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Mustat Hurmurit kiffen@fckiffen.fi www.fckiffen.fiFC KIFFEN 6

KIFFEN
KAKKOSESSA 2021
Kiffen täytti 110 vuotta v.2018. Kiffen on ylpeä historiastaan ja neljästä Suo-
men mestaruudesta. Mustat Hurmurit haluaa vaalia perinteitään ja kantaa 
kunnialla mustia pelipaitojaan kaudella 2021 ja tulevaisuudessa.

Kiffen pelaa kaudella 2021 Miesten Kakkosessa A-lohkossa. Kiffen haluaa 
antaa nuorille pelaajille, jotka eivät pelaa liigassa tai ykkösessä, mahdol-
lisuuden pelata jalkapalloa valtakunnallisella tasolla ja kehittyä pelaajina 
Kakkosessa. Joukkueeseen kuuluu myös pelaajia, jotka opiskelun, työnsä, 
perhe-elämänsä tai motivaationsa perusteella haluavat pelata Kakkosessa.

Kiffenin valmistautuminen kauteen 2021 on ollut koronaepidemian vuoksi 
vaikeinta miesmuistiin. Joukkue ei voinut joulukuun 2020 - toukokuun 2021 
aikana harjoitella ollenkaan Helsingissä kaupungin jalkapallohalleissa, sisä-
liikuntatiloissa tai ulkokentillä. Harjoitusotteluja ja sarjaotteluja ei ole saa-
nut pelata Helsingissä kuuden kuukauden aikana, vasta kesäkuusta alkaen. 
Joukkueen valmistautuminen sarjaan on ollut siis n. 50% tasolla verrattuna 
normaalikauteen.

Töölön pallokenttä eli Bollis on ollut Kiffenin kotikenttä jo vuodesta 1915 
alkaen. Bollis on ollut suljettuna syksystä 2020 heinäkuun alkuun 2021. Bol-
lis 1 muutetaan ruohokentästä tekonurmikentäksi. Onneksi Bollis 2 säilyy 
aitona luonnonnurmikenttänä. Kiffen pääsee harjoittelemaan ja pelaamaan 
kotikentällään vasta heinäkuun lopulla.  Suomen Palloliitolle kiitos, että se 
huomioi kenttäremontin ja suunnitteli sarjaohjelman siten, että mahdollisim-
man monta kotiotteluamme voidaan pelata Bolliksella.

Kiffenin valmennus säilyi lähes samana kuin v. 2020. Päävalmentajana 
jatkaa Mako Tukiainen ja valmentajina Jari ”Kille” Hakala ja Daniel Stevens 
(30.6.2021 asti.) Maalivahtivalmentaja toimii Oso Hautamo. Huoltajana jat-
kaa Teemu Itkonen.
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Kiffen joukkuerunko säilyi hyvin kaudesta 2020. Avainpelaajista vain kaksi lähti 
uuteen seuraan ja eteenpäin urallaan. Verneri Meriläinen pelaa Ykkösen Gnistanis-
sa ja Jonas Sapienza muutti Ruotsiin. Yhteensä 12 uutta pelaajaa liittyi joukkuee-
seemme. Iloisin asia on, että uudet pelaajat ovat lähes kaikki vielä nuoria, pääosin 
20 vuoden molemmin puolin. Joukkueesta ja pelaajista tarkemmin pelaajaesitte-
lyissä.

Keväällä 2021 mustia pilviä nousi joukkueen yläpuolelle, kun moni avainpelaajam-
me loukkaantui harjoituksissa ja harjoitusotteluissa. Keskikentän moottorimme 
Riku Heinonen, luotettava topparimme Antti Korhonen ja paras maalintekijämme 
2020 Samuli Heiska ovat sivussa useamman kuukauden. Lisäksi Ilmari Lappalai-
nen, Rasmus Ruismäki, Bob Diasonama ja Dominic Savolainen ovat sivussa mo-
nesta ottelusta. Näin paljon loukkaantumisia ei ole ollut aikaisemmin. Huonojen 
harjoitteluolosuhteiden vaikutus tilanteeseen on ollut suuri.

Kiffenin tavoite vuoden alussa oli parantaa viime vuoden sijoitustaan lohkossaan 
ja päästä kolmen parhaan joukkoon. Huonojen harjoitusolosuhteiden ja loukkaan-
tumisten takia tavoitteena on nyt uusia Kakkosen sarjapaikka vuodelle 2022.

Kiffen kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja kannattajiamme. Toivotamme 
teidät kaikki tervetulleiksi otteluihimme ja kannustamaan Mustat Hurmurit hyviin 
pelisuorituksiin ja voittoihin. 

Tavataan rakkaalla Bolliksella.

Kimmo Silventoinen - manageri
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Dickis sai ihmiset 
iloisiksi
Lavastaja, luonnon ystävä, futispersoona Raynold ”Dickis” Dickman kuoli 26. maa-
liskuuta 2021 Helsingissä Suursuon sairaalassa. Hän oli 89-vuotias, syntynyt Hel-
singin Vallilassa 25.4.1931. Oman kuvauksensa mukaan hän on aito Vallilan kundi.

Dickis sai lapsuudessaan kokea sodan ja sen kovat seuraukset elämässään. 
Hänen kaksi veljeään lähetettiin Ruotsiin ja Dickis jäi Suomeen. Sodan jälkeen 
Dickiksen harrastuksia oli taide ja jalkapallo. Dickis oli taiteellisesti lahjakas. Piir-
täminen ja maalaus olivat hänen rakkaimpia harrastuksiaan. Futista hän pelasi 
veljiensä ja Vallilan kundien kanssa. Rakkaus Kiffeniin ”Mustiin Hurmureihin” syntyi 
jo 1950-luvulla, kun hänen veljensä pelasi futista Kiffenissä.

