
Tämän vuoden Nappulaliiga käynnistyy toukokuun 27. päivä. Kaupungin kentillä pelailee jälleen runsas joukko 6-8 vuotiaita palloilijoita tuki-
joukkoineen. Haminan Pallo-Kissat toivottaa kaikki uudet ja entiset pelaajat mukaan suosittuun koko kesän kestävään tapahtumaan.
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Nappulaliiga on Haminan Pallo-Kissojen järjestämä kai-
kille 2006-2008 syntyneille tytöille ja pojille tarkoitettu 
jalkapallokoulu pelitapahtumineen. Nappulaliiga toimii 
Suomen Palloliiton KAIKKI PELAA -ohjelman mukaisesti. 
Liigaan ilmoittatuminen on tiistaina 27. toukokuuta asuin-

paikkaa lähimmällä kentällä, jossa Nappulaliiga toimii. 
Nappulakentät toimivat Haminan Urheilukentällä, Ruis-
salon pallokentällä, Neuvottoman koulun kentällä, Uu-
den Summan koulun kentällä ja Pyhällön koulun kentällä. 
Tyttöjen joukkue perustetaan Haminan Urheilukentällä.

Futisleikkikoulu järjestetään 2009 syntyneille Haminan 
Urheilukentällä. Lue lisää sivulta 6.

2014

SINETTISEURA

Nappulaliiga vuosimallia 2013.

Tervetuloa mukaan!

FIRMALIIGA

2014
PELIPORUKKA 

KOKOON JA 

KENTÄLLE!

Firmaliigassa irtoaa ilo ja hiki yhtäaikaa!
HaPK:n vuosittain järjestämä riemukas jalkapalloturnaus liikuttaa 

paikallista työ- ja yhteisöväkeä, ja omalla osallaan 
lieventää stressiä ja parantanee ilmapiiriäkin.

Firmaliiga 2014 alkaa 
maanantaina 4.8. klo 18 Ruissalon nurmella.

Ilmoittautumiset 28.7. mennessä HaPK:n toimistoon 

NAPPULALIIGA 2014
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PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ Haminan 
Pallo-Kissat

HAMINAN LIIKUNTAHALLI
Kaarlonkatu 3, 49400 HAMINA

Puh/Fax (05) 230 2030

www.hapk.fi
toimisto@hapk.fi

Toiminnanjohtaja Antti Posti, 045 861 8432

Johtokunta 2014

Julkaisija Haminan Pallo-Kissat ry

Painosmäärä 16.000 kpl

Päätoimittaja Jari Tulokas

Lehtityöryhmä Seppo Posti, Aulis Huikko, 
 Veli-Matti Hartikainen, 
 Juha Tepponen, Jaakko Kriktilä

Painopaikka Saimaan Lehtipaino Oy

Jakelu Itella Oyj

Sivunvalmistus Hamimedia Oy

Mitä jalkapallo on?

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji, jota eri 
lähteiden mukaan pelaa 500-700 miljoonaa ihmistä. Eniten 
rekisteröityjä pelaajia löytyy monelle ehkä yllättäen 
Yhdysvalloista, 18 miljoonaa, joista 40 % on naisia ja tyttöjä. 
Jalkapallon seuraajia arvioidaan olevan jopa 3,5 miljardia, 
mikä on enemmän kuin kaikkien muiden urheilulajien 
seuraajia yhteensä. 

Jalkapallo on myös Suomen suosituin urheilulaji, jota pelaa 
noin 500.000 suomalaista. Rekisteröityjä lisenssipelaajia 
on Suomen palloliitossa n. 120.000. Suomen A-maajoukkue 
kerää suurimmat yleisömäärät, kuin mitä yksikään muu 
urheilulaji kerää katsomoihin. Huippumaita kohdatessa 
Stadikan liput myydään loppuun muutamassa minuutissa 
lippujen tultua myyntiin, vaikka otteluun olisi aikaa puoli 
vuotta. Suomalainen seurajalkapalloilu ei ole vielä päässyt 
A-maajoukkueen tasolle kannatuksessa, mutta olosuhteiden 
parantuessa ja entistä suurempien massojen hakeutuessa 
lajin pariin myöskin seurajoukkueiden kannatus tulee 
parantumaan. 

Jalkapallo on kulttuuria, jota ymmärretään kaikkialla 
maailmassa. Sillä on yleismaailmallinen viitekehys ja se on 
aihe, jonka ympärillä voit käydä keskustelua ja mielipiteiden 
vaihtoa, tulipa kumppanisi mistä päin maailmaa tahansa. 
Jalkapallolla on myös oma paikalliskulttuurinsa. Seuroilla 
on oma tapansa pelata ja joukkueiden kannatus periytyy 
yleensä sukupolvelta toiselle. Jalkapallon emämaassa, 
Englannissa, joukkueidenkannatus voi periytyä suvussa 
aina 1800-luvulta lähtien. Helsingin hakiessa Euroopan 
kulttuuripääkaupungin titteliä, kirjailija Jukka Pakkanen 
totesi seuraavaa: ”Voiko Helsinki kuvitella olevansa 

Eurooppalainen kulttuurikaupunki, kun siellä ei ole yhtään 
oikeaa jalkapallostadionia?”. Tämä lausahdus oli ennen 
Sonera-stadionin valmistumista.

Suurin osa jalkapallosta on kuitenkin ruohonjuuritasolla 
olevaa pelin riemua, sitä massaa, joka tekee lajistamme 
suurimman ja suosituimman. Me Haminassa olemme pieni 
osa sitä jalkapallotoimintaa. Vaikka Suomen ja maailman 
mittakaavassa olemme pieniä, Haminassa olemme kuitenkin 
suurin. Jalkapallo on Haminassakin harrastetuin urheilulaji. 
Haluamme Haminan Pallo-Kissoissa yrittää viedä lajia 
mahdollisimman paljon eteenpäin. Seuraava suuri ponnistus 
seurallemme on oman hallin rakentaminen parempien 
talviharjoitusolosuhteiden takaamiseksi. Heti sen jälkeen on 
muiden askeleiden vuoro viedä jalkapalloa eteenpäin myös 
Haminassa. Olet tervetullut mukaan. 

Tule mukaan suureen perheeseemme!

Jari Tulokas
Haminan Pallo-Kissat ry
Puheenjohtaja
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Puheenjohtaja Jari Tulokas
 Puh. 046 907 1041

Varapuheenjohtaja  Seppo Posti
 Puh. 040 741 0499
 seppo.posti@gmail.com

Sihteeri ja  Marika Hartikainen
rahastonhoitaja 040 586 2016

Jäsenet Jari Kulju , 0400 489 736

 Juha Pulkkinen, 0400 702 523

 Juha Tepponen, 050 918 2840

 Mamet Mula, 044 371 5065

 Veli-Matti Hartikainen
 045 861 8432
 

SINETTISEURA

SINETTIS
EURA
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EDUSTUSJOUKKUE 2014

joitteita ja yleisesti sitä inten-
siteettiä, millä harjoitukset ja 
peliin valmistautuminen hoi-
detaan. Harjoitteluasenne on 
pojilla muuttunut entistäkin 
kovemmaksi.

Muutamat pelaajat ovat 
myös päässeet tutustumaan 
liigajoukkueen tekemisiin ja 
osallistumaan harjoituksiin 
MyPan uuden valmentajan, 
monta vuotta maajoukku-
eenkin luotsaajana toimineen 
Antti Muurisen silmien alla.

HaPKin Edustuksen pelaa-
jat ovat pääosin Haminan omia 
poikia, ja tuntevat toisensa jo 
pitkältä ajalta. Joukkueen kap-
teeneiksi on nimetty keskiken-
tän tehotykki Mamet Mula ja 
maalivahti Juho Repo.

