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Jo 70 vuotta hyvässä seurassa!Jo 70 vuotta hyvässä seurassa!

Haminan Pallo-Kissojen perinteinen KSO -Nappulaliiga eli jalkapallokoulu 6-8 vuotiaille tytöille ja pojille sekä  
KSO -Futisleikkikoulu 4-5 vuotiaille tytöille ja pojille alkaa Haminan Urheilukentällä (Rauhankatu 11, 49400 Hamina)  
maanantaina 1.6.2020 ja päättyy keskiviikkona 12.8.2020.

Harjoitukset ovat joka viikko maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17 - 18. Yhteensä harjoituskertoja on 22. Osallistujien määrästä ja 
asuinpaikasta riippuen on mahdollista että harjoitusryhmiä muodostetaan myös muille Haminan alueen kentille.

KSO -Nappulaliigaan ja KSO -Futisleikkikouluun ilmoittaudutaan 31.5. mennessä sähköpostilla toimisto@hapk.fi.  
Ilmoittautumiseen/rekisteröintiin liittyen tulee ilmoittaa lapsen nimi, syntymäaika, kotiosoite sekä huoltajan yhteystiedot  
(nimi, puhelinnumero ja sähköposti). Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää, koska sen perusteella tullaan tekemään ryhmäjako 
huomioiden voimassa olevat korona-ohjeistukset.

Liigan ja koulun osallistumismaksu on 70 €, joka sisältää HaPK:n hankkiman pakollisen pelipassin ja vakuutuksen,  
paidan, pallon ja ohjatun valmennuksen. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä  
Nappulaliigan tilille FI89 5506 0020 0373 11 (maksun viitteeksi lapsen nimi / kesä20).

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

Tervetuloa kaikki lapset mukavan kesäharrastuksen pariin iloisessa joukossamme!

-NAPPULALIIGA 2020

-FUTISLEIKKIKOULU
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Riitta Kylmälä, Isoympyräkatu 9
Puh. 05- 344 014

S-RAUTA | S-PUUTARHA, HAMINA
Teollisuuskatu 2

ma–pe 8–18, la 8–15

1950 – 1957 Hellmuth Laaksonen
1958 – 1965 Ukko Vaaja
1966 Auvo Hyytiäinen
1967 – 1970 Altti Talo
1971 – 1976 Ossi Rasinen
1977 – 1978 Veijo Tidenberg
1979 – 1982 Osmo Kurri
1983 – 1984 Veijo Tidenberg
1985 – 1988 Esko Kujansivu
1989 – 1993 Jaakko Lindberg

1994 – 1995 Veli-Matti Hartikainen
1996 – 1998 Helge Tyni
1999 – 2001 Jari Tulokas
2002 – 2003 Vesa Kangasmäki
2004 – 2011 Aulis Huikko
2012 Markku Halonen
2013 – 2015 Jari Tulokas
2016 – 2017 Aulis Huikko
2018 Jari Tulokas
2019 - Mika Haikala

Hyvät juhlalehtemme lukijat ! Haminan Pallo-Kissojen perustamisesta 
tulee kuluneeksi tänä vuonna kunnioitettavat 70 vuotta. Seuralehteäm-
me Kissa-Sanomia on toimitettu 45 kertaa ja se on jaettu kotitalouksiin 
yhtäjaksoisesti vuodesta 1976 alkaen. Edellä kuvattujen merkittävien 
rajapyykkien saavuttaminen ei olisi ollut mahdollista Ilman sitoutuneita 
ja yhteisvastuullisia ihmisiä. Tervehdykseni aluksi haluankin esittää seu-
ramme arvokkaan historian johdosta erityisen kiitoksen edeltäjilleni eli 
puheenjohtajillemme, sekä myös kaikille seuratoiminnassa aktiivises-
ti vuosien saatossa mukana olleille. Teidän ahkeruutenne ja pyyteetön 
työnne on mahdollistanut Haminan Pallo-Kissojen toiminnan jatkuvuu-
den vireänä perustamisvuodesta 1950 aina 2020-luvulle.         

Suomalaisessa jalkapalloperheessä kohdistui vuoteen 2020 valta-
vat odotukset. Sukupolvien unelman toteutuminen eli kauan odotetun 
EM-lopputurnauspaikan saavuttaminen on meillä kaikilla saanut kisa-
huuman nousemaan viime marraskuusta alkaen. Kiinnostusta on lisän-
nyt erityisesti oman kymenlaaksolaisen tähtemme eli Teemu Pukin esi-
tykset seura- ja maajoukkueessa. Teemun nimi ja hänen esimerkkinsä 
on ollut kaikkein pienimpienkin jalkapalloilijoiden päivittäisen tekemisen 
kannustimena. Huuhkajien lisäksi naisten jalkapallon suosion kasvu se-
kä hienosti sujuneet Helmari maajoukkueen EM-karsinnat ovat lisän-
neet innostustamme. Hienon urheilullisen odotuksen lisäksi vuoteen 
2020 on ajoittunut Suomen Palloliiton historian suurin organisaatiouu-
distus – Seurojen Palloliitto.  

Pohtiessamme viime syksynä Haminan Pallo-Kissoissa eri tapoja juh-
listaa seuran 70-v juhlavuotta osana Suomalaisen jalkapallon suurvuot-
ta, muodostui johtoajatukseksi perinteiden kunnioittaminen. Erityises-
ti tahdoimme huomioida seuramme tärkeimmät jäsenet, eli jalkapalloa 
harrastavat lapset ja nuoret. Päätimme ensinnäkin 
tarjota ohjelmallisesti monipuolisen sekä myös toi-
minnallisen päiväjuhlan historiakatsauksineen ju-
nioreillemme ja seuraväelle maaliskuussa. Teimme 
päätöksen elvyttää katkennee perinteen järjestä-
mällä junioreille seuraleirin koulujen kesäloman 1. 
viikolle. Lisäksi halusimme kunnioittaa historiaam-
me tämän juhlalehtemme sisällöllä muodostaen ar-
tikkeleilla katsauksen menneisiin vuosikymmeniin. 
Otimme ilolla myös vastaan tiedon HaPKedustus:l-
ta juhlaturnauksen järjestämisestä uudella hienol-
la Ruissalon tekonurmella sekä 70-v juhlaottelusta.

