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Nappulaliiga 2012

Nappulaliiga vuosimallia 2011.

Tämän vuoden Nappulaliiga käynnistyy toukokuun 24. päivä. Kaupungin kentillä pelailee jälleen runsas joukko nuoria palloilijoita tukijoukkoineen. Haminan Pallo-Kissat toivottaa kaikki uudet ja entiset pelaajat mukaan suosittuun tapahtumaan.
Nappulaliiga on Pallo-Kissojen järjestämä kaikille 6-8-vuotiaille tytöille ja pojille tarkoitettu
jalkapallokoulu pelitapahtumineen. Nappulaliiga toimii Suomen Palloliiton KAIKKI PELAA

-ohjelman mukaisesti.
Liigaan ilmoittautuminen on torstaina 24.5.
klo 17.30-18.00 omaa asuinpaikkaa lähimpänä
olevalla kentällä.

Ilmoittautumiskentät ovat Haminan Urheilukenttä, Husulan Urheilukenttä, Ruissalon nurmikenttä, Neuvottoman koulun kenttä, Uusi-Summa koulun kenttä, Pyhällön kenttä ja

Vilniemen kenttä.

Tervetuloa mukaan!
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PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ
Toivon kausi 2012

Tätä kirjoitettaessa on Haminan Pallo-Kissojen pelikausi 2012
on jo pyörähtänyt täyteen vauhtiin. Viime vuosiin verrattuna
on kevät ollut melko pitkään kylmä ja se tietysti viivästyttää
pääsyä ruohokentille. Raviradan hiekkakenttä on kovassa
käytössä kaikkina viikonpäivinä. Kentältä nouseva pölypilvi
paljastaa lähialueella liikkuville harjoitusten olevan käynnissä. Kaikkein terveellisin paikka ei hiekkakenttä ole harjoitella,
mutta olosuhteille ei toistaiseksi voi mitään, eikä niiden taakse voida piiloutua, jos meinaa pysyä kilpailevien joukkueiden
vauhdissa. Toivotaan, että kentänhoitajat jaksavat vielä jonkin
aikaa kastella ja suolata kenttää.
Tämä kausi on Pallo-Kissoille myös toivon kausi, sillä valoa
tunnelin päässä on näkyvissä. Tolkuttoman pitkän odotuksen
jälkeen näyttää lämmitettävän jalkapallonurmen rakentaminen todennäköisesti toteutuvan. Allekirjoittanut on tuossa
toivossa elänyt noin 20 vuotta.
Olosuhteiden paranemisen myötä pystymme mekin seurana laadukkaampaan toimintaan ja myös lisäämään harrastajien määrää. Kaikkihan me ymmärrämme, kuinka tärkeää
on saada nuoria liikunnan pariin, oli se laji mikä tahansa. Urheiluseurojen tekemä työ on taatusti säästänyt yhteiskunnan
varoja miljardeja euroja, pitämällä nuoret liikkeellä ja pois
kaduilta. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa huikeasti enemmän,
kuin ylempänä mainitsemani jalkapallonurmi. Joku on osuvasti todennutkin, että ”hoidetaan terveyttä eikä sairautta”. Tuo
sanonta lienee yksi viisaimmista valtakunnalliseksi puheenaiheeksi nousseessa syrjäytymisenesto työssä.
Tätä työtä Hamina Pallo-Kissat tekee ja tulee tekemään
jatkossakin, siihen meidät velvoittaa Nuori- Suomi sinettiseuran status. Toivon myös kaikkien paikallisten urheiluseurojen
ja nuorisotoimintaa harrastavien yhdistysten ponnistelevan

Haminan
Pallo-Kissat

täysillä ja ”aikuisten oikeesti” lasten ja nuorten syrjäytymisen
estämiseksi. Asiat nuorilla ei toistaksi vielä ole toivottomat,
mutta ettei näin kävisi, on kaupungin päättäjienkin sisäistettävä työn tärkeys. Uskon sen osittain näin olevankin.
Toivotan oikein hyvää Äitienpäivää kaikille äideille ja kaikille
haminalaisille liikkujille hyvää kevättä.

HAMINAN LIIKUNTAHALLI
Kaarlonkatu 3, 49400 HAMINA
Puh/Fax (05) 230 2030
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Johtokunta 2012
Puheenjohtaja

Markku Halonen
Haminan Pallo-Kissat ry
Puheenjohtaja

Markku Halonen
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Varapuheenjohtaja Antti-Jussi Larvio
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16.000 kpl
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Markku Halonen
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Anna-Kaisa Hollanti
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Saimaan Lehtipaino Oy
Lappeenranta
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Itella Oyj
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Haminan Pallo-Kissojen puheenjohtaja Markku Halonen (vas.) ja
Haminan va. vapaa-aikapalvelupäällikkö Heikki Kotilainen tutkivat suunnitelmia Ruissalon hiekkakentällä, jonne lämmitettävää jalkapallonurmea on kaavailtu.

Ruissalon tekonurmen
suunnittelu vauhdissa

Lämmitettävää jalkapallonurmea työstetään parhaillaan
toimistotyönä
Haminassa.
Nurmen teknistä suunnittelua tehdään Haminan va. vapaa-aikapalvelupäällikkö
Heikki Kotilaisen mukaan lähinnä konsulttivoimin.
Työ käynnistyi, kun Haminan kaupunginvaltuusto
helmikuussa sijoitti lämmitettävän jalkapallonurmen
taloussuunnitelmaan
vuodelle 2013. Valtuusto varasi
tuolloin suunnitelmaan lämmitettävän
jalkapallonur-

men kustannuksiksi arvioidut
650.000 euroa.
Vaikka virkamiehet ja konsultit Ruissalon kenttähanketta parhaillaan suunnittelevat, lopullisen päätöksen
asiasta tekee Haminan kaupunginvaltuusto syksyllä ensi
vuoden talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Helmikuussa kahta valtuutettua lukuun ottamatta
koko valtuusto asettui kentän rakentamisen kannalle.
Kenttähanke käynnistyi varsinaisesti jo vuonna 2010, kun

siitä tehtiin lukuisien valtuutettujen allekirjoittama aloite. Tuolloin kenttää esitettiin
rakennettavaksi vuonna 2011.
Kentän rakentamiskustannuksiin saatavia avustusmahdollisuuksia selvitetään teknisen suunnittelun yhteydessä.
Ainakin muun muassa Palloliitolta ja valtiolta on mahdollisuus saada taloudellista tukea kentän toteutukseen.
Haminan
Pallo-Kissojen
puheenjohtaja Markku Halonen pitää lämmitettävän
jalkapallonurmen saamista

vuosikymmenten odotusten
jälkeen ensiarvoisen tärkeänä.
– Olen jo tuskastumiseen
saakka toistanut, miten heikot olosuhteet Haminassa
ovat jalkapallon harrastamiselle. Syksy, talvi ja kevät
ovat kriittistä aikaa ja moni
nuori jopa harkitsee koko lajin jatkamisen mielekkyyttä.
Ei jalkapalloa ole tarkoitettu
koulujen jumppasaleihin, Halonen sanoo.
Halonen painottaa, että
Pallo-Kissojen lähtökohta on

nimenomaan
lämmitettävä kenttä, jonka käyttö olisi mahdollista lähes ympäri
vuoden.
Hän toteaa toisinaan keskusteluissa nousseen esille
kentän käyttökustannusten
jakautuminen.
– Meiltä on kyselty, olisimmeko valmiit osallistumaan kentän vuotuisiin
lämmityskustannuksiin. On
selvää, että käytöstä olemme
valmiit maksamaan. Seurassa
on muun muassa jo nyt kerätty jäsenmaksun lisäksi toimin-

