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-NAPPULALIIGA 2021
Haminan Pallo-Kissojen perinteinen KSO -Nappulaliiga 6-8 vuotiaille tytöille (2015-2013 syntyneet), 6-7 vuotiaille pojille (2015-
2014 syntyneet) sekä KSO -Futisleikkikoulu 4-5 vuotiaille tytöille ja pojille (2016-2017 syntyneet) alkaa Haminan Urheilukentällä 
(Rauhankatu 11, 49400 Hamina) keskiviikkona 26.5.2021 ja päättyy keskiviikkona 11.8.2021. Harjoitukset ovat joka viikko maanan-
taisin ja keskiviikkoisin klo 17 - 18. Yhteensä harjoituskertoja on 23.

KSO -Nappulaliigaan ja KSO -Futisleikkikouluun ilmoittaudutaan 24.5. mennessä sähköpostilla toimisto@hapk.fi. Ilmoittautumi-
seen/rekisteröintiin liittyen tulee ilmoittaa lapsen nimi, syntymäaika, kotiosoite sekä huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja 
sähköposti). Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää ja sen perusteella tullaan tekemään ryhmäjako huomioiden voimassa olevat koro-
na-ohjeistukset.

Nappulatoiminnan osallistumismaksu on 60 €, jolla katetaan kaikille hankittava pelipassi ja vakuutus, pallo ja ohjaajien pieni korvaus. 
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Nappulaliigan tilille FI89 5506 0020 0373 11  
(maksun viitetekstiksi lapsen nimi / kesä21).

Lisätiedustelut: Päämanageri Tiina Kaitainen puh. 040 032 6179 tai tiina.kaitainen@pp.inet.fi

Tervetuloa kaikki lapset mukavan kesäharrastuksen pariin iloisessa joukossamme !
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Julkaisija
Haminan Pallo-Kissat 
Painosmäärä
11 370 kpl
Painopaikka
Lehtisepät Oy, 
Tuusulan paino
Jakelu 
Jakelusuora Oy
Sivunvalmistus
Anu Kaukiainen

SEURAN TOIMISTO
Kaarlonkatu 3

49400 Hamina
Puh. 040 706 0846

toimisto@hapk.fi

Haminan Palloiluhalli Oy
Karjakatu 26

49400 Hamina

Haminan Pallo-Kissat ry. 

Seuran puheenjohtajan tervehdys

- 20.2.1950 HaPK:n perustaminen jalkapallo- ja jääkiekkoseuraksi Haminaan
- 1960-luvulla HaPK:n ensimmäisten juniorijoukkueiden perustaminen
- 1967 HaPK:n nappulaliigan 1. toimintakausi
- 1969-1971 Jääkiekkojoukkueiden toiminnan päättyminen
- 1972 HaPK:ssa aloittaa toiminnan naisten jalkapallojoukkue
- 1977 HaPK:n miesten edustusjoukkueen 1. kausi 3-divisioonassa (3. korkein sarjataso)
- 1987 Seurasopimus Haminan Työväen Palloilijoiden (HaTP) kanssa

HAMINAN PALLO-KISSAT SEURAINFO

HaPK ry hallitus 2021
PJ Mika Haikala

VPJ Petri Härkönen
Jäsen Tiina Kaitainen
Jäsen Suvi Pakkanen
Jäsen Sami Vierikko

Hyvät seuralehtemme lukijat ! Yhtäjaksoisesti vuodesta 1976 ilmesty-
neessä lehdessämme Kissa-Sanomissa on puheenjohtaja tervehdyk-
sessään usein käsitellyt edeltävää toimintavuotta, seuramme tilaa se-
kä näkymiä tulevaan. Hyvästä ja tutusta pelikirjasta ei ole myöskään täl-
lä kertaa syytä poiketa.

Toimintavuosi 2020 ja samalla myös seuramme 70-vuotisjuhlakausi 
oli vaiherikas ja siitä muodostui kokonaisuus jollaista kukaan ei osannut 
ennalta nähdä. Koronaepidemian rajoitustoimien johdosta jouduimme 
peruttamaan kaikki suunnitellut ja seuraväkeä sekä eri jalkapallosuku-
polvia yhdistävät Haminan Pallo-Kissojen juhlavuoden tapahtumat. Pe-
ruutukset olivat harmillista, mutta järjestettäköön taas juhlia ja tapah-
tumia, kun se on joskus tulevaisuudessa mahdollista. Otimme elokuus-
sa vastaan suruviestin seuramme pitkäaikaisen kunniapuheenjohtajan 
Veijo Tidenbergin poisnukkumisesta. Haikeina kunnioitimme eri tavoin 
Veijon muistoa sekä hänen merkittävää panostaan Haminan Pallo-Kis-
sojen hyväksi. 

Poikkeusaikana erityisen kurjia ovat olleet ne sulku- ja rajoitustoi-
menpiteet, jotka keskeyttivät seuramme lasten ja nuorten joukkuehar-
joitukset sekä nappulatoiminnan. Varotoimeenpiteet olivat ymmärret-
täviä, mutta tuntuvat ajoittain kovin rajuilta haminalaisesta näkökul-
masta tarkasteltuna. Onneksi täydellisestä sulusta siirryttiin lievempiin 
rajoituskeinoihin ja ohjeisiin, jotka mahdollistivat toiminnan ylläpitämi-
sen. Lasten ja nuorten kokonaishyvinvointi ja kehitys tarvitsevat sosi-
aalisia kontakteja sekä kanssakäymistä. Heille on hyväksi yhteisöllisyys, 
jossa jokaisella mukana olevalla on mahdollisuus ko-
kea osallisuutta, kaveruutta, elämyksiä, ilon hetkiä 
ja onnistumisia. Myös liikunnan ja liikunnallisen elä-
mäntavan omaksuminen näin sosiaalisen median ja 
digitaalisten palveluiden aikana on ensiarvoisen tär-
keää. Rajoituksista ja suluista huolimatta Haminan 
Pallo-Kissojen tarjoamasta yhteisöllisyydestä ja lii-
kunnan tuomasta hyvästä on päässyt viimeisen vuo-
den aikana osalliseksi juniorijoukkueiden ja nappula-
toiminnan 262 pelaajaa ja noin 70 taustalla ahertavaa 
aikuista. Joukkueillamme ja ryhmillämme oli yli 1400 
harjoitustapahtumaa ja yli 400 ottelua. Hankalina ai-
koina edellä kuvattuja lukuja voidaan jopa pitää mer-
kittävä saavutuksena. Tästä haluan erityisesti kiittää 
kaikkia pelaajiamme, joukkueiden tausta-aikuisia se-
kä harrastuksessa mukana olevien lasten huoltajia.

Haminan Pallo-Kissojen puheenjohtajien huolena ja valitettavasti 
myös seuran toiminnan kehittämistä rajoittavana tekijänä on vuodes-
ta 2015 alkaen ollut haasteellinen taloudellinen tilanne ja velkataak-
ka. Haminan Palloiluhallin rakentamiseen sijoitetun ja seuran ottaman 
noin 80 000€ lainan takaisinmaksu on ollut raskas savotta, joka ei aina 
ole sujunut ongelmitta. On huojentavaa todeta, että seuramme on ollut 
viime syyskuusta alkaen velaton. Velattomuus tulee mahdollistamaan 
seuramme toiminnan kehittämisen, josta pääsemme toivottavasti tie-
dottamaan mahdollisimman pian. 

Sen sijaan erittäin vakava ja edelleen ratkaisematon asia on seuran 
omistaman Haminan Palloiluhalli Oy:n taloudellinen tilanne. Käyttö-
vuoroista saaduilla tuloilla ylläpidettävän liikuntapaikan kohtalo on ol-
lut rajoituksista johtuen viimeisen vuoden ajan vaakalaudalla ja on sitä 
edelleen. Valitettavasti talkootyöllä hoidettavan liikuntapaikan kiinteil-
le kustannuksille ei ole ollut korona-ajan tukimuotoja haettavissa. Niin 
jalkapalloilijoille, kuin myös monen muun lajin harrastajille on palloilu-
hallin olemassaolon turvaaminen elintärkeää. Ilman palloiluhallia muo-
dostuisi paine Haminan alueen kunnallisille sisäliikuntapaikoille sietä-
mättömäksi ja vaikutukset koskettavaisivat laajasti.