– Hieno asia on, että keski-

kenttämies/toppari Totti Tuut-
ti palaa kokoonpanoon. Hän 
tuo kokemuksellaan syvyyttä 
nuoreen joukkueeseen.

Uusiakin kasvoja on: pe-
laajarinkiin on Kouvolasta 
saatu hyökkääjä Sakari Has-
san ja Kotkasta puolustuspe-
laaja Jere Törönen. Lappeen-
rantalainen keskikenttämies 
Joni Lappalainen suoritti va-
rusmiespalveluksensa Hami-
nassa ja harjoitteli samalla kis-
sojen mukana. Mies tykästyi 
porukkaan niin, että hän jäi 
pelaavaan miehistöön aamu-
kamman loputtuakin.

– Yhteishenki on joukku-
eessa erittäin hyvä, ja peli-il-

me energinen. Ne ovat jouk-
kueen vahvuudet. Haastee-
na on nuorten pelaajien koke-
mattomuus tällä sarjatasolla. 

Tasoero nelosen ja kolmosen 
välillä on kuitenkin melkoisen 
suuri, Julli puntaroi.

Kauteen valmistautumi-
nen on sujunut hyvin. Kiitos-
ta saa erityisesti Ruissalon te-
konurmi.

– Koska talvi oli niin leuto, 
pystyimme harjoittelemaan 
siellä todella paljon. Muuta-
man kerran piti tehdä lumi-
töitä, mutta ne kävivät hyväs-
tä alkulämmittelystä. Myös B-
junnut ja miesten II joukkue 
käyttivät kenttää talviaikaan.

Tuleva jalkapallohalli var-
mistaa ympärivuotisen lajihar-
joittelun kaikissa olosuhteis-
sa. Tästä on hyvä lähteä raken-
tamaan vahvaa tulevaisuutta.

TEKSTI JA KUVAT: TARJA AUTIO

Edustuksen nuori kissalauma 
valmis kolmosen koitoksiin
Miesten edustusjoukkue vii-
pyi parin kauden verran piirin 
nelosdivisioonassa. ”Omalle” 
paikalleen kolmoseen Pallo-
Kissat palaa joukkueella, joka 
on valmis haastamaan sarjan 
kovat konkarit.

– Joukkue on aika nuori, 
mutta yritteliäs, Edustuksen 
päävalmentaja Juha ”Julli” 
Jokela sanoo.

Uutta potkua harjoitte-
luun on ammennettu liigata-
solta asti. Jokela on jo muuta-
man vuoden ollut MyPan or-
ganisaatiossa pelaajatarkkai-
lijana, skoutannut tulevia vas-
tustajia ja tarkkaillut testatta-
vana olevia pelaajia sekä peli-
taktiikoita.

– Aika paljon on takkiin 
tarttunut uutta, erilaisia har-

22  Juho Repo mv
1 Erkka Lehtoranta
30 Joona Kulju
3 Otto Hartikainen
5 Riku Lehtinen
6 Atte Henriksson
7 Mamet Mula
8 Ilmari Kontunen
9 Caner Mula
10 Ville Lötjönen
11 Joni Lappalainen
12 Totti Tuutti
13 Eerik Pakkala
14 Väinö Rantala
15 Farhan Muse
16 Jani Keränen
17 Joonas Notkola
18 Jani Jokela
19 Sakari Hassan
20 Eemeli Mässeli
21 Markus Hämäläinen
23 Jere Törönen
24 Ville Saarinen
25 Niko Turu
26 Saku Mikkola
27 Janne Vallgren
28 Onur Celik
30 Miro Holm

VALMENNUS
 Juha Jokela
 Kai Saarnikorpi
JOUKKUEENJOHTAJA
 Aulis Huikko
HUOLTO
 Timo Kunnari

Kotiottelut 2014
KEVÄTKIERROS
Ke 28.5. klo 18.30 HaPK – Sudet Urheilukenttä
Ke 4.6. klo 18.30 HaPK – KoPa Urheilukenttä
La 14.6. klo 15.00  HaPK – PEPO Urheilukenttä
Ke 25.6. klo 18.30 HaPK – PeKa Urheilukenttä

SYYSKIERROS
Ke 23.7. klo 18.30 HaPK – Lappee JK Urheilukenttä
La 9.8. klo 15.00 HaPK – STPS Urheilukenttä
La 16.8. klo 15.00 HaPK – MIKI Urheilukenttä
La 13.9. klo 16.30 HaPK – SaVU Urheilukenttä
La 27.9. klo 14.00 HaPK – Peltirumpu Urheilukenttä

2014 HaPK:n 
edustus-

joukkueen 
kokoonpano

3333

Nauhat kiinni ja menoksi, hyökkääjä Caner Mulalta osataan jo 
odottaa tulisieluisia esityksiä kesän peleissä.

Kolmoseen paluun tekevän Edustuksen vähimmäistavoitteena on säilyttää sarjapaikka. Sijoitus 11 joukkueen sarjassa puolen välin paikkeille olisi nuorelta ja pääosin kokemattomalta joukku-
eelta hyvä saavutus.

Taktiikkapalaverissa käydään pelitilanteita ennalta läpi. Juha 
Jokelan lisäksi joukkueen toisena valmentajana toimii Kai 
Saarnikorpi.
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Huonot ympärivuotiset har-
joitusolosuhteet ovat tähän 
asti olleet jalkapallon kehit-
tämisen ja harrastajamäärän 
kasvun suurimpana esteenä 
Haminassa. Edellä sanottu ei 
enää pidä paikkaansa. Jalka-
palloilijoiden harrastusmah-
dollisuudet tulevat tämän 
vuoden aikana kerralla kun-
toon, kun tänä keväänä saa-
tiin käyttöön Ruissalon teko-
nurmikenttä ja loppuvuodes-
ta valmistuu palloiluhalli Ravi-
radan kentälle. 

Ruissalon jalkapallonurmi 
ja kaupungin keskustan tun-
tumaan sijoittuva palloilu-
halli mahdollistavat sen, että 
jalkapalloilun harjoitusolo-
suhteissa siirrytään aivan uu-
delle aikakaudelle – 1980-lu-
vulta 2010-luvulle. Harjoitus-

käyttöön tarkoitettu palloi-
luhalli, joka on Haminan Pal-
lo-Kissojen oma hanke, paran-
taa myös muiden urheilulaji-
en harrastusmahdollisuuksia. 
Hallin valmistuttua  kaupun-
gin sisäliikuntasalien niukko-
ja harjoitusvuoroja vapautuu 
muiden liikunnanharrastajien 
käyttöön.

Haminalaisfutaajien ympä-
rivuotiset harjoitusmahdol-
lisuudet olivat aikaisemmin 
vaatimattomalla tasolla eivät-
kä ole vastanneet alkuunkaan 
nykypäivän vaatimuksia. Pal-
loa on potkittu talvipakkasis-
sa liukkailla ulkokentillä ja ah-
taissa sisäliikuntatiloissa. Har-
joitusvuorojen saaminen täy-
teen varatuista naapurikau-
punkien palloiluhalleista on ol-
lut liki mahdotonta. Suomen 

Palloliiton mielestä Haminan 
kaupunki on ollut ns. mustaa 
aluetta Suomen jalkapallokar-
talla. Harrastajamääriin suh-
teutettuna Haminan ympäri-
vuotiset harjoitusolot ovat ol-
leet maan huonoimpia. Mut-
ta nyt tilanne paranee kerta-
heitolla. 