Nykyisin juniorit harjoittelevat keväisin ja syksyisin Raviradan hiekkakentällä, kun lumitilanne ja pakkanen sallivat. Hiekka kuitenkin jäätyy aikaisin syksyllä ja
peittyy lopulta tietysti lumeen.

tamaksua, jolla varaudutaan
tuleviin kustannuksiin. Pitää
muistaa, että emme me ilmaiseksi tälläkään hetkellä kylminä aikoina harrasta, vaan
reissaaminen muille paikkakunnille, joissa harjoitusolosuhteet ovat kunnossa, on
välttämätöntä pelituntuman
säilyttämiseksi. Siitäkin kertyy aika moinen kuluerä.
Halonen muistuttaa, että
panostus nuorten harrastusolosuhteisiin lajissa kuin lajissa on parasta syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Ajoissa
toimeen tarttuminen tulee
lisäksi halvemmaksi kuin liian
myöhään.
– Opetusministeriön laskelmien mukaan jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa.
Halonen toteaa kentän
tulevan monien eri tahojen
käyttöön.
– Vaikka me Pallo-Kissoissa olemme kenttähankkeesta innostuneita, kenttä tulee
luonnollisesti palvelemaan
myös muun muassa alueen
kouluja, erityisryhmiä ja varuskuntaa. Se mahdollistaa
myös vaikkapa turnausten
järjestämisen, jotka piristävät
kaupungin matkailua ja elinkeinoelämää.

KISSA-SANOMAT 2012

4

PIIRIJOHTAJAN TERVEISET
Ajatuksia onnistumisen edellytyksistä
Suomalaisen jalkapallon yli 100 -vuotisessa
historiassa on tänä päivänä käynnissä ehkä
kaikkien aikojen monipuolisin uudistumiskehitys. Valtakunnallisesti lajin suosio jatkaa kasvuaan ja entistä nuorempia tyttöjä ja poikia
tulee seuratoiminnan piiriin. Suuressa joukossa on aina entistä enemmän myös niitä, jotka
haluavat panostaa menestykseen ja kilpailullisten tulosten saavuttamiseen. Pärjätäkseen lajien välisessä kilpailussa, noustakseen
näkyvyydessä ja katsojamäärissä harrastajamääränsä mukaiselle tasolle, on jalkapallon
ilman muuta parannettavakin kansainvälisiä
tuloksiaan. Samaan aikaan yhteiskunta odottaa maan suurimmalta urheilulajilta kasvatuksellisia toimenpiteitä, vastuunkantoa yleisen
liikunnan lisäämisessä ja osallistumista esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamiseen
– johon laji itsessään onkin levinneisyytensä
ansiosta ehkä paras mahdollinen työkalu.
Yleisesti katsoen tuo kaikki on arvostettavaa,
kunnioitettavaa ja varmasti monien mielestä
tavoittelemisen arvoista. Mutta kun tuo siirretään paikalliselle ruohonjuuritasolle, asetetaan jalkapalloseurat todella kovien haasteiden eteen.
Pystyäkseen pitkäjänteisesti vastaamaan
näihin sisäisiin paineisiin ja ulkoisiin odotuksiin, on seuralla aivan välttämättä oltava
ainakin kaksi perusasiaa kunnossa – talous ja
olosuhteet. Monipuolinen ja monitasoinen

toiminta ei monestikaan ole enää mahdollista
ilman palkattuja koko- tai vähintään osa-aikaisia valmentajia ja toimijoita. Onneksi yhteiskunta on tunnistanut jossain määrin tämän
tilanteen ja erilaisia palkkauksen tukimuotoja
on avattu jalkapalloseurojenkin saataville.
Myös Haminan Pallo-Kissat on tämän tarpeen
ymmärtänyt ja tukimahdollisuudet hyödyntäen saanut palkattua seuraan päätoimisen
nuorisovalmennuspäällikön viime syksystä
alkaen. Tämä on varmasti oikea linjaus, eikä
päätoimisuus minun tietojeni mukaan ole
myöskään uhkaamassa seuran taloutta. Uskon, että lähitulevaisuudessa tuon päätöksen
tuloksista saavat nauttia kaikki alueen urheilun ja liikunnan ystävät.
Toinen edellä mainitsemistani välttämättömyyksistä onkin sitten Haminassa aivan
eri tasolla. Jalkapallo on monen muun lajin
tapaan nykyisellään sekä harrastajamäärän,
että toiminnan laadun kannalta katsoen ympärivuotista toimintaa, joka vaatii sen mukaiset olosuhteet. Kaupungin ja laajasti ajatellen
koko eteläisen Kymenlaakson olosuhdetilanne on lajin kannalta tänä päivänä täysin riittämätön. Haminassa on jo vuosikausia toimittu
paikallisen tilanteen parantamiseksi – ensin
monilajisella taustalla hallin rakentamiseksi
ja sen hautauduttua, lajikohtaisesti jalkapallonurmen aikaan saamiseksi kaupunkiin.
Valitettavasti kenttähankekin on kohdan-

nut vastustusta ja oli jo yhdessä vaiheessa
siirtymässä kaupungin päätöksellä ”hamaan
tulevaisuuteen”. Kaikkien haminalaisten onneksi kaupungin hallinnosta löytyi kuitenkin
joukko aktiivisia ja vastuullisia päättäjiä, jotka
saivat kenttähankkeen takaisin tulevien kausien investointiohjelmaan. Täysin tunnustaen
kuntatalouden vaikean tilanteen toivon, että
Haminan kaupungin kauden 2013 talousarvioon sisältyy jalkapallonurmen rakentaminen
– mielellään lämmityksellä varustettuna. Ellei
niin käy, on päättäjien ja kaikkien kaupunkilaisten tunnustettava, että eniten heidän
lapsiaan ja nuoriaan urheilun piiriin keräävältä, maailman suurimmalta urheilulajilta ja sen
toiminnasta vastaavalta seuralta halutaan
evätä nykyvaatimusten mukaiset toimintaedellytykset. Se johtaisi väistämättä toiminnan sekä määrän että laadun oleelliseen
putoamiseen, josta kärsisivät eniten tulevaisuuden kuntalaiset ja veronmaksajat.
Osaltaan tuosta ympärivuotisten harjoitteluolosuhteiden puutteesta johtuen Haminan
Pallo-Kissojen edustusjoukkueen taso on tulevalla kaudella ”vain” piirin Nelonen. Ja valitettavan usein Suomessa yleinen mielipide
seurasta ja sen toiminnasta muovautuu edustusjoukkueen sarjatason mukaisesti. Mielestäni se on täysin väärin! Paljon tärkeämpää ja
arvokkaampaa on se monipuolinen toiminta,
ne elämykset ja se yhteisöllisyys, joita seura

pystyy tuottamaan kuntalaisille ja heidän
perheilleen. Näin ajatellen kiinnittyy HaPK yli
400 pelaajan harrastajamäärällään useimman
haminalaisen jokapäiväiseen elämään. Uskon
ja luotan, että tätä osataan arvostaa myös
kaupungin päättävissä elimissä.
Oikein riemullista futiskautta 2012 jokaiselle
haminalaiselle!

