto Tapaninen, Tommi Kari, Pyry Kärkkäi-
nen, Tuomas Mustonen ja Toni Järvinen tuovat varmasti isällistä johtajuuttaa nuoren joukkueen 
otteisiin. Varmistaa sarjapaikkansa helposti valmentaja Mikko Hyppösen johdolla. Ja ensi 
vuonna nuoret PPJ-kasvatit ovat vuoden verran kokeneempia.

Reipas - rakkaat viirupaidat joita vastaan on aina kiva pelata. Kokenut Tommi Kautonen, kiin-
nostavat Kösen veljekset, FC Lahden nuoret lupaukset, joiden vauhti ei vielä riitä Veikkauslii-
gaan. Mutta olisiko se riittävästi nostamaan perinteikkään Reippaan kärkikahinoihin? Ainakin 
monet lahtelaiset jalkapalloromatikot sitä toivovat, keräsihän Reippaan ja FC Lahden välinen 
Suomen Cupin ottelu Kisikseen yli 2300 katsojaa.
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SEPPO FELTMAKO TUKIAINEN

TEEMU ITKONEN

ATTE WAHLSTEDT 

PÄÄVALMENTAJA MAALIVAHTIVALMENTAJA

HUOLTAJA

VALMENTAJA

VALMENNUS JA 
TAUSTAT

Kiffenin oma juniori joka 
oman pelaajauransa jälkeen 
siirtyi edustusjoukkueen huol-
tajaksi. Kunnioitettavat kym-
menen kautta takana huolta-
jana ja monta vielä edessä. 
Ellei Aston Villa osta Teemua 
itselleen.

Kontulan Kloppi, mitä se 
sitten tarkoittaakin. Tunsi 
ennen nimen kaljupäinen 
kundi Kontulasta. Neljäs 
kausi Mustien Hurmurei-
den peräsimessä. 

Tammisaaren lahja Kiffenille, 
nuori ja erittäin motivoitunut   
tulevaisuuden luokanopettaja 
ja lupaus valmennusrintamalla. 
Ensimmäinen kausi Kiffenissä.

Seppo liittyi Mustiin Hurmu-
reihin Käpylän organisaatios-

ta ja on pelannut Kiffenissä 
2000-luvulla. Ensimmäinen 

kausi Mustissa Hurmureissa.
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KIMMO SILVENTOINEN
MANAGERI

Aito, aateloitu Mus-
ta Hurmuri numero 
60, jolla takana on 
yli 50.kautta Kiffenin 
organisaatiossa. Niin 
pelaajana, valmenta-
jana kuin myös mana-
gerina. Syntyperäisiä 
Töölön kundeja Urhei-
lukadulta.

JANNE WIKMAN

JARI “KILLE” HAKALA

TOIMINNANJOHTAJA

JOUKKUEENJOHTAJA/VALMENTAJA

Killen kaltainen monitoimi-
mies, oman työ ohella Kiffenin 
tulevaisuuden rakentamiseen 
panoksensa antava. Mukana 

ottelutapahtumissa, media-
tiimin apuna ja jos ehtii niin 

kahviossa Sepon kanssa jut-
telemassa mukavia. 

Kolmas kausi Kiffenissä.

Kaikkihan Killen tuntevat, 
yli 40. kautta Kiffenin mu-
kana olleen monitoimi-
miehen. Aateloitu Musta 
Hurmuri numero 69.

JAAKKO JOKILAHTI
MEDIATYÖNTEKIJÄ

Jaakko tuottaa sisältöä Kif-
fenin nettisivuille sekä hoitaa 
lähes poikkeuksetta kaikki 
Kiffen TV ottelukuvaukset. 
6. kausi Kiffenissä.