Hyväkin suunnitelma saattaa kohdata yllättäviä 
ja ylipääsemättömiä esteitä. Koko maailmaa kal-
toin kohdellut ja ilman sovittuja pelisääntöjä toimiva 

epäreilu vastustaja Covid-19 laittoi niin jalkapalloperheen kuin Haminan 
Pallo-Kissojen suunnitelmat uusiksi. HaPK:ssa jouduimme siirtämään 
70-v juhlamme järjestettäväksi tulevaisuuteen. Seuraleirimme järjes-
täminen kaavaillulla tavalla vaikuttaa mahdottomalta. Pahinta valitse-
vassa tilanteessa on kuitenkin ollut seuramme juniorijoukkueiden, nap-
pulaliigan sekä futisleikkikoulun toiminnan keskeyttäminen 13.3.2020 
alkaen. Vaikka julkisessa keskustelussa keskiössä ovatkin olleet am-
mattimaisen urheilun hankaluudet, niin meille suurimman huolen on 
aiheuttanut satojen tuhansien eri lajeissa liikuntaa harrastavien lasten 
ja nuorten harrastamisen keskeytyminen. Vaikkakin HaPK:n sekä mui-
den lajien valmentajat ovat tehneet laadukasta työtä pyrkiessään tar-
joamaan erilaisia etä-valmennuksellisia virikkeitä, ei niillä voi mitenkään 
korvata ihmisille tärkeää yhteisöllisyyttä, säännöllisyyttä tai sosiaalis-
ta yhteenkuuluvaisuutta. Onneksi asetetuilla rajoituksilla on saavutet-
tu haluttu vaikutus ja pieniä positiivisia valonpilkahduksia on näkyvis-
sä. Haminan Pallo-Kissoissa on juniorijoukkueiden harjoitukset pääs-
ty aloittamaan erityisjärjestelyillä pienryhmissä toukokuun ½ -välissä. 
Suunnitelmien mukaan joukkueiden normaali harjoitus- ja pelitoiminta 
jatkuu kesäkuussa. Erityisen upeaa on mahdollisuus aloittaa vuodesta 
1967 alkaen järjestetty nappulaliiga 1.6.2020. Nappulaliigalla käynnis-
tyy järjestyksessään 54. pelikausi Haminan kentillä. Jotta palaaminen 
poikkeustilanteesta asteittain kohti normaalia onnistuu hyvin, edellyt-
tää se kaikilta toiminnassa mukana olevilta annettujen ohjeiden tarkkaa 
noudattamista. Mikäli onnistumme, ei etä-toiminta jää lasten ja nuor-
ten ainoaksi tavaksi yhteisöllisyyden ylläpitämisessä tai liikkumismuo-
tona. Uskomme HaPK:ssa vahvasti onnistumiseen.    

Tervehdyksen lopuksi haluan esittää HaPK:ssa jalkapalloa harrasta-
vien lasten ja nuorten puolesta vilpittömän kiitoksen tässä lehdessä se-

kä palloiluhallissa esillä oleville toimitamme tukijoille. 
Ilman arvokasta taloudellista tukeanne ei nykymuo-
toisen seuratoiminnan ylläpitäminen olisi mahdol-
lista eikä kaikkien halukkaiden tavoitettavissa. Myös 
kotikaupunkimme Hamina ansaitsee kiitoksen Ruis-
salon kenttähankkeen loppuunsaattamisesta. Tuki-
joidemme panostuksella sekä kenttähankkeen on-
nistumisella on kiistaton vaikutus alueemme elinvoi-
maan ja seuratoiminnallemme vuosiksi eteenpäin.   

Toivotan kaikille juhlalehtemme lukijoille nau-
tinnollisia hetkiä matkallanne kissahistoriassa 
1950-luvulta vuoteen 2020. 

Mika Haikala
Haminan Pallokissat puheenjohtaja

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
- 1990-2000 luvuilla junioripelaajien määrän tasainen kasvaminen, Futsal toiminnan aloitus
- 2010 Arvostetun junioreiden Sinettiseura-statuksen saavuttaminen
- 2014 Haminan Palloiluhalli vihitään käyttöön
- 2018 HaPK edustus ry:n perustaminen
Seuran kunniapuheenjohtajan toimii Kuopiossa asuva Veijo Tidenberg.

HAMINAN PALLO-KISSOJEN HISTORIA PÄHKINÄN KUOREESSA HAMINAN PALLO-KISSOJEN PUHEENJOHTAJAT

Veijo Tidenberg
SEURAN KUNNIAPUHEENJOHTAJA
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Perustava kokous kutsut-
tiin koolle 20. helmikuu-
ta Haminan VPK:n talolle. 
Tuona talvisena iltana ko-
koukseen saapui 26 henki-
löä. Kokouksen avaaja Eero 
Repo valittiin puheenjohta-
jaksi ja pöytäkirjaa piti Aimo 
Tarvonen.

Huolimatta kahdesta vas-
tustavasta puheenvuorosta 
päätettiin perustaa Hami-
naan jalkapallon ja jääpallon 
erikoisseura, jonka nimeksi 

Seuran
perustaminen

yksimielisesti hyväksyttiin 
Haminan Pallo-Kissat.

Kokouksessa läsnä olleis-
ta 24 henkilöstä liittyi he-
ti seuran jäseniksi. Seuran 
ensimmäiseen johtokun-
taan tulivat valituiksi Eero 
Repo, Sem Pennanen, Ole 
Ek, Jaakko Hätönen, Aimo 
Tarvonen, Ukko Vaaja, Os-
si Enamo ja Pentti Hanski. 
Pallo-Kissojen ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi va-
littiin veturimies Hellmuth 

Laaksonen, joka johtikin 
seuraa aina vuoteen 1958 
asti.

Uusi seura päätti heti ha-
kea Suomen Palloliiton Ky-
menlaakson piirin jäsenyyt-
tä. Pallo-Kissat hyväksyttiin 
Suomen Palloliiton jäsenek-
si 21. huhtikuuta 1950 päi-
vätyllä kirjeellä, jossa luvat-
tiin lähettää uudelle seural-
le lahjaksi tuliterä jalkapallo 
toiminnan aloittamista var-
ten.
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1950-LUVULTA

Haminan Tarmoon aikaisemmin kuu-
lunut Pertti Kelasalmi oli niitä jalka-
pallosta innostuneita nuoria, jotka 
kokoontuivat Kahvila Pirkkaan poh-
timaan oman seuran perustamista 
vuoden 1950 alkutalvella.

Sitä ennen pojat olivat jo useam-
man vuoden potkineet palloa tai kuten 
Pertti sanoo jonkinlaista pallon korvi-
ketta vallien välissä, ”Josafatin laak-
sossa”. Kenttä oli meille aloittelijoil-
le riittävän suuri, eikä pallo vallien an-
siosta päässyt karkaamaan.

”Olin seuran perustamisen aikoi-
hin 16-vuotias Haminan Yhteislyseon 
oppilas. Koulussa käytiin tuolloin ai-
na kiistaa siitä, pelataanko tunneilla 
pesäpalloa vaiko jalkapalloa. Kun mi-
nä harrastin jalkapalloa, tuntui se vai-
kuttavan urheilunumeroonkin viimei-
sinä kouluvuosina. Kun opettajana oli 
Eero Vuorio (tunnettu pesäpallomies), 
voi tuon vaikutuksen suunnan arvata” 
muistelee Pertti Kelasalmi.