Veijo Vainikka
piirijohtaja
Suomen Palloliitto
Kaakkois-Suomen piiri ry

Jatkuva säästäminen?
Yllättävän moni totesi, ettei edes huomaisi, jos säästöön lähtisi automaattisesti tietty summa kerran kuussa. Paras
hetki on tietenkin heti palkkapäivän tullen. Ja kun homma lähtee rullaamaan, muutaman kuukauden päästä jo onkin
vaikka uuden mökkilaiturin verran säästössä. Kannattaa kokeilla. Sopivan kuukausisumman päätät tietenkin ihan itse.
Säästöistä voi lisäksi kertyä OP-bonuksia. Vinkkejä osoitteessa op.fi/aloita

OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen
pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 €/kk.
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Valli-turnaus jo yhdeksännen kerran
Valli-turnaus on kuulunut jo
pitkään haminalaisen jalkapallokalenterin vakiotapahtumiin, niin myös tällä kaudella.
HaPK:n P95-joukkueen vuonna 2004 ensimmäisen kerran
järjestämä turnaus pelataan
nyt jo yhdeksättä kertaa ja
toisena vuonna peräjälkeen
turnaukseen osallistuvat B-juniorijoukkueet. Turnausjärjestäjänä toimii HaPK:n tämänvuotinen
B-juniorijoukkue
vanhempineen. Turnaus pelataan elokuun kolmantena
viikonloppuna, 18. - 19.8.2012.
Turnauspäällikkö ja B-juniorijoukkueen päävalmentaja
Saku Halonen odottaa elokuista turnausta jo nyt:
Valli-turnaus on aina ollut
yksi kauden ehdottomia kohokohtia, niin tänäkin vuonna. Tapahtuma on kerta toisensa jälkeen kerännyt paljon
kiitosta ja onnistunut erinomaisesti. Pienintäkään epäilystä ei ole siitä, etteikö tämänkin vuoden turnauksesta
tulisi jälleen erittäin hieno tapahtuma, Halonen kertoo.
Viime vuonna kotijoukkue
voitti turnauksen ensimmäistä kertaa sen historiassa, tällä
kaudella on siis turnausvoitto

puolustettavana:
Pitkään jahtasimme kotiturnauksen voittoa ja useaankin otteeseen se oli lähellä, mutta viimeinen silaus jäi
puuttumaan. Viime vuonna
kaikki kuitenkin osui nappiin
ja saavutimme ensimmäistä
kertaa voiton kotiturnauksessamme. Voitto maistui erittäin hyvältä ja sitä lähdemme
kynsin ja hampain puolustamaan tänä vuonna. Haluamme kokea sen saman huikean
tunnelman uudestaan, joka
täytti Haminan urheilukentän
Ƥsa, Halonen muistelee.
HaPK:n B-juniorijoukkue
on tällä kaudella ehtinyt jo
järjestää yhden turnauksen.
Kokeneet turnausjärjestäjät
tekivät uuden aluevaltauksen järjestäessään kahdeksan joukkueen kutsuturnauksen yhteistyössä Vierumäen
urheiluopiston kanssa maaliskuun puolessa välissä. Turnaus pelattiin Vierumäen
urheiluopiston
tekonurmikentällä. Tämäkin tapahtuma
onnistui erittäin hyvin:
Keväiselle
turnaukselle
oli paljon kysyntää eikä ollut lainkaan vaikeaa saada

VALLI-TURNAUS
18.-19.8.2012

Viime vuoden turnaus keräsi väkeä urheilukentän katsomoon.

joukkueita Vierumäelle eri
puolilta Suomea, kaukaisimmat vieraat tulivat Kokkolasta asti. Kun meillä Haminas-

sa olosuhteet ovat edelleen
surkeat, oli meidän etsittävä laadukkaita olosuhteita
muualta. Vierumäen urhei-

luopisto tarjosi suorastaan
erinomaiset puitteet turnauksen järjestämiselle. Toivottavasti olosuhteet ovat jos-

kus Haminassakin sellaiset,
että vastaavanlaisia turnauksia voisi järjestää myös täällä,
Halonen toivoo.

B-juniorijoukkue harjoitusleirillä
Latviassa
HaPK:n B-juniorijoukkue piti
kauteen valmistavan harjoitusleirin Latviassa ja sen
pääkaupungissa Riiassa 6.10.4.2012. Leiri piti sisällään
kaiken kaikkiaan kuusi harjoitusta sekä yhden harjoitusottelun Latvian mestarijouk-

kuetta Skonto Academiaa
vastaan.
B-juniorijoukkueen päävalmentaja Saku Halonen piti leiriä erittäin onnistuneena:
Leirimme onnistui erittäin
hyvin. Pääsimme pitkästä
aikaa Haminan saleista laa-

dukkaisiin olosuhteisiin harjoittelemaan ja harjoituksille
asetetut tavoitteet täyttyivät
erinomaisesti. Kaikesta näki,
että pelaajatkin nauttivat
harjoittelusta ja tekemisestä kunnollisissa olosuhteissa
ihan eri tavalla kuin ahtaissa

ssa.
Harjoitukset Latvia

Harjoitusottelu Skonto Academia – HaPK, kaksinkamppailussa HaPK:lta Niko Mäenpää, taustatukea antaa Eemeli Mässeli.