KRISTOFFER ILMASTI
SOMEVASTAAVA

Kiffenin mediatiimin sosiaa-
lisesta mediasta vastaava 

Kristoffer pitää huolta seuran 
graafisesta ilmeestä sekä 

otteluraporteista.
Toinen kausi Kiffenissä.
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Mustat 
Hurmurit

MATIAS SAURAMAA #1

AXEL ANDERSON #12

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Maalivahti

194 cm

26 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Maalivahti

188 cm

23 vuotta

2. kausi Kiffenissä

MARTIN KELLA #12
PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Maalivahti

184 cm

21 vuotta

2. kausi Kiffenissä
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PYRY KORHONEN #2

NIKO TERVONEN #30

VALTTERI KARLSSON #4

LEON PIERCE #3

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Puolustaja

179 cm

28 vuotta

4. kausi Kiffenissä

Maalivahti

191 cm

26 vuotta

6. kausi Kiffenissä

Puolustaja

182 cm

23 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Puolustaja

179 cm

20 vuotta

2. kausi Kiffenissä
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FESAL MOHAMED #6

RIKU HEINONEN #8

VALTTERI LOHI #7

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Keskikenttä

186 cm

19 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

191 cm

28 vuotta

3. kausi Kiffenissä

Hyökkääjä

184 cm

26 vuotta

2. kausi Kiffenissä

ANTTI KORHONEN #5
PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Puolustaja

185 cm

26 vuotta

5. kausi Kiffenissä
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SAMULI HEISKA #9
PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Hyökkääjä

185 cm

27 vuotta

3. kausi Kiffenissä

MAURICIO HOPSU #10

BOB DIASONAMA #13

EETU KOLU #11

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Hyökkääjä

175 cm

26 vuotta

6. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

190 cm

26 vuotta

2. kausi Kiffenissä

Hyökkääjä

180 cm

27 vuotta

1. kausi Kiffenissä



Mustat Hurmurit kiffen@fckiffen.fi www.fckiffen.fiFC KIFFEN 18

MISAEL REARTE #16

PEIK KOSKINEN #18

TEJAN DEEN #17

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Keskikenttä

175 cm

29 vuotta

2. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

184 cm

24 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

165 cm

27 vuotta

3. kausi Kiffenissä

SEVERI MURTO #14
PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Keskikenttä

185 cm

31 vuotta

4. kausi Kiffenissä

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :
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MISKA RUOKANGAS #23

JERE PULKKINEN #21

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Keskikenttä

180 cm

20 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Puolustaja

175 cm

28 vuotta

2. kausi Kiffenissä

DOMINIC SAVOLAINEN  #22
PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Puolustaja

188 cm

26 vuotta

2. kausi Kiffenissä

JOONA TUKIAINEN #19
PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Keskikenttä

180 cm

22 vuotta

1. kausi Kiffenissä
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LIAM LOKAKE #25

CHEIKH TOURE #27

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Puolustaja

198 cm

19 vuotta

2. kausi Kiffenissä

Hyökkääjä

187 cm

30 vuotta

6. kausi Kiffenissä

RASMUS RUISMÄKI #24
PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Keskikenttä

177 cm

24 vuotta

4. kausi Kiffenissä
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DANIEL ÅKERLUND #28

MUSLIM MARKHIYEV #29

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Hyökkääjä

189 cm

25 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

190 cm

21 vuotta

3. kausi Kiffenissä

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :
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Kaksi kansantaloudellisestikin raskasta koronavuotta on nyt toivottavasti takana ja 
saamme hiljalleen palata normaaliin arkeen. Toki Ukrainan tilanne ja Keski-Euroopan 
helteet sekä energiamarkkinoiden signaalit aiheuttavat lisähuolia meidän kaikkien 
jokapäiväiseen elämään.

Mutta, yritetään pysyä positiivisina ja haetaan iloa elämäämme vaikkapa Kiffenin 
kotiotteluista. Alkukauden lukemien valossa Kiffenin katsojamäärät jatkavat tasaista 
kasvuaan ja ainakin tällä hetkellä lienemme stadin kiinnostavin Kakkosen joukkue. 
Ja ennen niin hiljaisella Bolliksella kaikuu monesti myös faniemme Kiffen-huudot! 

Sen eteen on tehty paljon työtä, Jaakko ja Kristoffer ovat nostaneet Kiffenin imagoa 
sosiaalisessa mediassa, Chef Seppo pitää huolen, että kotiotteluissamme saa niin 
suolaista kuin makeaa. Claden johdolla on kerätty Kiffen-henkisten oma ideariihi, 
ikämiehet ovat lähteneet kiitettävästi mukaan edustuksen toimintaan. Kimmo ja Kille 
pitävät huolta kontakteistamme Liikuntaviraston henkilökuntaan ja itse yritän kehit-
tää seuratoimintaa entisestään.
 