Taiteellisuus johti hänet opiskelemaan Ateneumiin. Ruotsalainen teatteri haki 
nuorta poikaa lavastajaoppiin v. 1953. Dickis sai oppisopimuksen ja toimi teatte-
rissa lavastajana kahdeksan vuotta. Vuonna 1961 hän siirtyi lavastajaksi Ylelle, 
jossa oli töissä vuoteen 1989, eläkeikään saakka. Työansioistaan hän sai Suomen 
valkoisen ruusun ritarikunnan 1. luokan mitalin kultaristein.
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Dickis oli luonnon ystävä. Luonnon ja eläinten suojeleminen sekä kunnioittaminen 
olivat hänen tärkeimpiä periaatteitaan. Hän oli myös taitava luontokuvaaja. Hän 
rakasti kuvata mm. lintuja, perhosia, oravia ja liskoja. Dickis vietti Teneriffalla usein 
talvikuukaudet ja lähetti sieltä upeita postikortteja, joissa oli hänen ottamiaan kuvia 
paikallisista eläimistä.

FC Kiffenissä Dickis aloitti huoltajana v. 1980. Hän toimi huoltajana juniorien, 
naisten, miesten ja ikämiesten joukkueissa yli 40 vuoden aikana. Hän ehti olla Kif-
fen-vuosien aikana yli sadan joukkueen huoltaja. Pelaajien keskuudessa hyvätuu-
linen Dickis oli aina tosi pidetty huoltaja ja kaveri. Dickis on nimetty Kiffenin kun-
niajäseneksi, ansainut Kiffenin kultamerkin ja aateloitu Musta Hurmuri -arvonimellä 
tunnustuksena Kiffenin parissa tehdystä arvokkaasta työstä. Suomen Palloliitto on 
myöntänyt Raynold Dickmanille seuratoimijan kultaisen ansiomerkin vapaaehtois-
työstä Kiffenin hyväksi.

Dickiksen mielestä elämän tarkoitus on auttaa ja saada ihmiset iloisiksi. Tämän 
tarkoituksen mukaisesti hän eli elämänsä. Me ystävät muistelemme häntä nyt kiitol-
lisina ja iloisella mielellä.

Kimmo Silventoinen

Kirjoittaja on FC Kiffenin manageri ja Raynold Dickmanin ystävä.
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OTTELUOHJELMA
Pe 28.5. JäPS - Kiffen 18:30

La 12.6. KuFu98 - Kiffen 16:00
Su 20.6. Kiffen - PKKU 16:00
Ke 23.6. PEPO - Kiffen 19:00
La 17.7. MiPK - Kiffen 17:00
Su 25.7. Kiffen - PEPO 18:30
Su 1.8. Kiffen - KäPa 18:30
Su 8.8. PeKa - Kiffen 18:30

Ke 11.8. Kiffen - PeKa 19:00
Su 15.8. Kiffen - JäPS 18:30

La 21.8. Atlantis FC - Kiffen 17:00
Pe 27.8. Kiffen - KuFu98 19:00
Ti 31.8. Reipas - Kiffen 18:30

Pe 3.9. Kiffen - NJS 19:00
Ti 7.9. Kiffen - Atlantis FC 19:00

La 11.9. PKKU - Kiffen 16:00
Ke 15.9. KäPa - Kiffen 18:30
Su 19.9. Kiffen - MYPA 18:30
La 25.9. Kiffen - MiPK 15:00
La 2.10. MYPA - Kiffen 17:00
La 16.10. NJS - Kiffen 15:00

La 23.10. Kiffen - Reipas 14:00
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BOLLIS 
ON KOTIMME
Syksyisenä sunnuntaina 12.9.1915 Suomen ensimmäinen jalkapalloon tarkoi-
tettu nurmikenttä avattiin Töölön Tivolimäen juurelle, nykyisten Urheilukadun 
ja Stadionpolun kulmaan. Virallisessa avausottelussa kohtasivat sen ajan 
mahtiseurat kun kentälle astelivat KIF ja HIFK ja vihkiäisottelu päättyi lopulta 
KIF voittoon lukemin 4-2.

Bollis on vuosikymmenienen saatossa isännöinyt Helsingin olympialaisten 
jalkapallo-otteluita, maailman kauneimmaksi naiseksi valitun Armi Kuuselan 
Kukkaisjuhlan sekä toiminut Kiffenin lisäksi myös Suomen maajoukkueen 
kotikenttänä ja nähnyt monien jalkapallomaailman tähtiä. Nykyään Bollis tun-
netaan myös Erik Von Frenckellin nimeä kantavana kenttänä. 

Kiffenin kotikenttä on seuran historian aikana vaihtunut vain muutaman ker-
ran lyhyeksi ajaksi. Bollis on ollut aina henkinen kotimme. Toivomme että 
kenttää,sen olosuhteita ja yleisöpalveluja tullaan kehittämään mahdollisuuk-
sien rajoissa myös tulevina vuosina. 

Kiffen haluaa olla kehittämisessä mukana ja pelata Bolliksella myös tulevat 
sata vuotta.

Janne Wikman - toiminnanjohtaja
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Katsaus Kakkosen A-lohkon kauden 2021 vastustajiin
Atlantis FC - yksi lohkon kolmesta ennakkosuosikista. Pukinmäessä kotiansa pitävä 
joukkue on   sekoitus kiinnostavia nuoria tulevaisuuden tähtiä ja kokeneita pelimiehiä. 
Taitoa joukkueessa riittää mutta miten on joukkuepelaamisen ja kurinalaisuuden kans-
sa? Vai nostaako Mikkelistä tullut Tommi Ekmark joukkueen JäPSin haastajaksi?

JäPS - sinipaidat ovat lohkon ehdoton suosikki nousijaksi. Joukkue pelaa omilla vah-
vuuksillaan ja vaikka pelitapa ei aina silmää hivele, on se erittäin tehokasta. Ja maaleja 
järvenpääläisten peleissä nähdään yleensä keskimääräistä enemmän. Kaikki muu kuin 
nousu olisi alisuorittamista. 