Jalkapallon ympärivuotis-
ten harjoitusmahdolisuuksien 
parantaminen on ollut ykkös-
hanke Pallo-Kissojen vuosille 
2013 – 2017 laaditussa toimin-
tastrategiassa. Hallihanketta 
ryhdyttiin valmistelemaan ke-
väällä 2013. Samalla haudattiin 
suunnitelmat lämmitettävän 
tekonurmikentän rakentami-
sesta Ruissaloon. 

Naapurikaupunki Kotka an-
toi ympyräkaupungin jalkapal-
loilijoille kelpo ”lahjan” myy-

400 ns. lisenssipelaajaa. Ny-
kyisin pelipassin omaavia pe-
laajia on noin 350.

Haminan kaupungissa toi-
mii kolme jalkapalloseuraa. 

Haminan Pallo-Kissojen ohella 
jalkapallon harrastajia on Ha-
minan Työväen Palloilijoilla ja 
Summan Kisa-Tovereilla. Ju-
nioritoiminta on keskittynyt 

Haminan harjoitusolot kerralla 

Ruissalon tekonurmikenttä oli 
hieman odottamaton, mutta 
ehdottoman tarpeellinen on-
nenpotku Haminan jalkapallo-
olosuhteiden kehittämisessä. 
Tekonurmikenttä valmistui 
käyttökuntoon tänä kevää-
nä. Lyhyen olemassaolonsa 
aikana kenttä on osoittanut 
tarpeellisuutensa. Kentällä 
on käynyt melkoinen vilske ja 
hyörinä, kun Haminan aikuis- 
ja juniorijalkapalloilijat ovat 

Ruissalon tekonurmikenttä 
odottamaton onnenpotku

kirmailleet vihreällä veralla 
pallon perässä kuin varsat ke-
väisellä laitumella.

Ruissalon tekonurmiken-
tän juuret ovat Ruonalan pal-
loiluhallissa Kotkassa. Hallin 
pelialusta uusittiin viime vuon-
na, eikä vanhalle jalkapallo-
nurmelle löytynyt sopivaa si-
joituspaikkaa järkevin kustan-
nuksin. Niinpä Haminan kau-
pungille tarjoutui tilaisuus os-
taa käytöstä poistettu teko-

nurmi. Haminan Pallo-Kissat 
osallistui aktiivisesti Kotkan 
kaupungin kanssa käytyihin 
neuvotteluihin. Neuvotteluis-
sa pääädyttiin siihen, että Kot-
ka myy Ruonalan hallin käyte-
tyn tekonurmen nimellisellä 
hinnalla Haminan kaupungille, 
ja että Hamina siirtää kentän 
kustannuksellaan Ruissaloon. 

Hamina maksoi kentästä 
50 euroa, mutta on käyttänyt 
kentän siirtoon, asennukseen 

ja kunnostamiseen n. 50.000 
euroa. Tänä vuonna kenttä saa 
ympärilleen aidat ja toiselle si-
vulleen puolet Haminan kesä-
teatterin vanhasta katsomos-
ta. Kentälle tulee myös huol-
torakennus. Syyspimeitä var-
ten kentän valaistusta paran-
netaan ensi kesän aikana. Ha-
minan Pallo-Kissoissa ollaan 
erittäin tyytyväisiä kaupun-
gin panostukseen Ruissalon 
kentän kehittämisessä.

mällä Ruonalan palloiluhallis-
ta poistetun tekonurmen ni-
melliseen hintaan Haminan 
kaupungille. Se oli jalkapal-
loilijoille todellinen onnen-
potku ja ensi askel olosuhtei-
den parantamisessa. Haminan 
kaupunki siirsi Ruonalan hal-
lin vanhan tekonurmen Pallo-
Kissojen toiveiden mukaisesti 
Ruissalon kentälle. 

Palloiluhallin rakentami-
nen käynnistyy Pallo-Kissojen 
omana hankkeena kesäkuus-
sa 2014. Hallin on määrä val-
mistua 1.11.2014 käynnistyvän 
hallikauden alkuun mennes-
sä. Palloiluhallin rakentamis-
ta, hallinnointia ja hallin toi-
minnan käytännön hoitamista 
varten on perustettu Haminan 
Pallo-Kissojen 100-prosentti-
sesti omistama Haminan Pal-
loiluhalli Oy.

Palloiluhallin valmistumi-
nen nostaa aivan uudelle ta-
solle Pallo-Kissojen mahdol-
lisuudet valmennuksen laa-
dun parantamiseen ja pelaa-
jien kehittämiseen. Lajitaito-
jen kehittämisen ohella on 
tarkoitus kasvattaa jalkapal-
loilun harrastajamäärää, joka 
on viime vuosina hieman hii-
punut ikäluokkien pienenty-
misen ja huonojen harrastus-
olosuhteiden takia. Parhaim-
millaan Pallo-Kissoissa oli yli 

SIJAINTI:  Raviradan kenttä
RAKENNE:  ylipainehalli (ns. kuplahalli)
MITAT:  70 x 51 m
PELIALUSTA:   kolmannen sukupolven jalkapallonurmi (tekonurmi)
MUUT TILAT:  pukeutumis- ja toimistotilat
RAKENTAMINEN: alkaa kesäkuussa 2014, valmistuu lokakuussa 2014
TOTEUTTAJA: Haminan Palloiluhalli Oy (HaPK:n 100-prosenttisesti omistama yhtiö)
KUSTANNUSARVIO: n. 600.000 euroa
RAHOITUS: Haminan kaupungin avustus 190.000 €
 Suomen Palloliiton HatTrick-avustus 40.000 euroa
 valtionavustus (AVI:n päätös 12.5.2014)
 muu rahoitus (n. puolet) HaPK:n hankkimaa yksityistä pääomaa

Ruissalon jalkapallonurmi 
on ymmärrettävästi jo vanha 
ja käytössä kulunut. Nurmes-
sa on laskettu olevan kulutus-
pintaa jäljellä n. 60 prosenttia 
alkuperäiseen verrattuna. Jal-
kapallonurmen jäljellä olevak-
si käyttöiäksi on arvioitu 5 – 6 
vuotta, mutta kenttä saattaa 
parhaassa tapauksessa palvel-
la käyttäjiään kauemminkin. 

Siitä huolimatta, että Ruis-
salon tekonurmessa näkyy 

sen pitkä käyttöhistoria, kent-
tä on tärkeä edistysaskel ha-
minalaisen jalkapalloilun har-
rastusolosuhteiden paranta-
misessa. Todellinen onnen-
potku jalkapalloilijoille. Ruis-
salon tekonurmikenttä piden-
tää jalkapallokautta merkittä-
västi sekä keväällä, jolloin kau-
si päästään käynnistämään 1 
– 2 kuukautta aiemmin, että 
syksyllä, jolloin kautta voidaan 
pidentää parilla kuukaudella. 

Palloiluhallihanke pähkinänkuoressa
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kuntoon

Oman palloiluhallin rakenta-
minen on Haminan Pallo-Kis-
sojen yli 60-vuotisen histori-
an suurin voimainponnistus. 
Hallihanketta on valmistel-
tu huolellisesti harkiten vuo-
den päivät. Rakennussuunni-
telmat ja rahoituskuviot ovat 
nyt siinä määrin järjestykses-
sä, että harjoituskäyttöön tar-
koitetun hallin rakentaminen 
pääsee  alkamaan kesäkuussa. 
Palloiluhallin on määrä valmis-
tua 1.11.2014 käynnistyvän hal-
likauden alkuun mennessä.