Näkyvin uudistus on ehdottomasti logouudistus. Ne herättävät aina mielipiteitä 
suuntaan ja toiseen. Niin pitääkin olla, silloin tiedämme, että meistä välitetään ja 
ollaan kiinnostuneita. Nyt käyttöön tullut logomme ei kokenut mielestämme uu-
distusta, vain pienen päivityksen. Astuimme ajassa takaisinpäin seuran historiaan. 
Arkistoista löytyi vanhaa Kiffen-kirjepaperia, jonka pohjalta päivitetty logo rakennet-
tiin. Halusimme 115-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä nostaa syntymävuoden entistä 
paremmin esiin ja samalla tuoda logoon niitä värejä, joita 100-vuotisjuhlassa Kiffenin 
virallisiksi väreiksi määriteltiin. 

Alkutalvesta haastattelimme valmentajaehdokkaita ja kysyimme heiltä myös millai-
nen mielikuva heillä on Kiffenistä. Yksi varteenotettava ehdokas sanoi, että Kiffen on 
vanhempien jäähdyttelijöiden oma kaveriporukka, jossa pidetään hauskaa. Me Kiffe-
nissä olemme eri mieltä. Kaveriporukka - kyllä. Mutta ei jäähdyttelijöitä, vaan tosis-
saan peliin suhtautuvia, elämästä ja jalkapallosta nauttivia nuoria miehiä.

Kevään ideariihessä paneuduimme asiaan uudelleen ja vaihdoimme mielipiteitä hy-
vässä hengessä. Näin syntyi seuran uusi slogan

                                                             Boheemi stadilainen 

OIKEAAN SUUNTAAN  
MENNÄÄN
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Noissa kahdessa sanassa tiivistyy mielestämme hyvin kunniapuheenjohtaja Göran 
Wallénin kauniit sanat, jotka kuvaavat hyvin menneiden aikojen Kiffeniä. 

Kiffen ei ole seura, jonka mottona on järjestys ja kuri. 
Sitä vastoin meitä voi sanoa liberaaliksi, sallivaksi, vapaaksi ja itsenäiseksi. 

Kiffen on vaihtoehto, ja edelleen erotumme joukosta, 
usein hyvässä ja joskus pahassa.

Mutta nuo sanat ovat mukana vahvasti seuran toiminnassa vielä 2020-luvullakin 
aivan kuten Georg Malmstenin Stadin kundikin joka soi DJ Hopsun soittamana kun 
Mustat Hurmurit astelevat vieraspelimatkoilla bussista kohti pukukoppeja. Tai Four 
Catsin Suuret setelit pelipäivänä Bolliksella. Kiffenissä kunnioitetaan perinteitä. 

Eteenpäin menoa on myös tapahtunut toisessa Kiffenin vahvassa lajissa - käsipal-
lossa. Kevään ikämiesten SM-kisoissa Kiffen palasi kultakantaan viisikymppisissä 
ja alkavalle kaudelle Ilpo Kilpeläinen on kasannut vahvan joukkueen joka lähtee mu-
kaan Kakkosdivisioonaan. Toiveena olisi tietenkin että kotiotteluita päästäisiin pelaa-
maan Pirkkolassa, siellä kun on seinällä Kiffenin mestaruusviirit.

Janne Wikman
Toiminnanjohtaja
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KKI45 SM-TURNAUS
9.-11.9.2022 TALISSA

Mukana taistelussa

FC Kiffen - helsinki
Gnistan - helsinki
valtti - helsinki

fc huki - jyväskylä
pjk - pirkkala

iltatähti - oulu
kela - tuusula

no stars - kokkola
ilves - tampere
valo - vantaa

ilmainen sisäänpääsy
chef seppo pitää huolta 

buffasta!
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Kiffenin mediatiimin toiminta jatkuu työntäyteisesti. Sosiaalisessa mediassa seuran 
näkyvyys on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. YouTuben Kiffen TV on julkaissut 
ottelukoosteet miltei jokaisesta ottelusta.

Meillä on ahkera talkooporukka, jota yhdistää intohimo suomalaiseen jalkapalloon. 
Itse olen ennen kaikkea Kiffenin kannattaja ja siinä mielessä onnellisessa asemassa, 
että saan tehdä töitä omalle suosikkiseuralleni. Olen kuudetta kautta mukana tausta-
joukoissa, enkä enää osaa - tai edes halua - kuvitella elämää ilman Kiffeniä.