Alkavaa kesää kohti mentäessä on edelleen avoimia kysymyksiä. Sar-
jojen ja otteluiden suunniteltua aloittamisajankohtaa on asteittain siir-
retty. Tällä tietoa ottelutoiminta pystytään käynnistämään toukokuun 
aikana. Varmaa on se, että kaikki joukkueemme jatkavat harjoittelua 
aktiivisesti ja palo päästä mittaamaan osaamista turnauksissa sekä 

sarjaotteluissa on valtava. On myös mahtavaa, että 
pääsemme aloittamaan kevään aikana tauolla olleen 
nappulatoiminnan harjoitukset toukokuussa Hami-
nan urheilukentällä.

Haminan Pallo-Kissojen puolesta haluan lopuk-
si toivottaa kaikille lehtemme lukijoille sekä erityi-
sesti lasten ja nuorten harrastamisen mahdollista-
ville seuramme tukijoille aurinkoista ja onnistunut-
ta kesää sekä voimia tämän poikkeavan aikakauden 
loppukiriin.

Mika Haikala
Haminan Pallokissat puheenjohtaja

- 1990-2000 junioripelaajien määrän tasainen kasvu ja Futsal toiminnan aloitus
- 2010 Arvostetun junioreiden Sinettiseura-statuksen saavuttaminen
- 2014 Haminan Palloiluhalli vihitään käyttöön
- 2018 HaPK edustus ry:n perustaminen 
- 2020 Seurassa 262 rekisteröityä junioripelaajaa ja 69 taustahenkilöä
 
Seuran kunniapuheenjohtajan toimii Haminalainen Jaakko Kriktilä
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Haminan Pallo-Kissat on 
muiden tavoin taistellut jo 
reilun vuoden ajan ”näky-
mätöntä” vastustajaa vas-
taan. Koronaepidemia on 
tuonut rajoituksia sekä ai-
heuttanut muutoksia ar-
kipäiväämme. Tilanne elää 
tiuhaan tahtiin koronan eri 
leviämisaaltojen mukaan. 
Asia on vakava ja on selvää, 
ettei harrastustoiminta saa 
lisätä taudin leviämistä. 

Seura- ja harrastustoi-
minnan mahdollistaminen 
on ollut aikamoista suosi-
tus-rajoitus-määräys-ke-
hotus-kielto-oletus-toivo-
mus -tulkintaa. 

Toimintaa suunnitelta-
essa on pitänyt aktiivises-
ti seurata, etsiä ja noudat-
taa ainakin seuraavia oh-
jeistuksia ja rajoituksia: 
Valtioneuvoston ohjeistus/
vetoomukset, yleinen CO-
VID-19 -ohjeistus, THL:n 
toimenpideohjeistus sekä 
Aluehallintoviraston, Olym-
piakomitean, Palloliiton, 
Kymsoten ja kaupungin oh-
jeistukset. On ollut myös 
tärkeää kuunnella valmen-
tajia, joukkueenjohtajia ja 
harrastajien huoltajia.   

Joukkueiden harjoitte-
lu keskeytettiin poikkeuso-
lojen takia 12.3.2020. Su-
lun aikana kaikki harjoittelu 
piti toteuttaa omatoimises-
ti valmentajien lähettämien 
ohjeiden perusteella. Osa 
harjoituksista voidaan to-
ki tehdä yksilöllisesti, mut-
ta valmennuksen ja moti-
voivan toimintaympäristön 
merkitystä harjoittelun laa-
tuun ei kuitenkaan pidä vä-
hätellä. Mikäli ei päästä har-
joittelemaan tehokkaasti 
joukkueen kanssa, on sel-
vää, että motivaatio laskee 
ja harjoittelurytmiin on vai-
kea päästä jälleen kiinni. Yh-
teisöllisyys ja kaikki jouk-
kuelajin mukanaan tuoma 

Harjoitellaanko vai ollaanko 
harjoittelematta? 

hyvä jää puuttumaan. Siksi 
seuralle on ollut tärkeää, et-
tä olemme pystyneet tarjo-
amaan mahdollisuuden har-
joitteluun melkein koko epi-
demia-ajan.

Joukkuetoiminnan sai 
käynnistää toukokuussa ra-
joitetusti turvavälit pitäen. 
Joukkueen harjoitukset to-
teutettiin ulkokentillä enin-
tään 10 hengen vakioiduissa 
pienryhmissä. Harjoituksiin 
sai osallistua vain joukkuee-
seen kuuluvat ja harjoituk-
set alkoivat vasta edellisten 
poistuttua kentältä. Puku-
kopit poistettiin käytöstä ja 
hygieniaan kiinnitettiin en-
tistä enemmän huomiota. 
Joukkueet saivat tarkat oh-
jeet siitä, kuinka toimia har-
joituksissa – mm. joukkue-
tovereihin piti pitää kahden 
metrin turvaväli eikä pelin-
omaisia harjoitteita tehty. 
Joukkueet omaksuivat uu-
det toimintatavat todella 
hyvin ja nopeasti.

Kesäkuun alusta alkaen 
pystyimme palaamaan suh-
teellisen normaaliin jouk-
kuetoimintaan - huomioiden 
toki edelleen kaikki edellä 
mainitut viranomaisten ra-
joitukset ja suositukset. 

Syksyn hallikausikin saa-
tiin potkaistua vauhdik-
kaasti käyntiin, mutta loka-
kuussa tilanne lähti taas pa-
henemaan Kymenlaakson 
alueella. 

Seuran juniorijoukkueille 
(alle 15v.) tarjottiin mahdol-
lisuus harjoitteluun palloilu-
hallissa (katettu ulkokenttä) 
poikkeusjärjestelyin. Näillä 
poikkeusjärjestelyillä ja ai-
kataulutuksella joukkuei-
den harjoitukset pystyttiin 
toteuttamaan muista ryh-
mistä erillään, riittävällä ti-
lankäytöllä ja tarkoituksen-
mukaiset turvavälit huomi-
oiden. 

Joukkueiden harjoituk-
set mm. lokeroitiin ja har-
joituskertoja vähennettiin 
kolmesta kahteen kertaan 
viikossa. Näin jokaisel-
le saatiin oma harjoitusvuo-
ro ja vuorojen välille järjes-
tettiin kunnon tauko, ettei 
kohdattu edellistä eikä seu-
raavaa joukkuetta. Tämä oli 
taloudellisesti kallista tila-
vuokrista johtuen, mutta 
toiminnasta pyrittiin teke-
mään mahdollisimman ter-
veysturvallista. Seuran hal-
litus seurasi päivittäin ko-
ronatilanteen kehittymistä 
Haminassa ja lähikunnis-
sa. Mikäli tilanne heikkenisi 
huomattavasti, myös poik-
keusjärjestelyin toteutetta-
va harjoittelu keskeytettäi-
siin välittömästi. 

Kymenlaakson virustilan-
teen pahenemisen vuok-
si kaikki HaPK:n joukkuei-
den ohjattu toiminta niin 
hallissa, sisäliikuntatilois-
sa kuin ulkona keskeytettiin 
29.3.2021. Taas siirryttiin 
hetkeksi omatoimiharjoit-
teluun. Joukkueharjoituk-
sia päästiin jatkamaan pa-
rin viikon tauon jälkeen sa-
moin erityisjärjestelyin kuin 
ennen keskeytystä. Ohjaa-
jien ja yli 12-vuotiaiden tulee 
käyttää kasvomaskia muul-
loin kuin urheilusuoritusten 
aikana. Kaikki harjoittelu to-
teutetaan tavoilla, joissa lä-
hikontakteja voi välttää tai 
ne vähenevät. Tällä hetkel-
lä (huhtikuun lopulla) pelin-
omainen harjoittelu on kui-
tenkin jo sallittu. Toivotta-
vasti tulevan kesän toiminta 
ja sarjapelit päästään pelaa-
maan suunnitelmien mukai-
sesti tai ainakin otteluohjel-
mia mukauttaen.

Vaikka joukkueharjoittelu 
on pystytty toteuttamaan 
poikkeusjärjestelyin, on ko-
rona iskenyt kovaa seuram-

me muuhun toimintaan. 
Olemme joutuneet kokoon-
tumisrajoitusten takia pe-
rumaan jo kahtena kevää-
nä seuran järjestämät suu-
ret jalkapallotapahtumat. 
Esikoululaisille järjestet-
tävä Eskarifutis-jalkapal-
loturnaus sekä alakoulu-
laisten (1.-4.lk) Kaikki pe-
laa-tapahtumapäivä ovat 
jääneet toteuttamatta. Nä-
mä tapahtumat ovat loista-
va mahdollisuus päästä tu-
tustumaan lajiin ja samalla 
ponnahduslauta joukkue-
toimintaan. Toivottavasti 
mahdollisimman moni lap-
si ja nuori kuitenkin löytäi-
si jalkapallon omaksi lajik-
seen ilman em. perinteisiä 
tapahtumia. 