Pallo-Kissat on perusta-
nut hallihanketta varten seu-
ran 100-prosenttisesti omis-
taman Haminan Palloiluhal-
li Oy -nimisen yhtiön, jonka 
tehtävänä on rakentaa Ravi-
radan kentälle harjoituskäyt-
töön tarkoitettu ylipainehalli 
(ns. kuplahalli). Palloiluhallin 
koko on 70 x 51 metriä. Peli-
alustaksi tulee ns. kolmannen 
sukupolven jalkapallonurmi.

Palloiluhallin kokonaiskus-

tannukset ovat n. 600.000 eu-
roa. Hankkeen rahoituksesta 
noin puolet on Haminan Pallo-
Kissojen hankkimaa yksityis-
tä pääomaa. Haminan kaupun-
ki on myöntänyt hallihanketta 
varten 190.000 euron suuruisen 
avustuksen, joka jakautuu vuo-
sille 2014 – 2015. Suomen Pallo-
liitto tukee hanketta 40.000 eu-
ron suuruisella HatTrick-avus-
tuksella. Valtionavustuksen 
tarkka määrä ei ollut vielä sel-
villä tätä juttua kirjoitettaessa.

Myös muut palloiluhallin 
toteuttamisedellytykset ovat 
ovat järjestyksessä. Haminan 
kaupunki on vuokrannut Ha-
minan Pallo-Kissoille Ravira-
dan kentältä maa-alueen hal-
lia varten. Seuralle on myön-
netty kentän alueella lupa ase-
makaavamääräyksistä poikke-
avaan rakentamiseen. Palloi-
luhallin energia- ja LVIS-ratkai-
sut on neuvoteltu Haminan 
Energia Oy:n ja Haminan kau-
pungin vesiliikelaitoksen kans-

Hallihanke HaPK:n 
historian suurin 
voimainponnistus

sa. Hallin yksityiskohtaiset ra-
kennussuunnitelmat ovat niin-
ikään valmistuneet.

Haminan palloiluhallihan-
ke on jo nyt herättänyt suurta 
mielenkiintoa jalkapalloväen 
keskuudessa myös Haminan 
ulkopuolella. Kiinnostus koh-
distuu hallin käyttövuoroihin, 
joilla näyttää olevan paljon ky-
syntää. Käyttövuoroja jaetta-
essa on tarkoitus ennen mui-
ta ottaa huomioon Pallo-Kis-
sojen omien joukkueiden tar-
peet. Mutta hallin varauslistal-
ta löytyy myös muille käyttäjil-
le vuokrattavia vapaita vuoro-
ja. Varattavissa on esimerkik-
si jonkin verran viikonloppu-
vuoroja, päivävuoroja ja myö-
häisiltaan sijoittuvia vuoroja.

Haminan palloiluhallia hallin-
noi ja hallin käytännön toimin-
nasta vastaa Haminan Palloilu-
halli Oy. Halliyhtiön toimitusjoh-
tajaksi on valittu haminalainen 
jalkapallovaikuttaja Veli-Mat-
ti Hartikainen 1.5.2014 alkaen.

Pallo-Kissoihin. HaPK on pe-
laajamäärältään Suomen Pal-
loliiton Kaakkois-Suomen pii-
rin kuudenneksi suurin seura. 
Pallo-Kissat on nimetty jalka-

pallon sinettiseuraksi. HaPK 
tekee junioriyhteistyötä kot-
kalaisten KTP:n ja Peli-Karhu-
jen sekä Virolahden Sammon 
kanssa. HaPK:n edustusjouk-

kue pelaa piirin korkeimmal-
la sarjatasolla – kolmosessa. 

TEKSTI : SEPPO POSTI

VALMENNUS-
HENKILÖSTÖ 2014

JOUKKUE/ HENKILÖ TEHTÄVÄ PUHELIN SÄHKÖPOSTI

EDUSTUSJOUKKUE
 Juha Jokela Päävalmentaja 040 5565950 juha.jokela@luukku.com
 Kai Sarnikorpi Valmentaja

 Timo Kunnari Huoltaja

HAPK II 

 Mika Hallberg Huoltaja

 
 Sami Sahala Valmentaja 0400 557 402 

 Jari Kulju MV Valmentaja
 Päivi Pohjalainen Rahastonhoitaja
 Mäenpää & Kulju Huoltajat 

 
         Simo Tuutti Valmentaja 040 523 7548 simon.kangastori@kymp.net

POJAT 02 
 Matti Jokela Valmentaja 040 560 9801 matti.jokela@kymp.net
 Sami Hakulinen Valmentaja
 Vesa Toikka Valmentaja
          Juha Jokela Joukkueenjohtaja 040 556 5950 juha.jokela@luukku.com
 Piia Ehrsten Rahastonhoitaja

 

 Mika Tasa Valmentaja
 Kimmo Jauhiainen Huoltaja 
 Vesa Pohjankoski Huoltaja

 

 Petri Ristola Päävalmentaja 0405956050 petri.vaiskiristola@luukku.com
 Antti Lappi Huoltaja
 Kimmo Ihalainen Huoltaja

  

 Roope Tulokas Valmentaja  

 Tuija Vehmaa Huoltaja
 Tuija Anttila Huoltaja
 Sami Kuparinen Huoltaja

 

 Mikko Heiskanen Vastuuvalmentaja/jojo 050 3069319 mikko_1@msn.com
 Juha Hotakainen Valmentaja
 Ville Viitala Valmentaja
 Jussi Hyvönen Apuvalmentaja
 Teppo Anttila Apuvalmentaja
 Kirsi Hyvönen Huoltaja

 

 Mika Anttila Valmentaja
 Marko Satosaari Valmentaja
 Tommi Peippo Valmentaja

 Minna Harjumaaskola Huoltaja
 Riikka Suurnäkki Kioskivastaava
 Tanja Arpiainen Kioskivastaava
 Ari Tynkkynen 

 
 Jari Tulokas Päävalmentaja 040 3750381 jari.tulokas@pp.inet.

TAITOKOULU 

MAALIVAHTIVALMENNUS 
 Juho Repo Valmentaja 040 6874169 repo.juho@gmail.com
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HaPK:n B-pojilla on hyvä buu-
mi päällä. Moneen vuoteen ei 
seuramme ikäluokassa 15-17 v 
(B-pojat) ole ollut ringissä 22 
pelaajaa. Tämä kertoo kyllä jo-
tain toiminnan laadusta nyt ja 
aiempina juniorivuosina. B-ju-
niorijoukkueessa pelaa 1997 ja 
1998 syntyneitä poikia. Pelaa-
jista 13 on syntynyt 1997 ja 9 on 
syntynyt 1998. Pelaajista 199 
syntyneet ovat paluumuutta-
jia Kotkasta jossa HaPK:lla oli 
yhteisjoukkkue Kotkan Työvä-
en Palloilijoiden kanssa. 

Joukkueen päävalmentaja-
na toimii Sami Sahala. Valmen-

nuksessa mukana on myös Ari 
Mäenpää ja Jari Kulju. 

Joukkue karsi viime syksy-
nä nuorella ryhmällä noususta 
alueelliseen kakkoseen. Jäm-
sänkoskella pelattu karsinta-
ottelu ei kuitenkaan tuotta-
nut toivottua tulosta. Mikke-
lin Kissojen luovuttua sarjas-
ta avautui juokkueelle kuiten-
kin paikka alueelliseen kak-
koseen. 