Vuoden alussa Kiffen uudisti logonsa. Uusi tunnus kunnioittaa perinteitä, sillä siihen 
on lisätty vuosiluku 1908, menneiltä vuosikymmeniltä peräisin olevan logon mallin 
mukaisesti. Myös pelipaidassa palattiin klassiseen mustaan kuosiin. Usean pitkän 
Kiffen-henkisen henkilön kanssa olemme perustaneet Kiffen-ideariihen nimensä mu-
kaisesti ideoimaan ja kehittämään rakkaan seuramme toimintaa. Samalla myös Kiffe-
nin fanituotevalikoima laajenee kaiken aikaa ja Saksan kauppa kasvaa entuudestaan. 

Edustusjoukkue on jalkapallojaoston lippulaiva, mutta toisaallakin tapahtuu. Kiffen/3 
on tehnyt viime vuosina pari sarjanousua ja pelaa nyt Nelosta. Kiffen/2, jossa on mu-
kana lukuisia takavuosien edustusjoukkueen Hurmureita, taistelee Vitosessa. Oma 
lukunsa ovat tietysti ikämiehemme, joilla on seurassamme pitkä ja menestyksekäs 
historia. Toiveissa on jälleen mitalisadetta, kun 45-vuotiaat isännöivät SM-turnausta 
syyskuussa Talissa. Juniorit ottivat viime talvena pitkästä aikaa jalansijaa, kun Kif-
fen-ikoni Ville Ruoko alkoi vetää perhefutista eskari- ja alakouluikäisille. 

Toivotan omasta puolestani viihtyisiä hetkiä Kiffenin otteluissa ja muussa  toiminnas-
sa. Ensi vuotta 2023 ja samalla Kiffenin 115-vuotisjuhlavuotta odotellessa.

Jaakko Jokilahti
Mediatyöntekijä
Football Club Kiffen 08 ry.

Tasaisesti    
eteenpäin
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50 KAUTTA
KIFFENISSÄ
Minusta tuli Kiffenin kannattaja 1953 Bolliksella, kun enoni vei minut futiksessa KIF:n  
mestismatsiin. Hurma tiivistyi, kun vuonna 1955 Olympiastadionilla ratkesi seuran 
neljäs miesten SM-kulta. Edelliset kolme olivat tulleet jo ennen ensimmäistä maail-
mansotaa 1910-luvulla.

Erityisen ihastunut olin maalivahti Aarre Klingan suuriin kouriin ja pitkiin puoleen 
kenttään kantaneisiin maaliheittoihin. Kun vähän vartuin, joskus uteliaana ”vaklasin” 
matsin jälkeen Klingan kulkua ja havaitsin, miten hän seurueineen käveli keilaravinto-
la Mercuriin.

Ympyrä sulkeutui 1988, kun Arskan leski lahjoitti kaikki miehensä saamat palkin-
not Kiffenille ja ne jaettiin johdollani  juniorien 80-vuotisjuhlassa jalka- ja käsipallon 
junnuillemme. Olihan Arska myös käsipallossa ja kolmen mestaruuden jääkiekossa 
ollut Kiffenin tähtipelaaja.

Minut kutsuttiin partioystäväni Kimmo Roosin puhelinsoitolla Kiffenin johtokunnasta 
helmi-maaliskuun vaihteessa 1973 Kiffenin sihteeriksi. Suostuin mielihyvin, kun olin 
liikuttuneena ollut päivällä Tokion Pekan eli Jukka Uunila olympia-autonkuljettajan 
palkitsemisjuhlassa SVUL:n talossa, jossa tämän japanilainen äänekäs onnen itku 
teki vaikutuksen.

Jos olisin tiennyt, mitä kaikkea Kiffenissä kohtaan, olisin itkenyt etukäteen ja kieltäy-
tynyt. Mutta jo viikon kuluttua istuin Katajanokan kasinolla ensimmäisessä kokouk-
sessa, jossa valintani vahvistettiin ja työt alkoivat. Ja tekemätöntä duunia oli paljon. 
Kaksi mesenaattia kilpaili tarjoamalla ruokaa ja juomaa, ja sain aivan väärän kuvan 
seurasta, joka itse asiassa oli köyhä kuin kirkonrotta.