KuFu98 - tuttavallisemmin KuPSin reservijoukkue. Kotonaan kova, varsinkin jos saa 
apuja Veikkausliigasta: Mutta vieraspelit mennään pitkälti liigajoukkueeseen tähtää-
villä nuorilla miehill. Tähän kun lisätään vielä se että osa pelaa A-poikien SM-sarjaan, 
saadaan lohkon suurin musta hevonen. 

KäPa - stadin toinen mustapaitainen joukkue. Sarjanousija joka on pitkälti Käpylän 
oman juniorituotannon varaan rakennettu. Luotsiksi saapui maakuntakierrokselta Hel-
sinkiin palannut Ossi Virta, onko Seinäjoelta ja Kotkasta tarttunut sellaista oppia mat-
kaan että KäPa yllättäisi nousemalla kärkikolmikon vanaveteen?

MiPK - joukkue oli sarjan ylemmän keskikastin joukkueita viime kaudella mutta tältä 
kaudelta ei voi samaa odottaa. Joukkue on kokenut isoja muutoksia viime kauteen 
nähden kun joukkueen valmentaja Tommi Ekmark suuntasi Atlantikseen. Hänen muka-
naan lähti noin puolet viime kauden runkopelaajista, riittääkö Etelä-Savossa materiaa-
lia vai kutsuuko Kolmonen?

MYPA - viime kaudella Ykkösessä pelannut MYPA lähtee kauteen haastavista asemis-
ta. Joukkue on muuttunut paljon ja rakentuu nyt pitkälti Kouvolan alueen omien poiken 
varaan. Saviniemen pojilla on alla vaikea harjoituskausi joten joukkue lähtee taistele-
maan sarjan loppupään sijoituksista. 

NJS - Nurmijärven palokärkilauma on vakiinnuttanut paikkansa Kakkosessa tarjoten 
omalle juniorituotannolleen mahdollisuuden päästä eteenpäin urallaan. Yhteistyöseu-
rasopimus Oulunkylän ylpeyden Gnistanin kanssa toimii hyvänä motivoijana nuorille 
pelaajille, nähtäväksi jää kuinka paljon pelaajaliikennettä on kehä III ulkopuolelle. Loh-
kon tasaisen keskikastin joukkueita.
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PeKa - uusi tuttavuus Karhulasta. Enemmän naiskoripallosta tunnettu PeKa pelasi ta-
sapainoisen kauden Kolmosessa  ja kausi päättyi sarjanousuun. Vaikka joukkue onkin 
Veikkausliigassa pelaavan KTP:n farmijoukkue, tulee se pelaamaan pitkälti omalla 
pelaajarungollaan. Apuun tulevat pelaajat lienevät pitkälti niitä joiden taso ei vielä riitä 
Veikkausliigan vauhtiin. 

PEPO - yksi lohkon kolmesta ennakkosuosikista. Lappeenrannassa kootaan joka vuosi 
kovatasoinen joukkue ja tavoitteeksi asetetaan aina sarjanousu. Niin tänäkin vuonna. 
Mutta heinäkuussa avainpelaajat Josimov&Augusto lähtivät maailmalle, miten se vai-
kuttaa lilapaitojen loppukateen?

PKKU - nuoria pelaajia vahvistettuna muutamilla Ykkösen lainapelaajalla. Viime kau-
den maalitykki Willem Haapiainen siirtyi HJK:n organisaatioon ja on iso menetys 
Keski-Uudenmaan joukkueelle. Rami Hakanpää on tehnyt pitkään projektia joukkueen 
kanssa ja onnistunut pitämään joukkueen Kakkosessa. Miten käy tänä vuonna? 

Reipas - viirupaidat saivat luotsikseen kokeneen Tommi Kautosen kun pitkään äijäpo-
rukan peräsimessä viihtynyt Petri Järvinen siityi pitämään sapattivuotta. FC Lahden 
farmijoukkue jonka pelaajista moni kolkuttelee muutaman vuoden kuluessa Veikkaus-
liiga-joukkueiden ovia. Kysymys - tuleeko kauden aikana olemaan pelaajaliikennettä FC 
Lahdesta Reippaan suuntaan?
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OSO HAUTAMOMAKO TUKIAINEN

TEEMU ITKONEN KIMMO SILVENTOINEN

JARI “KILLE” HAKALA

PÄÄVALMENTAJA MAALIVAHTIVALMENTAJA

MANAGERIHUOLTAJA

JOUKKUEENJOHTAJA

VALMENNUS JA 
TAUSTAT

Kiffenin omaa juniorituo-
tantoa joka oman pelaa-
jauransa jälkeen siirtyi 
seuraamaan arvostetun 
Dickiksen jalanjälkiä. 
Kymmenen kautta takana  
ja ainakin saman verran 
edessä.

Kaljupäinen Kontulan 
kundi. Mitä se sitten 
tarkoittaakin. Aloittaa nyt 
kolmannen kauden Kiffe-
nin peräsimessä. 

Kaikkihan Killen tuntevat, 
1970-luvulta saakka Kiffe-
nin mukana olleen monitoi-
mimiehen. Kova mies sau-
nomaan.

Byyrareiden paras kaveri 
tai pahin painajainen. Ihan 
otteista riippuen. Ensim-
mäinen kausi Mustissa 
Hurmureissa

Aito Musta Hurmuri jolla 
takana on monta kautta 
Kiffenin organisaatiossa. 
Niin pelaajana, valmentaja-
na kuin myöskis manage-
rina. Syntyperäisiä Töölön 
kundeja Urheilukadulta.

HENRIK LINDSTRÖM
PUHEENJOHTAJA

80-luvulla toimintaan tullut 
Henkka aloitti joukkueen-
johtajana mutta on pitänyt 
jo vuosia huolta Kiffenin 
taloudesta toimien halli-
tuksen puheenjohtajana  
osallistuen myös otteluta-
pahtumiin.