Haminan Tarmo oli Pertin mukaan 
ansiokas urheiluseura, mutta josta-
kin syystä siellä ei annettu arvoa meil-
le jalkapallon harrastajille. Sem Pen-
nanen toi Haminaan tullessaan muka-
naan kunnollisen jalkapallon ja se lisäsi 
meidän innostustamme.

Pennanen oli vahvasti mukana myös 
omaa seuraa perustettaessa. Hän oli 
innostava ja hieno tyyppi nuorten val-
mentajana ja uuden seuran alkutaipa-
leen kehittäjänä mm. seuran ensim-
mäisenä virallisena erotuomarina ja 
kurssit käyneenä valmentajana.

Pallo-Kissojen toiminnan käynnis-
tyttyä keväällä 1950, pelattiin pelejä 
lähinnä Haminan kauppatorilla, joka oli 
surkean kova kenttä. Vuosikymmenen 
puolivälissä päästiin kaupungin Kirk-
kojärven rantaan rakentamalle kentäl-
le, joka sekin oli hiekkakenttä ja sai pö-
lisevänä kuvaavasti nimekseen ”Saha-
ra”.

Alku aina 
hankalaa
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Vuonna 1967 seuran jalkapallojaostos-
sa olivat mukana Ossi Rasinen, Altti Ta-
lo, Hannu Halonen, Reijo Kouvo, Rauno 
Hyytiäinen ja Hannu Talo. Jaoston pu-
heenjohtajana ja seuran sihteerinä toi-
minut Ossi Rasinen muistelee nappu-
laliigan syntyaikoja: ”Laitoin lehteen il-
moituksen ja kentälle tuli toista sataa 
poikaa ja minä yksin siellä. Ei ollut muu-
ta neuvoa, kuin kirjata koko lauman ni-
met ylös”.

”Sen jälkeen kutsuin poikien vanhem-
mat Upseerikerholle ja kerho tuli täy-
teen. Useimmilla ei ollut tietoa jalkapal-
losta. Sanoin heille, että viette vain po-
jat kentälle ja olette mukana”, muistelee 
Rasinen. Näin siis lähti käyntiin vielä tä-
näkin päivänä Haminassa suuressa suo-
siossa oleva nappulaliiga.

Se on ollut ja on edelleen seuran kes-
keinen uusien lajin harrastajien rekry-

tointitapahtuma. Ensimmäinen nap-
pulaliiga alle 12-vuotiaille pelattiin Ha-
minassa vuoden 1967 kesällä. Liiga sai 
alusta alkaen innostuneen vastaanoton 
ja mukana oli 7 joukkuetta nappuloita  
– yli 100 pelaajaa.

Vuonna 1967 seura päätti asettaa ju-
niorikoulutuksen toiminnan painopis-
tealueeksi. Jalkapallojaoston tehtäviksi 
määriteltiin harjoitustoiminnan organi-
sointi, nappulasarjojen ja koululaissar-
jojen järjestäminen ja muut jalkapalloi-
luun liittyvät tehtävät.

Tämän lisäksi kiinnitettiin erityis-
tä huomiota juniorijoukkueiden huol-
tajatehtävien hoitamiseen ja vanhem-
pien saamiseen mukaan seuran ju-
nioritoimintaan. Tätä voitaneen pitää 
lähtölaukauksena seuran nykyisellekin 
toimintamallille, jossa juniorityö on kes-
keinen alue.

Nappulaliiga syntyy

1960

1952

1951

1954

Pallo-Kissojen riveistä 
suurimmaksi julkkiksek-
si on eittämättä kohonnut 
maan kärkirokkareihin lu-
keutuva Pelle Miljoo-
na alias Petri Tiili. Hän oli 
1960-luvun lopulla lupaa-
va junioripelaaja, joka pal-
kittiin vuonna 1969 seu-
ran parhaana C-juniorina.

Pellen tie jalkapallon 
pariin kulki normaaleja reittejä. ”Skidinä teh-
tiin kaikkea mahdollista yleisurheilusta pesä-
palloon. Mä luulen, että Brasilian maineikas 
Pelé vaikutti eniten lajivalintaan. Hän oli ido-
lini ja hänen mukaansa sain lempinimen Pe-
le, joka myöhemmin muuntui Pelleksi”, hän 
muistelee jo 50 vuoden takaisia lapsuusai-
koja Haminassa.

Myös jalkapallon MM-loppuottelu Englan-
ti-Saksa vuonna 1966 teki Pelleen voimak-
kaan vaikutuksen. Samoihin aikoihin Pal-
lo-Kissojen nappulaliigassa Pellen joukkue 
Hevoshaka Tigers otti liigavoiton. ”Saatiin 
palkinnoksi valtava makkarajööti, varmasti 
kolmen kilon pötkö, josta riitti syömistä koko 
joukkueelle”, muistelee Pelle.

”Pallo-Kissoissa meillä oli junnuvalmen-
tajina Kouvon Reijo ja Talon Altti. Pelaamas-
sa käytiin piirin junnusarjoissa ainakin Kar-
hulassa, Voikkaalla, Inkeroisissa ja Kotkassa. 
Kaikkein kovin ja mieleen jäänein matsi oli 
Kotkan keskuskentällä, nykyisellä Arto Tolsa 
-areenalla. Me pelasimme KTP-Haka liigaot-
telun lämppäripelin KTP:n C-junnuja vastaan. 
Lättyyn tuli, mutta ei se haitannut. Sellaisen 
yleisön edessä se oli kuitenkin oman jalka-
pallourani huippu”, Pelle muistelee.

Haminan Pallo-Kissoista ovat mieleen 

jääneet Hyytiäisen veljes-
sarja, joka parhaina aikoi-
naan muodosti yksin puo-
li joukkuetta. Omista jun-
nuaikojen pelikavereista 
hän muistaa ainakin Ha-
losen Maken ja Tuomi-
salon Ollin. Sellainenkin 
tapaus on jäänyt mieleen, 
kun kerran pelimatkal-
le Karhulaan lähti huvik-

seen mukaan Pellen veli Ari. Kun joukkuetta 
ei muuten saatu kokoon, oli Arin pakko siir-
tyä katsomosta maalivahdiksi.

Pelle lähti Haminasta Savonlinnaan opis-
kelemaan opettajaksi, joksi valmistuikin 
vuonna 1978. Siellä sai siivet myös Pellen 
rock-ura, jolta hän ei vielä toistaiseksi ole 
ehtinyt laskeutua opettajan työhön. Fudiks-
en Pelle ilmoittaa lempilajikseen edelleenkin, 
vaikkei ole lajia aktiivisesti Haminan jälkeen 
harrastanutkaan. ”Olen seurannut maail-
maan kiertäessäni paljon jalkapalloa eten-
kin Etelä-Amerikassa. Siellä tunnelma on ai-
na kova.”