Haminan Pallo-Kissat ry 
on koko ajan suhtautunut 
tilanteeseen vastuullises-
ti. Tarkoilla ohjeistuksilla ja 
niiden noudattamisella on 
luotu turvallinen harjoitte-
luympäristö ja samalla riski 
viruksen leviämisestä on py-
synyt mahdollisimman pie-
nenä. Erityisjärjestelyin to-
teutettu harjoittelu on pitä-
nyt jalkapalloilevat lapset ja 
nuoret liikkeellä ja olemme 
selvinneet ilman altistumi-
sia ja tartuntoja toiminnas-
samme.

Nappulatoiminta on kärsi-
nyt merkittävästi, kun syys-
kausi keskeytettiin ja koko 
kevätkausi 2021 peruttiin. 
Kesän nappulatoiminnan 
käynnistämiseen touko-
kuussa on meillä toistaisek-
si vahva usko. 

Mutta taistelu ”näkymä-
töntä” vastaan jatkuu kui-
tenkin edelleen.

Tiina Kaitainen
HaPK hallituksen jäsen / 

nappulatoiminnan  
koordinaattori

HAMINALAISET LAPSET JA NUORET
KIITTÄVÄT

HARRASTUKSEN TUKEMISESTA

P11 joukkue loppuvenyttelyssä ohjeiden mukaisesti

OHJEET JOUKKUEILLE: 
- Joukkueen jäsenet tulevat hallin aikaisintaan
  10 min ennen harjoituksen alkua - joukkueen on 
 poistuttava 10 min kuluessa harjoituksen 
 päättymisestä (Halli on täysin tyhjä joukkueiden 
 välillä 10min ajan) 
-  Pelaajat ja taustat hallissa vakioiduille korona 
 paikoilla vaihtamaan kengät, ei jäädä oviaukolle 
 pieneen sumppuun
-  Harjoituksien sisältö suunnitellaan siten, 
 että fyysiset kontaktit minimoidaan 
 (pl. pakolliset pelivaiheet), painopiste tekniikka- 
 ja taitoharjoittelussa 
-  Toteutetaan harjoittelu vakioiduissa max 10 
 hengen pienryhmissä, ryhmät koko hallin 
 alueella 
-  Pukukoppeja ei saa käyttää pl. jos aivan 
 äärimmäinen tarve käyttää wc-tiloja
-  Halliin ei saa tulla kuin ainoastaan joukkueen 
 pelaajat + valmentajat + jojot + pienillä huoltajat 
 (ei sisaruksia, kavereita, muita ylimääräisiä) 
-  Valmentajilla ja muilla hallissa olevilla tausta- 
 henkilöillä on käytössä kasvomaskit
-  Pelaajat harjoittelevat vain omassa joukkueessa
-  Ei toteuteta otteluita ja joukkueet sekoittavia 
 harjoitteita 
-  Kerratkaa pelaajien ohjeet aina ajoittain 
-  Valvokaa oman joukkueen ja joukkueen ulko-
 puolisten henkilöiden ohjeiden noudattamista

OHJEET PELAAJALLE:
-  Harjoituksiin ei saa tulla sairaana (yskä, nuha, 
 aivastelu, kuume) 
-  Älä tule harjoituksiin, jos perheesi jäsen 
 sairaana (flunssa/vast.) 
-  Älä tule harjoituksiin, jos on epäilys perheen tai 
 itsesi altistumisesta Korona -virukseen
-  Pese kädet ennen harjoituksia ja harjoituksien 
 jälkeen 
-  Halliin sisään 10min ennen oman vuoron 
 alkamista - nopeasti pelivarusteiden vaihto, 
 jotta harjoitukset päästään aloittamaan ajallaan
-  Työnnä hallin ovi auki olkapäällä/kyynärpäällä, 
 älä koske siihen paljaalla kädellä
-  Jos yskit, niin tee se hihaan 
-  Älä koske toisten pelaajien varusteisiin käsilläsi 
 (pullot, pallot, vaatteet) 
-  Älä koske toisiin pelaajiin käsilläsi
-  Kuten normaaliaikana, älä tule halliin jalkapallo-
 kengissä, ne vaihdetaan harjoituksien alussa. 

OHJEET VANHEMMILLE: 
-  Kerratkaa kotona pelaajien ohjeet 
-  Harjoituksiin ei saa osallistua sairaana tai jos 
 pelaajalla on flunssaoireita
-  Jos pelaaja tai perheenjäsen on altistunut tai on 
 epäilys siitä, ei harjoituksiin saa osallistua 
-  Halliin sisälle saa tulla ainoastaan joukkueen 
 pelaajat + valmentajat + jojot + pienillä 
 tarvittavat huoltajat (ei sisaruksia, kavereita, 
 muita ylimääräisiä) 
-  Pelaajat halliin sisälle aikaisintaan 10 min ennen 
 oman joukkueen harjoitusten alkua.
-  Jokainen huoltaja ja perhe tekevät päätöksen 
 osallistuuko oma lapsi/nuori harjoituksiin 
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LVi-tarvikkeet  ●  asennukset  
● ilmalämpöpumput  ●  maalämpö

Mökkikausi käyntiin!

tervetuloa täyden palvelun LVi-liikkeeseemme!
189€
alk.

Kauppakeskus Itäväylä, Hamina
p. 05 2311 022, Avoinna ma-ke 7-16, to 7-17, pe 7-14

Oras Mökkihanat 
läpivirtaus-
lämmittimellä

- asennuspalvelu
- ilmalämpöpumput ja huollot
- Putkistojen uusiminen
- kaikki LVi-tarvikkeet heti 
  varastosta tai tilaamalla 
  1-3 arkipäivässä

(ovh 762,60)
340€
hintaan

Grundfos 
VesiautOMaatti 
JPB5 t 24L 775W 
- Laadukas
- RST
- Pitkä käyttöikä
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p. 05 2311 022, Avoinna ma-ke 7-16, to 7-17, pe 7-14

Oras Mökkihanat 
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lämmittimellä
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- ilmalämpöpumput ja huollot
- Putkistojen uusiminen
- kaikki LVi-tarvikkeet heti 
  varastosta tai tilaamalla 
  1-3 arkipäivässä

(ovh 762,60)
340€
hintaan

Grundfos 
VesiautOMaatti 
JPB5 t 24L 775W 
- Laadukas
- RST
- Pitkä käyttöikä
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ITÄVÄYLÄN
APTEEKKI
Puh. 05 345 5120

Av. ma-pe 8.30–18.00, la 9–14

– HELPPO TULLA LÄHELTÄ JA KAUKAA –

Teollisuuskatu 10 a, 49400 Hamina

OLEMME MYÖS MONIMERKKIKORJAAMO

Huolto 05 344 6700
Varaosat 05 344 7700

Haminan Pallo-Kissoissa tehdään ja on vuosien saatossa 
tehty erittäin laadukasta pelaajien kasvatus-, valmennus- 
ja kehitystyötä. HaPK:n juniorijoukkueet ovat menestyneet 
kilpailullisesti hämmentävän hyvin, eteenkin kun huomioi-
daan alueemme ikäluokkien koko ja sen myötä harrastajien 
määrät. Myös yksittäiset pelaajat ovat menestyneet erin-
omaisesti henkilökohtaisissa taitokilpailuissa alueellisella ja 
sm-tasolla.

Vuosien saatossa moni Haminan Pallo-Kissojen kasvat-
ti on edennyt omalla pelaajapolullaan erittäin pitkälle saa-
vuttaen menestystä aina maajoukkuetasolle saakka. Täl-
laisten pelaajien joukkoon kuuluvat haminalaiset Ellan Ar-
piainen ja Juuso Anttila. Juuso on edustanut Suomea poikien 
eri ikä-luokkamaajoukkueissa. Myös Ellan on saanut kutsu-
ja oman ikäluokkansa maajoukkueleiritykseen.

 

HaPK:n opeilla kohti huippua

Kuka olet ja minkä ikäinen? 
Juuso Anttila, 19v 

Milloin ja missä aloitit jalkapallon pelaamisen? 
HaPK:n nappulaliigassa 7-vuotiaana.

Missä HaPK joukkueessa olet pelannut? ja minkä ikäisek-
si asti?
HaPK 2002 pojissa pelasin 11-vuotiaaksi asti, kunnes siir-
ryin Kotkaan. Aika HaPK:ssa päättyi, koska joukkue hajosi ja 
uutta pelipaikkaa oli etsittävä muualta. 