JANNE WIKMAN
TOIMINNANJOHTAJA

Viime vuonna Kiffeniin 
toimintaan liittyneellä Jan-
nella on takana yli kolme 
vuosikymmentä kotimaisen 
jalkapallon parissa -  pelaa-
jana, tuomarina, valmenta-
jana kuin myös joukkueen-
johtajana. 
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Integral Oy 
Täyden palvelun ICT kumppani

www.integral.fi
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Mustat 
Hurmurit

ELIAS MATTILA #1

NIKO TERVONEN #30

AXEL ANDERSON #12

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Maalivahti

198 cm

21 vuotta

2. kausi Kiffenissä

Maalivahti

191 cm

25 vuotta

5. kausi Kiffenissä

Maalivahti

188 cm

22 vuotta

1. kausi Kiffenissä
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PYRY KORHONEN #2

RIKU HEINONEN #4

LEON PIERCE #3

ANTTI KORHONEN #5

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Puolustaja

179 cm

27 vuotta

3. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

191 cm

27 vuotta

2. kausi Kiffenissä

Puolustaja

179 cm

19 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Puolustaja

185 cm

25 vuotta

4. kausi Kiffenissä
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NIKO STRENGELL #6

JERE JÄÄSKELÄINEN #8

VALTTERI LOHI #7

SAMULI HEISKA #9

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Puolustaja

185 cm

20 vuotta

2. kausi Kiffenissä - asepalveluksessa tämän 
kauden ajan

Keskikenttä

176 cm

32 vuotta

10. kausi Kiffenissä

Hyökkääjä

184 cm

25 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Hyökkääjä

185 cm

26 vuotta

2. kausi Kiffenissä
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MAURICIO HOPSU #10

LEEVI SAIKKONEN #13

KELECHI ANYAMELE #11

SEVERI MURTO #14

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Hyökkääjä

175 cm

25 vuotta

5. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

171 cm

26 vuotta

5. kausi Kiffenissä

Puolustaja

178 cm

25 vuotta

2. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

185 cm

30 vuotta

3. kausi Kiffenissä
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MISAEL REARTE #16

KASPER ERIKSSON #18

TEJAN DEEN #17

THOMAS SAARINEN #19

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Keskikenttä

175 cm

28 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Puolustaja

172 cm

19 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Hyökkääjä

165 cm

26 vuotta

2. kausi Kiffenissä

Puolustaja

195 cm

17 vuotta

1. kausi Kiffenissä
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DEMBA CAMARA #20

DOMINIC SAVOLAINEN #22

ILMARI LAPPALAINEN #21

RASMUS RUISMÄKI #24

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Hyökkääjä

174 cm

26 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Puolustaja

188 cm

25 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Puolustaja

177 cm

20 vuotta

2. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

177 cm

23 vuotta

3. kausi Kiffenissä
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LIAM LOKAKE #25

CHERIF NDIAYE #26

AKI MERILUOTO #26

CHEIKH TOURE #27

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Puolustaja

198 cm

18 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Puolustaja

194 cm

30 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Hyökkääjä

180 cm

21 vuotta

1. kausi Kiffenissä, siirtyi Ranskaan elokuus-
sa

Hyökkääjä

187 cm

30 vuotta

4. kausi Kiffenissä
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BOB DIASONAMA #28

TIMO VILJANEN #32

MUSLIM MARKHIYEV #29

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

PELIPAIKKA :

PITUUS :

IKÄ :

Keskikenttä

190 cm

25 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

186 cm

24 vuotta

1. kausi Kiffenissä

Keskikenttä

190 cm

21 vuotta

2. kausi Kiffenissä
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Kuluneen vuoden aikana Kiffen on hankkinut itselleen 
uusia yhteistyökumppanuuksia ja ensi kauden osal-
ta kumppanuus-neuvottelut näyttävät myös jo tässä 
vaiheessa vuotta erittäin positiivisilta.
 
Rovaniemeläinen SportaPost ei nimenä ole välttämät-
tä monelle entuudestaan tuttu. Heillä on kuitenkin 
Kiffenin lisäksi yli 1600 seura-asiakasta ympäri maail-
maa ja kotimaiset F-liiga ja Liiga käyttävät Sportapos-
tin sovellusta avukseen sosiaalisen median markki-
noinnissaan. Tutustu kumppaniin osoitteessa www.
sportapost.com

King Kebab valittiin stadin parhaaksi kebab-ravinto-
laksi viime vuonna. Samaa mieltä Helsingin Uutisten 
äänestystuloksesta on myös moni Kiffenin pelaajista.  
Vallilan, Kallion ja Hertsikan lisäksi King Kebab on 
rantautunut myös kehä III ulkopuolelle Tikkurilaan ja 
juuri alkoi myös Pirkanmaan valloitus kun Tampereen 
sydämeen Näsilinnankadulle avautui ketjun viides 
paikka. Käy tutustumassa Denizin ravintoloihin osoit-
teessa www.kingkebab.fi

Kahvi ja makkara ovat olennainen osa suomalaista 
urheilutapahtumaa. Kiffenin peleissä on nautittu jo 
vuosien ajan Wotkinsin makkaroista, tänä kesänä ne 
saivat rinnalleen toisen paikallisen kumppanin. Laut-
tasaarelainen kahvipaahtimo Rost & Co. liittyi mukaan 
Kiffenin kumppaniksi ja nyt kotiotteluissa voit nauttia 
Reilun Kaupan luomukahvia. Ja Kiffen-kahvi on myös 
oivat lahja ystävälle, onhan sen etiketti Kiffenin ystä-
vien äänestyksellä valitsema. Rost & Co. kahveja saat 
hyvinvarustetuista ruokakaupoista sekä heidän omas-
ta myymälästä Kampista, Freda 59. www.rost.fi

KIFFENILLE 
UUSIA 
KUMPPANEITA
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Kultajousi on Suomen suurin muodikkaisiin 
koruihin ja kelloihin keskittyvä koko Suomen 
kattava vähittäiskauppaketju 75 myymälällään. 
Valikoimasta löytyy kaikkea Casion kellois-
ta Kalevala-koruihin. Kultajousi tukee omalla 
panoksellaan Kiffenin vieraspelimatkoja. Käy 
ostoksilla Kultajousi-ketjun myymälöissä tai 
verkkokaupassa www.kultajousi.fi