Pellen mieleen on erityisesti jäänyt 
Buenos Airesista Diego Maradonan kotista-
dion La Bombonera. Hän kävi siellä viimek-
si katsomassa Boca Juniorsin peliä. 40 000 
katsojan hornankattilan katsomot laskeutu-
vat jyrkästi suoraan kentän laitaan. 

Varsinaisessa levytuotannossaan (yli 
200 kappaletta) Pelle ei ole fudista käsitel-
lyt vaikka yhden levyn nimi onkin ”Seison 
paitsiossa”. Vaikka Pellen idolina lapsuu-
dessa olikin Brasilian helmi Pelé, ei hän va-
kavammin haaveillut urasta jalkapalloilija-
na. Jo hyvin nuorena hän oli päättänyt tulla 
rock-muusikoksi.

Pelle Miljoona
Vuoden 1969 paras C-junnu

1960-LUVULTA
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HaPK-joukkueet 2020

Kuvassa ylärivi vasemmalta oikealle:
Sami Vierikko jojo, Antti Takanen valmentaja, Tuuk-
ka Laaksonen, Rasmus Kaitainen, Erik Sohlman, Vladi-
mir Avramov, Aleksi Hämäläinen, Roni Metsola, Aleksi 
Kytömäki, Ari Schulz valmentaja, Petri Härkönen pää-
valmentaja
 
Keskirivi vasemmalta oikealle:
Milo Montonen, Juuso Tiitta, Jaakko Kauppinen, Aapo 
Sarin, Nuutti Ylikoski, Nikita Riattel, Aapeli Koistinen
 
Alarivi vasemmalta oikealta:
Sampo Vierikko, Daniel Schulz, Esko Rongas, Pyry 
Seppälä, Topi Suurnäkki, Aleksi Ahtosalo, Aleksi Ta-
kanen, Paavo Tuutti, Patrik Härkönen
 
Poissa: 
Rasmus Ristola, Lenni Laurila, Leo Teittinen, Tuukka 
Tuutti valmentaja, Tommi Kaitainen valmentaja, Ant-
ti Kauppinen huoltaja

P12/T12
Kuvassa ylärivi vasemmalta oikealle:
valmentaja Tuomas Tuukkanen, päävalmentaja Erkki 
Muranen, Leo Ristola, Elias Järvinen, Lili Koskimies, 
Veera Jauhianen, Benjamin Hiltunen, joukkueenjoh-
taja Kimmo Jauhiainen, valmentaja Janne Kujala
 
Keskirivi vasemmalta oikealle:
Henny Wikström, Leevi Tuukkanen, Kalle Tuukkanen, 
Onni Kujala, Hilda Tahvanainen, Viljam Wikström
 
Alarivi vasemmalta oikealta:
Eero Keskiaho, Topias Kauppila, Elias Seppälä, Jose 
Kaukiainen, Niilo Posti, Lari Hankanen, Niko Harju, 
Sauli Penttilä, Onni Blixt
 
Poissa:
Arnas Ruibys, Tiitus Ristola, Niilo Roti

P11
Kuvassa ylärivi vasemmalta oikealle:
Jarkko Savolainen joukkueenjohtaja, Tuomas Tuuk-
kanen valmentaja, Vertti Niemi, Jesper Kotola, Sam-
po Tuukkanen, Miro Aatola, Justus Kotola, Jeremias 
Liikola, Iiro Suurnäkki valmentaja, Ari Schulz pääval-
mentaja
 
Keskirivi vasemmalta oikealle:
Miko Aatola, Elvin Hovi, Santtu Marttila, Elia Suur-
näkki, Niilo Sairanen, Vili Pasanen, Joonas Lehmonen
 
Alarivi vasemmalta oikealta:
Samuel Laiho, Denis Bykov, Edvard Berkhald, Jonah 
Hanski, Leevi Korhonen, Peetu Laukkarinen, Luka 
Schulz, Joseph Obadiah, Nooa Sundberg

P09-10
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HaPK-joukkueet 2020

Kuvassa ylärivi vasemmalta oikealle:
Jiri Kauranen, Aaro Suur-Uski, Sami Hietanen, Ras-
mus Härkönen, Vilho Siljander, Janne Korjus

Keskirivi vasemmalta oikealle:
Petri Härkönen valmentaja, Patrik Sohlman, Daniel 
Muurman, Vilho Kauppinen, Aleksi Lampinen, Sa-
mu Korjus, Sauli Pyysalo, Jussi Kauppila valmentaja

Alarivi vasemmalta oikealta: 
Mikhail Efimenko, Paavo Puhakka, Otto Leivo, Jere 
Hakala, Panu Piispa, Juuso Kauppila, Ville Joukai-
nen, Eetu Takanen

Poissa: 
Anton Erkkilä, Ilari Laakso, Lauri Aalto, Aslak Ro-
vanperä, Ari Mäenpää päävalmentaja, Mikko Laak-
so joukkueenjohtaja

Kuvassa ylärivi vasemmalta oikealle:
Jani Nätkinniemi valmentaja, Henry Kolsi, Miska 
Dufva, Paavo Husu, Sami Hakulinen valmentaja

Alarivi vasemmalta oikealta: 
Toivo Nätkinniemi, Konsta Koskimies, Eemiel Hovi, 
Antton Mäkelä, Justus Laukkarinen, Sisu Hakulinen

Poissa: 
Reima Pakkanen, Väinö Teikari, Aapo Nätkinniemi, 
Hanna Husu joukkueenjohtaja

P08

P07

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
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HaPK-joukkueet 2020
Kuvassa ylärivi vasemmalta oikealle: 
Valmentaja Jukka-Pekka Hovi, Jade Iirola, Malin 
Kallio, Janna Oksanen, Miiju Leppämäki, Darja Veh-
viläinen, Päävalmentaja Suvi Pakkanen

Keskirivi vasemmalta oikealle: 
Valmentaja Jani Iirola, Valmentaja Miikka Koljonen, 
Alisa Keisa, Nette Kerkelä, Alia Teinola, Tessa Iha-
lainen, Ilona Turu, Milli Tepponen, Aliisa Koistinen, 
Valmentaja Paavo Kriktilä, Joukkueenjohtaja Mia 
Honkanen

Alarivi vasemmalta oikealta: 
Manta Suntio, Maija Honkanen, Hertta Laitila, Mai-
ja Parkkari, Tuuli Kriktilä, Minea Urpalainen, Tessa 
Suni, Marianne Junkkari

Poissa: 
Enni Vuorinen 

T08-09

T05-06

 

 

KULJETAMME SUOMEN
JALKAPALLOPERHETTÄ .