Mikä on paras muistosi HaPK ajoilta?
Etenkin viimeisestä vuodesta Haminassa jäi todella hyvät 
fiilikset. Meillä oli melko hyvä joukkue ja pärjättiinkin ihan 
hyvin. Vuosi päättyi mukavasti Saimaa Cupin voittoon. Vaik-
ka kyseessä oli B-sarja, voittaminen tuntui hyvältä. 

Missä pelaat nyt? ja mitä pelipaikkaa?
KTP:n edustuksessa alkaa nyt minun 4. kausi. Pelipaikaksi 
on vakiintunut keskuspuolustaja. 

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia/tavoitteita 
sinulla on jalkapallon suhteen?
Ammattimainen ja 100% panostus jalkapalloon lähivuosina. 
Tavoitteena tulla vähintään hyväksi Veikkaus-liiga pelaajak-
si. Seuraavat 2-3 vuotta ovat merkittäviä uran suhteen. Jos 
kehitys ei jatku toivotulla tavalla, panostus siirtyy todennä-
köisesti opiskeluun.

Mitä terveisiä haluat lähettää kaikille 
haminalaisille nuorille?
Liikkukaa ja tehkää asioita, mistä tykkäätte! 

Kuka olet ja minkä ikäinen? 
Ellan Arpiainen, 16v

Milloin ja missä aloitit jalkapallon pelaamisen?
Aloitin pelaamisen HaPK:n nappulaliigassa eskarin jälkei-
senä kesänä. Innostuin kavereiden kanssa eskarifutista-
pahtumassa jalkapallosta. Nappulaliigan jälkeen siirryin 
joukkueeseen, kun meille 2004-2005 syntyneille sellai-
nen perustettiin. Eli 6-vuotiaana aloitin jalkapallon.

Missä HaPK joukkueessa olet pelannut? 
ja minkä ikäiseksi asti?
Olen pelannut HaPK:n tyttöjen joukkueessa 7 vuotta ja 
myös poikien 2004-2005 syntyneiden joukkueessa. Li-
säksi olin mukana 2003 syntyneiden poikien harjoituksis-
sa. HaPK:sa pelasin 14-vuotiaaksi asti, kunnes siirryin pe-
laamaan Kouvolaan KJP:n.

Mikä on paras muistosi HaPK ajoilta?
En pysty sanomaan yhtä ja ainutta parasta muistoa HaPK 
ajoilta, koska niitä on niin paljon. Meillä oli ihan mieletön 
yhteishenki HaPK:n tyttöjen joukkueessa, oltiin pelattu 
niin kauan yhdessä. Parhaita muistoja joukkueen kanssa 
olivat turnaukset ja leirit, oman joukkueen Harjun jalkapal-
loleirit Ravijoella ja Hesa-Cup turnaukset. Poikien joukku-
eesta hyviä muistoja on se, että minut otettiin joukkuee-
seen hyvin mukaan ja sain kovempia ja nopeampia pele-
jä kuin mitä tyttöjen peleissä oli. Mulla oli HaPK:ssa hyviä 
valmentajia ja halua kiittää heitä kaikkia etenkin maalivah-

tivalmentajia (Mikkoja), joiden opeista olen todella kiitolli-
nen. Tärkeää oli myös, kun meille tuli Haminaan halli, jonka 
takia pystyi treenaamaan kunnolla kesät talvet.

Missä pelaat nyt? ja mitä pelipaikkaa?
Siirryin täksi kaudeksi FC KTP:n naisten edustusjoukkuee-
seen. Pelipaikkani on maalivahti.

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia/tavoitteita 
sinulla on jalkapallon suhteen?
Tulevaisuuden suunnitelmia jalkapallon suhteen on pelata 
futista niin kauan kuin on mahdollista. Hain yhteishaussa 
urheilulukioon, jotta pystyisin paremmin yhdistämään ur-
heilun ja opinnot. Tavoitteenani on tehdä rakkaasta har-
rastuksesta ammatti ja kehittyä niin hyväksi kuin mahdol-
lista.

Mitä terveisiä haluat lähettää kaikille 
haminalaisille nuorille?
Liikkukaa ja kokeilkaa erilaisia harrastuksia, jotta löydät-
te omanne. Harrastuksissa saa uusia ystäviä ja mahtavia 
kokemuksia. Ilman kovaa treeniä ja mahtavaa tukiverkkoa 
ympärilläni en olisi saavuttanut kaikkea mitä nyt olen jal-
kapallon suhteen saavuttanut. Kiitos myös äidille ja isälle 
siitä, että he ovat olleet valmiita kuskaamaan ja sovittele-
maan omia aikataulujaan siten, että olen päässyt treenei-
hin eri kaupunkiin. 
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S-RAUTA | S-PUUTARHA, HAMINA
Teollisuuskatu 2

ma–pe 8–18, la 8–15

Airue-Tilit
040 5677384

Fredrikinkatu 3
PL 98

49401 HAMINA

Hamina-Traileri Ky
0400 676 427

Palveleva apteekki Haminan torin laidalla

Haminan I Keskus-Apteekki
Satamakatu 9, Hamina

puh. 05-3440 172

Palvelemme
ma-pe klo 8.30 - 20.00
la 8.30 - 15.00
Päivystysviikonloppuina
la 8.30 - 17.00
ja su klo 10.00 - 15.00
Päivystämme parillisen
viikon viikonloput

Puis tokatu 6, p uh. 05-344 5000
Avoinna: ma-p e 9.30–18.00, la 9–14

Haminan Palloiluhalli 
– tärkeä osa hyvinvoivaa Haminaa

HAMINAN PALLOILUHALLI PÄHKINÄNKUORESSA
-  Haminan Palloiluhalli Oy on Haminan Pallo-Kissat ry:n  
 omistama halliosakeyhtiö.
-  Halliosakeyhtiö ylläpitää vanhan raviradan alueella  
 Meltissä olevaa ylipainehallia.
-  Halli on valmistunut vuodenvaihteessa 2014-2015
-  Hallin sisäpinta-ala 70m x 51m ja korkeus on 18,5m
-  Pääkentän koko 60m x 45m, pääkentällä kaksi
  juniorikenttää, mitat 45m x 28m
-  Hallin päädyssä lämmittely- ja taitoharjoittelualue 
 6 m x 45 m
-  Samaan aikaan hallissa voi harjoitella 1–4 joukkuetta  
 tai liikuntaryhmää
-  Pelialusta uusimman sukupolven keinojalkapallo- 
 nurmi CCGrass V60
-  Jalkapallomaalien lisäksi hallissa on taito- ja 
 lajiharjoitteluvälineitä sekä kuntopiiriharjoitteluun 
 soveltuvia apuvälineitä
-  Hallin yhteydessä on huoltorakennus, jossa käytettä- 
 vissä kaksi pukukoppia peseytymis- ja WC-tiloineen
-  Halli soveltuu jalkapallon lisäksi monipuolisesti eri 
 lajien ja liikuntamuotojen harjoitteluun

Haminassa ja Haminan Pal-
lo-Kissoissa tunnistettiin 
jo 1980-luvulla tarve jal-
kapallon talviolosuhteiden 
harrastamisen kehittämi-
seen. Seuramme joukku-
eet pääsivät yleensä touko-
kuun loppuvaiheessa har-
joittelemaan joukkuepeliä 
nurmialustalle, kunnes ne 
suljettiin syyskuun ½-välin 
aikoihin. Haminalaiset jalka-
palloa harrastavat lapset ja 
nuoret olivat tässä suhtees-
sa eriarvoisessa asemassa. 

Tultaessa 2010-luvulle 
teki Haminan Pallo-Kisso-
jen silloinen hallitus päätök-
sen toteuttaa välttämätön 
olosuhteiden parantami-
nen seuran omana projek-
tina. Projektin avainhenki-
löillä Jari Tulokkaalla, Seppo 
Postilla ja Veli-Matti Harti-
kaisella alkoivatkin kiireiset 
ajat. Mistä saataisiin maa-
ala ? Millainen hallin tulisi ol-
la ? Miten hallin rakentami-
nen tapahtuu ? Miten pieni 
seura pystyisi rahoittamaan 
yli 700 000€ hankkeen ? Ei-
vät aivan yksikertaisia kysy-
myksiä ratkaistavaksi. Val-
tavan työmäärän jälkeen 
kaikkiin kysymyksiin oli löy-
detty ratkaisu ja palloiluhalli 
valmistui käytettäväksi vuo-
den 2014 lopussa. Palloilu-
hallissa on sen jälkeen pi-
detty tuhansia harjoituksia 
ja pelattu lähes 700 ottelua. 
Käyntikertoja on ollut arvi-
on mukaan yli 300000, jois-
ta merkittävä osa ulkopaik-
kakuntalaisia. Vierailijat ovat 
aina vuolaasti kehuneet Ha-
minaa hienoista olosuhteita.   