Sarja on vaativa jo pelimat-
kojen vuoksi, onhan siinä mu-
kana Keski-Suomen, Itä-Suo-
men ja Kaakkois-Suomen pii-
rit. Sarjassa pelaavat seuraa-

HaPK B-pojat 
kaudella 2014

Viime vuosien juniorituotan-
to on ollut Pallo-Kissoissa sen 
verran onnistunutta, että seu-
raan saatiin kymmenen vuo-
den tauon jälkeen perustet-
tua kakkosjoukkue. Joukku-
een tarkoituksena on toimia 
välietappina juniorisarjojen 
ja edustusjoukkueen välillä. 
Etenkin edustusjoukkueen 
noustua takaisin 3.-divisioo-
naan, on suora nousu edus-
tuksen rinkiin melko kova suu-
relle osalle pelaajista. Kakkos-
joukkueen avulla nuoret pe-
laajat saavat tärkeää koke-
musta miesten sarjoista ja sa-
malla opetellaan edustusjouk-
kueen aktiivista pelitapaa, jol-

la myös kakkosjoukkue pyrkii 
mahdollisuuksiensa mukaan 
pelaamaan.

Kakkosjoukkueeseen saa-
tiin koottua reilu kymmen-
kunta omaa pelaajaa vanhois-
ta HaPK:n juniori- ja edustus-
joukkuepelaajista. Näiden 
runkopelaajien lisäksi joukku-
eessa tulee kesän aikana pe-
laamaan paljon b-junioreita 
ja myös edustusjoukkueessa 
syystä tai toisesta vähälle peli-
ajalle jääneitä pelaajia. Tämän 
vuoksi joukkueen kokoonpa-
no tulee elämään melko pal-
jon kauden aikana.

 Joukkueen päävalmenta-
jaksi saatiin kaikki seuran ju-

niorit tunteva Ari Mäenpää. 
Joukkueenjohtajaksi mukaan 
lähti Juha Tepponen ja huolta-
jaksi Mika Hallberg.
 Päävalmentaja Ari Mäenpää, 
miltä tuleva kausi näyttää?
Talven ja kevään ajan on seu-
rassa ollut todellista tekemi-
sen meininkiä. Edustus pyö-
rittää omaa juttuaan kolmo-
sessa, b-junioreita on paljon 
ja heillä hyvä sarjataso 2.-di-
varissa ja hyviä pelejä edessä. 
Näiden välissä kakkosjoukkue 
luovii tehden tiivistä yhteistyö-
tä molempien kanssa ja tarjo-
ten peliaikaa sitä tarvitseville.

  
Miltä pelaajatilanne vaikuttaa 

kauden alla?
Omia pelaajia saadaan koko 
ajan enemmän mukaan ja siel-
lä onkin paljon hyviä pelimie-
hiä, joilla on kokemusta ylem-
miltä tasoilta ja pystyvät var-
masti myös tukemaan nuor-
ten pelaajien kehitystä. Myös 
edustusjoukkueesta on mon-
ta pelaajaa käynyt meitä aut-
tamassa ja hakemassa peli-
aikaa. Pääpaino on tietenkin 
tarjota miesten peleistä ko-
kemusta b-junioreille, mutta 
heillä toki omat pelit ovat etu-
sijalla. B-junnujen kevätkierros 
päättyy jo kesäkuun puolivälis-
sä, josta eteenpäin b-junnuja 
on varmaan enemmän muka-

vat joukkueet: LAUTP (Lap-
peenranta), KJP YJ (Kouvo-
la), PeKa yj2 (Kotka), JIlves 
(Jämsänkoski), FCV yj (Vaa-
jakoski), SiPS yj (Siilinjärvi), 
WJK (varkaus) ja KuPS2 Kuo-
pio. Kovia matseja siis luvas-
sa kesällä. Toivotaan että ha-
minalainen fudisyleisö löytää 
Haminan urheilustadionille ja 
uudelle tekonurmelle kannus-
tamaan joukkuetta parempiin 
suorituksiin. 

TEKSTI : ARI MÄENPÄÄ

Viime vuosien juniorituotatatatataaannnnnnnnnnnn------ la myös kaaaaakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkosososososososososososjjjjjojoj ukkue pyrkii niorit tunnnnntettttttetetetetetetetetetevavavavavavavavavavava ArA i Mäenpää. kauden alla?

HaPK/2 palaa pelikentille

na kakkosjoukkueen peleissä.
  

Miten kevään harjoituspelit 
ovat menneet?
Tarkoituksella on haettu 
oman sarjatason yläpuolella 
pelaavia joukkueita vastusta-
jaksi. Tulokset ovat olleet vaih-
televia, mutta esitykset ovat 
olleet pääsääntöisesti nousu-

johteisia. Hommaa vaikeut-
taa se, kun joka pelissä on eri 
kokoonpano, mutta se ikään 
kuin kuuluu tähän juttuun. Pe-
leissämme on esiintynyt jo 30 
eri pelaajaa, joten joukkueen 
voi sanoa tulleen tarpeeseen 
tässä seurassa.

Kesän tavoitteet kakkosjouk-
kueelle?
6. divarin kärkipäähän ollaan 
pyrkimässä ja nousu olisi unel-
mana. Toki yhtä tärkeää on 
saada usealle juniorille mon-
ta hyvää peliä 6. divisioonas-
sa ja sitä kautta parannettua 
heidän mahdollisuuksia nous-
ta ensi kaudeksi edustusjouk-
kueeseen.

TEKSTI : JUHA TEPPONEN

tervetuloa

FUTISLEIKKI-
KOULUUN

Haminan alueen futisleikkikoulu järjestetään Hami-
nan Urheilukentällä. Leikkikoulu on kerran viikos-
sa tiistaisin ja se sisältää kymmenen leikinomaista 
tapahtumaa 3.6. -12.8. välisenä aikana. 
Leikkikoulun hinta on 40 euroa ja sillä saa ohjatun 
toiminnan, jalkapallon, seurapaidan, vakuutuksen. 
Maksu maksetaan käteisenä ilmoittautumisen yh-
teydessä tiistaina 3.6. klo 17.15. 

Varusteiksi harjoituksiin suositellaan liikuntavaat-
teita, jalkapallokenkiä tai ulkoliikuntajalkineita, 
jalkapallosukkia. Juomapullo aina mukaan harjoi-
tuksiin. Lisäksi päällä annettu seurapaita ja muka-
na jalkapallo.

HaPK toiminnanjohtaja Antti Posti

Haminan Pallo-Kissat ry
kiittää tukijoitaan & toivottaa 
kaikille erinomaista kesää!
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Kaikki Pelissä -tapahtumat

Haminan Pallo-Kissat järjesti Haminan esikou-
luille 24.4.2014 Eskarifutistapahtuman Hami-
nan Liikuntahallissa. KAIKKI PELISSÄ -tapah-
tumat ovat osa Suomen Palloliiton jalkapal-
loa koulussa ja päiväkodissa -kampanjaa. Ta-
pahtumassa esikoululaisilla oli tilaisuus naut-
tia liikunnan riemusta ja tutustua jalkapalloon 
pelinä. Eskarifutikseen osallistui yhdeksän 
esikoulua ja noin 160 esikoululaista opetta-
jineen ja ohjaajineen. Turnauksessa pelasi 13 
joukkuetta kaikkiaan 20 peliä. Kaikki saivat 
palkinnoksi kultaiset mitalit ja kannustusta 
jalkapalloharrastuksen jatkamiseen.

KOULUJALKAPALLO-
Haminan Pallo-Kissat ry järjestää yhdessä 
Haminan kaupungin kanssa KAIKKI PELIS-
SÄ -koulujalkapallotapahtuman Haminan 
koulujen 1.-4. -luokille 21.5. Haminan Urhei-
lukentällä. Kaikki Haminan alakoulut ovat 
oppilaineen ja opettajineen tervetulleita 
tapahtumaan. 