Volkswagen Center
Kotka

Kuvassa ylärivi vasemmalta oikealle: 
Mika Haikala (Jojo), Caner Mula (Valmentaja) Jan-
ne Tähtinen (Päävalmentaja), Niko Tarvonen (Huol-
taja)

Keskirivi vasemmalta oikealle: 
Pihla Huttunen, Sanni Lehtola, Lilja Harjumaasko-
la, Iina Kujala, Maiju Tarvonen, Saara Haikala, Lu-
mi Tähtinen

Alarivi vasemmalta oikealle: 
Enna Kauppila, Henni Hakulinen, Eveliina Simola, 
Eerika Mattila, Miia Minkkinen, Helmi Sareskorpi, 
Minea Hendriks

Poissa: 
Ada Kauppila, Sade Luttinen 
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RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Puh. (05) 3454 025

Teollisuuskatu 10 a, 49400 Hamina

OLEMME MYÖS MONIMERKKIKORJAAMO

Huolto 05 344 6700
Varaosat 05 344 7700

Hamina-Traileri Ky
0400 676 427

Vuonna 1985 Hapk selviytyi 
Suomen cupissa neljännelle 
kierrokselle. Arpa heitti ha-
minalaisia vastaan monin-
kertaisen Suomen mestarin 
HJK:n. Lehdistö Helsingin 
Sanomia myöten kiinnostui 
ottelusta jo etukäteen.

HaPK:n sihteeri Hannu 
Müller kommentoi Helsin-
gin Sanomissa (19.6.) seu-
raavasti: “HJK:n saamises-
sa vastustajaksi on kaksi 
puolta. Huonoa on se, et-
tä vastustaja on todella ko-
va. Yleison kannalta on hy-
vä puolestaan se, että nä-
kee kerrankin kotimaisen 
huippujoukkueen.”

HJK:n ansioitunut val-
mentaja Jyrki Heliskos-
ki puolestaan kommentoi: 
“Syöttöpelimme on takkuil-
lut. Uskon, että haminalai-
sia vastaan saamme sen 
kulkemaan paremmin. Toi-
saalta tämä on todelinen 
jalkapallotapahtuma Hami-
nassa.”

Sanomalehti Etelä-Suo-
messa haastateltiin HaP-
K:n joukkueenjohtaja Jaak-
ko Kriktilää. Näin Krikti-
lä: “Odotamme katsomaan 
noin 500 jalkapallon ystä-
vää, jotka saavat nähdä hy-
vän ottelun ja poistua ehkä 
jymy-yllätyksen nähneenä.”

Samassa lehdessä lau-
sui Jyrki Helsikoski: “Me-
nemme Haminaan parhaal-
la mahdollisella joukkueella 
ja olen varma, että saamme 
vastaan hyvän ja yritteliään 
joukkueen.”

Suomen cupin 4. kierros  
20.6.1985 HaPK - HJK

Itse ottelussa HJK vei niu-
kan 2-1 voiton. HaPK sai 
kiitosta yritteliäästä hyök-
käyspelistä ja sisukkaas-
ta puolustuksesta. HaP-
K:lla oli heti ottelun alus-
sa pari hyvää maalipaikkaa, 
mutta Hannu Kurittu ei täl-
lä kertaa onnistunut ohit-
tamaan HJK:n maalivahtia 
Markku Palmroosia. HJK:n 
maalit tekivät Matti Ketola 
ja Markku Kanerva. HaPK:n 
kavennuksesta vastasi Erk-
ki Tolvanen.

Juuri ennen ottelua alka-
nut rankkasade pilasi täy-

dellisen yleisömenestyk-
sen, mutta pääsylipputu-
loja tuli yli 1000 markkaa. 
HJK jätti jalomielisesti oman 
osuutensa tuloista Pal-
lo-Kissoille.

Kokoonapanot:
HaPK: Arto Forsell, Jark-
ko Lönnblad, Jukka Savo-
lainen, Jukka Laamanen, Ju-
ha Jokela, Markku Halonen, 
Erkki Tolvanen, Heikki Var-
tiainen, Hannu Kurittu, Ve-
li-Matti Hartikainen, Har-
ri Pilli, Jari Räsänen, Risto 
Nevalainen, Pauli Kolsi, Ol-
li-Pekka Kankkunen ja Pert-

ti Kaartinen, valmentaja Ka-
levi Wallikivi.

HJK: Markku Palmroos, 
Simo Kokko, Erik Holmgren, 
Jari Rantanen, Jyrki Niemi-
nen, Risto Puustinen, Juha 
Dahllund, Jari Parikka, Kari 
Martonen, Juha Karjalainen, 
Hannu Valtonen, Erkki Valla, 
Markku Kanerva, Matti Ke-
tola ja Petteri Schutschkoff, 
valmentaja Jyrki Heliskoski.

Tuomaristo: Kaj Natri, 
Martti Ruuth ja Juha Kau-
tonen.

Vuonna 1985 taitava ja kovakuntoinen Kissojen edustusjoukkue oli yllättää Suomen  Cupis-
sa edellisen vuoden Suomen mestarin HJK:n. Haminan urheilukentällä pelattu ottelu päät-
tyi vain 2-1 voittoon Klubille. Kuvassa etualalla palloa tavoittelevat Kissojen Pertti Kaartinen 
(oik.) ja  HJK:n Jyrki Nieminen.

1980-LUVULTA

Vuosien 1987 - 1988 vaih-
teessa HaPK solmi Haminan 
Työväen Palloilijoiden kans-
sa valtakunnallisestikin har-
vinaisen, liittorajat ylittävän 
yhteistyösopimuksen. Sen 
tavoitteena oli jalkapalloilun 
tason nostaminen seutu-
kunnalla sekä seurojen ko-
ko toiminnan yhdistäminen 
muutaman vuoden aikajak-
solla.

Vuosien saatossa oli use-
ampaan kertaan eri tahoilta 
ihmetelty, miksi näinkin pie-
nellä paikkakunnalla kilpai-
lee pelaajista kaksi saman 
lajin seuraa. Voimien yhdis-
tämistä oli viritelty jo 1950 
-luvulla ja 1970 -luvun alus-
sa siinä kuitenkaan onnistu-
matta.

Solmitun sopimuksen ark-
kitehteinä toimivat Kissojen 

Yhteistyö-
sopimus

jalkapallojaoston puheen-
johtaja Jaakko Kriktilä ja 
HaTP:n sihteeri Jouni Tuutti. 
Sopimuksen mukaan seurat 
keskittivät III -divisioonassa 
pelaavan edustusjoukkueen 
sekä A-F -junioreiden pelaa-
jat ja valmentajat Haminan 
Pallokissoihin. HaTP:n har-
teille tuli IV -divisioonassa 
pelaavan kakkosjoukkueen 
sekä G- ja H-junioreiden pe-
litoiminnan pyörittäminen.

Yhteistyösopimuksen Pal-
lokissojen ja Työväen Palloi-
lijoiden väillä tultua hyväk-
sytyksi, silloinen Pallokis-
sojen puheenjohtaja Esko 
Kujansivu totesi osuvasti: 
"Tämä kaksi vuotta ovat kuin 
kihlausaika, jonka kulues-
sa todetaan ovatko puolisot 
kelvolliset menemään nai-
misiin".

