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

työ- ja yhteisöväkeä, lieventää stressiä ja parantanee ilmapiiriäkin.

Firmaliiga 2015 alkaa 
maanantaina 3.8. klo 18 Ruissalon nurmella.

Ilmoittautumiset 27.7.2015 mennessä osoitteessa 
www.hapk.fi/firmaliiga/ilmoittautuminen. 

Tiedustelut  Aulis Huikko puh. 050 530 8242, aulis.huikko@pp.inet.fi

Joukkueen ottelupassi 150 €.



Vuosi 2015 käynnistyi haminalaisessa jalkapalloilussa hienoissa 
merkeissä. Haminalaisten pitkäaikainen haave omasta palloilu-
hallista oli vihdoin tullut toteen. Ensimmäiset jalkapalloharjoi-
tukset uudessa hallissa päästiin pitämään joulukuun 2014 lopus-
sa, ja vuorot pyörähtivät kunnolla käyntiin tammikuussa 2015.

Haminan Pallo-Kissojen omistama palloiluhalli on osoittanut 
tarpeellisuutensa heti ensimmäisistä käyttötunneista lähti-
en. Hallin ansiosta jalkapallon täysipainoinen harjoittaminen 
Haminassa ympärivuotisesti on nyt mahdollista ensimmäistä 
kertaa kautta historian. Haminan Pallo-Kissojen lisäksi hallia 
käyttävät myös muut seurat ja yritykset Haminassa ja koko 
Etelä-Kymenlaaksossa. Eikä hallin käyttäjäkunta rajoitu pel-
kästään jalkapalloilijoihin – menneellä hallikaudella hallia käy-
tettiin jalkapallon ohella muun muassa golfin, frisbeegolfin ja 
amerikkalaisen jalkapallon harjoittamiseen. Jää nähtäväksi, 
mitä uusia lajeja hallissa harrastetaan syksyllä 2015 alkavalla 
hallikaudella. Palloiluhallista hyötyvät myös sellaiset hamina-
laiset urheiluseurat ja liikkujat, jotka eivät itse ole hallin vaki-
tuisia käyttäjiä. Halli nimittäin vapauttaa Haminan kaupungin 
liikuntasalien niukkoja harjoitusvuoroja muiden liikunnanhar-
rastajien käyttöön.

Myös Ruissaloon keväällä 2014 valmistunut tekonurmikenttä 
parantaa oleellisesti jalkapalloilun harrastusmahdollisuuksia 
Haminassa. Tekonurmikenttä mahdollistaa harjoittelun aloit-
tamisen ulkona aikaisemmin keväällä ja pidentää ulkoharjoit-
telukautta syksyllä. Kenttä on ahkerassa käytössä toki myös 
kesäisin. Kenttä kaipaa vielä joitakin perusparannuksia (mm. 
valaistuksen tehostaminen, nurmen saumojen liimausten pa-
rantaminen ja palloverkkojen asentaminen), mutta jo tällaise-
naankin Ruissalon tekonurmikenttä on merkittävä edistysas-
kel haminalaiselle jalkapallolle.

Nyt kun jalkapallon harrastusolosuhteet on saatu Haminas-
sa hyvään malliin, seuraavaksi Haminan Pallo-Kissoissa pyri-
tään kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota toiminnan 
laatuun. Hallinnon kehittäminen, talouden vahvistaminen ja 
urheilullisen tason parantaminen ovat tässä avainasemassa. 
Laadukkaan toiminnan avulla on mahdollista nostaa pelaaji-
en taitotasoa, lisätä seuran tunnettavuutta sekä tehdä jalka-
pallosta lajina houkuttelevampi ja saada siten uusia harrasta-
jia hyvän liikuntamuodon pariin.

Haminan Pallo-Kissoilla on kaudella 2015 eri ikäluokissa seit-
semän junioriharjoitusryhmää, jotka osallistuvat erilaisiin jal-
kapallosarjoihin yli kymmenellä joukkueella. Seuralla on myös 
kaksi aikuisjoukkuetta: Edustusjoukkue pelaa viime vuoden ta-
paan SPL:n Kaakkois-Suomen piirin Kolmosessa ja HaPK II Kaak-
kois-Suomen piirin Kutosen etelälohkossa. Lisäksi HaPK pyörit-
tää 5–8-vuotiaille tarkoitettua Nappulaliigaa eli jalkapallokou-
lua, joka palloiluhallin valmistumisen myötä toimii Haminassa 
ympärivuotisesti, sekä 5-vuotiaille tarkoitettua Futisleikkikou-
lua. Muuta Pallo-Kissojen järjestämää toimintaa kaudella 2015 
ovat muun muassa Haminan esikouluille tarkoitettu Eskarifu-
tis-tapahtuma, Haminan alakouluille suunnattu Koulujalkapal-
lo-tapahtuma sekä työ- ja yhteisöväelle tarkoitettu Firmaliiga.

Kaiken edellä mainitun toiminnan pyörittäminen vaatii paljon 
työtä. Haluankin lausua suuret kiitokset kaikille niille, jotka ovat 
tavalla tai toisella mukana Haminan Pallo-Kissojen toiminnas-
sa ja siten omalta osaltaan liikuttamassa lapsia, nuoria ja aikui-
sia hienon liikuntaharrastuksen parissa. Kiitos kuuluu niin seu-
ratoimijoille, joukkueiden toimihenkilöille kuin pelaajien van-
hemmille/huoltajille. Ilman teitä kaikkia seuratoiminnan pyö-
rittäminen ei olisi mahdollista. Myös uudet toimijat ovat aina 
tervetulleita mukaan seuramme toimintaan.

Suuri kiitos kuuluu myös kaikille Haminan Pallo-Kissojen toi-
mintaa tukeville yrityksille ja muille tahoille, jotka omalta osal-
taan tekevät seuramme toiminnan pyörittämisestä mahdollista.

Toivotan kaikille jalkapallon ystäville aurinkoista ja mukavaa 
kesää. Nähdään pelikentillä!

 Antti Posti
 Haminan Pallo-Kissat ry
 Toiminnanjohtaja
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osoite:  Karjakatu 26, 49400 Hamina
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 Puh. 040 706 0846

Johtokunta 2015

Julkaisija Haminan Pallo-Kissat ry

Painosmäärä 16.000 kpl

Päätoimittaja Antti Posti

Lehtityöryhmä Aulis Huikko, Jaakko Kriktilä, 
 Seppo Posti, Juha Tepponen, 
 Jari Tulokas

Painopaikka Kaakon Viestintä Oy, Kouvola

Jakelu Itella Oyj

Sivunvalmistus Hamimedia Oy
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Varapuheenjohtaja  Seppo Posti, 040 741 0499
 seppo.posti@gmail.com

Sihteeri  Juha Tepponen, 050 918 2840
 juha.tepponen@affecto.com

Jäsenet Petri Härkönen, 040 728 2764
 petri.harkonen@hpcargo.fi

 Mamet Mula, 044 371 5065
 mamet.mula@gmail.com

 Juha Pulkkinen, 0400 702 523
 juha.pulkkinen@pp7.inet.fi

 Simo Tuutti, 040 523 7548
 simo.tuutti@gmail.com

SINETTISEURA

TOIMINNANJOHTAJAN MIETTEITÄ

TIEDUSTELUT: 
toiminnanjohtaja Antti Posti
Puh. 045 861 8432, toimisto@hapk.fi

FUTISLEIKKIKOULU
Haminan Pallo-Kissat järjestää 
27.5.–12.8.2015 Hippo-
Futisleikkikoulun 5-vuotiaille 
tytöille ja pojille. Tapahtumat 
pidetään Haminan urheilukentällä 
keskiviikkoisin klo 17.15–18.00. 
Futisleikkikoulun hinta on 45 euroa/
pelaaja. Osallistumismaksu kattaa 
ohjatun toiminnan, jalkapallon, 
seurapaidan ja vakuutuksen.

5-vuotiaille tytöille ja pojille!
Ilmoittautuminen 
viimeistään 24.5.2015 
osoitteessa www.hapk.fi/
futisleikkikoulu/pelaajaksi 
tai seuran toimistoon (Haminan 
liikuntahalli, Kaarlonkatu 3),
joka on avoinna tiistaisin klo 
14.00–18.00 ja muina arkipäivinä 
klo 10.00–14.00. Ilmoittautua voi 
myös ensimmäisten harjoitusten 
yhteydessä Haminan urheilu-
kentällä 27.5.2015 klo 16.00–17.00.

Haminan Pallo-Kissat ry
kiittää tukijoitaan & 

toivottaa kaikille erinomaista kesää!
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2015 HaPK:n 
edustus-

joukkueen 
kokoonpano

Haminan Pallo-Kissojen edus-
tusjoukkue pelaa Palloliiton 
piirin korkeimmalla sarjata-
solla eli kolmosessa. Joukku-
een valmentaja Kai Sarnikor-
vella on positiivinen ongelma: 
pelaajavaihtoehtoja riittää jo-
kaiselle pelipaikalle.

– Ringissä on kolmisenkym-
mentä ukkoa, se tietää muka-
vaa kilpailua pelipaikoista, val-
mentaja myhäilee.

Ja mikäs on myhäillessä, 
kun kentällä kirmaa hyvin val-
mistautuneen näköistä mies-

tä viljanaan.
– Joukkue on uusiutunut 

viime vuodesta melko lailla. 
Näin kokenutta joukkuetta 
meillä ei ole ollutkaan vuosiin.