Koululuokka muodostaa tapahtumaan 

joukkueen tytöistä ja pojista. Peleissä pojat 
pelaavat vastakkain ja tytöt vastakkain sa-
massa ottelussa 5v5 kentällisin ilman maali-
vahteja. Maaleina ovat jääkiekkomaalit tai ju-
niorimaalit 1x3 m. Joukkueeseen voi kuulua 
8-20 pelaajaa. Peliaika on yhdessä pelissä 20 
(vaihdot 5+5+5+5 min) minuuttia. 

Joukkueelle pyritään järjestämään vähin-

tään kolme peliä. Oppilaat, jotka eivät pelaa, 
voivat toimia joukkueen huoltajina tai muis-
sa tärkeissä tehtävissä. 

Tapahtuman tarkoitus on nauttia liikun-
nasta yhdessä ja tutustuttaa lapset jalka-
palloon yhtenä liikuntamuotona. Opetta-
jille jaetaan tapahtumassa tietoa ja materi-
aalia jalkapallosta ja sen ohjaamisesta kou-

luliikunnassa.
Koulujalkapallotapahtumaan 1.-2. -luokat 

osallistuvat klo 09.00-10.45 ja 3.-4. -luokat 
klo 11.30-13.00.

Ilmoittautumiset tapahtumaan 10.5 men-

Lisätietoa saa HaPK:n toiminnanjohtaja 
Antti Postilta puh. 045 861 8432.

tapahtuma 21.5.2014 Haminassa

E KARIFUTIS 2014

Uuden-Summan Esikoulu

Keskuskoulun Esikoulu

Ruissalon Päiväkoti

Esikoulu Esikko

Ruotsinkylän Esikoulu

Pyhällön Esikoulu

Kannusjärven Esikoulu

Husulan Esikoulu Neuvottoman Esikoulu

Palkinnot jakoi Nordean johtaja Jani Suokas.

KUVAT: AULIS HUIKKO
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HaPK-joukkueet 2014

Pojat -01 HaPK/KTP

8

Tytöt -03-05
Heta Anttila, Ellan Arpiainen, Heini Enberg, Milja Haikala, Saara Haikala, Lilja Harjumaaskola, 
Anna Kaartinen, Oona Kelkka, Vilma Makkonen, Eerika Marttila, Nea Muukka, Alisa Repo, Silja 
Roimola, Iina-Maria Ruokola, Mona Sarnikorpi, Suvi Satama. Minea Satosaari, Matilda Suur-
näkki, Maiju Tarvonen, Emmiina Tuononen, Joanna Tynkkynen, Helmi Tähtinen, Valmennus 
Mika Haikala, Mika Anttila, Tommi Peippo, Marko Satosaari, jojo Ance Schneider, huoltaja 
Niko Tarvonen.

Tytöt -00-01
Sara Urpalainen, Hanna Piirainen, Maiju Harju, Vilma-Leena Virtanen, Venla Väisänen, Hanna 
Kokkonen, Vilma Hämäläinen, Jenna Bruce, Emmi Pakkanen, Selma Harju ja valmentaja Petri 
Harju.

Pojat -06
Julius Anttila, Taavi Peltola, Aaro Suur-Uski, Daniel Muurman, Matias Hotakainen, Miro Huik-
ko, Juhana Lalu, Ville Joukainen, Aatu Heiskanen, Janne Jäkärä, Eemeli Kurko, Onni Kirkkopel-
to, Vertti Hallberg, Aleksi Hyvönen, Joosa Brusila, Joel Viitala, Aatu Keisa, Jermu Harju, Otto 
Leivo, Eetu Hokkanen. Valmennus Petri Harju, Juha Hotakainen, Ville Viitala, jojo/valm Mikko 
Heiskanen.

Pojat -05
Joakim Anttila, Nikolas Anttila, Teemu Anttila, Joona Borgman, Onni Ceder, Tomi Kuparinen, 
Riku Kurkela, Mikael Matzon, Niki Muurman, Eemil Mänttäri, Nikita Rassadnikov, Otto Saare-
la, Jaro Saikkonen, Simo Satama, Jose Suni, Tuomas Tolvanen, Tauno Vaguine, Niilo Vehmaa, 
Daniel Koho. Valmennus Jari Tulokas, Janne Ceder, jojo Aino Satama.

Pojat -02
Matias Junkkari, Samuel Tietäväinen, Toni Jokela, Harri Puranen, Kimi Ehrsten, Joonan Heikki-
lä, Ossi.Petteri Jaakola, Benjamin Kangas, Kalle Teikari, Lari Hakala, Lauri Tilli, Jegor Vaguine, 
Ivan Churkin, Tino Porkka, Aleksi Moilanen, Kristijan Koivistoinen, Tuomas Kolsi, Tatu Sep-
pälä, Leevi Sander. Valmennus: Matti Jokela, Sami Hakulinen, Vesa Toikka, jojo Juha Jokela.

Haminasta yhteisjoukkueessa ovat valmentaja Simo Tuutti, pelaajat Onni Tuutti, Viljami Suur-
näkki, Aleksi Pakkala, Riku Päivähonka ja Juuso Kulju.
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HaPK-joukkueet 2014

Nappulaliiga 2013Futisleikkikoulu 2013

Pojat -04
Luukas Ristola, Juuso Kariluoto, Tomi Ehrsten, Miro Korpela, Matias Liikkanen, Aaron Vapa-
lahti, Max Hendriks, Eino Lappi, Leevi Ihalainen, Justus Lautala, Matias Junnola, Joonas Risto-
la, Tomi Luukkonen, Aaro Lappi. Valmennus Petri Ristola, jojo Sini Ihalainen.

Pojat -03
Aarne Inkeroinen, Aki Pohjankoski, Aleksi Vuorinen, Arttu Ramu, Atte Wilen, Benjamin Tasa, 
Eero Rantala, Elmeri Sillanpää, Jaro Koskela, Jimi Salonen, Juho Erkkilä, Lassi Pohjankoski, 
Lassi Sakki, Lauri Korpela, Lauri Tolvanen, Olli Kokkonen, Oskari Sillanpää, Petrus Tasa, Ras-
mus Päärni, Teo Kitunen, Tomi Lenkkeri, Topi Leppänen, Tuukka Karpale, Veikka Jauhiainen. 
Valmennus: Mika Sillanpää, Mika Kokkonen, Mika Tasa . Huoltajat: Vesa Pohjankoski, Kimmo 
Jauhiainen, jojo Ville Tolvanen.

HaPK II
Sami Hakulinen, Hannes Tervonen, Jaro Tilli, Juha Tepponen, Jussi Larvio, Matias Virtanen, 
Antti Virtanen, Teemu Takala, Tuomas Vuorinen, Valtteri Rantala, Vesa Toikka. Valmennus Ari 
Mäenpää, Juha Tepponen, huoltaja Mika Hallberg.

SS

B-pojat
Onur Celik, Tuomas Komulainen, Tarmo Korpela, Elmo Kukkonen, Joona Kulju, Erik Lahti, Art-
tu Lanki, Niko Mäenpää, Ville Mäkelä, Patrik Pakkala, Joona Pasi, Teemu Pellinen, Juuso Poh-
jalainen, Väinö Rantala, Vertti Sahala, Mikko Seppälä, Santeri Söderlund, Akseli Söderlund, 
Onni Tepponen, Alex Tuovinen, Eelis Vuorinen, Tommi Väisänen. Valmennus: Sami Sahala, Ari 
Mäenpää, Jari Kulju.
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HAMINA-
ASUNNOT OY



Kirjanpitopalvelut

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

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset

ERIKOISVALMENNUSRYHMÄT
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Pallo-Kissojen junnuista moni 
osallistuu aktiivisesti Taito-
koulun harjoituksiin kerran 

Etelä-Kymenlaakson Urheilu-
akatemia eli EKA on yhteistyö-
tahojen verkosto, jonka tar-
koituksena on eri lajien urhei-
lijoiden opiskelun, urheilun ja 
siviiliuran tuloksellinen yhdis-
täminen. Keskeisimpänä teh-
tävänä on päivittäisvalmen-
nuksen tehostaminen. Urhei-

luakatemia luo joustavan mah-
dollisuuden kehityshaluisille 
urheilijoille opiskelun ja har-
joittelun yhdistämiselle.