Haminan 
Palloiluhallin 
merkitys Haminan 
Pallo-Kissoille 

Haminan Pallo-Kissojen 
juniorijoukkueiden ja -pe-
laajien toiminnalle halli on 
merkinnyt turvallista har-

rastusympäristöä ja toimin-
nan laadun paranemista. 
Loukkaantumiset ovat vä-
hentyneet, pelaajamme ovat 
menestyneet hienosti taito-
kilpailuissa ja joukkueiden 
tulokset kesäkauden sar-
joissa ovat olleet hämmen-
tävän hyviä. Hallin myötä 
on yksittäisillä haminalaisil-
la lapsilla tasavertainen läh-
tökohta tavoitella unelmia 
suurista stadioneista. 

Harmillinen asia HaPK:n 
harrastajien ja lasten perhei-
den kannalta ovat kasvaneet 
harrastamisen kustannuk-
set. Seuramme harjoitus-
vuoromaksut ovat normaa-
livuotena noin 50 000 - 60 
000 euroa. Jos käyttövuo-
roista ei saada tuloja, ei pal-
loiluhallin ylläpitäminen ole 
mahdollista. HaPK:ssa har-
rastavat lapset ja nuoret se-
kä heidän perheensä ovatkin 
tässä suhteessa kovin eriar-
voisessa asemassa verrat-
tuna muihin Kymenlaakson 
joukkuelajeihin. Yksittäisen 
jalkapallojuniorin harrastus-
kustannuksien näkökulmas-
ta onkin erittäin tärkeää to-
teuttaa seuran sekä jouk-
kueiden varainhankintaa. 
Olemme seurassamme hy-
vin kiitollisia kaikille tukijoil-
lemme ja sponsoreille tues-
ta lasten ja nuorten harras-
tamiselle.

Hallin merkitys 
Haminalle 
ja liikunnan 
harrastajille 

Yhteisistä varoista ja nii-
den käytöstä tulee jokaisen 
olla kiinnostunut, erityises-
ti näin kuntavaalienkin lä-
hestyessä. Haminan kau-
punki sijoitti tähän liikunta-
paikkahankkeeseen vuonna 
2014 yhteensä 190000€. 
Päätöksen tekeminen ei va-
ramaankaan ollut helppoa, 
mutta jälkikäteen tarkastel-

tuna Haminalle taloudelli-
sesti viisasta. Liikuntapaik-
ka on ollut käytössä yh-
teensä 7 vuoden ajan, joten 
tehdyn kertasijoituksen arvo 
on kaupungille toistaiseksi 
ollut noin 27000€ vuodes-
sa. Onnistunut investointi, 
joka ei ole aiheuttanut ve-
ronmaksajille kiinteitä yllä-
pidosta johtuvia vuosittaisia 
kuluja. Myös vetovoimateki-
jänä Haminan Palloiluhallin 
merkitys on kiistaton. Kuu-
lumme tämänkin tarjonnan 
osalta maailmanluokan pik-
kukaupunkien joukkoon.

Myös muille kuin jalka-
palloilijoille on palloiluhallin 
olemassaolo ollut erinomai-
nen asia. HaPK:n ostaessa 
harjoitusvuoronsa palloilu-
hallista, vapauttaa se loka-
kuussa - toukokuussa 20-
30 viikkotuntia jaettavak-
si kaupungin liikuntatiloista 
niitä tarvitseville. Uskom-
me, että näin toivovat kaikki 
tahot asioiden olevan myös 
tulevaisuudessa. 

 
Kesäkuussa tullaan jälleen 

valitsemaan 43 haminalais-
ta yhteisvastuullista ihmistä 
tekemään päätöksiä kaik-

kien haminalaisten hyväksi 
ja eduksi. Olemme Haminan 
Pallo-Kissoissa vakuuttu-
neita, että myös seuraavan 
neljän vuoden aikana on 
Haminan palloiluhallin tär-
keä merkitys kaupungille ja 
kuntalaisille tiedostettu ja 
tunnustettu. Pragmaattiset 
panostus- ja hyötysuhdear-
vioinnit ovat päätöksille ta-
vattoman hyviä apuvälinei-
tä erityisesti jos kysymys on 
elinvoimasta sekä kuntalais-
ten hyvinvoinnista ja terve-
ydestä.

Tulevaisuus 
haasteena

Haminan palloiluhallin tal-
vikausi lähenee loppuaan 
ja valmistaudumme kesän 
huoltotoimenpiteisiin ristirii-
taisin tuntein. Takana on sul-
kujen ja rajoituksien johdosta 
kaksi taloudellisesti erittäin 
vaikeaa toimintakautta. Mi-
ten halli selviää laskuistaan, 
kun tuloja ei ole ollut riittä-
västi ? Onko halli enää käy-
tössä syksyllä 2021 ? Täs-
tä epävarmuudesta johtuen 
Haminan Pallo-Kissat tulee 
tekemään käyttövarausesi-
tyksiä Haminan muihin sisä-
liikuntatiloihin talvikaudek-
si 2021-2022, varmuuden 
vuoksi. HaPK:ssa emme ha-
lua nähdä tilannetta, jossa 
jalkapallolapsilla ja –nuorilla 
ei olisi paikkaa harrastami-
seen. Toivottavasti olemme 
tässä ylireagoinnissa täy-
sin väärässä ja saamme jol-
lain vielä tunnistamattomal-
la tavalla löydettyä ratkaisun 
avoimiin kysymyksiin.

Petri Härkönen,  
Haminan Palloiluhallin Oy 

puheenjohtaja
Mika Haikala, 

Haminan Pallo-Kissat ry 
puheenjohtaja
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HaPK-joukkueet 2021

 

 

T09-10
Alarivi vas.: Jenna Alho (valmentaja), Helmi Laiti-
la, Henny Wikström, Sanni Toikka, Veera Jauhiainen, 
Maija Miettinen, Minea Satosaari (valmentaja)

Keskirivi vas.: Enni Vuorinen, Lili Koskimies, Maija 
Honkanen, Hertta Laitila, Ilona Turu, Heidi Leppämäki 
(joukkueenjohtaja, huoltaja)

Ylärivi vas.: Eerika Piilola, Miiju Leppämäki, Petra Sil-
vennoinen, Manta Suntio, Tero Salonen (joukkueen-
johtaja) 

Kuvasta puuttuu: apuvalmentaja Miikka Koljonen

Alarivi vas.: Jojo/valmentaja Taru Hotari, Anton Taa-
vila, Justus Tuomi, Oiva Huikko, Mikael Kontinen, 
Alex Jauhiainen, Onni Kosarev

Keskirivi vas.: Otto Niemelä, Lassi Korhonen, Veik-
ko Siira, Miro Rissanen, Sisu Penttilä

Ylärivi vas.: valmentaja Panu Huikko, valmenta-
ja Erkki Muranen, Antto Kivelä, Saku Metsälä, Pet-
ja Suomalainen, Daniel Suokas, Mikael Karhu, val-
mentaja Samuli Kontinen, valmentaja Marko Lep-
pänen

Kuvasta puuttuu: Anataoli Bolshakov

P13-14
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HaPK-joukkueet 2021

Metsäteollisuuden tuotteisiin 
erikoistunut kuljetusalan yritys 
Toiminta-alueena Etelä- ja Keski-Suomi

Ota yhteyttä ja kysy lisää luotettavista 
ja ammattitaitoisista palveluistamme!

JM Metsänen Oy • Puuropytyntie 21, 49410 Poitsila
puh. 040 549 4810 • jm.metsanen@mfs.fi • www.metsanenyhtiot.fi

T08-09
Alarivi vas.: Tuuli Kriktilä, Minea Urpalainen

Keskirivi vas.: Aliisa Koistinen, Tessa Ihalainen, Darja 
Vehviläinen, Tessa Suni

Ylärivi vas.: jojo Hanna-Kaisa Suni, Eerika Mattila, 
Elena Kalinskaja, Viivi Ihalainen, Charlotte Campbell, 
Marianne Junkkari, joukkueen päävalmentaja Paavo 
Kriktilä.