Nimilistalta löytyy useam-
pi KTP:n viime vuoden mies-
ten ykkösen pelaaja. Muun 
muassa Marko Tyyskä, Joo-
nas Rosenblad ja Niclas Kalat-
sev sekä Ville Särkkä ja Saja 
Leigh ovat siirtyneet Pallo-Kis-
soihin. Särkkä tuli haminalais-
yleisölle tutuksi jo viime kesä-
nä lainasopimuksen kautta, ja 

Leigh siirtyi aivan loppukau-
desta kissapelaajaksi. Muita 
uusia pelaajia ovat Juska Glan, 
Aleksei Gulo, Paulius Budrys 
ja Stupelis Aurimas.

– Uusia pelaajia on tullut, 
mutta useimmat tuntevat 
toisensa jo entuudestaan, ja 
ovat pelanneet yhdessä eri 
sarjoissa.

Kissojen pelaajarungon vah-
van ytimen muodostavat kylän 
omat pojat, kapteenin nauhaa 
kantava Mamet Mula ja vara-
kapteeni Atte Henriksson.

Keskikenttäpelaaja Saja Leigh 
on eräs Pallo-Kissojen mielen-
kiintoisimmista pelaajista al-
kavalla kaudella. Kotimaan-
sa, Länsi-Afrikkalaisen Gam-
bian nuorisomaajoukkueis-
sakin esiintyneen Sajan ura 
jalkapalloilijana on kulkenut 
Gambiasta Maliin, Dubaihin 
ja Suomeen. Kotkasta KTP:stä 
Hapkiin siirtynyt, nyt 26-vuo-
tias peluri viihtyy jopa Suo-
men säässä.

– Olen rauhallinen, vähän 
suomalainen luonne. Pidän 
viileämmästä säästä. Esimer-

kiksi Arabiemiraateissa oli mo-
nesti niin tukahduttavan kuu-
maa, että pelaaminen oli tosi 
raskasta.

Saja pelasi jo viime kaudel-
la muutaman pelin Pallo-Kis-
soissa, ja viihtyy joukkueessa.

– Täällä tuli heti sellainen 
olo, että olen kotona. Hapki-
laisista tunsin Mamet ja Canko 
Mulan jo entuudestaan. Peli-
kaverit, valmentajat ja heidän 
perheensä ovat ottaneet mi-
nut tosi hyvin vastaan.

Kissapelaajat viihtyvät pal-
jon yhdessä pelien ja harjoi-

Saja Leigh, pallokissaa joka sentti

– Talvi on harjoiteltu hyvin, 
miehet ovat olleet terveitä ja 
ennen kaikkea joukkueella on 
todella hyvä yhteishenki. Palk-
kaa ei pelaamisesta saa ku-
kaan, pelaajat arvostavat hy-
vää ilmapiiriä ja ehkä parantu-
neet harjoitteluolosuhteetkin 
vaikuttavat.

Seuran johtokunnan aset-
tama tavoite edustusjoukku-
eelle on paikan vakiinnuttami-
nen sarjan puolivälissä.

– Toiveena olisi nousta 
ylempään keskikastiin, to-

Ei ole mikään mirrilauma, vaan joukkueellinen menestyksennälkäisiä kolleja.

sin onhan siellä kovia kantoja 
kaskessa. Peltirumpu, Pepo, 
STPS, Mikkelin Kissat ja PeKa 
ovat kaikki menestyneitä ja 
kovia joukkueita, arvioi Sar-
nikorpi.

Sarnikorven kanssa val-
mennusvastuuta jakavat Ari 
Mäenpää, Sami Sahala, Juha 
Jokela ja maalivahtivalmenta-
ja Mikko Hallivuo. Joukkueen-
johtajana jatkaa Aulis Huikko 
ja Timo Kunnari huoltajana.

TEKSTI JA KUVAT: TARJA AUTIO

tusten ulkopuolellakin, ja se 
auttaa vierasmaalaista pelaa-
jaa sopeutumaan uuteen ym-
päristöön.

Saja Leigh on epäilemättä 
yksi kolmosen taitavimpia pe-
laajia. Pelinluku, vahva ja tark-
ka laukaus sekä kyky nopeisiin 
ratkaisuihin ovat herättäneet 
myös liigajoukkueiden kiin-
nostuksen.

– Tottakai haluan kehittyä 
pelaajana ja päästä eteen-
päin. Mutta pelaan aina täy-
destä sydämestä omalle jouk-
kueelleni. Pallo-Kissat on mi-

nulle nyt koti, ja haluan omalta 
osaltani vaikuttaa siihen että 
joukkue menestyy ja menee 
eteenpäin.

TEKSTI JA KUVAT: TARJA AUTIO

Saja Leigh keskikentän pohjalla ja Mamet Mula hyökkäyspäässä, 
kaverukset tulevat aiheuttamaan kauden aikana päänvaivaa 
vastustajille. 

Ottelut pelataan Haminan urheilukentällä

Ke 20.5. klo 18.30  HaPK – FC Peltirumpu

Pe 29.5. klo 18.30  HaPK – PEPO

La 6.6. klo 15.00  HaPK – Edustus STPS

Ke 24.6. klo 18.30  HaPK – Edustus IPS

La 18.7. klo 15.00  HaPK – KuP

Ke 29.7. klo 18.30  HaPK – Lappee JK

La 15.8. klo 15.00  HaPK – MiKi

Ke 19.8. klo 18.30  HaPK – PeKa

La 5.9. klo 15.00  HaPK – Kultsu FC/2

La 19.9. klo 15.00  HaPK – SavU

La 26.9. klo 14.00  HaPK – Purha

Kotiottelut 2015

Uusiutunut edustusjoukkue 
on valmis yllättämään
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Haminan palloiluhalli pys-
tytettiin Raviradan kentäl-
le viikonlopun aikana 28.–
30.11.2014. Ylipainehallin pys-
tytystalkoisiin osallistui kiitet-
tävän paljon seuraväkeä. Hal-
lihankkeessa urakoitsijana toi-

Haminan palloiluhalli vihittiin 
käyttöön 23.1.2015 arvovaltai-
sen kutsuvierasjoukon läsnä-
ollessa. Tilaisuuteen osallis-
tui Haminan kaupungin luot-
tamushenkilöitä, Suomen Pal-
loliiton ja SPL:n Kaakkois-Suo-
men piirin edustajia, Haminan 
Pallo-Kissojen entisiä ja nykyi-
siä seuratoimijoita, yhteistyö-
seurojen edustajia sekä mui-
ta Pallo-Kissojen yhteistyö-
kumppaneita.

Ter vetuliaissanoissaan 
HaPK:n puheenjohtaja Jari 
Tulokas esitti kiitoksensa seu-
raväelle ja kaikille hallihan-
ketta tukeneille tahoille. Hal-
lin pääurakoitsijan AABA Ko-
tikentät Oy:n puheenvuoron 
käytti toimitusjohtaja Jesperi 
Loponen, joka kiitti Haminan 
Pallo-Kissojen seuraväkeä hy-
västä talkoohengestä hallin 
pystytysvaiheessa. 

Suomen Palloliiton terveh-
dyksen esitti SPL:n puheen-
johtaja Pertti Alaja. Hän ko-
rosti tervehdyssanoissaan Ha-
minan palloiluhallihankkeen 
olevan malliesimerkki seuran 
ja kaupungin välisestä yhteis-
työstä jalkapallon harrastus-

Hamina  n palloiluhallin 
vihkiäis et pidettiin 23.1.2015

Mainostilaa Haminan 
palloiluhallista

Haminan Pallo-Kissat ry tarjoaa yrityksille mainostilaa 
vuonna 2014 valmistuneesta Haminan palloiluhallista. 
Myytävänä on hallin nimi (esim. Yritys X Areena) ja mai-
noksia hallin sisäseinille.

Yhteydenotot: Haminan Pallo-Kissojen toimisto
toiminnanjohtaja Antti Posti
puh. 045 861 8432, toimisto@hapk.fi

palloa. Myös varuskunta, Ha-
minan kaupunki ja alueen yri-
tykset ovat varanneet vuoro-
ja hallista. 

Normaalien harjoitusvuo-
rojen lisäksi hallissa on pelat-
tu paljon pelejä ja järjestetty 
lukuisia turnauksia. Halli so-
veltuu erinomaisesti myös 
esimerkiksi yritysten tyhy-
päivien ja koulujen liikunta-
päivien järjestämiseen sekä 
muihin vastaaviin liikuntata-
pahtumiin. 

Haminan palloiluhalli on 
tarjonnut myös yleisövuoro-
ja säännöllisesti jokaisena ar-
kipäivänä. Yleisövuorot ovat 

kaikkien jalkapallon harrastaji-
en (myös muiden kuin HaPK:n 
jäsenten) käytettävissä yksilö-
kohtaista harjoittelua varten 
pientä maksua vastaan. Vuo-
rot ovat saavuttaneet suuren 
suosion. 

Kentällä on nähty kaiken-
ikäisiä pelaajia ja aitoa liikun-
nan iloa. Myös sellaiset ihmi-
set, jotka eivät aktiivisesti har-
rasta jalkapalloa, ovat yleisö-
vuorojen myötä saaneet tilai-
suuden kokeilla lajia kunnolli-
sissa harjoitteluolosuhteissa. 
Jalkapallon aktiiviharrastajille 
yleisövuorot taas ovat tarjon-
neet mainion mahdollisuuden 

Peli-Karhut, Kotkan Nappulat 
ja Haminan Työväen Palloilijat. 