Minusta tuli myös jalkapallon Suomen ensimmäisen divarikauden Kiffenin tiedottaja. 
Samassa kokouksessa ystävystyin Heikki Aittojoen kanssa. Hän oli johtokunnan toi-
nen uusi tulokas, joka oli 60-luvun alkupuolen Kiffenin SM-sarjajoukkueen huoltajana 
ollut tehtävässä Suomen kaikkien aikojen nuorin. Isän kuolema oli keskeyttänyt uran, 
kun piti ruveta nuorena ylioppilaana johtamaan perheen Maalaamoa. Myöhemmin 
hänestä tuli 3500 illan johtaja Kiffen-Bingossa 70-luvun kokeilun jälkeen 1981-97. 
Hessu kuoli kesällä 2021 kunniajäsenenämme.

Minä olin syksyllä 1973 järjestämässä ravintola Orsossa Arkadiankadulla Kiffenin 
65-vuotisjuhlia ja annoin ensimmäisen lahjoitukseni. Kauden päätyttyä meillä oli Ka-
levankadun Primulassa pitkä kokous säilymisen varmistuttua. Kausi oli raskas talou-
dellisesti, ja pitkään pohdittiin lopetettaisiinko jalkapallon edustusjoukkue kokonaan.
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Minun seuraan saapuminen Kiffeniin oli kuitenkin sen verran onnistunut, että päätim
me jatkaa. Ehtona kuitenkin oli , että ryhdyn jengin taloudenhoitajaksi. Lisäksi pelaa-
jat äänestivät minut joukkueenjohtajaksi. Suostuin molempiin tehtäviin, mutta otin 
aika kovan linjan. Supistin budjettiamme ja salllin myymällä pari pelaajaa joukkueen 
pienen heikkenemisen.

Tuloksena oli selvä putoaminen Kakkoseen ja pelaajat ihmettelivät, miten pinnarahat 
tulivat kerrankin ajoissa. Kauden jälkeen asiantuntijat Max Westerberg, Ilkka Suoma-
lainen ja Heikki Meri veikkasivat Kiffenin tien varmaa jatkumista seuraavalla kaudella 
Kolmoseen.

SOCIKSEN KOKOUS

Mutta meillä olivat uudet mietteet. Järjestimme Göran Wallenin johdolla Sociksen 
kokouksen, jossa Dennis Lindell mestaruusvuoden mesenaattina suostui palaamaan 
jalkapallojaoston puheenjohtajaksi. Valmentajaksi kutsuttiini vanha tuttu Gunnar 
Westerholm, ja minä aloitin työnteon pelaajahankkijana ja joukkueenjohtajana.

Työ oli helppoa, sillä maineeni oli Pallokentällä kiirinyt. Relli Kokko halusi palata 
HPS:stä, Jarmo Lindahl janosi takaisin maalintekijäksemme  HIFK:sta, mutta sain 
häneltä lisäksi Kallion virastotalolla kolmet muut paperit. Myös puuhamies Kimmo 
Silventoinen oli valmis tulemaan takaisin, ja uusina liittyivät Erkki Alaja ja Harry Fors-
sell, jonka Henry-veli oli maajoukkueessa. Lisäksi hankimme jo aiemmin KIF:ssä käy-
neen Reijo Pinoston Ponnareista, jääpalloilija Seppo Siiskosen ja käsipallosta tutun 
Bjarne Winbergin, joka futiksessa oli kenttäpelaaja.

Kun maalissa jatkoi Hannu Pulkkanen, oli meillä joukkue, jonka nousu takaisin Yk-
köseen oli varmistunut jo syyskuun alussa. Palkkiomatka tehtiin Espanjaan ja val-
mistauduttiin Gutun johdolla uuteen kauteen. Kolmanneksi toppariksi otettiin Hannu 
Suvioja, jonka bravuurina olivat sivurajaheitot. HPS:stä tulivat myös Hannu Holtari ja 
Jan-Henrik Janer, ja paremmin koripalloilijana tunnettu Matti Aranko oli myös vahvis-
tus. Kokkolan pojan Laura Åströmin upein teko oli lääkärin löytäminen omasta Päi-
värinnankadun naapurustostaan. Manu Nissinen istuu edelleen Kiffenin matseissa 
vieruskaverinani. Kakkosveskari Taisto Isonen oli vuorostaan Farmasialiiton puheen-
johtaja.