Kuvasta puuttuu: Valmentaja Jukka-Pekka Hovi, 
Rahastonhoitaja/huoltaja Anne Urpalainen ja 
Huoltaja Anu Cross

Alarivissä vas.: Valmentaja Tuomas Tuukkanen, On-
ni Kujala, Elias Järvinen, Topias Kauppila, Eero Kes-
kiaho, Niko Harju, Niilo Posti, Lari Hankanen, val-
mentaja Mika Hanski

Keskirivi vas.: Matias Miettinen, Veikko Saikkonen, 
Viljam Wikström, Topi Rikkola, Jonah Hanski, Nii-
lo Roti

Ylärivissä vas.: Valmenta Mikko Saikkonen, Leo Ris-
tola, Kalle Tuukkanen, Arnas Ruibys, Leevi Tuukka-
nen, Onni Raasu, Lenni Porkka, Elias Seppälä, val-
mentaja Janne Kujala

Kuvasta puuttuu: 
joukkueenjohtaja Kimmo Jauhiainen

P12



8 KISSA-SANOMAT 2021

HaPK-joukkueet 2021

P06-07

Alarivi vas.: Valmentaja Tuomas Tuukkanen, Elia 
Suurnäkki, Peetu Laukkarinen, Joseph Obadiah, Ji-
mi Ritola, Denis Bykov, Luka Schulz, Edvard Berk-
hald, Nooa Sundberg, Samuel Laiho

Keskirivi vas.: Joukkueen Johtaja Oskari Sairanen, 
Päävalmentaja Ari Schulz, Santtu Marttila, Miro Aa-
tola, Miko Aatola, Jeremias Liikola, Niilo Sairanen, 
Elvin Hovi, Nuutti Niemelä

Takarivi vas.: Sampo Tuukkanen, Justus Kotola, Jes-
se Kasila, Jesper Kotola, Vertti Niemi, Leevi Korho-
nen, Valmentaja Iiro Suurnäkki

Kuvasta puuttuu: Vili Pasanen

P09-10
Alarivi vas.: Daniel Schulz , Sampo Vierikko , Aleksi 
Takanen, Topi Suurnäkki, Esko Rongas, Aapeli
Koistinen, Pyry Seppälä, Lauri Jokimies, Milo Mon-
tonen, Juuso Tiitta

Keskirivi vas.: Valmentaja Ari Schulz, Patrik Här-
könen, Nikita Riattel , Igor Kozlov, Timi Hankanen, 
Rasmus Kaitainen, Reima Pakkanen, joukkueen-
johtaja Sami Vierikko

Ylärivi vas.: Valmentaja Tommi Kaitainen, Tuukka 
Laaksonen, Aleksi Kytölä, Aleksi Hämäläinen, Ro-
ni Metsola, Vladimir Avramov, päävalmentaja Pet-
ri Härkönen

Kuvasta puuttuu: Erik Sohlman, Jaakko Kauppi-
nen, Nuutti Ylikoski, Luka Ruoppa ja valmentaja 
Antti Takanen 

P11

Alarivi vas.: Mikhail Efimenko, Juuso Kauppila, Jere 
Hakala, Samu Korjus, Miska Dufva, Aslak Rovanpe-
rä, Panu Piispa, Eemiel Hovi 

Keskirivi vas.: Ville Joukainen, Vilho Siljander, Jer-
mu Harju, Aaro Suur-Uski, Ilari Laakso, Sami Hieta-
nen, Henry Kolsi, Rasmus Härkönen

Takarivi vas.: Jussi Kauppila (valmentaja), Mikko 
Laakso (joukkueenjohtaja), Petri Harju (pääval-
mentaja), Ari Mäenpää (päävalmentaja)

Kuvasta poissa: Lauri Aalto, Vilho Kauppinen, Jiri 
Kauranen, Onni Kirkkopelto, Tuomas Laitinen, Da-
niel Muurman, Aapo Nätkinniemi, Toivo Nätkin-
niemi, Paavo Puhakka, Sauli Pyysalo, Patrik Sohl-
man ja Joel Viitala, Petri Härkönen (valmentaja), Ja-
ni Nätkinniemi (valmentaja) ja Janne Korjus jouk-
kueenjohtaja

Riitta Kylmälä, Isoympyräkatu 9
Puh. 05- 344 014
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Hyvää
huomenta
Hyvä huomen 
kasvaa puussa 
ja puutuotteissa.

SÄHKÖRYHMÄ
MUUKKA OYMUUKKA OY

WWW.MUUKKA.FI

Syksyllä 2017 sain puhelun vanhalta tutulta ”Hei! Kuulin, et-
tä olet takaisin Haminassa. Haluutko lähtä mukaan valmen-
tamaan Haminan pallokissojen tyttöjunioreita?” Näin lyhy-
käisyydessään kuului Mika Haikalan, HaPK puheenjohtajan 
puhelu, josta kaikki alkoi. Opiskelin juuri viimeistä vuotta lii-
kuntatieteiden maisteriksi eli liikunnan opettajaksi ja olin 
muuttanut takaisin Haminaan.

Oman jalkapalloharrastukseni aloitin aikanaan Helsingis-
sä, mutta se jatkui HaPK:n junnujen riveissä aina lukioikäi-
seksi asti, jolloin suuntasin lukioon naapuri kaupunkiin ja KT-
P:n riveihin pelaamaan. KTP:ssä pelasin aina naisten joukku-
eeseen asti, kunnes erotuomarointi vei voiton pelaamisesta 
ja vei minua niinkin pitkälle kuin naisten liigaan asti. 

Loukkaantumisen myötä olin sivussa jalkapallokuvioista 
useamman vuoden ajan. Mikan puhelun aikoihin ikää oli mit-
tarissa jo lähemmäs kolmekymmentä vuotta, joten koin et-
tei minusta ollut enää tuomariksi tai pelaajaksi. Puhelu kui-
tenkin herätti kiinnostukseni valmentamisesta ja päätinkin 

käydä katsomassa tyttöjen harjoituksia. Ja siitä se 
sitten lähtikin, uusi ”aluevaltaus” jalkapallon paris-
sa.

Mukaan harjoituksiin –
valmentajan arkea

Ensimmäinen talvi ja kevät oli osaltani uuden 
opettelua ja koska opinnot veivät vielä paljon ai-
kaa, pääsin mukaan harjoituksiin vain kerran vii-
kossa. Aluksi harjoitusten sisältö koostui harjoit-
teista, joita muistin omalta pelaaja-ajaltani. Toin 
mukanani varsinkin erilaisia tekniikkaharjoittei-
ta, joita joukkue ei ollut aiemmin paljoa tehnyt. Ty-
töt kehittyivätkin huimasti ennen kauden alkua ja 
pallonhallintataidot paranivat. Kauden alkaessa oli 
taas ilmassa sitä vanhaa pelipäivä jännitystä, jota 
olin kokenut aikanaan omina pelipäivinä. Valmen-
tajana myös pelitapahtumat toivat uusia haasteita 

mukanaan. Milloin piti piirtää itse Ruissalon nur-
melle pelikentän rajat ja milloin houkutella van-
hempia pitämään kioskia. Näitä ei itse pelaajana 
tullut ajateltua, että mitä kaikkea taustalla ta-
pahtuu, jotta saadaan onnistunut pelitapahtu-
ma.

Minulla ei siis ole ollut valmentamaani jouk-
kueeseen muuta sidosta kuin palo lajiin. Toi-
voinkin valmentamisen tukevan omaa tule-
vaa työtäni liikunnanopettajana ja pääseväni 
osallistumaan Palloliiton valmentajakoulutuk-
siin, jotta pääsen kehittymään myös valmentajana. On-
han valmentaminen täysin eri asia kuin opettaminen. To-
sin liikunnanopettajana osaan antaa pelaajille palautetta, 
opettaa uusia pelaajia potkutekniikassa sekä organisoi-
maan erilaisia turnaustapahtumia yms.

Viime vuosien aikana olen pitänyt viikkotasolla kah-
det harjoitukset tytöille ja lisäksi osallistunut peleihin 
ja turnauksiin. Omaa aikaa on siis kulunut tähän har-
rastukseen useita satoja tunteja ja vaatinut joustamis-
ta myös omalta perheeltäni. Milloin olen vaatinut au-
toamme käyttööni pitkälle pelimatkalle, ottanut poikaa 
mukaan harjoituksiin tai peleihin tai tilittänyt kotona 
miehelle, kuinka ärsyttää vanhempien saamattomuus. 
Ilman omaa paloa lajiin ja tyttöjen innostusta lajia koh-
taan ei tätä ”työtä” jaksaisi. Haluan nostaa myös hat-
tua meidän valmennustiimille ja jojoille, joiden kanssa 
työskentely on ollut antoisaa ja saanut samalla tutus-
tua uusiin samanhenkisiin ihmisiin. Kun taustajoukoilla 

on hyvä meininki, kantaa se myös hedelmää itse valmenta-
miseen. Tämä puolestaan näkyy tuloksena kentällä ja par-
haimmillaan siinä, että joukkueeseen virtaa uusia pelaajia.