Halli soveltuu jalkapallon 
ohella mainiosti muuhunkin 
liikuntakäyttöön. Esimerkik-
si virolahtelainen urheiluseu-
ra Kaakon Golf käyttää hal-
lia golfin harjoitteluun. Hal-
lissa pelataan myös frisbee-
golfia ja amerikkalaista jalka-

Haminalaisten pitkäaikainen 
haave omasta palloiluhallista 
toteutui vuosien odottami-
sen jälkeen vihdoin vuoden 
2014 lopussa. Raviradan ken-
tälle (Karjakatu 26, 49400 Ha-
mina) rakennetun hallin ansi-
osta jalkapallon täysipainoi-
nen harjoittaminen Haminas-
sa ympärivuotisesti on nyt lo-
pultakin mahdollista. Ensim-
mäiset jalkapalloharjoituk-
set uudessa hallissa pidettiin 
26.12.2014. Vakiovuorot pyö-
rähtivät käyntiin tämän vuo-
den tammikuussa, ja siitä läh-
tien halli onkin ollut aktiivises-
sa käytössä päivittäin.

Kokemukset Haminan pal-
loiluhallista ovat olleet erin-
omaisen hyvät. Kesäisen vih-
reällä tekonurmikentällä on 
miellyttävän pehmeää juos-
ta, potkia palloa ja tehdä mui-
ta liikuntasuoritteita. Hyvä va-
laistus ja hallikankaan lumen-
valkoinen pinta tekevät hal-
lista erittäin valoisan. 70 met-
rin pituisessa ja 51 metrin le-
vyisessä hallissa on tilaa tem-
meltää. 16,5 metrin korkeus 
tekee hallista todella avaran. 
Hallin erinomaiset jalkapallo-
varusteet antavat hyvät läh-
tökohdat laadukkaaseen laji-
harjoitteluun.

Haminan palloiluhall in 
käyttäjiä ovat Haminan Pal-
lo-Kissojen lisäksi mm. Kotkan 
Työväen Palloilijat, Karhulan 

Haminan palloiluhalli 
monipuolisessa käytössä

HAMINAN PALLOILUHALLI 
PÄHKINÄNKUORESSA

Haminan Palloiluhalli Oy on Haminan Pallo-Kissat ry:n omista-

ma halliosakeyhtiö.

• ylipainehalli

• koko 70 x 51 m

• pääkentän koko 60 x 45 m

• pääkentällä kaksi juniorikenttää, mitat 45 x 28 m

• päädyssä lämmittely- ja taitoharjoittelualue, mitat 6 x 45 m

• samaan aikaan voi harjoitella 1–4 joukkuetta tai liikuntaryhmää

• pelialusta uusimman sukupolven jalkapallonurmi CCGrass V60

• erikokoisia jalkapallomaaleja sekä lukuisia taitavuus- ja laji-

harjoitteluvälineitä

• kaksi pukukoppia peseytymis- ja WC-tiloineen

• hallikausi 1.11.–30.4., vuoroja voi varata myös muiksi kuu-

kausiksi.

kehittää taitojaan myös jouk-
kueen yhteisten harjoitusten 
ulkopuolella. Tulokset näky-
vät varmasti jo ensi kesän koi-
toksissa.

Haminan palloiluhallilla on 
omat nettisivut osoitteessa 
www.hapk.fi/palloiluhalli. Si-
vuilta löytyy lisätietoa hallis-
ta ja vuorojen varaamisesta. 
Toivotamme kaikki uudet ja 
vanhat käyttäjät tervetulleik-
si hienoon halliimme!

TEKSTI: VELI-MATTI HARTIKAINEN 

JA ANTTI POSTI

KUVAT: ANTTI POSTI

mineen Aaba Kotikentät Oy:n 
ammattilaisten apuna oli kai-
ken aikaa 20–30 talkoolais-
ta. Hallin pystytys oli mittava 
urakka. Kolmen päivän aika-
na kertyi yhteensä lähes tu-
hat talkootyötuntia.

Haminan Pallo-Kissat ja Ha-
minan Palloiluhalli Oy kiittävät 
kaikkia talkoisiin osallistunei-
ta arvokkaasta työstä hamina-
laisen jalkapalloilun hyväksi!

TEKSTI JA KUVA: ANTTI POSTI

Haminan palloiluhalli 
pystyyn talkoovoimin
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olosuhteiden parantamiseksi.
Juhlapuheen vihkiäistilai-

suudessa piti Haminan kau-
punginjohtaja Hannu Muho-
nen. Puheessaan hän kiitti 
Haminan Pallo-Kissoja roh-
keudesta ja päättäväisyydes-
tä hallihankkeen läpiviemises-
sä. Taloudellisesti vaikeina ai-
koina kaupungilla ei ollut mah-
dollisuutta jalkapalloilijoiden 
pitkäaikaisen haaveen toteut-
tamiseen, joten palloiluhallin 
rakentaminen oli mahdollis-
ta ainoastaan seuravetoise-
na hankkeena. 

Kaupunginjohtaja näki pal-
loiluhallin aikaansaamisen 
merkittävänä lasten ja nuor-
ten liikkumisen mahdollista-
jana ja syrjäytymisen ehkäi-
sijänä.

Tilaisuudessa puhui myös 
Haminan Pallo-Kissojen kun-
niapuheenjohtaja Veijo Tiden-
berg. Hän muisteli Pallo-Kisso-
jen toimintaa 1970- ja 1980-lu-
vulla, jolloin hän toimi seuran 
puheenjohtajana. Vihkiäisten 
yhteydessä myös luovutettiin 
Pallo-Kissojen entiselle pu-
heenjohtajalle Aulis Huikolle 
Suomen Palloliiton hopeinen 

ansiomerkki. 
Tilaisuuden ohjelmassa oli 

lisäksi Jousikvartetti Ilonan 
esittämää musiikkia, HaPK:n 
Pojat 06 -joukkueen harjoi-

Hamina  n palloiluhallin 
vihkiäis et pidettiin 23.1.2015

Haminan Pallo-Kissojen vuo-
sina 2007–2008 syntyneiden 
poikien joukkue aloitti toi-
mintansa marraskuussa 2014. 
Joukkueen runko muodostuu 
kesän 2014 Nappulaliigan pe-
laajista. Tällä hetkellä joukku-
eessa on mukana 20 reipasta 
miehenalkua.

Joukkueen päävalmenta-
jana toimii kokenut juniori-
valmentaja Ari Mäenpää, joka 
on saanut joukkueen taustal-
le avukseen joukkueenjohta-
jan, viisi valmentajaa, kioski- 
ja nettivastaavat sekä huolta-
jia. Pelaajien vanhempien hie-
no yhteishenki on tullut hyvin 
esiin erityisesti järjestettäes-
sä kioskitoimintaa harjoitus-
otteluiden yhteyteen.

Pojat 07–08 -joukkueen 
ensimmäiset yhteiset harjoi-
tukset pidettiin Ruissalon te-
konurmikentällä loppusyk-
syllä 2014 talven ensimmäisis-
sä lumisateissa. Harjoitukset 
saatiin kunnolla käyntiin jou-
lukuussa, kun joukkue pää-
si harjoittelemaan Haminan 
uuteen palloiluhalliin. Hami-
nan seudun parantuneet jal-
kapallon harrastusolosuhteet 

ovatkin tulleet joukkueelle hy-
vin tutuiksi heti alusta lähtien. 
Loppukevään ja kesän koitta-
essa joukkue siirtyy harjoitte-
lemaan ulkokentille.

Joukkue on harjoitellut tal-
ven aikana kolme kertaa viikos-
sa. Harjoitusten lisäksi pelaa-
jien tasoa ja sen kehittymistä 
on päästy testaamaan harjoi-
tusotteluissa mm. Mussalon 
Virettä, Myllykosken Palloa ja 
Peli-Karhuja vastaan. Kehitys 
HaPK:n Pojat 07–08 -joukku-
eessa on ollut nopeaa, ja hie-
not suoritukset lisääntyvät ta-
saisesti ottelu ottelulta.

Tämän vuoden ohjelmas-
sa joukkueella on Kouvolas-
sa toukokuussa järjestettävä 
Tykkimäki-turnaus sekä Mai-

re-liigan ottelut, joita pela-
taan toukokuun alusta aina 
syyskuulle asti. Tarkoitukse-
na on järjestää yhteisiä tapah-
tumia myös jalkapallokenttien 
ulkopuolella.

Joukkueeseen mahtuu vie-
lä lisää pelaajia. Kaikki eskari-
ikäiset ja ykkösluokkalaiset 
pojat ovat lämpimästi terve-
tulleita mukaan joukkueen 
harjoituksiin ja muuhun toi-
mintaan. Lisätietoa jalkapal-
loharrastuksesta Pojat 07–
08 -joukkueessa on saatavis-
sa joukkueenjohtaja Mikko 
Laaksolta (puh. 044 055 3866, 
mlaakso@gmail.com).

TEKSTI: MIKKO LAAKSO

KUVA: ANTTI POSTI

HaPK:n Pojat 07–08 
esittäytyy

Suomen Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja ja Haminan Pallo-
Kissojen kunniapuheenjohtaja Veijo Tidenberg ”kaveerasivat” 
Haminan palloiluhallin vihkiäisissä.

tukset ja juhlakahvit Ravinto-
la Pintelissä.