saleissa, Halonen toteaa.
Leirillä pelattu harjoitusottelu maan mestaria Skonto
Academiaa vastaan oli Halosen mukaan hieno kokemus:
Ottelu Skontoa vastaan
oli kaikin puolin hieno tapahtuma. Saimme heiltä lainaksi
maalivahdin, sillä oma maalivahtimme ei ollut reissussa
mukana. Johdimme peliä parhaimmillaan 2-0 ja tauollakin
vielä 2-1, mutta toisella jaksolla pelissämme alkoi näkyä
se, että alla oli jo kuusi harjoitusta leirin aikana. Skonto tuli
ensin rinnalle ja lopulta ohi
voittaen ottelun 4-2. Pelistä

jäi kuitenkin vain ja ainoas ¡ Ƥǡ ¡ 
pelaajamme varmasti antoi
vielä leirin loppupuolellakin
kaikkensa. Ottelu kruunasi
kaikin puolin erinomaisesti
onnistuneen leirin, Halonen
kertoo.
Aikanaan P95-joukkueen
kanssa useitakin kertoja ulkomailla turnauksissa ja leireillä
kiertänyt Halonen pitää tärkeänä myös sitä, että pelaajille annetaan mahdollisuuksia
kerätä erilaisia kokemuksia ja
elämyksiä jalkapallon parissa:
Tällaiset leiri- tai turnausreissut ulkomaille antavat

niin valmentajalle kuin varsinkin pelaajille erittäin paljon. Näiltä matkoilta jää aina
takataskuun paljon hieno elämyksiä ja kokemuksia, lisäksi
on hienoa päästä pelaamaan
silloin tällöin myös kansainvälisiä pelejä. Erittäin tärkeä
asia on myös se, että joukkue saa viettää aikaa yhdessä
myös kentän ulkopuolella ja
hieman erilaisessa ympäristössä kuin kotimaisemissa. Se
tekee erittäin hyvää joukkueen yhteishengelle ja vahva
yhteishenki on todella tärkeä
asia joukkueurheilussa, Halonen sanoo.
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Edustusjoukkue
lähtee pistejahtiin
nuoruuden energialla
Pallo-Kissojen miesten edustusjoukkue putosi viime kauden päätteeksi nelosdivisioonaan.
– Eihän putoaminen koskaan kivaa ole, mutta ei
myöskään mikään katastroƤǡ  ¡¡mentaja Juha Jokela toteaa.
Joukkue on kokenut viime
kaudesta melkoisen nuorennusleikkauksen. Lähes puolet joukkueesta koostuu -9493 syntyneistä A-junioreista.
Kun yli 25-vuotiaita on vain
4-6, on joukkueen ilme nuori.
– Kokemusta meillä ovat
takaamassa luottotopparimme Henri Haikama, kissapaitaan paluun tekevät hyökkääjät Sami Hakulinen, Vesa
Toikka, keskikentän Jani Keränen sekä puolustaja Jukka Eerola ja maalivahti Juho
Repo.
Nelosdivari on hyvä koulu
nuorille pelaajille. Kun sairastupa saadaan tyhjäksi, ja peli
kulkee, ovat sijat 1-5 realistisesti tähtäimessä.
Kissajoukkue on aloitta-

massa kautta rasitteenaan
pitkä lista loukkaantuneita.
Muun muassa joukkueen molemmat maalivahdit, Repo
ja Miko Tuure, kärsivät vammoista.
– Harjoituspeleissä olemme joutuneet lainaamaan
jopa vastustajan varamaalivahtia.
B-junioreiden
lupaava
maalivahti Erkka Lehtoranta on hakenut jo parin vuoden ajan tuntumaa hyvällä
menestyksellä myös miesten
peleihin. B-junnujen oman, tiiviin peliohjelman takia häntä
tuskin kovin usein voidaan lainata edustusjoukkueeseen.

Venäläissyntyisen yhteistyökumppanin kautta on kuitenkin avautumassa mielenkiintoinen mahdollisuus saada
pietarilaissyntyinen pelaaja
akuuttiin maalivahtipulaan.
Edustusjoukkue on harjoitellut joulukuusta lähtien
4-5 kertaa viikossa. Haminan
onneton hallitilanne näkyy
edustuksen talviharjoittelussa. Joukkueella on ollut talven ajan vain yksi salivuoro,
liikuntahallissa, ja sielläkin
vain osa salia käytössä yli 20
miehen porukalle.
– Lajiharjoittelua ollaan
päästy tekemään sunnuntaiaamuisin kukonlaulun aikaan

Miesten edustusjoukkueen kokoonpano:
Maalivahdit: Miko Tuure, Juho Repo
Puolustus: Jukka Eerola, Henri Haikama, Otto Hartikainen,
Atte Henriksson, Markus Hämäläinen, Ville Mäkelä, Jaro
Tilli, Totti Tuutti
Keskikenttä: Jani Jokela, Jani Keränen, Ilmari Kontunen,
Riku Lehtinen, Ville Lötjönen, Janne Pahkala, Simo Partanen, Aleksi Yli
Hyökkäys: Sami Hakulinen, Henri Keränen, Joonas Keränen, Caner Mula, Vesa Toikka, Juuso Virsunen

Kotkan palloiluhalliin. Nuorten pelaajien harjoittelumahdollisuuksia on parantanut
yhteisjoukkue KTP:n A-junioreiden kanssa. Yhteisjoukkue
karsii juhannuksen tienoilla
pääsystä A-junioreiden valtakunnalliseen I-divisioonaan.
Pallo-Kissojen valmentajilla on lisäksi mahdollisuus
mennä seuraamaan ainoan
kymenlaaksolaisen liigajoukkueen MyPa:n harjoituksia.
Jokela on sopinut tästä MyPa:n joukkueenjohtaja
Marco Manson kanssa.
Kaudesta Jokela ennustaa
tasaista.
– Kouvolalainen Peltirumpu on kova joukkue, ja ennakkosuosikki sarjan ykköspaikalle. Sen jälkeen on tasaista,
HaPK, PePo2, LauTP ja Villisiat ovat kaikki siinä tyrkyllä
haastajiksi; muistakin joukkueista saattaa joku yllättää.
Pallo-Kissojen vahvuutena
on joukkueen hyvä fysiikka
ja kokemuksen ja nuoruuden
onnistunut sekoitus. Toisaalta myös joukkueen akilleen

Juha Jokela.

kantapää löytyy sen nuoruudesta:
– Taso saattaa heittelehtiä vielä saman pelin sisälläkin kovasti, parhaimmillaan
kissat pystyvät hallitsemaan
kenttää, oli vastassa ketä tahansa.
Nuorista pelaajista esille
nousevat keskikentän keskellä peliä pyörittävä Ilmari
Kontunen, jolla on kykyä pelien ratkaisijan rooliin. Hyviä
otteita ovat esittäneet myös
Markus Hämäläinen, Jani Jokela ja Riku Lehtinen. Kissakasvatti Caner Mula on myös
tulossa lainapelaajana takai-

sin KTP:stä. Muutkin nuoret
nostavat tasoaan hyvällä harjoittelulla.
– Junioripuolella on jo
panostettava iän karttuessa
harjoittelun laatuun ja rasittavuuteen, sillä tehot aikuisten
peleissä ovat kovat.
Edustusjoukkueen
valmennuksessa toimii Juha Jokelan aisaparina Kai Sarnikorpi. Maalivahtivalmentaja on
Topi Suntio, ja huoltaja Keve
Kiviharju.

TEKSTI JA KUVAT: TARJA AUTIO
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Urheiluakatemia
harjoittelee
Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia on yhteistyötahojen verkosto, jonka

tarkoituksena on eri lajien urheilijoiden opiskelun, urheilun ja siviiliuran tuloksellinen

yhdistäminen. Keskeisimpänä tehtävänä on päivittäisvalmennuksen tehostaminen.

