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Haminan Pallo-Kissat järjestää 31.5–
16.8.2017 Hippo-Futisleikkikoulun 5-vuoti-
aille tytöille ja pojille. Tapahtumat järjestetään 
Haminan urheilukentän juniorinurmikentällä 
keskiviikkoisin kello 17.15–18.00. Futisleik-
kikoulun hinta on 70 €/pelaaja. Osallistumis-
maksu kattaa ohjatun toiminnan, jalkapallon, 

seurapaidan ja vakuutuksen. ILMOITTAUTU-
MINEN VIIMEISTÄÄN 31.5.2017 osoitteessa 
www.hapk.fi/futisleikkikoulu/pelaajaksi tai 
seuran toimistoon (Haminan liikuntahalli, 
Kaarlonkatu 3). Toimisto on avoinna tiistaisin 
kello 11–18 ja muina arkipäivinä kello 10–15. 
Ilmoittautua voi myös ensimmäisissä har-

joituksissa 31.5.2017, mukaan pääsee kyllä 
myöhemminkin ilmoittautumalla edellä mai-
nituin ohjein.

TIEDUSTELUT: Aulis Huikko  
puh. 045 861 8432 tai toimisto@hapk.fi

Haminan Pallo-Kissojen perinteinen Nappula-
liiga eli jalkapallokoulu 6-8-vuotiaille tytöille ja 
pojille alkaa maanantaina 29.5. Nappulaliigas-
sa on kaksi tapahtumaa viikossa: harjoitukset 
maanantaisin kello 17–18 ja pelit torstaisin 
Haminan urheilukentän juniorinurmella kello 
17–19. Poikien kentät ovat Haminan urhei-
lukenttä ja Ruissalon urheilukeskuksen nur-
mikenttä. Haminan urheilukentällä on koko 
kaupungin tytöille tarkoitettu tyttöjoukkue, 

joka harjoittelee ja pelaa pelinsä Haminan ur-
heilukentällä. Nappulaliiga päättyy 17.8.2017 
pelattavaan lopputurnaukseen, valokuvauk-
seen sekä mitalienjakoon. Osallistumismaksu 
on 90 euroa/pelaaja. Osallistumismaksulla 
saa ohjatun harrastuksen, seurapaidan, jalka-
pallon, pelipassin ja vakuutuksen.

Ilmoittautumiset netissä 25.5.2017 men-
nessä osoitteessa www.hapk.fi/nappulaliiga/

pelaajaksi tai seuran toimistoon (Haminan lii-
kuntahalli, Kaarlonkatu 3). Toimisto on avoinna 
tiistaina kello 11–18, muina arkipäivinä kello 
10–15 Ilmoittautua voi myös ensimmäisis-
sä harjoituksissa omalla kentällään. Mukaan 
pääsee kyllä myöhemminkin ilmoittautumalla 
edellä mainituin ohjein. 

Lisätiedustelut: Aulis Huikko  
puh. 045 861 8432 tai toimisto@hapk.fi

FUTISLEIKKIKOULUFUTISLEIKKIKOULU
5-VUOTIAILLE TYTÖILLE JA POJILLLE!

NAPPULALIIGA 6-8 VUOTIAILLE!

NAPPULALIIGA 2017

 HAMINAN
Pallo-Kissat HAMINAN
Pallo-Kissat



2 KISSA-SANOMAT 2017

Hallitus 2017

Haminan
Pallo-Kissat

www.hapk.fi
toimisto@hapk.fi

Julkaisija  Haminan Pallo-Kissat 
Painosmäärä 11 000 kpl
Päätoimittaja  Aulis Huikko
Lehtityöryhmä Ritva Suur-Uski, sihteeri
 Mika Haikala
 Mikko Heiskanen
 Mamet Mula
Painopaikka Lehtisepät Oy, 
 Pieksämäen paino
Jakelu Jakelusuora Oy
Sivunvalmistus Studio Loiste

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

Puheenjohtaja Aulis Huikko, 045 861 8432 
 aulis.huikko@pp.inet.fi

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

Sihteeri Ritva Suur-Uski, 040 706 0846 
 toimisto@hapk.fi

Jäsenet Veli-Matti Hartikainen,
 0400 774 409
 veli-matti.hartikainen@pp.inet.fi

 Mikko Heiskanen, 050 306 9319
 mikko_1@msn.com

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

 Kai Saarainen, 040 587 8313
 kai.saarainen@pp.inet.fi

 Sami Sahala, 040 055 7402 
 sami.sahala@rakennuspeltisahala.fi 

 Jari Tulokas, 046 617 1343 
 jari.m.tulokas@pp.inet.fi

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

Tule mukaan Haminan Pallo-kissojen toimintaan
seuratoimijaksi, valmentajaksi, joukkueenjohtajaksi
tai joukkueen huoltajaksi.
Tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua Palloliiton 

koulutusohjelmilla päteväksi seuratoimijaksi.