TEKSTI: ANTTI JA SEPPO POSTI

KUVA: ANTTI POSTI

Joukkueiden 
toimihenkilöt 2015

JOUKKUE/ HENKILÖ TEHTÄVÄ SÄHKÖPOSTI PUHELIN

EDUSTUSJOUKKUE
 Aulis Huikko Joukkueenjohtaja aulis.huikko@pp.inet.fi 050 530 8242
 Kai Sarnikorpi Päävalmentaja kai.sarnikorpi@pp.inet.fi 040 834 5122
 Juha Jokela Valmentaja
 Ari Mäenpää Valmentaja
 Sami Sahala Valmentaja
 Mikko Hallivuo Maalivahtivalmentaja
 Timo Kunnari Huoltaja

HAPK II
 Juha Tepponen Joukkueenjohtaja juha.tepponen@affecto.com 050 918 2840
 Ari Mäenpää Valmentaja ari.maenpaa@pp9.inet.fi 040 584 0059
 Mika Hallberg Huoltaja

B-POJAT
 Vesa Leinonen Joukkueenjohtaja veeleinonen@gmail.com 0400 553 602
 Sami Sahala Valmentaja sami.sahala@rakennuspeltisahala.inet.fi 040 055 7402
 Johanna Paitula Rahastonhoitaja

POJAT 01–02
 Juha Jokela Joukkueenjoht./valmentaja juha.jokela@luukku.com 040 556 5950
 Danny Bibiano Valmentaja
 Simo Tuutti Valmentaja simo.tuutti@gmail.com 040 523 7548
 Eija Hakala Huoltaja
 Toni Hakala Huoltaja
 Ari Ehrsten Nettivastaava

POJAT 03
 Ville Tolvanen Joukkueenjohtaja ville.tolvanen@huber.fi 040 861 3163
 Mika Sillanpää Päävalmentaja mika.sillanpaa@netti.fi 050 347 4711
 Mika Kokkonen Valmentaja
 Kimmo Jauhiainen Huoltaja
 Vesa Pohjankoski Huoltaja

TYTÖT 04–05
 Mika Haikala Joukkueenjohtaja mika.haikala@mil.fi 050 322 8651
 Marko Satosaari Päävalmentaja (Tytöt 04) satosaari_marko@hotmail.com 050 463 1115
 Niko Tarvonen Valmentaja (Tytöt 04)
 Janne Tähtinen Valmentaja (Tytöt 04)
 Katja Laakkonen Huoltaja (Tytöt 04)
 Tommi Peippo Päävalmentaja (Tytöt 05) tommi.peippo@pp.inet.fi 050 918 0276
 Mika Anttila Valmentaja (Tytöt 05)
 Kari Kelkka Valmentaja (Tytöt 05)
 Minna Harjumaaskola Huoltaja (Tytöt 05)
 Janne Makkonen Nettivastaava
 Jorma Sarnikorpi Valokuvaaja
 Tanja Arpiainen Kahviovastaava
 Sari Makkonen Kahviovastaava
 Reija Roimola Kahviovastaava
 Riikka Suurnäkki Kahviovastaava

POJAT 04
 Sini Ihalainen Joukkueenjohtaja sini.i@suomi24.fi 050 548 8217
 Ari Jokela Päävalmentaja ari.jokela@kymp.net 050 558 3857
 Marko Junnola Apuvalmentaja
 Petri Honkanen Apuvalmentaja
 Petteri Niskanen Apuvalmentaja
 Antti Lappi Huoltaja
 Ari Ehrsten Nettivastaava

POJAT 05
 Aino Satama Joukkueenjohtaja ainoski66@outlook.com 0400 678 504
 Ari Jokela Päävalmentaja ari.jokela@kymp.net 050 558 3857
 Janne Ceder Valmentaja
 Jari Tulokas Valmentaja
 Tuija Vehmaa Huoltaja
 Ari Ehrsten Nettivastaava

POJAT 06
 Mikko Heiskanen Joukkueenjoht./valmentaja mikko_1@msn.com 050 306 9319
 Petri Harju Päävalmentaja spharju@gmail.com 040 860 5198
 Teppo Anttila Valmentaja
 Juha Hotakainen Valmentaja
 Ville Viitala Valmentaja
 Mika Hallberg Apuvalmentaja
 Kirsi Hyvönen Huoltaja
 Jonna Brusila Rahastonhoitaja
 Marjo Hallberg Huvitoimikuntavastaava
 Jukka Suur-Uski Nettivastaava

POJAT 07–08
 Mikko Laakso Joukkueenjohtaja mlaakso@gmail.com 044 055 3866
 Ari Mäenpää Päävalmentaja ari.maenpaa@pp9.inet.fi 040 584 0059
 Jani Dufva Valmentaja
 Jani Erkkilä Valmentaja
 Petri Härkönen Valmentaja
 Mika Koskimies Valmentaja
 Petri Ristola Valmentaja
 Juha Siljander Valmentaja
 Tero Hietanen Huoltaja
 Hanna Hotakainen Huoltaja
 Jonna Viitala Nettivastaava

MAALIVAHTIKOULU
 Mikko Hallivuo Maalivahtivalmentaja mikko0316@gmail.com 050 527 2131
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HaPK/2 pelaa kaudella 2015 
SPL:n Kaakkois-Suomen pii-
rin Kutosen etelälohkossa. Ta-
pasimme joukkueen valmen-
taja Ari Mäenpään työn tou-
hussa Ruissalon jalkapalloken-
tän laidalla.

Miten HaPK/2:sen kevät on 
mennyt?
– Uusi, loistava palloiluhallim-
me on avannut meille aivan 
uudenlaiset mahdollisuudet 
jalkapallon harjoittelemiseen 
ympäri vuoden. Tämän mah-
dollisuuden olemme käyttä-
neet hyväksemme myös kak-
kosjoukkueessa, ja talvemme 
onkin sujunut erinomaisesti. 
Harjoituksissa on ollut paljon 
pelaajia. Olemme myös pelan-
neet paljon harjoituspelejä.

Millaisia muutoksia joukku-
eenne pelaajamateriaalissa 
on tapahtunut sitten viime 
kauden?
– Viime kauden jälkeen jouk-
kueestamme lähti muutamia 
avainpelaajia, mutta tilalle on 
tullut toistakymmentä uutta 
pelaajaa. Uudet pelaajat ovat 
pääasiassa B-junioreista yli-
ikäisiksi jääneitä seuran kas-

vatteja ja muita vanhoja kis-
sapelaajia. 

– Lisäksi joukkueeseem-
me on tullut neljä liettualais-
ta pelaajaa ja muutamia mui-
ta uusia pelaajia. Viime kau-
della jouduimme lainaamaan 
paljon pelaajia edustusjouk-
kueesta ja B-junioreista, mut-
ta nyt pääsemme harjoittele-
maan ja pelaamaan omilla pe-

laajilla, mikä on tietysti iso etu 
joukkueellemme.

Mistä nämä liettualaiset pe-
laajat tarkemmin ottaen ovat 
tulleet joukkueeseenne?
– Liettualaiset tulivat talvel-
la kyselemään joukkueemme 
johdolta, pääsisivätkö he pe-
laamaan jalkapalloa joukku-
eeseemme. He ovat Googlen 

rakennustyömaalla töissä ja 
tarvitsivat jotakin mukavaa 
tekemistä illoiksi ja viikonlo-
puiksi. Heillä kaikilla on pe-
laajataustaa kotimaassaan ja 
kova into päällä, joten otim-
me kaverit mielellämme pe-
laajarinkiimme. 

– Liettualaiset ovat pääs-
seet hyvin joukkueeseen mu-
kaan ja tuovat hieman erilais-

ta ajatusta ja kulttuuria muun 
joukkueen tekemiseen. Olem-
me kokeneet tämän todella 
positiiviseksi jutuksi.

Vievätkö Liettuan miehet omi-
en nuorten peliajan?
– Liettuan miehet ovat kyllä 
hyviä pelaajia. He tuovat har-
joituksiin lisää tempoa ja nos-
tavat samalla nuorten pelaa-
jiemme vaatimustasoa. 

– Nuorten pelaajiemme 
täytyy nyt myös taistella ai-
empaa enemmän peliajasta, 
mikä on lisännyt heidän mo-
tivaatiotaan harjoittelua koh-
taan. Enää ei voi vain ilmestyä 
pelkästään peleihin ja odot-
taa pääsevänsä kentälle, ku-
ten viime kaudella välillä ta-
pahtui. Siinä mielessä liettu-
alaisten mukaan tulo on vain 
auttanut meitä pelaajakehi-
tystavoitteissamme. 

– Kaikilla pelaajilla on tie-
tysti kova halu kentälle, ja 
pyrimme peluuttamaan pe-
laajia mahdollisimman tasa-
puolisesti.

Miten joukkueen harjoituspe-
lit ovat sujuneet?
– Olemme päässeet talven ai-

HaPK/2 tähtää Kutosen kärkipäähän

Haminan Pallo-Kissojen B-poi-
kien valmistautuminen uu-
teen kauteen on sujunut hie-

nosti. Harjoituksissa on käy-
nyt kiitettävän paljon pelaa-
jia, ja pelaajien kehitys on ollut 
silminnähtävää. Myös harjoi-
tusottelut ovat menneet hy-
vin. Yksi pelaajien kehittymi-
sen kulmakivistä on ollut jou-
lukuussa 2014 Haminaan val-
mistunut palloiluhalli, joka on 
antanut mahdollisuuden har-
joitella myös talvella tasaver-
taisissa olosuhteissa muihin 
joukkueisiin nähden.

HaPK:n B-poikien joukkue 
pelaa huhtikuussa käynnisty-
neellä sarjakaudella alueellis-
ta Kakkosta, jossa pelaa kym-
menen joukkuetta eri puolil-
ta Itä-, Kaakkois- ja Keski-Suo-
men piiriä. Pallo-Kissat kohtaa 
kauden aikana muun muas-

B-pojat uuteen kauteen hyvin harjoitelleena

kana pelaamaan paljon 9v9-
peliä omassa palloiluhallis-
samme. Pelit ovat menneet 
pääsääntöisesti hyvin. 