Taas tuli alkusyksynä jo vahvistunut varma nousu SM-sarjaan. Olin jo kauden aikana 
hoitanut uudet vahvistukset HJK:sta. Kun nousu oli vahvistunut, hoidin pelkillä silmä-
niskuilla Boilliksella Atik Ismailin, Juha Dahllundin, Kai Haaskiven, Hannu Kautiaisen 
ja paluumuuttaja Keijo Drombergin kaupat.

Leiri oli nyt taas Espanjassa, mutta sitä ennen saimme surunviestin Gutun kuolemas-
ta ja olimme joukolla hautajaisissa Hänen kanssaan oli sovittu eläköitymisestä, ja 
uudeksi valmentajaksi tuli OAJ:ssä työskennellyt Tornion palloilukasvatti Matti Aarni.
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Edustusjoukkueen Go Kiffen Go -kausi oli upea, HJK kaatui komeasti ja maalinteki-
jämme Atik ja Relli kuskattiin sponsorimme Mikko Liettilän kottikärryissä pitkin sta-
dikan juoksuratoja koppiin. Putosimme pronssitaistelusta, jäimme siksi puolitahal-
laan Klubin taakse sarjataulukossa. 

Kauden jälkeen Atik ja Dalla oli houkuteltu johtonsa nuorentaneen Klubin riveihin ja 
Haaskiven myin Amerikkaan sovitulla hinnalla Timo Liekosken valmentamaan seu-
raan. Tilalle hankimme Rauman Pallosta saksalaisen Hans-Erwin Königsmanin ja 
kesken kauden toisen kärkimiehen Steve Melledewin Evertonista, mutta tasomme oli 
pudonnut. Kapteeni Eki Alaja oli suosituksestani duunissa Stadikalla Pingisliitossa 
ja innostui kesken kauden matkustamaan Kiinaan muutamaksi viikoksi. Pelaajaval-
mentaja oli tähtikäsipalloilijamme Lokari Lehtolainen.

Saimme pari isoa tappiota keskellä kesää, ja puheenjohtajamme Dennis Lindell kuoli 
yllättäen myös heinäkuussa. Järkevintä oli ohjata purtemme tyylikkäästi putoamaan 
Ykköseen. Viimeisessä ottelussamme Kuopiossa oli valmentajana Kimmo Silventoi-
nen, jonka olin jo alkuvuodesta ymmärtänyt kutsua uusien A-junnumme valmentajak-
si. Heidän ja nuorempien junnujen kanssa käynnistyivät kesällä ulkomaiset matkam-
me Tanskaan. A oli minun ja Kimmon johdolla Köpiksessä ja B isävalmentaja Pekka 
Juvosen johdolla Ikastissa, jonne ystäväni Pertti Alaja oli kutsunut jengimme. Olin 
puhelinsoitolla hankkinut tarkkailumatsin perusteella M-71:n A-junnut meille, vaikka 
hävisivät HIFK:lle 1-2. Kohtalo toi vuotta myöhemmin myös melkoisen määrän mat-
sin voittajia meille.

Seuraavalle kaudelle joukkueeseen tuli frendini Rauli Hakalan lähettämänä Kille 
Hakala, jonka mukana tuli tukku muitakin HIFK:n nuoria pelaajia plus minulle tuttu 
urheiluystävä Tor Jungman puolustukseen. Valmentajana kutsuin jatkamaan Silven-
toisen ja olin itse edelleen joukkueenjohtajana. Muita alkuvuosien tärkeitä kumppa-
neitani olivat koko ajan olleet valmentaja Nipa Mikander ja Rami Aaltonen sekä al-
kuun myös huoltajana Kalle Träskelin. Vaikka jalkapallossa tuli putoaminen, kauden 
fiilistä nosti 1978 keväällä voitettu miesten käsipallomestaruus ja naisten käsisjen-
gin nousu lähes tyhjästä Nakki Halmeen valmentamana kohti mestaruussarjaa. Sen 
takia kannatti järjestää 70-vuotisjuhla edes pienimuotoisesti Ratakadun ravintolois-
sa. Jatkoille pääsimme Herbert von Kugelgenin luo Munkkaan.