LISÄTIETOA AIHEESTA: Aulis Huikko puh. 050 530 
8242 tai toimisto@hapk.fi

KIINNOSTAAKO
JALKAPALLO JA JUNIORITYÖ?

SEURAN TOIMISTO
Kaarlonkatu 3, 49400 Hamina

Puh. 040 706 0846
Avoinna: ma, ke, to ja pe klo 10-14.00

sekä ti klo 14-18.00. 
Poikkeusaukioloista tiedotamme kotisivuilla.

Haminan Palloiluhalli Oy
Osoite: Karjakatu 26, 49400 Hamina
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Puheenjohtajan mietteitä
Haminan Pallo-Kissojen kilpailukausi 2017 on jo hyvässä 
vauhdissa. Kaakkois-Suomen piirisarjoissa kisailevat lukui-
sat kissajoukkueet ovat aloittaneet kilvoittelun sarjapaikan 
sijoituksista.

Talven hallikausi on ohi ja harjoitukset vihertävillä ruo-
hokentillä ovat jo käynnistyneet. Kesän Nappulaliiga se-
kä Futisleikkikoulu alkavat toukokuun lopulla. Näin lähes 
400 Pallo-Kisojen jalkapalloharrastajaa kirmaavat viheri-
öille vihreä/valkoisissa peliasuissaan lähialueiden kentillä 
sekä osallistumaan muiden seurojen järjestämiin ikäkau-
siturnauksiin ympäri Etelä-Suomea.

Aikuisjoukkueiden yhteiset harjoitukset sekä joukkuei-
den toimintatapojen uusiminen on tuonut lisäarvoa ja sel-
keyttä seuran edustusjoukkueen tulevaan kauteen. Uuden 
valmentajan ja yhtenäisen tiimin yhteistyö on sujunut mal-
likkaasti joten tulevalla kaudella edustusjoukkueeltamme 
on lupa odottaa hyviä suorituksia. Myös alempaa sarjata-
soa pelaava kakkosjoukkue hyötyy tästä yhteistyöstä yh-
teisten harjoitusten myötä, yhteiset harjoitukset ovat tuo-
neet lisätehoa ja mielekkyyttä harjoitteluun.

Kuluvalla kaudelle Pallo-Kissoilla on jälleen myös nais-
joukkue. Tästä iloitsemme ja olemme kiitollisia joukkueen 
aktiivisille toimijoille sekä ennen kaikkea joukkueen tar-
mokkaille pelaajille. Näin seuramme tyttöjunioreilla on jäl-
leen mahdollisuus luoda omaa pelaajapolkua oman seu-
ran sisällä.  

Pallo-Kissojen ansioituneen juniorikasvatuksen kulma-
kivi on edelleen vastuun ottaminen ja luottamuksen luo-
minen. Pallo-Kissat on profiloitunut nimenomaan kasvat-
tajaseuraksi. Olemme iloisia ja ylpeitäkin tästä vaativasta 
sekä vastuullisesta roolistamme juniorikasvattajaseurana. 

Kasvatustyön onnistumisesta kertoo myös juniorijouk-
kueiden hyvä menestys piirisarjois-
sa. Valmennuksen laatuun ja olosuh-
teisiin kohdistunut panostus sekä val-
mentajien koulutusmahdollisuuksien 
lisääminen on vaikuttanut myöntei-
sesti seuramme juniorikasvatustyöm-
me onnistumiseen. Laadukas toimin-
ta ja turvalliset olosuhteet kannusta-
vat nuoria harrastuksenpiiriin ja tuovat 
mielekkyyttä seuratoimintaan, peleihin 
ja harjoitteluun.