InStat on yksi maailman johtavista joukkueur-
heilun analyysipalveluita. Jalkapallon lisäksi 
InStat analysoi jääkiekkoa, koripalloa, lento-
palloa, futsalia ja käsipalloa. Kotimaiset huip-
pusarjat kuten Kansallinen liiga, Korisliiga ja 
Veikkausliiga tarjoavat InStatin palvelut pää-
sarjajoukkueille. Tunnetuimpia asiakkaita ovat 
mm. Ranskan Jalkapalloliitto, Bayern München, 
Juventus, Real Madrid, Manchester City, Ot-
tawa Senators, Jokerit ja Portland Trail Blazers.  
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Kiffenin mediapuoli on kehittynyt viime 
aikoina huimasti siinä missä seuran 
toiminta yleisestikin. Sosiaalisen median 
kanavamme Facebook, Instagram sekä 
YouTuben Kiffen TV ovat keränneet isot 
määrät uusia seuraajia, ja muutenkin 
toiminta on aktiivisempaa kuin koskaan 
aiemmin. Saavutamme pian Faceboo-
kissa tuhannen tykkääjän ja YouTubessa 
sadan tilaajan rajan. Vasta kolme vuotta 
sitten perustetun Kiffen TV:n videoita 
on katsottu jo lähes 30 000 kertaa. Suo-
situimpia videoita on katsottu yli tuhat 
kertaa, mikä on kova luku millä tahansa 
tämän maan sarjatasolla. Viime vuoden 
lopulla avattiin uudistetut ja tyylikkäät 
kotisivumme.

Nousun taustalla on ahkera työ sekä me-
diatiimin vahvistuminen. Viime kaudella 
mukaan tullut toiminnanjohtaja Janne 
Wikman on tuonut nostatusta myös me-
dian puolelle kontakteineen ja videoka-
meroineen. Lisäksi talvella solmimme 
tärkeän yhteistyösopimuksen rovanie-
meläisen SportaPost-työkalun kanssa. 
Tämä yhteistyö sekä keväällä tiimiimme 
liittynyt Kristoffer Ilmasti ovat kehittäneet 
julkaisujemme visuaalista ilmettä aiem-
paa parempaan suuntaan.

Tulin mukaan Kiffeniin vuonna 2017, ja 
monta vuotta hoidin yksin kertaalleen jo 
sammuneita sometilejä. Uusien vahvis-
tusten myötä nyt on helpompaa, ja ennen 

kaikkea resurssit ja mahdollisuudet ovat 
kasvaneet. Olen alusta asti halunnut, että 
Kiffenin viestinnässä jokainen vuosi on 
entistä parempi ja aktiivisempi. Tämä 
jatkuu yhä, ja olen vakuuttunut siitä, että 
kuluva vuosi on jälleen tähän asti paras 
seuramme median saralla. 

Kiffen on amatööriseura, joka ei maksa 
palkkaa. Etenkin siksi olen ylpeä siitä, 
että olemme pelkällä talkootyöllä saa-
neet viestintämme vallitsevalle tasolle. 
Tunnemme ylpeyttä kiffeniläisyydestäm-
me ja teemme vilpittömästi parhaamme 
rakkaan seuramme edun nimissä. Ilokse-
ni olen huomannut, että hyvä meininkim-
me on pistetty merkille futispiireissä.

Haluan nöyrästi kiittää kannattajiamme 
ja tukijoitamme. Tekemisen arvon tun-
tee jokaisesta heidän jättämästään tyk-
käyksestä ja kommentista. Vastineeksi 
haluamme tarjota parasta mahdollista 
seurantaa Kiffenin matkasta pelikentillä 
ja sen ulkopuolella. 

Toivotan mukavia hetkiä Mustien Hurmu-
reiden parissa – niin kentän laidalla kuin 
ruudun äärelläkin.

Jaakko Jokilahti
Mediavastaava

Football Club Kiffen 08 ry

KIFFEN NÄKYY JA 
KUULUU
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VÄISTÄMÄTÖN 
MUUTOS

En tiedä montako päivää siitä on. Tuntuu, että ainakin tuhat jaksoa salkkareita ja kym-
menet Hullut Päivät. Siitä, kun viimeksi treenattiin Pallokentällä. Tai siitä, kun viimeksi 
pelasimme Bolliksella. Totuus taitaa olla kuitenkin se, että viimeksi viime vuoden ke-
sänä Helsingin kauneimman jalkapallopyhätön viheriöt olivat vielä auki. Totuus myös 
pilaa mukavan nostalgisoinnin. Muiston siitä, että ennen kaikki oli paremmin. 

Se on harhaa, johon on turvallista tukeutua, kun ei rohkene miettiä miten asiat voisivat 
olla vielä paremmin. Kyllä se helsinkiläisen urheilun kannalta sitä kuuluisaa eteenpäin-
menoa taitaa olla, että Pallokentällä on enää yksi oikea nurmi. Vaikkakin se kirpaisee 
ja on ajanut Mustat Hurmurit kauemmas harjoittelemaan sekä pelaamaan. Kunnes 
paluu kotikentälle on jälleen mahdollista. 
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Sen on kyllä huomannut, että kotipeleihin meidän joukkue on kaivannut Bolliksen 
tunnelmaa. Sympaattinen kokemuskatsomo ja muut uskolliset fanit saavat toivot-
tavasti tulevaisuudessa lisää seuraa yleisön penkeille. Mutta kotikentän fiilis puittei-
neen on se, mitä ei voi korvata. Siinä on historiaa, jota vierasjoukkueet kunnioittavat 
ja jota itsekin junantuomana arvostaa. Ei ole parempaa paikkaa pelata kotiotteluita, 
kuin keskellä Töölöä.