– Huhtikuussa siirryimme 
harjoittelemaan ulos isolle 
kentälle, ja meidän piti siir-
tää hallissa omaksumamme 
pienen kentän pelimme isol-
le kentälle. Olimme pelanneet 
hallikauden aikana muutaman 
ottelun isolla kentällä hyvin 
tuloksin, mutta emme kuiten-
kaan vielä siinä vaiheessa ky-
enneet hyödyntämään täysin 
kentän kokoa ja omaa osaa-
mistamme. Mutta tämä asia 
saadaan varmasti kuntoon 
siihen mennessä, kun tosipe-
lit alkavat.

Millaisin tavoittein HaPK/2 
lähtee kauteen?
– Näin hyvällä joukkueella ja 
näin hyvin sujuneen harjoi-
tuskauden jälkeen vain sarjan 
kärkisijat tyydyttävät meitä. 
Pyrimme parantamaan viime 
vuoden kolmatta sijaa niin pal-
jon kuin mahdollista. Ja kyllä-
hän nuo Vitosen pelit kiinnos-
taisivat kovasti.

TEKSTI JA KUVA: JUHA TEPPONEN

sa kaksi Kuopion Palloseuran 
joukkuetta, Pallo-Kerho 37:n 
Iisalmesta, WJK:n Varkaudes-
ta ja JJK:n Jyväskylästä. Kovia 
pelejä on siis tiedossa.

Haasteita HaPK:n B-pojille 
aiheuttaa tänä vuonna pelaa-

jaringin kapeus. Joukkuetta ei 
olisi ylipäätään saatu kokoon, 
elleivät mukaan olisi tulleet 
Emil Jaarinen ja Markus Lauta-
la Peli-Karhuista, Can Celik Vi-
rolahden Sammosta sekä vas-
ta Pallo-Kissoissa jalkapallon 

pelaamisen aloittaneet Ilia Ko-
lobov ja Egor Kisliakov.

Huhtikuun alussa järjeste-
tyllä viimeistelyleirillään B-
pojat vieraili Pietarissa, jos-
sa se pelasi harjoitusottelun 
paikallista Lokomotivin jouk-

kuetta vastaan ja kävi katso-
massa kiihkeän Venäjän pää-
sarjan ottelun Pietarin Zenit 
– ZSKA Moskova.

TEKSTI JA KUVA: SAMI SAHALA

HaPK:n B-pojat viimeistelyleirillään Pietarissa.
Kirjanpitopalvelut

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

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset
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KOULUJALKAPALLO-

ESKARIFUTIS 2015
Haminan Pallo-Kissat järjesti 
Haminan liikuntahallilla tors-
taina 23.4.2015 perinteisen 
Eskarifutis-tapahtuman, jos-
sa Haminan esikoulujen lap-
set pelasivat toisiaan vastaan 
leikkimielisissä jalkapallo-ot-
teluissa ilman paineita voit-
tamisesta tai häviämisestä. 
Tapahtumaan osallistui yh-
teensä seitsemän esikoulua, 
12 joukkuetta sekä toistasa-
taa lasta ja parisenkymmen-
tä opettajaa/ohjaajaa.

Kaikki joukkueet pääsivät 
pelaamaan tapahtumassa 3 
ottelua. Pelit pelattiin 5 vas-
taan 5 -kokoonpanoilla ilman 
maalivahteja. Pelikentällä näh-
tiin suurta liikunnan iloa ja rie-
mua. Lapset olivat intoa täyn-
nä ja tuntuivat nauttivan jokai-
sesta minuutista. Kentän lai-
dalta kuultiin myös reippaita 
ja innostavia kannustushuu-
toja. Pelien päätyttyä jokai-
nen pelaaja sai mitalin pal-
kinnoksi ja muistoksi tapah-
tumasta. Lisäksi joukkueista 
otettiin joukkuekuvat.

TEKSTI: ANTTI POSTI

KUVAT: AULIS HUIKKO

Haminan Pallo-Kissat järjestää 
Haminan alakoulun 1.–4.-luo-
kille tarkoitetun Koulujalka-
pallo-tapahtuman Haminan 
urheilukentällä keskiviikko-
na 20.5.2015 klo 9.00–13.00.

Tapahtuman tarkoituksena 
on tutustuttaa lapset jalkapal-
loon yhtenä liikuntamuotona 
ja nauttia liikunnan riemusta 
yhdessä. Kaikki Haminan ala-

koulut oppilaineen ja opetta-
jineen ovat tervetulleita ta-
pahtumaan. Tapahtuma on 
Suomen Palloliiton Kaikki Pe-
lissä -toimintaa.

Koulujalkapallotapahtu-
massa 1.–2. luokkien joukku-
eet pelaavat vastakkain ja 3.–
4. luokkien joukkueet vastak-
kain. Kouluilla on rajoittama-
ton osallistumisoikeus eli sa-

massa sarjassa saa olla useita 
joukkueita samasta koulusta. 
Joukkue muodostetaan yh-
den luokan oppilaista. Yhteen 
joukkueeseen voi kuulua 8–20 
pelaajaa. Jos luokan oppilas-
määrä on alle 15, saa joukku-
eeseen ottaa oppilaita muilta 
luokilta. Joukkueessa on ol-
tava vähintään 5 poikaa ja 5 
tyttöä (pelaajia voi olla esim. 

8+8). Peleissä pojat pelaavat 
vastakkain ja tytöt vastakkain 
samassa ottelussa 5 vastaan 5 
-kentällisin ilman maalivahte-
ja. Oppilaat, jotka eivät pelaa, 
voivat toimia joukkueen huol-
tajina, kannattajina tai muissa 
tärkeissä tehtävissä.

Maaleina otteluissa käyte-
tään jääkiekkomaaleja tai 1–3 
metrin kokoisia juniorimaale-

ja. Yhden ottelun peliaika on 
4–5 min eli yhteensä 20 min 
(jaksot: tytöt, pojat, tytöt ja 
pojat). Jokaiselle joukkueelle 
pyritään järjestämään kolme 
peliä. Turnauksessa ei ratkais-
ta sijoituksia, eikä ottelutulok-
sia kirjata ylös.

Ilmoittautumiset tapah-
tumaan 11.5.2015 mennessä 
HaPK:n toimistoon (toimis-

to@hapk.fi). Lisätietoja ta-
pahtumasta on saatavissa 
HaPK:n toiminnanjohtaja Ant-
ti Postilta (puh. 045 861 8432, 
toimisto@hapk.fi).

TEKSTI: ANTTI POSTI

tapahtuma Haminassa 20.5.2015

Ruotsinkylä Nokkosperhoset

Husula Siniset
Keskuskoulu

Asema Pandat

Summa 1

Husula Vihreät

NeuvotonAsema Pingviinit

Esikko

Ruotsinkylä Leppäkertut

Summa 2

Husula Punaiset

S u o m e n  K u l t a k e l l o
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Pojat 04
Eturivi vasemmalta: Tomi Ehrsten, Eino Lappi, Joonas Ristola, Leevi Ihalainen, Aaron Vapalahti.
Toinen rivi vasemmalta: Matias Junnola, Valtteri Heikkilä, Aatu Niskanen, Kristian Fagerlund, 
Matias Liikkanen, Jiri Pakkanen.
Kolmas rivi vasemmalta: Sini Ihalainen (jojo), Max Hendriks, Valtteri Honkanen, Valtteri Mattila, 
Aaro Lappi, Petrus Wuorela, Marko Junnola (valm.), Petri Honkanen (valm.).
Kuvasta puuttuvat: Niklas Ruotsalainen, Ari Jokela (päävalm.), Antti Lappi (huoltaja).

Pojat 03
Eturivi vasemmalta: Oskari Sillanpää, Petrus Tasa, Juho Erkkilä, Arttu Ramu, Aleksi Vuorinen, 
Lassi Pohjankoski. Toinen rivi vasemmalta: Tomi Lenkkeri, Tuukka Karpale, Benjamin Tasa, Atte 
Wilen, Jimi Salonen, Aarne Inkeroinen, Elmeri Sillanpää, Taavi Suutari, Riku Kärkkäinen, Lauri 
Korpela. Kolmas rivi vasemmalta: Mika Sillanpää (päävalm.), Lassi Sakki, Samu Leppämäki, 
Veikka Jauhiainen, Pasi Nokkanen, Eero Rantala, Aki Pohjankoski, Topi Leppänen, Vesa Pohjan-
koski (huoltaja). Kuvasta puuttuvat: Olli Kokkonen, Hemmo Pukki, Jaro Koskela, Teo Kitunen, 
Lauri Tolvanen, Mika kokkonen (valm.), Ville Tolvanen (jojo) ja Kimmo Jauhiainen (huoltaja).

HaPK II
Eturivi vasemmalta: Matias Virtanen, Niko Mäenpää, Mikko Hietala, Ville Lötjönen, Väinö Rantala
Toinen rivi vasemmalta: Ari Mäenpää (valm.), Juha Tepponen (jojo), Juuso Pohjalainen, Akseli 
Söderlund, Tuomas Vuorinen, Tomas Drozdovas, Laurynas Sleinius, Ramunas Ruibys, Mindaugas 
Grigutis, Mika Hallberg (huoltaja).
Kolmas rivi vasemmalta: Teemu Takala, Eelis Vuorinen, Onni Tepponen, Mikko Seppälä, Vesa 
Toikka, Tarmo Korpela.
Kuvasta puuttuvat: Petri Ristola, Jaro Tilli, Roman Calpe, Mark Madine.