Pallo-Kisojen strategiatyön kirjauk-
sista löytyvät seuramme visiot ja tu-
levaa toimintaa ohjaavat arvot. Seura-
toiminta on mielekästä ja palkitsevaa, 
kun toimintaa ohjaa yhteisesti sovitut 
pelisäännöt ja kaikki seuratoimijat pe-
laavat yhtenä joukkueen yhdessä sa-
maan maaliin.

 Tätä yhteistyötä ja yhdessä pelaamisen lisäämistä voi-
si esittää myös Haminan kaupungin liikuntatoimen suun-
taan. Yhteistyö ei ole ollut saumatonta ja panostus liikun-
nan edistämiseen on ollut puutteellista. Useimmilla hami-
nalaisilla urheiluseuroilla on samansuuntaisia näkemyksiä 
ja toiveita kaupungin avuista sekä myönnetyistä tukitoi-
mista, mutta ehkä kaikkein suurin huoli, tai toive, kohdis-
tuu urheiluseurojen harjoittaman toiminnan olosuhteisiin. 
Lisäpanostus urheilun ja liikunnan edistämiseen on kau-
pungille ehdottoman myönteinen ja tuottava sijoitus ilman 
riskiä.

Haminan Pallo-Kissojen puolesta haluan esittää par-
haimmat kiitoksemme kaikille yhteistyökumppaneillem-
me ansiokkaasta yhteistyöstä sekä arvokkaasta tuestanne 
haminalaisen juniorijalkapallon hyväksi. Erityisen lämpimät 
kiitokset kaikille mahtaville seuratoimijoillemme: Valmen-
tajat joukkueenjohtajat huoltajat isät ja äidit, teidän työnne 
on edelleen se kaikkein tärkein ja arvokkain osa Pallo-Kis-
sojen seuratoimintaa, toivon teille kaikille onnea ja menes-
tystä sekä onnistumisen iloa.

Huojentuneena, mutta haikein mielin jätän syksyllä seu-
ran puheenjohtajan tehtävät ja siirryn taustajoukkoihin ri-
vijäseneksi. Yli kolmen vuosikymmenen aikana minulla on 
ollut ilo ja kunnia toimia seuratoimijana ”hyvässä seuras-
sa”. Näistä vuosista yli kaksivuosikymmentä kului seuran 
hallinnossa ja tästä ajasta kaksitoista kautta toimin seu-
ran puheenjohtajana. Jätän tämän pestin toiveikkaana seu-
rayhteisömme uudistumiseen uskoen, kiitollisena saamas-
tani luottamuksesta sekä seuratoimijoiltamme saamastani 
tuesta. Kiitos tästä matkasta, yhteistyömme on ollut mie-
lekästä, mutkatonta ja mukavaa.  

Iloista ja aurinkoista jalkapallokesää kaikille tahoille.

Haminan Pallo-Kissat ry. 

Aulis Huikko
Haminan Pallo-kissat ry
puheenjohtaja
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Otteluohjelma - Kausi 2017

- HaPKin Edustus pelaa täl-
lä kaudella yleisöön mene-
vää, hyökkäysvoittoista pe-
liä, lupaa joukkueen valmen-
taja Ville Saarinen.

Edustuksella nuori,  
kunnianhimoinen joukkue

EDUSTUSJOUKKUE 2017EDUSTUSJOUKKUE 2017

- Talven harjoittelut ovat 
sujuneet hyvin. Harjoituspe-
lejä on haettu Imatralta, Mik-
kelistä ja Helsingin seudulta. 
Niissä on keskitytty hiomaan 

omaa pelitapaa.
Edustus lähtee piirin kol-

mosdivariin nuorella joukku-
eella. Kissalauman keski-ikä 
on 22 vuotta.Viime kauden 
jälkeen joukkueen jättivät 
mm. Marko Tyyskä ja Onur 
Celik, jotka siirtyivät vahvis-
tamaan KTP:tä, sekä opinto-
jaan jatkava Saku Mikkola. 
Omia nuoria pelaajia on nos-
tettu joukkueeseen mukaan. 
Nuorimmat kaverit ovat 16-
17 vuotiaita, mutta hyvin py-
syvät vanhempien ja koke-
neempien pelimiesten vauh-
dissa mukana.

Pysyvyyttä ja kokemusta 
joukkueeseen tuovat viime 
kauden maalikuningas Saja 
Leigh ja toinen maalitykki, jo 
lopettamisaikeissa ollut Ma-
met Mula. Kannattajien ”one 
more year”- kampanja sai 
Mamen takaisin pelikentille.