 

Airue-Tilit
040 5677384
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Hyvää
huomenta
Hyvä huomen 
kasvaa puussa 
ja puutuotteissa.

Pallo-Kissojen vuonna 1966 
aloittama paperinkeräys on 
ollut seuran pitkäaikaisin ja 
ehkä tuottavin ja vaativin 
varainhankinnan aktiviteet-
ti. Kuluneiden yli 40 vuoden 
aikana Kissojen koko jäsen-
kunta on talkootyönä koon-
nut Haminan seudulta yli 
valtamerilaivan lastin eli ar-
violta runsaat 12 000 tonnia 
jätepaperia.

Tätä urakkaa voi hyvin 
luonnehtia mittavaksi ym-
päristöteoksi. Seura on siir-
tänyt valtavan vuoren jä-
tepaperia jalostettavak-
si uusiokäyttöön. Toiminta 
on ollut seuralle myös hy-
vää pr-työtä. Kuitenkin ai-
noa palkinto tästä mitta-
vasta urakasta on ollut pa-
perista saatu myyntitulo. 
Keräyksen huippuvuosina 
saatiin yhdessä vuodessa 
kokoon yli 400 tonnia pape-
ria ja pahvia. Keskimäärin jo-
ka toinen kuukausi järjeste-
tyissä suurkeräyksissä ah-
keroi parhaimmillaan yli sata 
seuran jäsentä aina puheen-
johtajasta nuoriin pelaajiin. 
Noin 30:ltä alueen yrityk-
seltä saatiin lainaksi auto-
ja paperin kuljetusta varten. 
Ilman tätä yritysten tarjo-
amaa tukimuotoa ja jäse-
nistön talkootyötä toimintaa 

1990-luku: Vihreät arvot varainkeruussa

Paperia talteen jo yli laivalasti

Ahti Kangasmäki junioreiden kanssa siirtämässä keräysautosta jätepaperia suuremmalle ke-
räyslavalle Erottajankadulla 1970 -luvulla.

tuskin olisi saatu kannatta-
vaksi. Vaatihan suurkeräys-
ten järjestäminen myös il-
moittelua paikallisessa leh-
dessä.

Vuonna 1991 seura esi-
merkiksi keräsi jätepaperia 
ja pahvia yhteensä 350 ton-
nia. Määrä merkitsi 50 pa-
perilavaa ja 6 pahvilavaa eli 
yhteensä 56 noin 7000 kilon 
kuorma-autolastia. Tuohon 
aikaan jätepaperista saatu 

tuotto vastasi lähes neljättä 
osaa seuran varainhankin-
nasta – joinain vuosina jopa 
enemmänkin.

Suurkeräysten rinnal-
la toimi hyvin organisoi-
tu jatkuva pienkeräys ta-
loyhtiöissä ja yrityksissä. 
1990-luvun alussa oli pa-
perinkeräyspisteitä par-
haimmillaan yli 110 paikas-
sa kiinteistö- ja taloyhtiöi-
den sekä yritysten pihoilla. 

Kertynyt jätepaperi nou-
dettiin pisteistä joko mää-
räajoin tai täyttymisilmoi-
tuksen saavuttua.

Tästä maksuttomasta vä-
likeräyksestä jouduttiin ke-
räyskustannusten nousun 
johdosta luopumaan vuo-
den 1995 alussa. Silloisil-
le asiakkaille tarjottiin ti-
lalle maksullista keräysso-
pimusta joka oli käytössä 
2010-luvun alkuun asti. Vii-

meisinä vuosina keräyspa-
peria kertyi noin 140 tonnia 
vuodessa.

Suurkeräykset jatkuivat 
aina 2000-luvulle asti, kun-
nes jätepaperin hinta las-
ki voimakkaasti. Niistä jou-
duttiin luopumaan vuosi-
kymmenen alkupuoliskolla, 
kun keräysten vaatima leh-
ti-ilmoittelu maksoi saa-
tuun tulokseen nähden lii-
kaa. Samaa voitiin sanoa 
myös keräykseen käyte-
tyn työpanoksen suhtees-
ta tuottoon.

Kaiken kaikkiaan Pal-
lo-Kissat on 44 vuoden ai-
kana tehnyt jätepaperin ke-
räyksessä valtavan työ-
rupeaman. Jos halutaan 
leikitellä numeroilla ja ha-
vainnollistaa talkoiden 
määrää, on siihen monta 
tapaa. Kerätty jätepaperi-
määrä on noin 12 000 000 
kiloa. Jos kotitalouden kerä-
ykseen jättämä yksi pape-
rinippu painaisi 4 kiloa, olisi 
näitä nippuja lempattu seu-
ran jäsenten käsien kaut-
ta 3 000 000 kappaletta. 
Kuorma-auton lavakuormia 
on vuosien saatossa kerty-
nyt noin 2000 kappaletta. 
Tämä määrä on ainakin osin 
ollut kuormittamasta kaa-
topaikkoja.

Kaikki 
pelaa

1990-LUVULTA

Suomen Palloliitto lansee-
rasi vuonna 1999 Kaikki Pe-
laa -ohjelman juniorijalka-
palloon.

Ohjelman tavoitteena on 
tarjota jokaiselle lapselle ja 
nuorelle myönteisiä elämyk-
siä ja kokemuksia.

Tärkeänä osana sen ta-
kaaminen että kaikki jouk-
kueessa mukana olevat saa-
vat peliaikaa kentällä.

Haminan Pallo-Kissat otti 
ohjelman junioritoimintaan-
sa Kaakkois-Suomen piirin 
ensimmäisenä seurana.

HAMINAN AUTOKORJAAMO OY
palveleva ammattilainen

Puh. 010 322 9300
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Haminan palveleva
RAUTAKAUPPA

ISÄNNÖINTI HILLO OY
ISA

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

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

Etuja, elämyksiä ja 
autoilun iloa!
Autosalpa Klubi palkitsee 
autoilun hankintojen 
keskittämisestä Autosalpaan. 
Klubilaisena saat mm.

Klubilaiseksi pääset, kun ostat Autosalvasta auton. Jäsenyys säilyy, kun 
teetät autosi vuosi- ja määräaaikaishuollot Autosalvassa.

Pakettiauton lainaan
veloituksetta (max. 6 h) tai muun tarpeisiisi 
sopivan auton edullisella päivävuokralla

MERIKATU 6 A, 49400 HAMINA Automyynti arkisin 9–17, la 10–14
WWW.AUTOSALPA.FI  puh. 020 7799 875  
Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

Haminan palloiluhalli pys-
tytettiin Raviradan kentäl-
le viikonlopun aikana 28.–
30.11.2014. Ylipainehallin 

Haminan palloiluhalli vihit-
tiin käyttöön 23.1.2015 ar-
vovaltaisen kutsuvieras-
joukon läsnäollessa. Tilai-
suuteen osallistui Haminan 
kaupungin luottamushen-
kilöitä, Suomen Pallolii-
ton ja SPL:n Kaakkois-Suo-
men piirin edustajia, Hami-
nan Pallo-Kissojen entisiä 
ja nykyisiä seuratoimijoita, 
yhteistyöseurojen edusta-
jia sekä muita Pallo-Kisso-
jen yhteistyökumppaneita.