Viime kauden jälkeen jäin hetkeksi äitiyslomalle valmen-
tamisesta. Kauden viimeisen pelin jälkeen kaikki tunteet 
purkautuivat. On ollut aivan ihanaa valmentaa kolme vuotta 
tyttöjä ja samalla nähnyt heidän kehittyvän. On ollut myös 
hienoa huomata, että seuramme, joka pyörii täysin vapaa-
ehtoisten valmentajien voimin, pystyy taistelemaan isojen 
seurojen ammattilaisvalmennuksessa olevien joukkueiden 
kanssa ja vielä jopa voittamaan heitä. Koen voivani kunnial-
la jatkaa myös oman sukuni perinteitä kissojen riveissä jo 
kolmatta sukupolvea ja kantaa ylpeydellä HaPK lippua kor-
kealla.

Suvi Pakkanen
T08-09 joukkueen  

valmentaja 2017-2020 ja  
HaPK hallituksen jäsen

Valmentajan polku
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Haminan palveleva
RAUTAKAUPPA

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Puh. (05) 3454 025

HAMINAN AUTOKORJAAMO OY
palveleva ammattilainen

Puh. 010 322 9300

RENGASTYÖT - RENGASHOTELLI - ALUVANTEET

Teollisuuskatu 4, Hamina
p. 05-344 8700, myynti@cr-renkaat.fi

Ammattitaidolla 
rengasasiasi hoitaa

AIDOSTI PAIKALLINEN RENGASLIIKE!

Turvalliset 

KESÄRENKAAT
Sinulle sopivaan 

hintaan!

- uskomaton hinta/laatusuhde
- 150 eri kokoa suoraan varastosta

LAAJENSIMME 
RENGASHOTELLIA,

TERVETULOA!

Karhunpesä Ky
Hamina

Mikä on kovin juttu suo-
malaisessa jalkapallossa? 
Huuhkajien ja Helmarien 
lento arvokisoihin? Futsal-
maajoukkueen upeat esi-
tykset? Sukupolvien unelma 
on toteutunut ja toiveet jo-
pa ylittyneet. Silti isossa ku-
vassa kovin juttu taitaa olla 
lukema 1,25 miljardia euroa. 
Se on suomalaisen jalka-
pallon harrastamisen ar-
vo suomalaiselle yhteiskun-
nalle - yhdessä vuodessa. 
Tämä syntyy säästöinä ter-
veydenhuoltokuluissa, suo-
rina talousvaikutuksina se-
kä säästöinä sosiaalikuluis-
sa ja -etuisuuksissa. 

Mistä on 
kysymys?

Vuonna 2019 Suomes-
ta tuli yksi maista, jos-
sa yhteistyössä UEFAn 
kanssa toteutettiin UEFA 
SROI-mallinnus. (Social Re-
turn on Investment). UE-
FA SROI -mallinnus on työ-
väline, jolla mitataan jalka-
palloon sijoitetun pääoman 
sosiaalista tuottoa. Mallin-
nuksessa on hyödynnetty 
laajasti asiantuntijoita sekä 
tutkimustietoa, ja ensi ker-
taa suomalaisen jalkapal-
lon arvo voidaan todentaa. 
Jalkapallon vuotuinen vai-

Jalkapallo yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus on valtava

kuttavuus Suomessa on siis 
peräti 1,25 miljardia euroa. 
Suomessa laskelmassa on 
huomioitu 136 000 rekiste-
röityä pelaajaa.

UEFA SROIn mukaan jal-
kapallo tuo vuosittain suo-
malaiseen terveydenhuol-
toon 349 miljoonan euron 
säästöt muun muassa alen-
tamalla riskiä sairastua sy-
dän- ja verisuonitauteihin, 
tyypin 2 diabetekseen, syö-
pään ja mielenterveysongel-
miin. Lajin sosiaaliset hyödyt 
ovat yli 456 miljoonaa huo-
mioiden vapaaehtoistyön 
arvo, koulutustulokset, syr-
jäytymisen ennaltaehkäisy 
ja rikollisuuden lasku. Lisäk-
si jalkapallon suorat vaiku-
tukset Suomen taloudelle 
ovat yli 447 miljoonaa eu-
roa jalkapalloperheen har-
rastustoimintaan liittyvänä 
kulutuksena ja olosuhteisiin 
liittyvinä rakentamisen tuot-
toina ja työpaikkoina.

Jalkapallo tuo merkitys-
tä ihmisten arkeen elämys-
ten kautta, opettamalla 
kunnioitusta kanssaihmisiä 
ja peliä kohtaan. Jalkapallo 
joukkueurheilulajina korreloi 
tutkitusti opiskelutuloksiin 
ja parantaa itsetuntoa se-
kä itseluottamusta etenkin 
tyttöjen keskuudessa. Jal-

kapallo ylittää sukupuol-
ten, etnisen taustan, kielen 
ja uskonnon rajat. Se luo va-
paaehtoisten ja palkattujen 
työntekijöiden verkoston, 
jonka palvelukset yhteisölle 
tuovat selkeää tuottoa yh-
teiskunnalle ja merkitystä 
ihmisten elämään.

Työ tehdään 
seuroissa

Maajoukkueiden menes-
tys on mediassa usein ulos-
päin näkyvä osa lajia. Valta-
osa työstä tehdään jalkapal-
loseuroissa – lähes 100 000 
vapaaehtoisen ja kasvavan 
ammattilaisjoukon voimin. 
Tästä kuuluu myös iso kii-
tos Haminan Pallo-Kissoille. 
Työ omassa toimintaympä-
ristössä on arvokkaampaa 
kuin moni osaa edes ajatel-
la, myös euroissa. 

Kaikkea hyvää ei voi eikä 
pidä mitata rahassa, mut-
ta on hienoa, että jalkapal-
lon harrastamisen arvo yh-
teiskunnalle voidaan näyt-
tää myös euroissa. UEFA 
SROI -mallinnus on työkalu 
valtakunnalliseen ja paikal-
liseen vaikuttamiseen tutki-
tun tiedon avulla. Mallinnuk-
sen tavoitteena on osoittaa 
kuinka jalkapallo edistää ih-
misten hyvinvointia ja ter-
veyttä suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Investointi 
jalkapalloon on sijoitus suo-
malaisten hyvinvointiin. Tätä 
ei kannatta myöskään kun-
tavaaleissa 2021 valittavi-
en päättäjien jättää huomi-
oimatta. 

Vuoden 2021 aikana mal-
lia laajennetaan myös pai-
kalliseksi ja seurakohtai-
seksi. Pilottiseuroista on jo 
esimerkkejä: HJK 35,9 mil-
joonaa, VJS 12,5 miljoonaa 
ja JäPS 8,5 miljoonaa euroa. 
Kovia lukuja.

Uskon, että mallinnus ja 
esitytetyt luvut toimivat laa-
jemmin avauksena yhteis-
kunnalliselle keskustelulle 
siitä, mikä voimavara liikun-
ta ja urheilu ovat Suomelle 
ja suomalaisille. Kiitos vie-
lä kaikille teille, jotka teet-
te Haminassa työtä lasten, 
nuorten ja perheiden hyvin-
voinnin eteen.

Taneli Haara
Aluepäällikkö,  

seurakehityspäällikkö
Suomen Palloliitto

Merikatu 6 B, 49400 Hamina 
www.uusiautohuolto.fi   

Puh. 020 7799 802
Palvelemme ark. klo 7.30–17.00
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Kirjanpitopalvelut

TILITOIMISTO A-VIISI KY
Puistokatu 4
49400 Hamina
Puh. 05 355 7260

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset

WWW.ROSEPRINT.FI

ROSEPRINT OY
Hamina - Helsinki - Lappeenranta
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HaPK Edustus ry:n mies-
ten joukkue valmistau-
tuu parhaillaan ennemmin 
tai myöhemmin alkavaan 
Kolmosen kauteen erittäin 
vaikean talven jälkeen. Tal-
vikausi on sujunut erinäis-
ten koronarajoitusten var-
jossa ja normaali valmis-
tautuminen kilpailukauteen 
ei ole ollut mahdollista. 
Joukkue ei ole mm. pelan-
nut yhtäkään ottelua seit-
semään kuukauteen,joten 
lähtökohdat uuteen kau-
teen ovat haastavat.