Taitoharjoittelua

Akatemian jalkapalloilijoita ryhmäkuvassa

Urheiluakatemia luo joustavan mahdollisuuden kehityshaluisille
urheilijoille
opiskelun ja harjoittelun yhdistämiselle.
Urheiluakatemia jakautuu
Haminan ja Kotkan kampuksiin, joissa molemmissa on
omat lajiryhmänsä. Haminan
Pallo-Kissat vastaa Haminan
kampuksen jalkapallon lajiryhmän valmennuksesta. Valmentajana toimii nuorisovalmennuspäällikkö Veli-Matti
Hartikainen. Opiskelijat har-

kentällä.

joittelevat kolme kertaa viikossa kouluaikana. Harjoituksista kaksi on lajiharjoituksia,
jotka pidetään tiistaisin ja
keskiviikkoisin aamulla kello
08.00-09.30.
Haminan kampuksen jalkapallon lajiryhmään kuuluu
15 opiskelijaa. Pelaajat ovat
pääosin Haminan Pallo-Kissojen pelaajia. Lisäväriä harjoitusryhmään tuo kaksi Virolahden Sammon ja Kaksi Kotkan
Työväen Palloilijoiden pelaajaa.
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HaPK-joukkueet 2012

Pojat -04
Ylärivissä vas. valmentaja Ismo Silvo, Matias Junnola, Miikka Seppälä, Luukas Ristola jaa Ma
M
Matias
atias
tiaas LLiik
Liikkanen
iikkan
iikk
kanen jja
kanen
valmentaja Petri Väiski Ristola.
Alarivissä vas. Elias Wilska, Eelis Silvo, Justus Lautala, Leevi Ihalainen ja Joonas Ristola.

Pojat -03
Ylärivissä vas. huoltaja Kimmo Jauhiainen, joukkueenjohtaja Riikka Sillanpää, Veikka Jau
Jauhiainen,
auhia
hiaine
inen
ine
n, Juu
n,
Juuso
Juuso
Vanhala, Aki Pohjankoski, Anton Korpela, Lassi Sakki ja huoltaja Vesa Pohjankoski.
Keskellä vas. Elmeri Sillanpää, Lassi Pohjankoski, Olli Kokkonen, Jori Vanha-Eskola, Alexander Telmanov,
Joona Nikkanen, Benjamin Tasa ja valmentaja Mika Tasa.
Alarivissä vas. Anton Virtanen, Ville Hämäläinen, Aaro Kattelus, Topi Leppänen, Daniel Berkhald, Aaro Lappi, Akseli Simola, Jaro Koskela, Petrus Tasa, Juho Erkkilä ja Oskari Sillanpää.
Kuvasta puuttuvat Eero Rantala ja Tomi Kuusela, sekä valmentajat Mika Kokkonen ja Mika Sillanpää.

Tytöt -02-03

Pojat -02

Ylärivissä vas. joukkueenjohtaja Susanna Piiroinen, valmentaja Tessa Pulkkinen, Milla
aP
Puhakka,
uha
hakka
hakka
kkka
k ,R
Ro
Roosa
oosa P
oo
oos
Pä
Päiäi
äiäi

Ylärivissä vas. valmentaja Kari Pukki, Juuso Anttila, Ossi-Petteri Jaakola, Hemmo Pukki,
Y
ki, Sa
ki,
Samuel
amue
muell T
Ti
Tietäväiietä
iet
i tävä
äväi
äi-

vähonka, Katja Suntio, Venla Niemi, Jonna Piirainen, Maria Suntio ja valmentaja Jarno Ritola.
Alarivissä vas. Janina Lehtinen, Julia Ritola, Enni Piirainen, Iina Pulkkinen, Henna Finnilä, Katja Mäkelä, Ada
Koskelainen, Veera Ahlqvist, Veera Suurnäkki, Venla Klami ja Veera Parkko.

nen, Leevi Kolehmainen ja Tatu Seppälä.
Keskellä vas. huoltaja Anu Roimola, joukkueenjohtaja Piia Ehrsten, Benjamin Kangas, Niko Lenkkeri, Vihtori Vihervaara, Petri Hannola, Lauri Tilli, Emil Mattila, valmentaja Mikko Kangas ja huoltaja Katri Hannola.

Kuvasta puuttuvat Selma Harju ja valmentaja Juha Pulkkinen.

Alarivissä vas. Roberto Garces, Verneri Tolvanen, Jimi Salonen, Joona Heikkilä, Kimi Ehrsten, Matias Junkkari, Ossi Tiitta, Konsta Pousi, Olli Kirkkopelto, Harri Puranen ja Lari Hakala.
Kuvasta puuttuvat Vadim Dolinin, Slava Yanushevisch, Veeti Tapio ja Jere Kauranen.

Pojat -01

Tytöt -00-01

Ylärivissä vas. Olli-Pekka Laitila, Juuso Kulju, Viljami Suurnäkki, Topi Pohjankoski, Onni
nii Tu
TTuutti
utt
utti
tti jja
aO
Onni
nnii Ik
nn
Iko
Ikoko-

Ylärivissä vas. Emmi Pakkanen, Mimmi Puhakka, Henna Tulikoura, Lilli Parkko, Annikaa LLan
Lanki,
nki,
ki Jad
JJade
Ja
ad
de
e Hei
H
Hein
Heinin-

nen.
Keskellä vas. joukkueenjohtaja Carola Henriksson, huoltaja Erno Seppälä, Arttu Henriksson, Ville Joensuu,

vuo, Vilma Virtanen ja valmentaja Jani Piirainen.
Alarivissä vas. Minttu Wilska, Emilia Muurman, Emilia Suntio, Hanna Piirainen, Emmi Määttä, Jenna Bruce,

Juuso Koskela, Miikka Sahala, Lauri Harjumaaskola, Jere Koukila, valmentaja Pertti Kaartinen ja valmentaja Simo Tuutti.
Alarivissä vas. Juho Seppälä, Danil Lepikkö, Alex Nakari, Onni Kemppi, Totti Pakkanen, Konsta Komppa,

Hanna Kokkonen, Emma Puhakka ja Venla Väisänen.

Jere elfving, Riku Päivähonka, Jere Heikkilä, Aleksi Pakkala.
Kuvasta puuttuvat Henri Hietala ja Ilmari Liikkanen.
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HaPK-joukkueet 2012

Pojat -99

Pojat -98

Ylärivissä vas. joukkueenjohtaja Mari Heikkilä, Leevi Suutari, Jere Lankila, Markus Lautala,
uttala
a ,S
Saku
aku
k Ha
H
Hak
Hakulinen,
akkul
kulililine
inen,
inen
n,
Aleksi Heikkilä, Miko Lipponen, Juha Piispa ja valmentaja Timo Salo.
Alarivissä vas. Ville Salo, Hiski Holopainen, Alex Eriksson, Samuel Kopo, Eemil Jaarinen, Aku Repo, Kalle

Ylärivissä vas. joukkueenjohtaja Mirka Luoma, huoltaja Simo Luoma, Ville Mäkelä, Teemu
em
mu P
Pellinen,
elli
ell
lline
inen,
inen
n, San
SSanteri
Sant
anter
teri
teri
Luoma, Tuomas Komulainen, Vertti Sahala, Tomi Harjula, Aleksi Mäki-Kuusela, valmentaja Sami Sahala ja
huoltaja Jari Pasi.