B-pojat
Eturivi vasemmalta: Ilia Kolobov, Onur Celik, Joona Kulju, Eemil Jaarinen, Can Celik, Markus 
Lautala.
Toinen rivi vasemmalta: Valtteri Kimmo, Tuomas Komulainen, Elmo Kukkonen, Teemu Pellinen, 
Vertti Sahala, Ville Mäkelä, Sami Sahala (päävalm.).
Kolmas rivi vasemmalta: Egor Kisliakov, Patrik Pakkala, Joona Pasi.
Kuvasta puuttuvat: Vesa Leinonen (jojo), Johanna Paitula (rahastonhoitaja).

Pojat 01–02
Eturivi vasemmalta: Kalle Teikari, Kimi Ehrsten, Jere Kauranen, Aleksi Pakkala, Ivan Churkin, 
Roberto Carses, Toni Hakala (huoltaja). Toinen rivi vasemmalta: Aapo Teräslahti, Danil Lepikkö, 
Toni Jokela, Tatu Seppälä, Leevi Kolehmainen, Juuso Kulju, Viljami Suurnäkki, Lauri Tilli, Tuomas 
Kolsi, Onni Tuutti, Juha Jokela (jojo/valm.). Kolmas rivi vasemmalta: Simo Tuutti (valm.), Harri 
Puranen, Matias Junkkari, Lari Hakala, Tino Porkka, Joona Heikkilä, Jegor Vaguine.
Kuvasta puuttuvat: Onni Kemppi, Konsta Komppa, Konsta Pousi, Danny Bibiano (valm.), Eija 
Hakala (huoltaja).

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

KUVA: TARJA AUTIO

Edustusjoukkue
Eturivi vasemmalta: Stupelis Aurimas, Caner Mula, Joona Kulju, Ville Särkkä, Joonas Rosen-
blad, Danny Bibiano. Toinen rivi vasemmalta: Timo Kunnari (huoltaja), Paulius Budrys, Eemeli 
Mässeli, Niclas Kalatsev, Juska Glan, Aleksei Gulo, Mikko Hallivuo (maalivahtivalm.). Kolmas 
rivi vasemmalta: Juha Jokela (valm.), Aulis Huikko (jojo), Markus Hämäläinen, Ilmari Kontunen, 
Joonas Notkola, Riku Lehtinen, Janne Vallgren, Saja Leigh, Marko Tyyskä, Mamet Mula, Kai 
Sarnikorpi (päävalm.). 
Kuvasta puuttuvat: Saku Mikkola, Totti Tuutti, Atte Henriksson.
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HaPK-joukkueet 2015

Nappulaliiga talvi 2015

Nappulaliiga kesä 2014

Futisleikkikoulu 2014

Tytöt 04–05
Eturivi vasemmalta: Oona Kelkka, Saara Haikala, Heini Enberg, Matilda Suurnäkki, Lilja Har-
jumaaskola. Toinen rivi vasemmalta: Ellan Arpiainen, Suvi Satama, Maiju Tarvonen, Vilma 
Makkonen, Maiju Tervo, Milja Haikala, Helmi-Olivia Tähtinen. 
Kolmas rivi vasemmalta: Kari Kelkka (valm.), Mika Anttila (valm.), Silja Roimola, Mona Sarnikorpi, 
Heta Anttila, Minea Satosaari, Tommi Peippo (päävalm.), Janne Tähtinen (valm.).
Kuvasta puuttuvat: Nanna Eerola, Alisa Repo, Mika Haikala (jojo), Marko Satosaari (päävalm.), 
Niko Tarvonen (valm.).

Pojat 06
Eturivi vasemmalta: Ville Joukainen, Niko Siimes, Aslak Rovanperä, Miro Huikko, Julius Anttila, 
Sauli Pyysalo. Toinen rivi vasemmalta: Matias Hotakainen, Joel Viitala, Aatu Heiskanen, Aatu 
Keisa, Aaro Suur-Uski, Joosa Brusila, Aleksi Lampinen, Juhana Lalu, Daniel Muurman, Aaro 
Viitala, Vertti Hallberg. Kolmas rivi vasemmalta: Kirsi Hyvönen (huoltaja), Ville Viitala (valm.), 
Jermu Harju, Janne Jäkärä, Aleksi Hyvönen, Otto Leivo, Onni Kirkkopelto, Joona Surakka, Mika 
Hallberg (apuvalm.), Petri Harju (päävalm.). 
Kuvasta puuttuvat: Mikko Heiskanen (jojo), Teppo Anttila (valm.), Juha Hotakainen (valm.).

Pojat 07–08
Eturivi vasemmalta: Patrik Härkönen, Konsta Koskimies, Luukas Ristola, Jiri Kauranen, Anton 
Erkkilä, Roope Joukainen. Toinen rivi vasemmalta: Vilho Siljander, Paavo Puhakka, Jere Hakala, 
Veeti Puonti, Miska Dufva, Rasmus Härkönen, Sami Hietanen, Elmeri Muukka. Kolmas rivi va-
semmalta: Ari Mäenpää (päävalm.), Petri Ristola (valm.), Aapo Rovanperä, Mikhail Efimenko, 
Miika Häkkinen, Reima Pakkanen, Ilari Laakso, Mikael Hotakainen, Juha Siljander (valm.), Mikko 
Laakso (jojo), Petri Härkönen (valm.).
Kuvasta puuttuvat: Niklas Hotti, Jani Dufva (valm.), Jani Erkkilä (valm.), Mika Koskimies (valm.), 
Tero Hietanen (huoltaja), Hanna Hotakainen (huoltaja).

Pojat 05
Eturivi vasemmalta: Niilo Vehmaa, Tauno Vaguine, Tuomas Tolvanen, Mikael Matzon, Simo 
Satama.
Toinen rivi vasemmalta: Jose Suni, Antti Peippo, Elias Starck, Onni Ceder, Nikolas Anttila, Aino 
Satama (jojo).
Kuvasta puuttuvat: Ari Jokela (päävalm.), Janne Ceder (valm.), Jari Tulokas (valm.), Tuija Veh-
maa (huoltaja).

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

KUVA: AULIS HUIKKO

KUVA: ARI ROUE

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

KUVA: EXPRESS-KUVA OY
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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

Etuseteli auton ostoon
Käytettävissä 7.5.-23.5.2015 
tehtyihin kauppasopimuksiin

Haminantie 1 | Kotka | 010 76 35700 | etela-kymenauto.fi

300€
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1KK TREENIT VELOITUKSETTA
UUSILLE ASIAKKAILLE

Kun teet 24kk liikuntasopimuksen.
Isoympyräkatu 13 • Hamina

kunnonkeidas.net
LEIK

KAA!

Voimassa 30.6.2015 asti:
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Maalivahti on joukkueen tär-
keimpiä pelaajia. Joukkueen 
omissa harjoituksissa ei kui-
tenkaan yleensä ole mah-
dollista keskittyä pelkästään 
maalivahtien harjoittamiseen. 
Sen vuoksi Haminan Pallo-Kis-
soilla on oma maalivahtiryh-
mä, johon ovat tervetulleita 
kaikki HaPK:n juniorimaali-
vahdit ja muut maalivahtival-
mennuksesta kiinnostuneet.

Maalivahtiryhmä tarjoaa 
hyvän mahdollisuuden paran-
taa oman joukkueen maali-
vahtipeliä. Harjoituksissa ope-
tellaan maalivahdin perustai-
toja ja kehitetään maalivahdin 
varmuutta toistojen kautta.

Maalivahtiryhmä on har-
joitellut talvella 2015 Hami-
nan palloiluhallissa kerran 
viikossa. Kesällä harjoitukset 
on tarkoitus pitää ulkokentäl-

lä. Maalivahtiryhmää valmen-
taa Mikko Hallivuo, joka toimii 
myös Haminan Pallo-Kissojen 
edustusjoukkueen maalivahti-
valmentajana. Hänen apunaan 
maalivahtikoulussa ovat toi-
mineet muun muassa Tytöt 05 
-joukkueen valmentaja Tommi 
Peippo sekä HaPK:n B-poiki-
en ja edustusjoukkueen maa-
livahti Joona Kulju.

TEKSTI JA KUVA: ANTTI POSTI

Maalivahtivalmennusta 
HaPK:n junioreille

räinen fysiikkaharjoitus, joita 
ovat olleet pitämässä urheilu-
akatemian yleisvalmentajat 
Reijo Kauppila ja Petri Kotro. 
Monipuolisten fysiikkaharjoi-
tusten ansiosta iltaharjoituk-

sissa on voitu keskittyä enem-
män pelillisiin harjoitteisiin.

Myös valmentajat ovat Mä-
enpään mukaan saaneet pal-
jon uutta oppia urheiluaka-
temiasta.

Haminan Pallo-Kissat osallis-
tuu Etelä-Kymenlaakson ur-
heiluakatemian urheilijakou-
lutuksen valmennukseen 
osoittamalla kaksi valmenta-
jaa Haminan kampuksen (lu-
kio ja EKAMI) jalkapallon laji-
ryhmälle. Valmentajat pitävät 
lajiryhmälle kaksi viikkoharjoi-
tusta tiistai- ja keskiviikkoaa-
muisin klo 8.00–9.30.