Kymmenen hurmurivuoteni aikana isoimmat muutokset ovat varmasti olleet pelaa-
jaluettelossa. Osan mielestä Kiffen on elänyt viime vuosina pysähtyneessä ajassa, 
mutta tiedän että kaikki voitava on tehty. Ja nyt viimeisen vuoden aikana vuosia 
on kiritty kiinni kovaa vauhtia. Taustalla on lisää energiaa tekemässä asioita. Seu-
ran ympärillä on kytevää kiinnostusta ja moni on innokas näkemään vaivaa Kiffenin 
eteen. Maltilla ja omat voimavarat tuntien eteenpäin, niin seuraavien kymmenen vuo-
den aikana seuran kehityskäyrä ei varmasti pysähdy.

Muutoksen tuulet pelaajistossa ovat aina luonnollisia asioita. Välillä on sääli nähdä 
joukkuekaverin lähtevän. Parin pelaajan kohdalla olisi pitänyt puhua sekä pelaaja, 
että valmentaja ympäri. Sen verran hauskoja hahmoja olivat. Paskojen kanssa ei ole 
hauska pelata, mutta vielä vähemmän ikävien tyyppien vierellä viihtyy kokonaista 
pelikautta. Toki mainittakoon, että sellaisia ei ole vuosiin näkynyt. Jotenkin tuntuu, 
että Kiffen vetää vuodesta toiseen puoleensa tietynlaista ihmistyyppiä. Mikään ei 
ole muuttunut siinä, että Hurmuri tuntuu yhä viihtyvän sekä kentällä, kopissa kuin 
siellä missä parhaimmat tarinat syntyvät. Ja niin sen pitää mennäkin. Alkaakohan 
sitä vaan muuttua vanhaksi, kun itse ei ole enää viimeisenä pystyssä. Tai aina edes 
paikalla! Näkökannasta riippuen se on joko hyvä, tai huono muutos. Riippuu myös 
siitä, keneltä asiaa kysyy. Tyttöystävältä vai pelikavereilta. Sen ainakin lupaan, että 
viimeistä pilkkuun asti Hurmureiden kanssa ilakoimista ei Jääskeläisen pojalta ole 
vielä nähty! Mutta viimeinen 90 minuuttinen Miesten Kakkosessa onkin sitten eri 
asia, eikä enää riipu vain itsestäni. Pelkästään pelko siitä, että Fennia soittaa polii-
sit perääni ja vaatii tyrmään heittämistä, on olemassa joka päivä. Luulisi jo jonkun 
hälytysmittarin palavan punaisella kaikista lääkärikäynneistäni. Nyt tajuan sen, min-
kä parissa vanhemmat karjut tuskailivat, kun itse olin reilu parikymppinen Hurmuri. 
Vannoin luodinkestävyyttäni enkä uskonut minkään nyrjähtänyttä nilkkaa pahempaa 
tulevan tielleni ennen kuin olen ikämies. Siitä muutoksesta en pidä, että käytännössä 
helpompaa olisi ilmoittaa valmentajalle ne treenit, joissa on mukana, kuin ne, joihin 
en kykene osallistua. Isoin muutos itselle ei liene sekään kaukana. Se, jolloin Pallo-
kentälle ei tulla enää kopin, vaan lipunmyyntikioskin kautta. Se, jolloin edustusjouk-
kueen saunaillat muuttuvat kokonaan vanhojen ja vaivaisten muisteloilloiksi. 

Mutta sitä ennen vedetään kaikki irti mitä lähtee. Niin viivojen sisäpuolella, kuin aa-
muyön tunteinakin!

Jere Jääskeläinen - 10. kausi Mustien Hurmureiden edustuksessa
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Vastuullista rakennuspalvelua.
Rakmaster Oy on vuonna 1995 perustettu korjaus- ja 
huoneistoremontointiin erikoistunut rakennusalan perhe-
yritys. Asiakkaitamme ovat yksityiset, yritykset ja yhteisöt. 
Toimimme Helsingin talousalueella, Espoossa ja Vantaalla.

Palvelut
Tarjoamme kokonaisvaltaista huoneistoremontointia ja linjasa-
neerausurakointia. Yhteistyöyritystemme kautta järjestyvät myös 
sisustussuunnittelu, sähkö- ja lvi-työt. Meillä on kokemusta 
vaativista märkätilojen remontoinnista ja esimerkiksi vuonna 2010-
2013 toteutimme 160 kylpyhuoneremmontia ja 7 linjasaneeraus-
kohdetta. 

Olemme ottaneet  linjasaneeraus-, ja kylpyhuoneremonttisarjoissa 
käyttöön verkkopohjaisen Taloinfo asukasviestintä järjestelmän.

Rakmaster netissä ja Facebookissa
Kotisivuiltamme löytyy lisätietoa palveluistamme ja referenssikoh-
teista. Rakmaster löytyy nyt myös Facebookista.

Ystävällisin terveisin 
Seppo Käyräkangas, rakennusmestari

Vastuullista rakennuspalvelua.

Säästöpankinranta 8 B, 00530 Helsinki 
www.rakmaster.fi  I  seppo.kayrakangas@rakmaster.fi
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TELINEET  |  SÄÄSUOJAT

renta
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KIFFENIN IKÄMIEHET 
PELAAVAT SUOMEN 
HUIPULLA
Kiffen voi olla ylpeä jalkapallon ikämiehistään, jotka pelaavat Suomen huipulla. Meillä 
on eniten kuningasluokan eli 35-vuotiaiden Suomen mestaruuksia eli seitsemän (7), 
joista tuorein toissa vuodelta. Järjestimme Talissa viime elokuun lopulla tämän ikä-
sarjan SM-lopputurnauksen jo kahdeksannen kerran.

Yksi kultamitaleista (Eerikkilä 2002) ja järjestelyistämme (Eckerö Ahvenanmaa 2004) 
on saatu SM-hallista ennen kuin futsal nousi korvaavaksi talvilajiksi myös ikiksissä.