Tänä päivänä iloitsen melkein samoista asioista Kiffenissä. Vuonna 2003 keskeytyi 
miesten SM-sarjajoukkueen taival Kiffenissä. Nyt Ilpo Kilpeläisen johdolla olemme 
palaamassa miesten 2. divisioonan kautta kohti kansallista huippua. Ilpo oli aika-
naan hieno pelaaja Kiffenissä ja sisarseuramme Realin riveissä ja veti futiksessa 
Kiffenin kolmosjengiä. Työpaikka oli sponsorimme Helsingin Laakeri ja nykyisin 
Tapanilan Erän mailapelit. Odotamme hänestä KIF:n seuraavaa puheenjohtajaa käsi-
pallon vuorolla.

Timo Huotinen
Kunniapuheenjohtaja
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Boheemi 
stadilainen ja 
ylpeä siitä
Tulevana luokanopettajana olen oppinut paljon ihmisistä. Jokainen ihminen on
erilainen ja hyvä niin. Minulle on tärkeää että jokainen saa ja uskaltaa olla oma
itsensä, kentällä ja sen ulkopuolella. Jalkapallojoukkueessa on yli 20 ihmistä jotka 
tulevat eri paikoista, eri maista, eri kulttuureista. Jotkut ovat hiljaisia tai ujoja, jotkut 
tykkäävät pitää ääntä pukukopissa. Meidän on pakko ymmärtää ja hyväksyä toisiaan 
juuri sellaisina, jos haluamme menestyä. 

Mitä olen ymmärtänyt yksi Kiffenin vahvuuksista on pitkään ollut joukkuehenki. Pys-
tyykö hyvän joukkuehengen luomaan jos pelaajat pelkäävät valmentajia, taustoja tai 
pahimmassa tapauksessa toisiaan?

Tuskin. Kiffenissä haluamme ainakin valmentajien puolesta että jokainen saa olla
oma itsensä ja ylpeä siitä. Esimerkki tästä on yhteistyömme Rekrytointitallin kanssa. 
Haluamme oppia lisää meidän pelaajista ihmisinä. Miten meidän kannattaa lähestyä 
heitä? Miten he itse kokevat erilaisia tilanteita. Millaisia persoonia on pelaajien ta-
kana? Vaikka meillä on vielä paljon töitä edessä sen kanssa olen erittäin iloinen että 
saamme tämän mahdollisuuden. 

Kiffenissä jokainen persoona on yhtä tärkeä. Se on yksi monesta syystä miksi olen 
ylpeä saadasseni edustaa Kiffeniä.

Atte Wahlstedt
Valmentaja
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www.rakmaster.fi
Hämeentie 22 Toimisto 1 F107, 00530 Helsinki

+358 50 550 5933

Vastuullista rakennuspalvelua
Rakmaster Oy on pääkaupunkiseudulla, erityisesti kantakaupungissa 
toteutettaviin linjasaneerauksiin erikoistunut perheyritys.

Toteutamme vaativimmatkin linjasaneerausurakat 25 vuoden vankalla 
kokemuksella, tilaajan ja kohteiden käyttäjien toiveita kuunnellen.

Oma asiantunteva henkilöstö on toimintamme perusta ja 
korkea asiakastyytyväisyys ensisijainen tavoitteemme.korkea asiakastyytyväisyys ensisijainen tavoitteemme.

Kun haluat onnistuneen linjasaneerauksen, ota meihin yhteyttä.

Lisätietoja palveluistamme ja referenssikohteistamme
löydätte verkkosivuiltamme www.rakmaster.fi
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Kuka muistaa 
Helsingin                  
Allianssin?
Helsingin Allainssi toi 1950 – ja 1960-luvuilla kansainvälisiä tuulahduksia suomalai-
seen jalkapallomaailmaan. Mikä oli Allianssi? Miten se syntyi? Keitä siinä pelasi? Ja 
mitä otteluja Allianssi pelasi?

Voidaan heti alkuun todeta, että seurayhtymä Helsingin Allianssi on osa Kiffenin 
historiaa. Aivan varmaa tietoa ei ole, kenen idea Allianssi alunperin oli. Joka tapauk-
sessa joukkue pelasi ensimmäisen ottelunsa Kiffenin mustissa paidoissa ja kantoi 
nimeä ”vahvistettu Kiffen”. Tämä tapahtui heinäkuun 9. päivänä 1956. 