Urheiluakatemia jakau-
tuu Haminan ja Kotkan kam-
puksiin, joissa molemmissa 
on omat lajiryhmänsä. Hami-
nan Pallo-Kissat vastaa Hami-

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia
nan kampuksen jalkapallon la-
jiryhmän valmennuksesta syk-
systä alkaen yhden lukukau-
den tauon jälkeen. Opiskeli-
jat harjoittelevat kolme ker-
taa viikossa kouluaikana. Har-
joituksista kaksi on lajiharjoi-
tuksia, jotka pidetään tiistai-
sin ja keskiviikkoisin aamulla 

viikossa. Haminan Pallo-Kis-
sat pitää Taitokoulua 9-12-vuo-
tiaille pelaajilleen, jotka halua-

Taidon oppimisen kulta-aika

Haminalainen taitokoulu
vat harjoitella enemmän ja ke-
hittyä taidollisesti. Taitokou-
lu on jaettu kahteen ikäryh-
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Hamina
Puistokatu 4
0200 3000
nordea.fi 

Tule laatimaan säästämisen 
kunto-ohjelma

Hyvä suunnitelma antaa ryhtiä säästämiseen,  
olipa tavoitteesi mikä tahansa. Tule tutustumaan 
kolmiportaiseen kunto-ohjelmaan.

1.  Säästä vararahastoon pahan tai 
hyvän päivän varalle.

2.  Tee vaurastumissuunnitelma ja sijoita 
tai säästä kuukausittain.

3.  Varmista eläkepäivien elintaso ja nauti 
elämästäsi.

Varaa aika tapaamiseen konttorille saman tien. 
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk 
tai pyydä yhteydenottoa osoitteessa 
nordea.fi .

Teemme sen mahdolliseksi

kello 08.00-09.30.
Valmentajina toimivat B-ju-

niorien valmentajat Sami Sa-
hala ja Ari Mäenpää. Hami-
nan kampuksen jalkapallon 
lajiryhmään tulee kuulumaan 
2014-2015 lukukauden aikana 

15 opiskelijaa. Pelaajat ovat 
pääosin Haminan Pallo-Kis-
sojen pelaajia. Lisäväriä har-
joitusryhmään tuo Virolahden 
ja Kotkan seurojen pelaajat. 

 

mään, joissa 9-10-vuotiaat ja 
11-12-vuotiaat harjoittelevat 
omissa ryhmissään. Taitokou-
lu harjoitteli talvella Haminan 
Liikuntahallin salissa sunnun-
taisin ja keväällä harjoittelu to-

jalkapallonurmikentällä. Ke-
sällä Taitoharjoittelua jatke-
taan nurmialustalla Haminan 
Urheilukentillä. Valmentajana 
ja rehtorina Taitokoulussa toi-
mii kokenut juniorivalmenta-
ja Ari Mäenpää apunaan pal-
lotaituri Mamet Mula.

Taitokouluikävaihe alle 
12-vuotiaissa on lasten taito-
jen oppimisen kannalta tär-
keä ajankohta. Siitä puhutaan 

taidon oppimisen kulta-aika-
na. Lapsi käy läpi useita oppi-
misen kehitysvaiheita. Taito-
kouluikäisten toiminta tähtää 
lasten motoristen perustaito-
jen, herkkyyskaudelle kuulu-
vien fyysisten tekijöiden, jal-
kapallon lajitaitojen ja pelikä-
sityksen yksilölliseen kehit-
tämiseen. Taitokoulutoimin-
nan tärkeimpänä tavoittee-
na on synnyttää pelaajille in-

nostusta ja halua omaehtoi-
seen harjoitteluun.

TEKSTI JA KUVAT: 



DOMITRIX OY
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433-MEDIA

RIKU LEHTINEN
web & graphic design

www.433.fi

Haminan Pallo-Kissojen po-
jat-06 jalkapallojoukkue pe-
rustettiin tammikuussa 2014. 
Joukkueen toiminta on lähte-
nyt reippaasti liikkeelle 20 po-
jan voimalla. Resurssien osal-
ta poikien taival näyttää valoi-
salta. Harjoittelun ja pelaami-
sen pyörittämiseen on löyty-
nyt jo joukkueen johtaja, kuu-
si valmentajaa, huoltaja ja net-
vastaava. 

Joukkueen johtamisen avuk-
si ja valmentamisen laadun ta-
keeksi on laadittu toimintakäsi-
kirja. Siinä on määritelty joukku-
een isoksi tavoitteeksi kasvat-

omaavia miehiä, jotka ymmär-

tävät joukkueen merkityksen 
ja osaavat nauttia jalkapallosta. 

Pieneksi tavoitteeksi on 
määritelty pelitapa: pojat ha-
luavat pelata iloista, luovaa ja 
rohkeaa pallonhallintapeliä.

Poikien, vanhempien ja 
joukkueen johdon välille on 
laadittu peli- sekä kommuni-
kaatiosäännöt, joiden avulla 
toiminta halutaan pitää kaikille 
ennustettavana ja mukavana. 
Kaikki toiminta tähtää yksilöi-
den erilaisuuden huomioimi-
seen tarjoten monenlaisia kas-
vattavia elämyksiä joukkueur-
heilun puitteissa sekä haastei-
ta jokaisen tarpeiden mukaan.

Pojat harjoittelevat kolme 

HAPK P06 – Taitoa ja 
Tahtoa - esittäytyy

Etelä-Kymenlaakson ammat-
tiopiston ja Etelä-Kymenlaak-
son urheiluakatemian vieraak-
si saapuu kesäkuussa Englan-
nista Craven Collegen jalka-
pallovalmentajiksi opiskele-
via nuoria ja heidän opettaji-
aan. Heidän vierailustaan Ete-
lä-Kymenlaaksoon on muo-
dostunut jo jokavuotinen pe-
rinne. Kahden viikon aikana 
opiskelijat vetävät jalkapallo-
kouluja kaiken ikäisille tytöille 
ja pojille Kotkassa ja Haminas-
sa. Tämä jalkapallokoulu on 

vapaaehtoinen ja maksuton.
Haminassa Craven Col-

legen jalkapallovalmentaja-
opiskelijat valmentavat Pal-

Brittiläinen 
jalkapallokoulu

lo-Kissojen junnuja 12. ja 19.6.

TEKSTI JA KUVAT: 

Treenit käynnissä Haminan Urheilukentällä.

Englantilaiset Craven Collegen opiskelijat ja HaPK:n junioreja kesällä 2013.

kertaa viikossa. Kaksi harjoi-
tusta on puhtaasti jalkapal-
lollista, yksi leikkiin ja muu-
hun liikunnallisuuteen täh-
täävää. Pojat osallistuvat en-
simmäisellä kaudellaan Kymi-
liigaan sekä muutamaan alu-
eelliseen, yksipäiväiseen tur-
naukseen. Ensimmäinen tur-
naus oli huhtikuussa 2014 – 

joukkueessa myös keskeisellä 
sijalla. Tarkoitus on pitää leiri-
päiviä, käydä elokuvissa, yms.