Tervetuliaissanoissaan 
HaPK:n puheenjohtaja Ja-
ri Tulokas esitti kiitoksensa 
seuraväelle ja kaikille halli-
hanketta tukeneille tahoille. 
Hallin pääurakoitsijan AABA 

Haminan uusi palloiluhalli 
on otettu käyttöön. Ensim-
mäiset jalkapalloharjoituk-
set uutuuttaan loistavas-
sa hallissa pidettiin tapanin-
päivänä 26.12.2014, jolloin 
Haminan Pallo-Kissojen ju-
niorijoukkueet pääsivät ot-
tamaan ensikosketuksensa 
uuteen talviharjoittelupaik-
kaansa. Jouluviikon viikon-
loppuna palloiluhallin ovet 
avautuivat myös muille hal-
lin käyttäjille.

Ensi kokemukset Hami-
nan palloiluhallista ovat 
erinomaisen hyvät. Kesäisen 
vihreällä tekonurmikentäl-
lä on miellyttävän pehmeää 
juosta, potkia palloa ja teh-
dä muita liikuntasuoritteita. 
Hyvä valaistus ja hallikan-
kaan lumenvalkoinen pinta 
tekevät hallista erittäin va-
loisan. 70 metrin pituises-
sa ja 51 metrin levyisessä 
hallissa on tilaa temmeltää. 

Haminan palloiluhalli 
pystyyn talkoovoimin

Haminan palloiluhalli vihittiin käyttöön

Haminan palloiluhalli otettu käyttöön

pystytystalkoisiin osallistui 
kiitettävän paljon seuravä-
keä. Hallihankkeessa ura-
koitsijana toimineen Aaba 

Kotikentät Oy:n ammatti-
laisten apuna oli kaiken ai-
kaa 20–30 talkoolaista. 
Hallin pystytys oli mittava 

Kotikentät Oy:n puheen-
vuoron käytti toimitusjoh-
taja Jesperi Loponen, joka 
kiitti Haminan Pallo-Kisso-
jen seuraväkeä hyvästä tal-
koohengestä hallin pysty-
tysvaiheessa. Suomen Pal-
loliiton tervehdyksen esitti 
SPL:n puheenjohtaja Pert-
ti Alaja. Hän korosti terveh-
dyssanoissaan Haminan 
palloiluhallihankkeen ole-
van malliesimerkki seuran 
ja kaupungin välisestä yh-
teistyöstä jalkapallon har-
rastusolosuhteiden paran-
tamiseksi.

Juhlapuheen vihkiäisti-
laisuudessa piti Haminan 
kaupunginjohtaja Hannu 

Muhonen. Puheessaan hän 
kiitti Haminan Pallo-Kisso-
ja rohkeudesta ja päättä-
väisyydestä hallihankkeen 
läpiviemisessä. Taloudelli-
sesti vaikeina aikoina kau-
pungilla ei ollut mahdol-
lisuutta jalkapalloilijoiden 
pitkäaikaisen haaveen to-
teuttamiseen, joten pal-
loiluhallin rakentaminen 
oli mahdollista ainoastaan 
seuravetoisena hankkee-
na. Kaupunginjohtaja näki 
palloiluhallin aikaansaami-
sen merkittävänä lasten ja 
nuorten liikkumisen mah-
dollistajana ja syrjäytymi-
sen ehkäisijänä.

Tilaisuudessa puhui myös 

Haminan Pallo-Kissojen 
kunniapuheenjohtaja Vei-
jo Tidenberg. Hän muiste-
li Pallo-Kissojen toimintaa 
1970- ja 1980-luvulla, jol-
loin hän toimi seuran pu-
heenjohtajana. Vihkiäisten 
yhteydessä myös luovu-
tettiin Pallo-Kissojen enti-
selle puheenjohtajalle Aulis 
Huikolle Suomen Palloliiton 
hopeinen ansiomerkki. Ti-
laisuuden ohjelmassa oli li-
säksi Jousikvartetti Ilonan 
esittämää musiikkia, HaP-
K:n Pojat 06 -joukkueen 
harjoitukset ja juhlakahvit 
Ravintola Pintelissä.

16,5 metrin korkeus tekee 
hallista todella avaran. Hal-
lin erinomaiset jalkapallova-
rusteet antavat hyvät lähtö-
kohdat laadukkaaseen laji-
harjoitteluun.

Haminan palloiluhal-
lin käyttäjiä Haminan Pal-
lo-Kissojen lisäksi ovat 

muun muassa Kotkan Työ-
väen Palloilijat, Karhulan 
Peli-Karhut, Kotkan Nap-
pulat ja Haminan Työvä-
en Palloilijat. Halli soveltuu 
jalkapallon ohella mainios-
ti muuhunkin liikuntakäyt-
töön. Esimerkiksi virolahte-
lainen urheiluseura Kaakon 

Golf käyttää hallia golfin 
harjoitteluun.

Hallissa on yhä vapaita 
vuoroja, joita voi varata joko 
koko hallikaudeksi tai yksit-
täistä käyttöä varten. Har-
joittelun lisäksi hallissa voi 
tietysti myös pelata pelejä 
ja järjestää turnauksia.

urakka. Kolmen päivän ai-
kana kertyi yhteensä lähes 
tuhat talkootyötuntia.

2010-LUVULTA
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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

Turvalliset
KESÄRENKAAT

Sinulle sopivaan hintaan!

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

– uskomaton hinta/laatusuhde
– 140 eri kokoa suoraan varastosta

Ammattitaidolla
rengasasiasi hoitaa

RENGASTYÖT – RENGASHOTELLI – ALUVANTEET
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Jalkapallon harrastaminen 
kaikissa muodoissaan kul-
kee jonkinlaisena perintönä  
Kriktilän  suvussa.  Talikkalan  
Tovereita Viipurissa edusta-
nut Erkki Kriktilä muutti Ha-
minan Ruotsinkylään ja  Hä-
meenkadulla  pallo pistettiin 
taas heti peliin  (jos ei sat-
tunut puhkeamaan ohi aja-
van harvinaisuuden eli au-
ton alle) 1960-luvun lopul-
la Erkin poika Jaakko (Jaska) 
siirtyi nappulaliigan kautta 
B-junioreihin ja siitä edus-
tusjoukkueeseen. Pitkän 
valmennuskautensa Jaska 
aloitti 1980-luvulla valmen-
taen kaikkea junnuista ai-
kuisjoukkueisiin. Myöskään  
HaPK:n  hallinnolliset teh-
tävät ja varainhankinta eivät 
ole jääneet vieraiksi. Talkoo-

Yksi joukkue –  
kolme  Kriktilää

tunnit lasketaan tuhansissa.
 Jaskan poika Paavo aloit-

ti futiksen HaPK:n  nappu-
lakoulussa joskus 1980-lu-
vun alussa. F-junioreista 
(10-vuotiaat) tie kulki hiljal-
leen B-junnuihin ja silloin pe-
liaikaa tuli edustusjoukku-
eessakin. Valmentaminen, 
tuomarointi ja johtokunta-
työskentelykin tulivat tutuik-
si ennen opiskelujen alkua. 
Monia hauskoja futismuis-
toja kertyi vielä Reitkallin vi-
hurissa,  HaTP:ssa ja Jyväs-
kylän  BET:ssa. Pelit loppui-
vat nilkkaleikkaukseen 2003. 
Futistyhjiön paikkaaminen 
ei onnistunut ailahtelevalla 
tuomariuralla, vaikka Veik-
kausliigastakin tuli tuomari-
kokemusta neljäntenä tuo-
marina.