Kaikkiaan SM-järjestelymme ovat jo 19:nnet, kun tänä vuonna pelataan 40-vuotiaiden 
SM Talissa. Ne ovat karvapallo/futsalin jälkeen kolmas osa elämäntyötäni Kiffenissä 
sen jälkeen, kun luovuin lopullisesti edustusjoukkueen vetämisestä 1973-1996. Apu-
nani kolmansista kisoista 2003 lähtien on ollut kasvattini Timo Marin, joka tekniikan 
kehittyessä eittämättä on jo ohittanut minut pomomiehenä. Tulin kutsutuksi 50-vuoti-
ssynttärinäni 1994 Kiffenin kunniajäseneksi.

Marraskuussa 2019, tasan neljännesvuosisata myöhemmin, sain vastaavasti nimi-
tyksen kunniapuheenjohtajaksi, kun paikka oli vuotta aiemmin jäänyt vapaaksi Göran 
Wallenilta.

Göranin jälkeen ovat poistuneet yläkerran pelikentille myös isoveli Olle Wallen ja täh-
timaalivahti Jomma Herold käsipallon puolelta, keilailun kunniapuheenjohtaja Ronald 
Engblom ja viimeksi futishuoltajamme Raynold Dickman. Onneksi elossa olevat käsi-
palloihmiset Kiffenissä, niin naiset (SM-kulta 1992, -93) kuin miehet (SM-kulta  1978), 
ovat nyt innostuneet kokoontumaan yhteiseen vuosijuhlatapahtumaan.

Itsekin pääsin mukaan helmikuussa 2020 rollaattorin vauhdittamana vanhaan Risuun 
ensimmäiseen  odotettuun hyvähenkiseen tilaisuuteen. Se oli hienoa jatkoa kauden 
päättäjäisjuhliin jalkapallossa. Sain kutsua kahden lajin seuraikonimme Hannu Pulk-
kasen KIF:n kunniajäseneksi nro 41. Se oli jatkoa marraskuiseen käsipalloilun Suo-
men mestarin Ripa Hämäläisen nimitykseen nro 40.

Koska roolini on jatkossa erityisesti palkita ansioituneita vuosien varrelta, odotan 
näiltä tilaisuuksilta paljon ja erityisesti jo KIF:n 115-vuotisjuhlaa syyskuussa 2023. 
Seuraavassa tammikuussa 2024 juhlitaan stadin vanhalla piiritasolla Helsingin piirin 
perustamisen 100-vuotispäivää KIF:n silloisessa seuralukaalissa. Futiksen päättäjäi-
sissä marraskuun lopulla 2020 kutsuimme kolme uutta kunniajäsentä, joista yksi ehti 
olla Dickis.
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Muistutukseksi kaikki juhlahistoriikista 2008 löytyvien 100-vuotis-
juhliemme jälkeen tapahtuneet nimitykset:

KULTAMERKKI:

66 Tomi Piiparinen käsipalloilu 2018
67 Atik Ismail jalkapallo/käsipalloilu 2018

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 käsipalloilu 2014
107 Mikko Oikarinen jalkapallo 2015
108 Jani Holmberg käsipalloilu 2016
109 Kimmo Niku jalkapallo 2017
110 Olli Paavilainen jalkapallo/futsal 2018
111 Mika Helin jalkapallo/futsal 2019
112 Tommi Raudoskoski jalkapallo/futsal 2019

KUNNIAJÄSENET:

31 Kimmo Silventoinen 2015
32 Jari Hakala 2016
33 Henrik Lindström 2015
34 Ronald Engblom 2016
35 Nils-Erik Mikander 2016
36 Erkki Alaja 2016
37 Lindell Oy 2018
38 HL Group Oy 2018
39 Päivi von Kugelgen 2018
40 Risto Hämäläinen 2019
41 Hannu Pulkkanen 2020
42 Raynold Dickman 2020
43 Reijo Immonen 2020
44 Heikki Aittojoki 2020

KUNNIAPUHEENJOHTAJA (KIF/KIFFEN)
Timo Huotinen 2019

Menestyksekästä kesän pelikautta 2021 kaikille 9 jengillemme!

Timo Huotinen
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BRUTTE LINDQVIST
Toukokuun 26. päivänä 1965 pelattiin Olympias-
tadionilla äärimmäisen merkityksellinen ottelu. 
Maajoukkue kohtasi Lehdistön 16. kerran. Hieno 
kamppailu päättyi Lehdistön  häkellyttävään 3-0 
voittoon. Lehdistön riveissä pelannut 35-vuotias 
jalkapalloammattilainen Aulis Rytkönen piti pilk-
kanaan maajoukkueen puolustusta tehden kaksi 
komeaa maalia. Lehdistön aloituskokoonpanoon 
kuuluivat välihyökkääjänä pelanneen Auliksen 
lisäksi maalivahti Martti Halme, Haka, puolustajat 
Aarno Rinne, Ilves ja Veikko Jokinen, KuPS, sivu-
tuet Simo Syrjävaara IFK ja Markku Lahti, Haka, 
keskuspuolustaja Bror-Erik Lindqvist, Kiffen, vä-
lihyökkääjä Rauno Ruotsalainen, LaPa, laidoilla 
Rauli Virtanen, TaPa, Kari Lemponen, GBK ja kär-
jessä Eino Helminen, TKT. 

Loisto-ottelu Lehdistössä

Tuona päivänä elämääni astui kuin tuli ja leimaus 
Lehdistön riveissä loistavasti pelannut Bror-Erik 
”Brutte” Lindqvist. Ihastuin kuolettavasti hänen 
pelityyliinsä: tyylikästä katkomista, varmaa pallon 
peluuta, kovia taklauksia, ylhäisen jaloa pelin luke-
mista, loistavaa pääpeliä. 13-vuotiaana futaajan 
alkuna ja keskustukena sain idolin, jonka pelejä 
aloin seurata ahneella silmällä. En ollut silloin enkä ole vieläkään nähnyt ketään yhtä 
hyvin vastustajan aikomuksia peittävää puolustuspään pelaajaa. ”Peitä, peitä, peitä, 
älä myy itseä (på svenska täcka bara, täcka och täcka), aja aja hyökkääjä kulmaan 
pieneen tilaan, peitä kärsivällisesti” – tässä Brutten motto, jota hän on toistanut niin 
monesti meille nuoremmille. Lievän hitautensa hän korvasi absoluuttisella pelisil-
mällään ja älykkäällä varmistumispelaamisellaan. Lehdistö-ottelusta muodostui 
Bruten uran huippukohta. 15 vuotta aiemmin hänelle hyvin tärkeä Helmer-veli eli 
”Chappe” oli pelannut myös Lehdistön joukkueessa. 