Haminan kampuksen jal-
kapallon lajiryhmään kuuluu 
noin 15 nuorta, jotka harjoit-
televat urheiluakatemian li-
säksi omissa joukkueissaan 
Haminassa, Kotkassa ja Viro-
lahdella. Valmentajina/rehto-
reina jalkapallon lajiryhmäs-
sä toimivat Pallo-Kissojen ko-
keneet juniorivalmentajat Ari 
Mäenpää ja Sami Sahala. 

– Urheiluakatemia on tar-
jonnut urheilijoille hienon 
mahdollisuuden kehittää it-
seään ja totutella suurempiin 
harjoitusmääriin. Akatemiaur-
heilijat ovat saaneet lisää la-
jiharjoittelua, jossa on voitu 
keskittyä paremmin yksilökes-
keiseen harjoitteluun. Aamu-
päivälle on saatu yksi ylimää-

– Olemme päässeet Etelä-
Kymenlaakson urheiluakate-
mian toiminnanjohtaja Jiri Au-
rasen avulla mm. Kilpa- ja huip-
pu-urheilun tutkimuskeskus 
KIHU:n johtajan Sami Kalajan 
luennolle monipuolisesta har-
joittelusta sekä tutustumaan 
Painiliiton päävalmentaja Juha 
Lappalaisen fysiikkaharjoituk-
siin ja urheiluakatemian yleis-
valmentaja Risto Palosen kuu-
luisaan keppijumppaan. 

– Urheiluakatemian aamu-
harjoitusten myötä me valmen-
tajat olemme kehittyneet myös 
harjoitusten suunnittelussa, sil-
lä harjoitusmäärän lisääntymi-
sen myötä pelaajien kokonais-
rasitukseen on täytynyt kiinnit-
tää aiempaa enemmän huomi-
ota, täydentää Sahala.

TEKSTI: ARI MÄENPÄÄ

KUVA: ANTTI POSTI

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian Haminan kampuksen jalkapallon lajiryhmän jalkapal-
loilijoita.

HaPK:n maalivahtiryhmässä opetellaan ja kehitetään maali-
vahdin perustaitoja.




0400 262727

Teemme
Puhtautta!

PESUPALVELU
P.O. IKONEN

Helsingintie 1 A 5, Hamina
Avoinna ma-pe 11.00-17.30
Myymälä p. 0400 250 756
Yrittäjä Pertti Ikonen p. 0400 714 439
www.pesupalvelu.fi

Matkailija / kesäasukas! 
Pyykki puhtaaksi parhaimmillaan 

samana päivänä. 
Tuotamme pesulapalvelun 

Haminaan ja lähiympäristöön.

HaPK vetovastuussa 
urheiluakatemian jalkapallo-
valmennuksesta Haminassa

HaPK on avannut kotisivuil-
leen (www.hapk.fi) verkko-
kaupan, josta on saatavis-
sa terveyteen ja yleiseen hy-
vinvointiin liittyviä tuotteita, 
kursseja, koulutuksia, kirjalli-
suutta ja laitteita. 

Seuramme kautta verkko-
kauppaan liittyneet asiakkaat 
saavat ostokset aina 10 % alen-
nuksella jo ennestään kilpailu-
kykyisistä hinnoista.

Järjestämme kuluvan vuo-
den aikana yhdessä tervey-
denhuollon ammattilaisten 
kanssa myös viisi terveyttä ja 
hyvinvointia käsittelevää lu-
entoa. Maksuttomat ja kai-
kille avoimet luennot järjes-
tetään Haminan pääkirjaston 
Kasper-salissa klo 18.00–20.30 
seuraavasti:

* 26.5.2015: Nuorten ravit-
semus ja immuniteetti. Riit-
tääkö auringon valon tuotta-
ma D-vitamiini kesällä? Totuus 
D-vitamiinista.

* 17.6.2015: Millaisista ra-
vintovalmisteista on oikeas-
ti hyötyä? Miksi spirulina va-
littiin vuoden 2015 rohdos-
kasviksi?

* 25.8.2015: Energiaa tule-
vaan talveen ravinnosta. Väl-
tä syksyn flunssat. 

* 7.10.2015: Nivelrikko ja 
muut nivelvaivat. Asiaa aikui-
sille rustokudoskuntoutuk-
sesta. Notkein nivelin on mu-
kavampaa liikkua.

* 10.11.2015: Liikkujan ravit-
semus ja tärkeimmät ravinto-
tehosteet. Palautumisen te-
hostaminen ravinnon keinoin.

Tervetuloa oppimaan uut-
ta luennoille ja tilaamaan ter-
veyttä edistäviä tuotteita 
verkkokaupastamme! 

HaPK avannut 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
verkkokaupan



le toimihenkilöille.
Craven College sijaitsee 

Englannissa Leedsin lähetty-
villä. Oppilaitoksen tarjoama 
valmentajakoulutus antaa pe-
rustiedot urheilutoiminnasta. 
Koulutuksessa paneudutaan 
muun muassa fyysisen kun-
non ja ravitsemuksen perus-
teisiin, jalkapallon teknisiin, 
taktisiin ja psykologisiin hie-
nouksiin sekä urheiluorgani-
saatioiden johtamiseen. Jal-
kapallokoulujen pitäminen 

HaPK:n juniorit saivat oppia englantilaiselta jalkapallokoululta kesällä 2014.
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Englantilainen, ammattival-
mentajia kouluttava valmen-
tajaoppilaitos Craven College 
vieraili kesällä 2014 Haminan 
urheilukentällä edellisvuoden 
tapaan. Valmentajaopiskelijat 
ja heidän opettajansa vetivät 
kahtena eri päivänä kaksi 80 
minuutin harjoitusta Haminan 
Pallo-Kissojen tyttö- ja poikaju-
nioripelaajille, joita oli molem-
missa tapahtumissa paikalla eri 
ikäluokista yhteensä noin 70.

Harjoituksissa juniorit jaet-
tiin kuuteen ryhmään, jois-
ta jokainen pääsi harjoittele-
maan jalkapallon eri osa-alu-
eita kuudella erilaisella har-
joituspisteellä. Valmentaja-
opiskelijat opastivat juniorei-
ta pääosin englanniksi, mut-
ta kentällä kuultiin valmen-
tajaopiskelijoiden suusta jon-
kin verran myös suomea – en-
nen Suomeen tuloaan opiske-
lijat olivat opiskelleet suomea, 
erityisesti jalkapallosanastoa, 
nelisen viikkoa. Uudenlaiset 
harjoitteet ja tuttujen har-
joitteiden uudet toteutusta-
vat antoivat arvokasta oppia 
paitsi junioreille myös paikal-
la olleille valmentajille ja muil-

ja tutustuminen muihin jalka-
pallokulttuureihin kuuluvat 
olennaisena osana valmenta-
jaopiskelijoiden koulutukseen 
Craven Collegessa. Kaksivuo-
tisen koulutuksen suoritta-
neet opiskelijat voivat hakeu-
tua erilaisiin tehtäviin urheilu-
seuroissa, kuten valmentajik-
si ja fysioterapeuteiksi. Joilla-
kin opiskelijoilla on tähtäimes-
sä oma ammattipelaajan ura. 
Koulutuksen jälkeen opintoja 
on mahdollista jatkaa myös yli-

Englantilainen jalkapallo-
koulu vieraili Haminassa

opistotasolla.
Craven Collegen opiskelijat 

ovat olleet Etelä-Kymenlaak-
son ammattiopiston ja Etelä-
Kymenlaakson urheiluakate-
mian vieraina jo useampana 
kesänä. Seuraavan kerran Cra-
ven College saapuu Etelä-Ky-
menlaaksoon näillä näkymin 
kesällä 2016 pitämään jalka-
palloharjoituksia alueen juni-
oripelaajille.

TEKSTI JA KUVA: ANTTI POSTI
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Palkitsemiset
Haminan Pallo-Kissat ry:lle myönnettiin Vuoden olosuh-
deteko -palkinto SPL:n Kaakkois-Suomen piirin Kaakon 
Parhaat -palkintogaalassa 28.11.2014 tunnustuksena seu-
ran tekemästä ansiokkaasta työstä haminalaisen jalka-
palloilun harjoitusolosuhteiden parantamiseksi (Ruissa-
lon tekonurmikenttä ja Haminan palloiluhalli).

Seuran ansioituneita toimijoita ja ryhmiä palkittiin Va-
ruskuntakerholla pidetyssä kauden päätöstilaisuudessa 
22.11.2014 seuraavasti:

 Vuoden valmentaja. . . . . . . . . . . . . .  Petri Harju
 Vuoden jäsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Janne Ceder 
 Vuoden joukkue  . . . . . . . . . . . . . . . Tytöt 04–05
 Puheenjohtajan pytty  . . . . . . . . . .  Sami Sahala 

Haminan Pallo-Kissojen edustusjoukkue palkitsi kaudella 
2014 ansioituneita pelaajiaan seuraavasti:

 Paras pelaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . Saku Mikkola
 Paras maalintekijä  . . . . . . . . . . . . Sakari Hassan
 Taistelijan malja  . . . . . . . . . . . . . . . .  Miro Holm
 Kehittynein pelaaja  . . . . . . . .  Atte Henriksson
 Esimerkillisin pelaaja . . . . . . . . . Eemeli Mässeli
 Tunnollisin harjoittelija . . . . . . . . Riku Lehtinen

Haminan Pallo-Kissojen aikuisten kakkosjoukkue pal-
kitsi kaudella 2014 ansioituneita pelaajiaan seuraavasti:

 Paras pelaaja . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville Saarinen
 Paras maalintekijä  . . . . . . . . . . . . . Erik Pakkala
 Taistelijan malja  . . . . . . . . . .  Tuomas Vuorinen
 Kehittynein pelaaja  . . . . . . . . .  Onni Tepponen
 Vuoden yllättäjä . . . . . . . . . . . . . . . Petri Ristola 

Haminan Pallo-Kissat vietti 
kauden 2014 junioripäättäjäi-
siä Vehkalahtitalossa torstai-
na 20.11.2014. Paikalle oli saa-
punut noin sata junioripelaa-
jaa sekä saman verran joukku-
eiden toimihenkilöitä ja pelaa-
jien vanhempia. 