Kiri, Waltteri Fagerlund ja Aleksi Puustelli.
Kuvasta puuttuvat Aleksi Laakso, Jasper Luttinen, Antti-Jussi Virsunen, Teemu Wilen, valmentaja Juha
Heikkilä, valmentaja Kari Laakso, huoltaja Tiina Piispa ja huoltaja Tero Kiri.

Alarivissä vas. Joona Pasi, Henri Nevalainen, Patrik Pakkala, Joona Kulju, Onur Celik, Niko Husu, Elmo Kukkonen ja Samuli Luoma.
Kuvasta puuttuu valmentaja Jari Kulju.

Pojat -97

C/D-tytöt

Ylärivissä vas. valmentaja Juha Tepponen, valmentaja Ari Mäenpää, Alex Tuovinen, Antti
ntti K
ntt
Kauppila,
auppil
pila
ila, Juu
Juuso
Juuso

Ylärivissä vas. Krista Hämäläinen, Juuli Toikka, Kirsi Elsinen, Laura Lähteenmäki, Sara Ko
Y
Korpel
Korpela,
pela
ela,
a, Emm
E
Emma
mma S
Suo
Suououo

Pohjalainen, Tommi Väisänen, Devran Kucukaslan ja joukkueenjohtaja Arto Kauppila.
Alarivissä vas. Arttu Lanki, Markus Jarvanne, Niko Mäenpää, Onni Tepponen, Jere Latva-Kokko, Eelis Vuorinen, Mikko Seppälä ja Toni liminka.

mala ja valmentaja Markku Halonen.
Alarivissä vas. Jasmin Pakkala, Katri Elsinen, Sara Urpalainen, Emma Laurtala, Janette Kyötikki, Emma Talvela, Minttu Naukkarinen ja Anni Lautala.

B-junnut

Naiset

Ylärivissä vas. päävalmentaja Saku Halonen, Janne Vallgren, Niko Turu, Aleksi Turkia, Sa
Saku
u Mikk
Mi
Mik
Mikkola,
ikk
ik
kkkol
kola
la,
a, Erk
E
Erkk
Erkka
kk
kkkaa

Ylärivissä vas. Eeva Koponen, Kirsi Peltonen, Juuli Toikka, Henni Hartikainen, Marika Sa
Y
Savik
Savikurki,
kurki
urkki,i, San
S
Sannam
Sannamari
annam
namari
arii

Lehtoranta, Eemeli Mässeli, Jussi Larvio, joukkueenjohtaja Antti-Jussi Larvio.
Alarivissä vas. Matias Virtanen, Henry Heiskanen, Erik Pakkala, Niko Mäenpää, Mikko Seppälä, Eelis Vuori-

Silventoinen, Mira Brofors.
AlarivissäǤ  ¡¡ǡǡǡ ơǡǤ

nen, Tarmo Korpela, valmentaja Ari Mäenpää.
Kuvasta puuttuu Devran Kucukaslan.

Kuvasta puuttuvat Katja Paronen, Taija Suurnäkki, Anniina Palola, Oona Crisan.
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Kaikki Pelissä
E KARIFUTIS 2012
Haminan Pallo-Kissat järjesti Haminan esikouluille 24.5.2012 Eskarifutistapahtuman Haminan Liikuntahallissa.
KAIKKI PELISSÄ tapahtumat ovat osa Suomen Palloliiton
jalkapalloa koulussa ja päiväkodissa kampanjaa. Tapahtumassa esikoululaisilla oli tilaisuus nauttia liikunnan riemusta ja tutustua jalkapalloon pelinä.

Eskarifutikseen osallistui kuusi esikoulua ja 103 esikoululaista opettajineen ja ohjaajineen.
Turnauksessa pelattiin yhdeksällä joukkueella kaikkiaan 16
peliä.
Kaikki saivat palkinnoksi kultaiset mitalit ja kannustusta jalkapalloharrastuksen jatkamiseen.

Neuvottoman Esi
koulu I

Eskarifutikseen osallistui seuraavat joukkueet:
kukuut
Aseman esikoulun Pik

ja Tikkarit

Vilniemen Esikoulu

Ruotsinkylän Esikoulu

Poitsilan Esikko

an Esikoulu
Neuvottom

II

Uuden-Summan
Esikoulu I ja

II
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Taidon oppimisen kulta-aika

HaPK:n TAITOKOULU
Haminan Pallo-Kissat pitää
Taitokoulua
7-12-vuotiaille pelaajilleen, jotka haluavat harjoitella enemmän ja
kehittyä taidollisesti. PalloKissojen junnuista 40 osallistuu aktiivisesti Taitokoulun
harjoituksiin kerran viikossa. Taitokoulu harjoitteli talvella Pappilansalmenkoulun
salissa lauantaisin ja keväällä harjoittelu toteutetaan
Pappilansalmenkoulun monitoimikaukalossa.
Kesällä
Taitoharjoittelua jatketaan
nurmialustalla Haminan Urheilukentän juniorikentällä.
Taitokoulu on jaettu kahteen
ikäryhmään, joissa 9-10-vuotiaat ja 11-12-vuotiaat harjoittevat omissa ryhmissään.
Valmentajana Taitokoulussa
toimii HaPK:n nuorisovalmennuspäällikkö Veli-Matti Hartikainen.

Taitokouluikävaihe
7-12
-vuotiaat on lasten taitojen
oppimisen kannalta tärkeä
ajankohta. Siitä puhutaan taidon oppimisen kulta-aikana.
Lapsi käy läpi useita oppimi-

sen kehitysvaiheita. Taitokouluikäisten toiminta tähtää
lasten motoristen perustaitojen, herkkyyskaudelle kuuluvien fyysisten tekijöiden,
jalkapallon lajitaitojen ja peli-

käsityksen yksilölliseen kehittämiseen. Taitokoulutoiminnan tärkeimpänä tavoitteena
on synnyttää pelaajille innostusta ja halua omaehtoiseen
harjoitteluun.

Maksaako pankkisi
korkoa tilisi alhaisimman saldon mukaan?