Mustana Hurmurina

Brutte siirtyi Luleå IFK:sta Kiffenin riveihin 1964. Tämän mahdollisuuden järjesti Oleg 
Bogomoloff, joka otti yhteyden ystäväänsä, Kiffenin voimahahmoon Dennis Lindel-
liin. Näin Brutelle järjestyi monivuotisen pelaajasopimuksen lisäksi myös vakituinen 
työpaikka Lindell Oy:ssa. Vaikka Brutte ei vieläkään ole oppinut puhumaan kuin hoo-
no soomi -kieltä, pääsi hän nopeasti sisään kaupunkilaisjoukkueeseen. Omalla per-
soonallisella olemuksellaan hänestä tuli heti äärimmäisen pidetty niin pelaajien kuin 
kannattajien keskuudessa. Bruten tavaramerkkinä ovatkin aina olleet ulospäinsuun-
tautunut eläminen ja seurassa viihtyminen. 

Sen aikainen lehdistö arvosti Bruten useaan otteeseen maan parhaaksi keskuspuo-
lustajaksi.  
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”Gamla Herre” päätti komean pääsarjauransa 1974 Kiffenin pudotessa II divisioo-
naan. Jäähyväisottelunsa Kiffenissä Brutte pelasi lokakuussa 1975 kauden jälkei-
sessä Viking Line cupin ottelussa Ponnistusta vastaan Töölön Pallokentällä. Tässä 
pelissä sain kunnian pelata hänen kanssaan yhdessä topparina. Olin siirtynyt kau-
deksi 1975 Kiffeniin. Bruten jäähyväisottelusta muodostui elämäni ikimuistettavin 
ottelu: Idolistani oli tullut pelitoverini, tosin vain tämän yhden pelin ajaksi. Brutte 
jatkoi vielä uraansa muutaman vuoden Esbo BK:ssa.

Tekevälle sattuu ja Brutteen liittyy paljon niin kentällä kuin sen ulkopuolella tapah-
tuneita tarinoita. Kiffenin matkustaessa 1974 Vaasaan Brutte jäi syystä tai toisesta 
kesken matkan Seinäjoen asemalle. Hän oli lähtenyt yöllä vaunusta hiippailemaan 
asemasillalle ilman kenkiä, rahaa ja muita varusteita. Muun joukkueen porhaltaessa 
Vaasaan Brutte nousi vahingossa vielä Oulun junaan. Oulusta hän sitten selviytyi 
muutaman päivän perästä takaisin Helsinkiin. Legendaarinen oli myös Brutten ate-
riointi ennen jokaista ottelua: ” Minä männä nyt skruuda härnekeitto”. 

Vauhtia Luulajasta

Ennen Kiffenin aikaa Brutte pelasi vuoden Ruotsin kakkossarjan Luleå IFK:ssa. Hän 
oli perustanut perheen ja halusi vaihtaa kotimiljöönsä Tammisaaren uusiin koke-
muksiin. Tämä askel sopi niin urheilullisesti kuin perhepoliittisesti. Muutossa auttoi 
myös Luleåssa asunut siskonmies. Seura järjesti  asunnon, työn ja pelisopimuksen. 
Hänet otettiin vastaan vahvistuksena ja hän pystyi myös lunastamaan kovat odotuk-
set. Työnteko ja pelaaminen kävivät ajan päälle rankaksi. Töihin makkaratehtaalle 
oli mentävä aamuisin viiden aikaan. Niinpä Brutte päätti etsiä uusia haasteita jal-
kautuen Helsinkiin. 

Sydän Tammisaaressa 

Kaikista tärkeintä ja rakkainta 22.6.1935 syntyneelle Brutelle on kuitenkin kotiseu-
tu Tammisaari. Hän varttui siellä 13-lapsisen perheen vesana. Vanhemmat veljet 
urheilivat paljon ja hän seurasi heitä jopa pelimatkoille. 16-vuotiaana Brutte pelasi 
ensimmäistä kertaa Ekenäs IF:n (EIF) riveissä samaan aikaan veljiensä Karl-Johanin 
ja Åken kanssa.. EIF:llä on Bruttea lainaten ”erityinen paikka sydämessäni”.

Vuodesta 1959 lähtien Brutte pelasi naapuriseurassa HIK:ssa, jota luotsasi siihen 
aikaan mestarivalmentaja Paavo Isaksson. Joukkue nousi vuodeksi 1962 SM-sar-
jaan. Bruten lisäksi muita tähtipelaajia olivat Arno Nordlund ja Tor Österlund. Bruten 
läpilyöntiotteluna suuren yleisön tietoisuuteen pidetään Hangossa 1962 pelattua 
SM-sarjaottelua HIK – HPS. Maestro Kai Pahlman pysyi täysin Bruten pihdeissä.  

Kampin Keisari

Eläkepäiviään Brutte vietti Kampissa ennen muuttoaan takaisin Tammisaareen. Hän 
pelasi aamupäivisin biljardia Kampin palvelutalossa, tuijotteli television sarjaohjel-
mia, katseli kesäisin futista paikan päällä ja vietti aikaa ystäviensä kanssa istuen ja 
ihmetellen maailmanmenoa. Muutaman vuoden takainen ohitusleikkaus antoi tälle 
Mustalle Hurmurille jatkoajan, jonka ensimmäisiä minuutteja hän paraikaa pelailee. 

Ha det bra, Brutte!
Erkki Alaja, Din vän
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