  Työn perässä paluu Ha-
minaan ja  Tuuli  Kriktilän  
futisinnostus toi isä-Paa-
von ja pappa-Jaskan takai-
sin  HaPK:n  palvelukseen. 
Paavo kuuluu T08/09-jouk-
kueen valmennusrinkiin ja 
”Old Cat” Jaska toimii saman 
joukkueen maalivahtival-
mentajana kerran viikossa.  
Yhteistyö sujuu hämmen-
tävän hyvin , vaikka jengis-
sä on kolme  Kriktilää . Paa-
von sisko Heininkin (entinen 
pelaaja tietty) lapsista kolme 
futaa mutta seura on  TuPS .

1980-luvulla ei  Haminassa  
edes unelmoitu yli 20 tytön 
futisjoukkueesta. Nyt ei tar-
vitse haaveilla. Sellainen löy-
tyy  ja  vieläpä  innokas  jen-
gi  kolmesta  Kriktilästä  huo-
limatta.

Kuvassa ylärivi vasemmalta oikealle:  Tuukka Karpale, Jimi Salonen, Tommy Doty, Lassi Poh-
jankoski, Veikka Jauhiainen. Alarivi: Aki Pohjankoski, Juuso Kostian, Jasper Kostian, Toni Kil-
peläinen, Olli Kokkonen. Kuvasta poissa: valmentaja Mika Kokkonen, joukkueenjohtaja Kim-
mo Jauhiainen, huoltaja Vesa Pohjankoski.

P03
Kolme sukupolvea; Tuuli, isä-Paavo ja pappa-Jaska.

TORIPÖRSSI OY
HaminaJoukkueen toiminta jalkapal-

lon saralla loppui viime kau-
teen 2019 mutta vielä kau-
delle 2020 P03:n pojat osal-
listuivat kovatasoiseen ja 
vauhdikkaaseen Etelä-Suo-
men P17 futsal ykköseen. 
Futsal lajina ja P17:n sar-
jan vastustajat olivat pojille 

tuttuja jo aiemmilta kausil-
ta. Kaikki sarjan kymmenen 
peliä pelattiin Myllypuros-
sa Areena Centerissä viite-
nä pelitapahtumana tiukkoi-
na kahden pelin rutistuksina. 
Viidellä voitolla ja yhdellä ta-
sapelillä joukkue sijoittui 
sarjassa neljänneksi. Tähän 

päättyneeseen futsalkau-
teen loppui myös joukkueen 
lähes kymmenvuotinen tai-
val seurassa ja kaikki jouk-
kueessa mukana olleet jat-
kavat jalkapalloa muissa 
lähialueen seuroissa nyt al-
kaneena kautena. P03 kiit-
tää ja kumartaa.
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HaPK:n kauden 2019 
palkitut juniorit

· KULTAMERKKI
Edvard Berkhald
Rasmus Kaitainen
Luka Schulz
Elia Suurnäkki
Sampo Vierikko

· HOPEAMERKKI
Miro Aatola
Sisu Hakulinen
Onni Kirkkopelto
Leevi Korhonen
Niilo Sairanen
 

· PRONSSIMERKKI
Patrik Härkönen
Malin Kallio
Santtu Marttila
Eerika Mattila
Daniel Schulz
Onni Silvennoinen

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN TAITOKILPAILUISSA PALKITUT

SEURAN TAITOKILPAILUIDEN PALKITUT
· KULTAMERKKI
Miro Aatola
Edvard Berkhald
Sisu Hakulinen
Onni Kirkkopelto
Luka Schulz
Elia Suurnäkki
Sampo Vierikko

· HOPEAMERKKI
Rasmus Kaitainen
Leevi Korhonen
Konsta Koskimies
Niilo Sairanen

· PRONSSIMERKKI
Miska Dufva
Patrik Härkönen
Malin Kallio
Santtu Marttila
Eerika Mattila
Daniel Schulz
Onni Silvennoinen 
Tessa Suni

Kehittynein Juniori Alia Teinola (T08)
Tyttö-junioritykki Ada Kauppila (T06-07)
Poika-junioritykki Mikhail Efimenko (P07)
Seuran positiivisin pelaaja Vilho Kauppinen (P07)

Juniori taistelija  Aatu Heiskanen (P06)
Paras tyttöjuniori  Oona Kelkka (T05)
Paras poikajuniori  Olli Kokkonen (P03)

SEURAN PALKITUT PELAAJAT

Joukkue palkinnot
JOUKKUE TSEMPPARI FAIR PLAY PELAAJA KEHITTYNEIN JUNIORI TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
P11 Edvard Berkhald Peetu Laukkarinen Elia Suurnäkki Luka Schulz
P10 Sampo Vierikko Aleksi Takanen Paavo Tuutti Esko Rongas
T09 Tessa Ihalainen Maija Honkanen Ella Suortti Rosa Koho
P09 Erik Sohlman Topi Suurnäkki Aapeli Koistinen Daniel Schulz

JOUKKUE  PARAS PELAAJA FAIR PLAY PELAAJA KEHITTYNEIN JUNIORI TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
T08 Malin Kallio Tuuli Kriktilä Darja Vehviläinen Minea Urpalainen
P08 Sisu Hakulinen Miska Dufva Toivo Nätkinniemi Eemiel Hovi
P07 Ilari Laakso Paavo Puhakka Panu Piispa Sami Hietanen
T06-07 Sade Luttinen Henni Hakulinen Eerika Mattila Enna Kauppila
P06 Jermu Harju Aslak Rovanperä Onni Kirkkopelto Julius Hovi
T04-05 Heta Anttila Lilja Harjumaaskola Lumi Tähtinen Sanni Lehtola
P03 Tuukka Karpale Lassi Pohjankoski Aki Pohjankoski Veikka Jauhiainen

HAKAHUOLTO KY
HAMINA  (05) 3448 500
HEVOSHAKA

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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Kauden päättäjäisissä palkitut juniorit ja illan kunniavieras Ville Haapasalo.