Kaudelle 2020 paljon 
muuttunut ja nuorentu-
nut joukkue jatkaa kaudel-
la 2021 Saku Halosen ko-
mennossa ja myös pelaa-
jisto on lähestulkoon sama 
kuin edellisellä kaudel-
la.  Muutamia uusia kas-
voja on tullut mukaan ja 
vastaavasti jäänyt myös 
pois, mutta muutokset ei-
vät ole isoja. HaPKedus-
tuksella on tälläkin kaudel-
la erittäin nuori joukkue ja 
yli puolet joukkueen pelaa-
jista on vielä juniori-ikäisiä, 

HaPKedustus ry:n miesten 
joukkue lähtee uuteen kauteen 
vaikean talven jälkeen

alle 20-vuotiaita pelaajia. 
Viime kaudella joukkue si-
joittui sarjassa seitsemän-
neksi ja se oli paras sijoi-
tus moneen vuoteen. Aika 
näyttää, mihin kissaryh-
män rahkeet riittävät alka-
valla kaudella.

Kolmosen lohkoon kuu-
luvat HaPK:n lisäksi STPS 
(Savonlinna), IPS (Imat-
ra), RPS Lions (Ruokolah-
ti), Kultsu FC (Joutseno), Li-
ry (Lappeenranta), FC LaPa 
(Lappeenranta), PeKa/KyPa 
(Kotka), KJP (Kouvola), Sa-
vU (Mikkeli), Ri-Pa (Ristii-
na) sekä Union Plaani (Hei-
nola). Vielä tätä kirjoitetta-
essa ei ole tietoa, milloin 
sarjakausi pääsee vauhtiin. 
Paras arvaus tällä hetkellä 
on, että aikaisintaan tou-
kokuun puolivälissä.

Sopimuspelaajat 2021: 
Tomi Kopra, Tim Räihä, At-
te Henriksson, Jonathan 
Kuva, Teemu Pellinen, Uku 
Tikerpuu, Lauri Ahola, Veeti 
Klingberg, Anton Talsi, Juho 
Kiiski, Onni-Aaron Turkia, 

Joona Pasi, Ilmari Kontu-
nen, Janne Hannula, Jonne 
Hannula, Mamet Mula, Ca-
ner Mula, Olli Kokkonen, Si-
mo Matilainen, Matias Ol-
li, Markus Lautala, Jani Jo-
kela, Mathew Nelson, Abdo 
Jamshir

Valmennus: 
Saku Halonen
Ari Mäenpää 
Mika Kokkonen 
Sami Sahala
Joukkueenjohto: 
Susanna Hannula
Huoltajat: 
Marko Kujala 
Vesa Räihä

HaPKedustus ry miesten 
joukkueen päävalmentaja 

Saku Halonen

HAMINALAISET
LAPSET JA NUORET

KIITTÄVÄT

Strömberg
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· KULTAMERKKI
Helmi Laitila
Miko Aatola
Miro Aatola
Luka Schulz

· HOPEAMERKKI
Peetu Laukkarinen
Edvard Berkhald
Jimi Ritola
Leevi Korhonen

Elia Suurnäkki
Niilo Sairanen
Daria Vehviläinen
Sisu Hakulinen
Rasmus Kaitainen
Konsta Koskimies

· PRONSSIMERKKI
Niilo Posti
Denis Bykov
Samuel Laiho

Joseph Obadiah
Sampo Vierikko
Minea Urpalainen
Daniel Schulz
Aapeli Koistinen
Marianne Junkkari
Miska Dufva
Eerika Mattila
Onni Kirkkopelto

Kehittynein Juniori Miska Dufva
Tyttö-junioritykki Aada Kauppila
Poika-junioritykki Luka Schulz
Seuran positiivisin pelaaja Aslak Rovanperä

Juniori taistelija  Rasmus Kaitainen
Fair Play pelaaja  Erik Sohlman
Paras tyttöjuniori  Maiju Tarvonen
Paras poikajuniori  Maiju Tarvonen

SEURAN PALKITUT PELAAJAT

Joukkue palkinnot

Tehdään  
yhdessä

puhtaampi  
ympäristö

www.kymenlaaksonjate.fi

Kymenlaakson Jäte Oy 
Ekokaari 50 
46860 Keltakangas

ISÄNNÖINTI HILLO OY
ISA

Helsingintie 1 A, 49460 Hamina
PL 20, 49411 Poitsila
Puh. ( 05) 3402 400

Haminan Pallo-Kissojen juniorikauden päätöstilaisuus pidettiin tiistaina 10.11.2020
Haminan Palloiluhallilla. Kuvassa seuran paikalla olleita junioripelaajia.

HaPK:n palkitut juniorit 2020

JOUKKUE  TSEMPPARI  FAIR PLAY PELAAJA  KEHITTYNEIN JUNIORI  TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
P12  Onni Kujala  Kalle Tuukkanen  Lari Hankanen  Leo Ristola
T10-12  Helmi Laitila  Lili Koskimies  Veera Jauhiainen  Henny Wikström
P11  Peetu Laukkarinen  Niilo Sairanen  Miro Aatola  Elia Suurnäkki

JOUKKUE  PARAS PELAAJA  FAIR PLAY PELAAJA  KEHITTYNEIN JUNIORI  TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
P09-10  Rasmus Kaitainen  Jaakko Kauppinen  Juuso Tiitta  Patrik Härkönen
T08-09  Minea Urpalainen  Aliisa Koistinen  Tessa Ihalainen  Marianne Junkkari
P08  Sisu Hakulinen  Henry Kolsi  Justus Laukkarinen  Eemiel Hovi
P07  Jiri Kauranen  Rasmus Härkönen  Daniel Muurman  Ilari Laakso
T05-07  Eerika Mattila  Minea Hendriks  Enna Kauppila  Henni Hakulinen
P06  Jermu Harju  Aaro Suur-Uski  Aslak Rovanperä  Samu Korjus

HaPK:n
Taitokilpailut 2020
Joukkueen menestymi-
sen taustalla ovat joukku-
eeseen kuuluvien pelaajien 
pelikäsitys, fysiikka ja tai-
to. Vuosittainen pelikauden 
päättyessä toteutettavat 
taitokilpailut ovat mainio 
mahdollisuus saada palaute 
omasta osaamista ja ennen 
kaikkea omasta kehittymi-
sestä verrattaessa tuloksia 
edellisen vuoden tuloksiin.

Suomen Palloliiton taito-
kilpailusääntöjen mukaan 
taitokilpailuihin on mahdol-
lista osallistua 13-vuotiaat 
ja sitä nuoremmat pelaa-
jat. Taitokilpailuissa on kaik- Haminan Pallo-Kissojen 

hallinnossa ja joukkueiden 
tausta-aikuisina toimi kau-
delle 2020 yhteensä 69 re-
kisteröityä vapaaehtois-
ta tausta-aikuista. Rekis-
teröiden toimihenkilöiden 
ja muissa rooleissa olevien 
kymmenien aikuisten panos 
lasten sekä nuorten harras-
tamisen tukena on seura-
toiminnan sekä laadukkaan 
harrastamisen tukena kor-
vaamatonta.

kiaan kuusi lajia: Ponnautte-
lu, syöttö, pujottelu, kulje-
tus-laukaus, pusku (alkaen 9 
v) sekä pituuspotku (alkaen 
12 v). Palloliiton virallisten 
sääntöjen mukaisesti on tai-
tokilpailujen suoritusten pe-
rusteella pelaajien mahdol-
lisuus saavuttaa ikä-luokit-
tain taitomerkkejä.

Haminan Pallo-Kissojen 
taitokilpailuihin 2020 osal-
listui kokonaisuudessaan 
60 innokasta junioripelaa-
jaa, joista ikä-luokittain pal-
kittiin kolme parhaan tulok-
sen saavuttanutta.

SUOMEN PALLOLIITON TAITOMERKKIIN OIKEUTTAVAN 
TULOKSEN SAAVUTTIVAT:

HaPK:n palkitut 
toimihenkilöt 2020

Toimihenkilöiden kauden 
päätöstilaisuudessa palkit-
tiin:
Vuoden valmentaja
Ari Schulz
(Pojat 11)
Vuoden jäsen
Mikko Laakso
(Pojat 06-07)
Vuoden Joukkue 
Pojat 06-07
Puheenjohtajan pytty 
Sami Vierikko
(Pojat 09-10)

Kuvassa herrat ovat järjestyksessä: Ari Schultz, Mikko Laak-
so, Sami Vierikko