12
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Minä ja jalkapallo
Jalkapallo on hyvä harrastus, sillä sen avulla saa ystäviä ja tulee liikuttua. Olemme
harrastaneet jalkapalloa 5-6
vuotta emmekä ole vielä kyllästyneet. Valmentajat ovat
välillä vaihtuneet ja joukkue
on välillä pelannut erillään,
mutta se ei haittaa. Nyt olemme taas yhtenäinen joukkue
ja kannustamme toinen toisiamme. Nyt Hapkin naisten
joukkue on alkanut harjoittelemaan kanssamme ja täydennämme heidän joukkuettaan peleissä. Joukkueemme
koostuu monesta eri ikäluokasta, mutta kertaakaan
emme ole ikäerojen takia joutuneet erimielisyyksiin.
Emme harrasta jalkapalloa
sen vuoksi, että saisimme siitä ammatin vaan iloitsemme
kerta toisensa jälkeen onnistumisista. Joukkueen yhteishenki on tärkeä asia ja meistä
on tullut toinen toisillemme
hyviä ystäviä. Voitot ja tappi-

C/D-tytöt
si, että se menee OIKEIDEN
ystävien edelle, vaikka onhan
sille helppo puhua. Se kuuntelee, mutta ei vastaa. Se, jos
mikä on tosiystävyyttä.
Tyttöfutiksella on melko
vähän harrastajia, joten toivoisimme että yhä useampi
tyttö uskaltaisi tulla katsomaan ja kokeilemaan. TYTÖT,

ot kasvattavat meitä joukkueena. Läheisimmät ystävät
löytyvät jalkapallon parista.
Pallolla ja pelaajalla on oltava yhteys. Puhumme usein
myös pallon kouluttamisesta
ja kesyttämisestä. Itse henkilökohtaisesti minulle on opetettu, että pallon on oltava
paras ystävä, mutta en sanoi-

jos yhtään olette kiinnostuneita, ottakaa yhteyttä ja tulkaa mukaan!

Jutun kirjoittivat HaPK:n
C-tyttöjen Juuli Toikka,
Hanna Järvelä ja Kirsi Elsinen.

Kissanaiset 2012
Haminan Pallo-Kissojen naisjoukkue osallistuu Palloliiton
piirin 7 vastaan 7 piirisarjaan. Joukkueessa on tällä hetkellä 12 pelaajaa.
Joukkue harjoittelee yhdessä C-tyttöjoukkueen kanssa
kolme kertaa viikossa. Osa C-tytöistä osallistuu kauden aikana vahvistuksina myös naisten peleihin.
Harjoitusvalmentajat ovat Markku Halonen ja Jari Kiviharju. Joukkueen yhteyshenkilö ja pelivalmentajana toimii
Veli-Matti Hartikainen.
Piirin sarjassa naisjoukkueita pelaa 14 kappaletta, joten
sarjaotteluita kertyy yhteensä 26. Pääsääntöisesti ottelut
pelataan neljän joukkueen turnauksia eri paikkakunnilla.
Lähimmät vastustajat löytyvät Kotkasta ja Myllykoskelta.

DOMITRIX OY

Naiset

LÄHI-turnaus 2012 Haminassa
P-97 joukkueen järjestämä
lähiturnaus pelattiin Raviradalla.
Turnausjärjestelyt onnistuivat jälleen loistavasti.
Sää ei kuitenkaan suosinut
aamusta alkaen, vaan rankka
vesisade häiritsi aamun pelejä. Sateen helpottaessa Raviradan kenttä läpäisi veden
hyvin ja turnaus saatiin vietyä
loppuun.
Paikkakunnan olosuhteet
näin keväällä ovat todella surkeat tälläisien turnauksien
järjestämiseen. Hiekkakenttä ei ole nykypäivän jalkapalloon sopiva alusta ja kaukana
olevat huoltopisteet tekevät
turnausjärjestelyistä haastavat.
Turnauksen ottelut olivat
tänäkin vuonna tosi tasaisia
ja saatiin joukkueille varmasti
hyviä harjoitusotteluita kesän

Lähiturnauksen kunniataulukko Lähiturnauksen ottelutulokset
Ripa (Ristiinan pallo)
HaPK P-98
HaPK P-97
Porvoon Akilles

P
3
3
3
3

V
3
2
0
0

sarjoihin valmistautumiseen.
HaPK P-97 kiittää joukkueita ja yleisöä.

H
0
0
1
1

T
0
1
2
2

M
7-0
3-5
2-4
2-5

P
9
6
1
1

Porvoon Akilles – HaPK P-97 ...................... 2-2
HaPK P-98 – Ristiinan pallo ........................0-5
Porvoon Akilles – HaPK P-98 ......................0-2
HaPK P-97 – Ristiinan pallo ........................ 0-1
Ristiinan pallo – Porvoon Akilles ................ 1-0
HaPK P-97 – HaPK P-98 .............................. 0-1

Toivotaan että seuran
muutkin joukkueet innostuisivat järjestämään turnauksia

ja sitä kautta saataisiin kaupunkiin uutta fudiskulttuuria.
Valliturnausta odotellessa.
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Kuvassa joukkue liigapelaaja Niko Ikävalkon kanssa IFK Mariehamnin WHA Konst -stadionilta. Kuvassa vas. Samuli Luoma, Juuso Kulju, Tomi Harjula, Patrik Pakkala, Elmo Kukkonen, Onur Celik, Niko Ikävalko, Joona Pasi, Teemu Pellinen, Tuomas Komulainen (takana),
Ville Mäkelä, Joona Kulju(takana), Henri Nevalainen, Aleksi Mäki-Kuusela, Santeri Luoma, Vertti Sahala, Niko Husu ja Miikka Sahala.

HaPK/Visa –98 Pojat
pelasivat hyvän kauden 2011
Viime kauden menestyneimpiin Haminan junnujoukkueisiin kuulunut HaPK/Visa-98
pojat pelasivat hyvän kauden
vuonna 2011.
Kaakkois-Suomen piirin
ykkössarjassa pojat voittivat
haminalaisittain harvinaista
herkkua, pronssimitalit, edelle ehti vain MP Mikkelistä ja
STPS Savonlinnasta.
Piiripelien loputtua joukkue osallistui perinteiseen
Saimaa-turnaukseen, josta
tuliaisina hopeamitalit kir-

velevän rankkaripotkukisan
jälkeen. Loppuottelu käytiin
WJK:ta vastaan ja voitto meni
vastustajalle maalilla.
Kausi huipentui turnausreissuun
Ahvenanmaalle,
kansainväliseen Maarianhamina Cuppiin.
Turnauksessa joukkueet
oli jaettu kahteen lohkoon,
joista lohkovoittajat pelasivat sunnuntain loppuottelussa. Hapk oli lohkossa,
jossa mukana olivat IFK Mariehamn, Puotinkylän Valtti,