Ajatus kolmen seuran yhteisestä joukkueesta syntyi, kun ammattilaispelaajat Aulis 
Rytkönen ja Kalevi Lehtovirta lomailivat Suomessa. Ammattilaisia ei käytetty maa-
joukkueessa, ja tilaisuutta esitellä maan kaksi parasta pelaajaa uteliaalle yleisölle ei 
voinut jättää käyttämättä. Vastustajaksi löytyi IFK Västerås, joka vieraili kummika-
pungissaan Lahdessa. Lahden Pallomiesten puheenjohtaja Lars Lampi, myöhemmin 
Kiffenin jalkapallojaoston puheenjohtaja, ilmoitti, että ruotsalaiset mielellään pelaisi-
vat ylimääräisen ottelun Helsingissä.

HJK:n, HPS:n ja Kiffenin SM-sarjapelaajista koottiin joukkue ammattilaisten ympäril-
le. Ottelussa selvisi, että vastustaja oli luultua heppoisempi, mutta yleisö viihtyi, kun 
vahvistettu Kiffen voitti Pallokentällä 12–2. Sekä ammattilaiskaksikko että Västerås 
olivat vaatimuksissaan hyvin vaatimattomia, joten kolmelle seuralle kertyi sievä ta-
loudellinen voitto. Tästä innostuneena perustetiin Helsingin Allianssi ja Kiffen-bossi 
Dennis Lindell hankki Englannista peliasun.

Vuosien myötä vastus koveni ja yleisömäärät kasvoivat Alliansin peleissä. Allianssiin 
kuuluneet seurat sopivat vuonna 1958 siitä, etteivät värväisi toisiltaan pelaajia. HP-
S:n katsottiin rikkoneen sopimusta vuonna 1959. Tilalle tuli IFK, saman vuoden Suo-
men Mestari, Värväyskielto oli voimassa pari kautta. 

Allianssi ei karttanut riskinottoja. Suomen Palloliitto piti vuonna 1959 brasilialaisen 
huippujoukkueen Vasco da Gaman vierailua liian kalliina, mutta Allianssi oli ennak-
koluuloton. Ottelu televisioitiin ja Stadionilla oli 11 000 katsojaa. Seurat saivat jaet-
tavakseen hyvän potin. Allianssin vieraana oli neljänä seuraavana keväänä joukkue 
Brasiliasta; Fluminense (1960), Canto do Rio (1961), Flamengo (1962) ja uudelleen 
Fluminense (1963). 
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Allianssi osallistui Suomen edustajana Pohjola Cup -nimiseen turnaukseen 1959–
62. Vastustajina olivat Gais, Örgryte ja Djurgården Ruotsista sekä Frem Tanskasta. 
Allianssi voitti turnauksen. Vähitellen Allianssin toiminta alkoi laantua ja loppui koko-
naan vuonna 1965. IFK:n ja Kiffenin joukkueet olivat heikentyneet.  Oli myös vaikea 
löytää kaikille sopivia ottelupäiviä tai mielenkiintoisia vastustajia. Allianssin viimei-
seksi vastustajaksi jäi Stoke City, joka keväällä 1965 lähes 6 000 katsojan edessä 
voitti 9–1.

Allianssi pelasi historiansa aikana 29 ottelua, josta Helsingissä yli 20 kansainvälistä 
kamppailua. Yhteensä kotiotteluissa oli yli 125 000 katsojaa. 

Kiffenille Allianssi oli monena vuonna merkittävä tulolähde. Dennis Lindell toimi 
seurayhtymän puheenjohtajana ja Kiffenin edustajina hallituksessa istuivat Thors-
ten Holmström ja Oleg Bogomoloff. Åke Forsberg ja Gunnar Westerholm kuuluivat 
Allianssin valmentajakaartiin. Allianssin joukkueessa pelasi kaikkiaan 23 kiffeniläis-
tä. Eniten otteluja kertyi Paavo Lyytikäiselle, Helles Kontkaselle ja Aarre Klingalle. 
Kontkanen pelasi Allianssin ensimmäisessä ottelussa ja oli vielä varalla viimeisessä 
ottelussa yhdeksän vuotta myöhemmin.

Eki Alaja
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