Tilaisuuden avasi Pallo-Kis-
sojen puheenjohtaja Jari Tulo-
kas, joka lausui puheessaan 
kiitoksensa menneestä kau-
desta seuran junioreille ja ju-
nioritoiminnassa mukana ole-
ville henkilöille. Hän nosti pu-
heessaan esiin myös kauden 
suuret olosuhdesaavutukset 
– Ruissaloon keväällä 2014 val-
mistuneen tekonurmikentän 
ja Haminan Raviradan kentäl-
le päättäjäisten aikaan vielä 
rakenteilla olleen palloiluhal-
lin – jotka parantavat merkit-
tävästi jalkapallon ja muiden-
kin palloilulajien harrastus-
mahdollisuuksia Haminassa. 

Lisäksi Tulokas kertoi kuulijoil-
le, että Pallo-Kissojen pelaa-
jamäärä kasvoi kauden 2014 
aikana ilahduttavasti noin 20 
% edelliskauteen verrattuna; 
seurassa pelasi kaudella 2014 
yhteensä noin 400 rekisteröi-
tyä pelaajaa.

Puheenjohtajan puheen 
jälkeen Haminan Palloiluhalli 
Oy:n toimitusjohtaja Veli-Mat-
ti Hartikainen esitteli päättä-
jäisten aikaan rakenteilla ollut-
ta seuran uutta palloiluhallia.

Seuraavaksi vuorossa oli 
kauden 2014 aikana ansioitu-
neiden Haminan Pallo-Kisso-
jen junioripelaajien palkitse-
minen. Ensin palkinnon sai-
vat juniorijoukkueiden tsemp-
parit ja parhaat pelaajat, Fair 
Play -pelaajat, kehittyneim-
mät pelaajat ja tunnollisimmat 
harjoittelijat. Sitten palkittiin 
seuran taitokilpailun ikäluok-
kien parhaat ja taitomerkin 

ansainneet pelaajat. Lopuksi 
palkinnon saivat koko seuran 
parhaat juniorit. Tilaisuudes-
sa palkittiin kaiken kaikkiaan 
noin 60 junioripelaajaa.

Palkintojen jaon jälkeen 
otettiin vielä ryhmäkuva pal-
kituista pelaajista sekä juo-
tiin kahvit ja mehut menneen 
kauden ja palkittujen pelaaji-
en kunniaksi. 

Haminan Pallo-Kissat kiit-
tää kaikkia junioreita ja junio-
ritoiminnassa mukana olevia 
henkilöitä kaudesta 2014 sekä 
toivottaa kaikille mukavaa al-
kavaa jalkapallokautta! 

TEKSTI: ANTTI POSTI

KUVA: VELI-MATTI HARTIKAINEN

HaPK:n junioripäättäjäiset 2014

Joukkue Tsemppari Fair Play -pelaaja Kehittynein juniori Tunnollinen harjoittelija

Pojat 06 Julius Anttila Aatu Heiskanen Janne Jäkärä Vertti Hallberg

Tytöt 05 Oona Kelkka Silja Roimola Heta Anttila Saara Haikala

Pojat 05 Joona Borgman Onni Ceder Tauno Vaguine Simo Satama

Tytöt 04 Emmiina Tuononen Helmi Tähtinen Maiju Tarvonen Milja Haikala

Pojat 04 Miro Korpela Max Hendriks Juuso Kariluoto Leevi Ihalainen

Joukkue Paras pelaaja Fair Play -pelaaja Kehittynein juniori Tunnollinen harjoittelija

Pojat 03 Olli Kokkonen Topi Leppänen Lauri Korpela Jimi Salonen

Pojat 02 Joona Heikkilä Matias Junkkari Tatu Seppälä Lauri Tilli 

Tytöt 00–01 Hanna Kokkonen Sara Urpalainen Emmi Pakkanen Selma Harju

Pojat 01 Juuso Kulju Onni Tuutti Riku Päivähonka Viljami Suurnäkki

B-pojat Joona Kulju Eelis Vuorinen Joona Pasi Vertti Sahala

Joukkuekohtaiset palkinnot:

Ikäluokka 1 2 3 

TF9 Ellan Arpiainen (HOPEAMERKKI) Oona Kelkka (PRONSSIMERKKI) Saara Haikala

TE10 Roosa Päivähonka (HOPEAMERKKI) Maiju Tarvonen Iina-Maria Ruokola

TE11 Selma Harju (HOPEAMERKKI) Milja Haikala Helmi Tähtinen

TD12 Emmiina Tuononen 

TD13 Maiju Harju (KULTAMERKKI)

TC14 Sara Urpalainen (PRONSSIMERKKI) Venla Väisänen (PRONSSIMERKKI)

TC15 Vilma Hämäläinen 

F8 Jermu Harju (KULTAMERKKI) Aatu Heiskanen (HOPEAMERKKI) Vertti Hallberg (PRONSSIMERKKI)

F9 Jaro Saikkonen (HOPEAMERKKI) Onni Ceder Simo Satama

E10 Petrus Tasa Petrus Wuorela Leevi Ihalainen

E11 Aki Pohjankoski (PRONSSIMERKKI) Benjamin Tasa (PRONSSIMERKKI) Olli Kokkonen (PRONSSIMERKKI)

D12 Kimi Ehrsten 

D13 Riku Päivähonka (PRONSSIMERKKI) Onni Tuutti

HaPK taitokilpailut 2014

Haminan Pallo-Kissojen pitkä-
aikaiselle toimihenkilölle Au-
lis Huikolle on myönnetty Suo-
men Palloliiton hopeinen an-
siomerkki hänen suorittamas-
taan ansiokkaasta työstä suo-
malaisen jalkapallon hyväksi.

Suomen Palloliiton pu-
heenjohtaja Pertti Alaja luo-
vutti ansiomerkin Huikolle 
23.1.2015 järjestetyn Haminan 
palloiluhallin vihkiäistilaisuu-
den yhteydessä.

Aulis Huikko on ollut ak-
tiivinen seuratoimija Pallo-
Kissoissa 1980-luvulta läh-
tien. Hän toimi seuran pu-

heenjohtajana vuosina 2001–
2011. Muun seuratyön ohella 
hän on ollut keskeinen toimi-
ja mm. nappulajalkapallon ja 
harrastefutiksen kehittämi-
sessä. Huikko toimi 1990-lu-
vulla myös jalkapalloerotuo-
marina.

Aulis Huikko on edelleen 
aktiivisesti mukana seura-
työssä. Hän toimii muun muas-
sa HaPK:n edustusjoukkueen 
joukkueenjohtajana ja Firma-
liigan päämanagerina.

KUVA: EXPRESS-KUVA OY

Aulis Huikolle SPL:n 
hopeinen ansiomerkki

Seuran parhaat juniorit:
Paras tyttöjuniori  Ellan Arpiainen  Tytöt 04–05

Paras poikajuniori  Väinö Rantala  B-pojat

Tyttöjunioritykki  Oona Kelkka  Tytöt 04–05

Poikajunioritykki  Jermu Harju  Pojat 06

Junioritaistelija  Aki Pohjankoski  Pojat 03

Kehittynein juniori  Jaro Saikkonen  Pojat 04–05

Positiivisin pelaaja  Patrik Pakkala  B-pojat
Aulis Huikko.
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Firmaliiga

KoHa

HC Karhukopla

NePa

ISG

Potkukelkka

Nakatappi

Alipaine

Haminan Pallo-Kissojen 
syksyllä 2014 järjestä-
mään Firmaliigaan osal-
listui yhdeksän joukku-
etta. Puolet joukkueis-
ta edusti alueella toimi-
via yrityksiä ja puolet ka-
veriporukoista koostu-
via kokoonpanoja. Mu-
kana oli muun muas-
sa kaksi joukkuetta eu-
rooppalaisen jalkapal-
lon suurmaasta Englan-
nista. Firmaliigassa pe-
lattiin kaiken kaikkiaan 
80 ottelua.

Firmaliigan loppuot-
telussa kohtasivat vuo-
den 2013 tapaan Maxi 
Trans Oy:tä edustava 
KoHa ja kaveriporuk-
ka Potkukelkka. Tiu-
kan, 4–2-lukemiin päät-
tyneen ottelun myötä 
KoHa uusi mestaruuten-
sa ja pääsi nauttimaan 
kultamitaleista.

P r o n s s i o t te l u s s a 
kohtasivat brittijouk-
kue ISG ja Neuvotto-
man NePa. ISG vei otte-
lun nimiinsä ja pääsi juh-
limaan pronssia.

Firmaliiga 2015 alkaa 

Ruissalon nurmella maa-
nantaina 3.8.2015. Osal-
listumismaksu on 150 
euroa/joukkue. Ilmoit-
tautumiset 27.7.2015 
mennessä osoitteessa 
www.hap.fi/firmaliiga/

ilmoittautuminen. Tie-
dustelut: Aulis Huikko 
puh. 050 530 8242, au-
lis.huikko@pp.inet.fi).

TEKSTI JA KUVAT: 

AULIS HUIKKO