TPS ja Viggbyholm Ruotsista.
Toisessa lohkossa pelasivat
FC Futura Porvoosta, FC Inter, SIFFK ja Söderhamns FF
Ruotsista.
Alkusarjan pelit pelattiin
IFK Mariehamnin kotikentällä ja HaPK voitti ensimmäisen ottelunsa Helsinkiläistä
Valttia vastaan 1-0, maalin tekijänä Onur Celik. Seuraava
vastus IFK Mariehamn pelasi
kotikentällään ja hävisi Hapkille niin ikään 1-0 Onur Celikin maalilla. Kolmannessa pe-

lissä HaPK kuritti turkulaisten
TPSsää 4-0. Maaleja pääsivät
tekemään 1-0 Joona Pasi, 2-0
Henri Nevalainen, 3-0 Niko
Husu ja 4-0 Niko Husu.
Neljäs ottelu käytiin iltavalaistuksessa ruotsalaista
Viggbyholmia vastaan ja pojilta oli paras terä kateissa
lohkovoiton ja loppuottelupaikan varmistuttua. Ottelussa Viggan meni 1-0 johtoon,
mutta Hapkin 2001 syntynyt
Miikka Sahala tasoitti pelin
1-1 ja Hapkin alkusarja päättyi

ilman tappioita.
Sunnuntain loppuottelu
oli sitten Turkulaista FC Interiä vastaan. FC Inter on Suomessa viiden parhaimman
joukkueen joukossa ikäisissään ja toimivat hieman eri
budjetilla ja pelaajamateriaalilla kuin haminalaiset. Loppuottelussa haminalaiset olivat sitten kovassa kyydissä,
voisi sanoa että poikia vietiin
kuusnolla, sillä lopputulos oli
turkulaisille 6-0. He saivat alkuun haminalaisten virheiden

johdosta 2 ”helppoa” maalia ja siihen päälle haminalaisen puolustuksen tukiranka,
Tuomas Komulainen, satutti
selkänsä, oli loppupeli kokemuksen kartuttamista kaikille pelaajille. Turkulaiset heitti tuoreita miehiä 22 pelaajan
reservistään kehiin ja haminalaisten askel alkoi painaa
ja turnauskestävyys oli koetteilla.
Tuliaisina hopeamitalit kovatasoisesta
turnauksesta
Haminaan.
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Velmu syöttää pallon Sakulle
Haminan Pallo-Kissat saa
uuden
nuorisovalmennuspäällikön heinäkuun alussa. Tehtävässä tammikuussa aloittaneen Veli-Matti eli
Velmu Hartikaisen työrupeama nuorisovalmennuspäällikkönä päättyy ennalta sovitun
mukaisesti ja Velmu syöttää
pallon Saku Haloselle. PalloKissojen toiminnasta ei Velmu tietenkään mihinkään katoa, vaan työtä aktiivisessa
seurassa riittää tulevaisuudessakin.
Nuorisovalmennuspäällikön tehtävä on Velmun mukaan antoisa, mutta välillä
myös raskasta.
– Työsarkaa on enemmän
kuin tarpeeksi. Tässä on pakko priorisoida ja suunnitella
ajankäyttönsä sekä painopisteet tarkasti, Velmu toteaa
Haasteitta nuorisovalmennuspäälliköltä ei ole puuttunut, sillä odotukset monisatapäisen seuraväen piirissä
nuorisovalmennuspäällikön
suhteen ovat luonnollisesti
korkealla. Onhan otettu iso
askel, kun seuraan on palkattu kokopäiväinen työntekijä kehittämään harrastustoimintaa.
– Yksi keskeinen tehtävä
on kehittää valmennusjärjestelmä 2000-luvulla toimivan
seuran vaatimuksia vastaa-

vaksi, Velmu määrittelee.
Tähän liittyy oleellisesti
valmentajien koulutus, koulutukseen ohjaaminen ja motivointi.
– Joukkueille on taattava
laadukasta valmennusta. Sen
lisäksi näen tärkeäksi, että
Haminan Pallo-Kissat pystyy
tarjoamaan juniorien jokaiselle ikäluokalle mahdollisuuden
jalkapallon harrastamiseen.
On siis huolehdittava myös
riittävästä valmentajakapasiteetista, Saku toteaa.
Velmulla ja Sakulla on
vankka valmentajatausta, joten Pallo-Kissojen valmentajajohtaminen on ollut ja tulee
olemaan osaavissa käsissä.
Saku painottaa kenttätyön tärkeyttä sanan varsinaisessa merkityksessä.
– Juniorivalmennuspäällikön on tietysti kierrettävä
harjoituksia ja pelejä. On oltava selvillä, miten seuran
valmentajat toimivat käytännössä. Tämä onnistuu vain
kentän laidalla, Saku kuvailee
tulevia aikomuksiaan.
Luonnollisesti
nuorisovalmennuspäällikkö joutuu
myös painimaan erinäisten
paperitöiden parissa ja järjestelemään muun muassa harjoitusvuoroja.
Velmun ja Sakun yhteinen
toive on, että tulevaisuudes-

ennuspäällikön

nuorisovalm
ulle jo nyt, vaikka
syöttö Velmulta Sak
.
Hyvin käy pallon
ssa
alu
un
ku
Sakulle vasta heinä
tehtävät siirtyvät

sa nuorisovalmennuspäällikkö pääsisi miettimään myös
lämmitettävän jalkapallonur-

men harjoitusvuoroja.
– Olisi tärkeää, että nuorisovalmennuspäällikkö voisi

keskittyä tehokkaan toiminnan suunnitteluun eikä tarvitsisi jatkuvasti kantaa huol-

ta niistä olosuhteista, joissa
tuota toimintaa harjoitetaan,
Saku toteaa.
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Kuvassa nettisivujen tekijät Riku Lehtinen (vas.) ja Caner Mula.

Pallo-Kissojen
nettisivut uudistettiin
ǣȀȀǤǤƤǤ le myös seuran sähköpostiosoitte muuttuu ja uusi
osoite on toimisto@hapk.
ƤǤ  ¡Ú 
käytöstä 1.6.2012 mennessä.
teutuksen takana on uusi Haminalainen yritys 433-Media.
–Teemme työmme asiakkaan toiveiden mukaisesti ja
tuomme oman osaamisemme esiin jokaisessa työssä,
Ƥta suunnittelua työkseen te-

kevä yrittäjä Riku Lehtinen ja
työssäoppija Caner Mula.
Yksi tärkeimmistä uudistuksen kohteista oli seuran
kalenteri. Uusi kalenteri tarjoaa seuran faneille, taustahenkilöille ja jäsenille tavan
seurata eri joukkueiden tapahtumia läpi kauden.
Uusille sivuille liitettiin
myös sosiaalisen median painikkeet, joten uutisia voi nyt
jakaa helposti kavereiden ja
muiden fanien kesken esimerkiksi Facebookissa.

Tattoon tah dissa Hurmaa vaan Haminaan!
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Osta lippusi ajoissa!

www.haminatattoo.fi

Haminan Pallo-Kissat uudisti nettisivunsa ja sähköposti osoitteensa. Uudet sivut
otettiin käyttöön 5.5.2012.
Nettisivut ovat seuralle merkittävä viestintäväline sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen.
Uudistuksen myötä seuran tiedottaminen helpottuu,
joten ajankohtaisia uutisia ja
raportteja tullaan näkemään
entistä enemmän uusilla sivuilla.
Uusien sivujen osoite on
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ESITTELYSSÄ: 1. Nimi
2. Pelipaikka
3. Muut harrastukset
4. Lempiruokaa
5. Muiden mielestä…
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