äärellä. 

TEKSTI JA KUVAT: PETRI HARJU
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Palkitsemiset
Seuran ansioituneita toimijoita ja ryhmiä palkittiin Va-
ruskuntakerholla kauden päätöstilaisuudessa 22.11.2013 
seuraavasti:

 Vuoden jäsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aulis Huikko 
 Vuoden valmentaja. . . . . . . . . . . . . .  Petri Harju
 Puheenjohtajan pytty  . . . . . . . . . . Ari Mäenpää 
 Vuoden joukkue  . . . . . . . . . . . . Edustusjoukkue

Palloliiton pronssisella seuratoimijamerkillä 10-vuotises-
ta toiminnasta palkittiin Kai Sarnikorpi, Juha Pulkkinen 
ja Marika Hartikainen.

Palloliiton Kaakkois-Suomen piirin palkintogaalassa Kou-
volassa 29.11.2013 palkittiin piirin kultaisella ansiomerkil-
lä Juha Jokela, Aulis Huikko ja Veli-Matti Hartikainen.

 MIESTEN JOUKKUE
 Paras pelaaja . . . . . . . . . . . . . . .Ilmari Kontunen
 Kehittynein pelaaja  . . . . . . . . . . Eemeli Mässeli
 Taistelijan malja  . . . . . . . . . . . . . . Ville Lötjönen
 Tunnollisin harjoittelija . . . . . . . . Riku Lehtinen
 Paras maalintekijä  . . . . . . . . . . . . . . Caner Mula
 Esimerkillisin pelaaja . . . . . . . . . . Saku Mikkola
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tiin kahvit ja mehut men-
neelle kaudelle. 

Tilaisuudessa piti pu-
heen HaPK:n puheenjoh-
taja Jari Tulokas. Puhees-
saan hän kiitti seuran ju-
nioritoiminnassa mukana 
olevia henkilöitä ja junio-
reja menneestä kaudesta. 

Tilaisuudessa esiteltiin 
junioreille HaPK:n sarjapor-
rasta ylemmäksi noussut 
miesten joukkue, joka pal-
kittiin myös vuoden jouk-

kueeksi. 
Toiminnanjohtaja Veli-

Matti Hartikainen kertoi ly-
hyesti menneen kauden ju-
niorien huipputapahtumis-
ta seurassa ja junioritoimin-
nan päämääristä. 

Tilaisuudessa palkittiin 
85 junioria erilaisilla pal-
kinnoilla kauden ansioista. 

HaPK:n junioripäättäjäiset

Seuran parhaat juniorit:
Paras poikajuniori  Jussi Larvio  B-juniorit

Paras tyttöjuniori  Roosa Päivähonka  Tytöt 02-03

Tyttöjunioritykki  Maiju Harju Tytöt  00-01

Poikajunioritykki  Akseli Söderlund  B-pojat

Junioritaistelija  Hannes Tervonen  B-pojat

Kehittynein juniori  Teemu Wilen  C14-pojat

Positiivisin pelaaja  Saara Haikala  Tytöt 04-05

Joukkue Tsemppari Fair Play -pelaaja Kehittynein juniori Tunnollinen harjoittelija

Pojat 04 Eelis Silvo Aaro Lappi  Aaron Vapalahti Matias Junnola

Tytöt 04-05 Oona Kelkka Maiju Tarvonen Lilja Harjumaaskola Vilma Makkonen

Tytöt 02-03 Katja Mäkelä Ada Koskelainen Veera Parkko Katja Suntio

Pojat 03 Petrus Tasa Atte Wilen Lassi Sakki Tuukka Karpale

joukkue paras pelaaja Fair Play -pelaaja kehittynein juniori tunnollinen harjoittelija

Tytöt 00-01 Hanna Kokkonen Vilma Hämäläinen Emmi Pakkanen Hanna Piirainen

C14 pojat Juha Piispa Hiski Holopainen, Teemu Wilen Aleksi Heikkilä

B-pojat Jussi Larvio Eelis Vuorinen Tarmo Korpela Hannes Tervonen

Joukkueiden palkitut:

Ikäluokka 1 2 3 

TD13 Sara Urpalainen 

TE12 Maiju Harju 

TE11 Ada Koskelainen  Emmiina Tuononen

TE10 Selma Harju  Lotta Kaartinen

TF9 Roosa Päivähonka 

TF8 Oona Kelkka Ellan Arpiainen Silja Roimola

C14 Juha Piispa  Jere Lankila Eemil Jaarinen

D13 Leevi Suutari Teemu Wilen Jasper Luttinen

D12 Onni Tuutti  Onni Kemppi Riku Päivähonka

E11 Vihtori Vihervaara  Kim Ehrsten Lauri Tilli

E10 Daniel Berkhald   Aki Pohjankoski  Olli Kokkonen 

F9 Juuso Kariluoto Leevi Ihalainen Petrus Tasa

F8: Eelis Silvo  Onni Ceder Joakim Anttila

HaPK taitokisat 2013

Haminan Pallo-Kissoissa pit-
kään toimineelle Seppo Postil-
le on myönnetty Suomen Pal-
loliiton kultainen ansiomerk-
ki tunnustukseksi hänen suo-
rittamastaan ansiokkaasta 
työstä suomalaisen jalkapal-
lon hyväksi.

Seppo Posti on ollut aktii-
visesti mukana Pallo-Kissojen 
seuratoiminnassa yli 30 vuo-
den ajan. Posti on toiminut 
mm. HaPK:n valmennusteh-
tävissä, johtokunnan jäsene-
nä ja muuna seuratoimijana 
vuodesta 1981 lähtien. Tällä 
hetkellä hän toimii seuran va-
rapuheenjohtajana.

Postilla on jalkapalloilun 
parissa myös muita luotta-
mustehtäviä. Hän on toiminut 
SPL:n Kaakkois-Suomen pii-

Seppo Postille 
SPL:n kultainen 

ansiomerkki

rin piirihallituksessa vuodes-
ta 2005 lähtien. Posti on ollut 
yhteensä viisi kertaa piirin ni-
meämänä edustajana Suomen 
Palloliiton ylintä päätösvaltaa 
käyttävässä liittokokoukses-
sa. Hän on myös SPL:n liitto-
valtuuston varajäsen. 

Haminan Pallo-Kissat viet-
ti kauden 2013 junioripäät-
täjäisiä tiistaina 6.11. Vehka-
lahtisalissa Haminan Ruis-

salossa. Tilaisuudessa kat-
sottiin menneen kauden 
tapahtumiin, palkittiin an-
sioituneita junioreja ja juo-
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Henkilö-
kohtaista
verkko-
palvelua!

FC Valermo

Nakatappi

FC VOK

Potkukelkka

Supa

ISG

Karhukopla

Alamaiset

Lähes sata innokasta jalkapallon ystävää osallistui kauden Fir-
maliigaan. Pelit pelattiin Ruissalon nurmella elo-syyskuun ai-
kana. Mukana oli kahdeksan joukkuetta, jotka kilvoittelivat 
paremmuudesta reilun pelin hengessä, voiton nappasi FC Va-

lermo. Firmaliiga alkaa taas 4.8.2014. Kokoa työ- tai kaveripo-
rukka ja tule mukaan iloisen jalkapallon pariin.

KUVAT: AULIS HUIKKO

Firmaliiga 2013

Kymen Seudun Osuuskaupan
Prismoista, S-marketeista,
Sale- ja lähimyymälöistä sekä
ABC-marketeista saat omalla
alueellamme tuotettuja laaduk-
kaita tuoretuotteita.

Maistuvaa Kymenlaaksosta

Lahella Sinua.. ..KSO