- Molemmat herrat ovat 
iso tuki nuorelle joukkueel-
le. Heillä on erinomainen pe-
likäsitys, taitotaso ja vuosien 
ajan huolella rakennettu fyy-
sinen kunto, Saarinen toteaa.

Maalivahtiosastolla on 
harjoituksissa esiintynyt nel-
jä nimeä: Lappee JK:sta siir-
tynyt Niko Pienmunne, nuo-
ret haastajat Emil Jaarinen ja 
Jasper Luttinen sekä koke-
nut konkarivahti Mikko Hie-
tala. Määrällisestikin näyttää 
sinänsä hyvältä, mutta tästä 
joukosta löytyvät myös HaPK 
II:n maalivahdit. HaPK:n mo-

lemmat miesten joukkueet, 
Edustus ja 5. divarissa pe-
laava II-joukkue ovat harjoi-
telleet talven yhdessä.

Edustuksen päävalmen-
taja Ville Saarinen edustaa 
nuorta valmentajakaartia ja 
on HaPKin omia kasvatte-
ja. Valmentajanurallaan hän 
on ehtinyt jo esiintyä, paitsi 
kotiseuran juniorivalmenta-
jana, ammattivalmentajana 
HJK:n junioreissa ja päätoi-
misena talenttivalmentaja-
na Pallo-Iiroissa Raumalla. 
Valmennusryhmään kuulu-
vat myös Juha Tepponen, Ari 
Mäenpää ja Mika Hallberg, 

Päävelmentaja Ville Saarinen

maalivahtivalmentaja Mik-
ko Hallivuo ja huoltaja Jyrki 
Haikama.

- Joukkueenjohtajaa vielä 
haetaan, muuten on ryhmä 
kasassa.

Valmennusryhmä on aset-
tanut joukkueelle kovan ta-
voitteen:

- Tavoitteena olla sarjas-
sa kolmen parhaan joukossa. 
Rima on korkealla, mutta niin 
sen täytyykin olla. Se haastaa 
ja motivoi nuorta joukkuetta .

HAPK:N
EDUSTUS-

JOUKKUE -17

Lumisade yllätti pelaajat ensimmäisessä sarjamatsissa. Edessä vas. Miika Kolsi, Eemil Jaarinen (mv), Jasper Luttinen (mv), Markus Hämäläinen, Mikko Seppälä, Patrik Pakkala, Atte Hen-
riksson, Jonathan Kuva ja Teemu Pellinen. Takana vas. Jyrki Haikama (huoltaja), Ville Saarinen (päävalmentaja), Ferdi Balkiran, Saja Leigh, Samuli Luoma, Markus Lautala, Jussi Larvio, Jani 
Jokela, Caner Mula ja Mamet Mula.

Niko Pienmunne  . . . . . . . 1
Jasper Luttinen  . . . . . . . 22
Eemil Jaarinen  . . . . . . . 22/1 
Mikko Hietala  . . . . . . . 22/1 
/Maalivahtien 
pelinumerot riippuen 
kuka aloittaa ja 
kuka penkillä.

Samuli Luoma  . . . . . . . 2
Elias Rossi  . . . . . . . . . . 5
Atte Henriksson  . . . . . . . 6
Mamet Mula  . . . . . . . . 7
Mikko Seppälä  . . . . . . . 8
Caner Mula  . . . . . . . 9
Saja Leigh  . . . . . . . . . 10
Tomas Drozdovas . . . . . 11
Elias Liljasto  . . . . . . . 12
Patrik Pakkala  . . . . . . . 13
Ferdi Balkiran  . . . . . . . 14
Miika Kolsi  . . . . . . . . . 15
Jani Jokela  . . . . . . . . . 18
Tuomas Komulainen  . . 19
Ville Mäkelä  . . . . . . . 20
Markus Hämäläinen  . . 21
Teemu Pellinen  . . . . . . . 24
Jonathan Kuva  . . . . . . . 25
Eemeli Mässeli  . . . . . . . 26
Markus Lautala  . . . . . . . 28
Jussi Larvio  . . . . . . . . . 36
Alexey Gulo  . . . . . . . . . 73

Haminan Pallo-Kissat Edustusjoukkue 
la 20.5. HaPK - PeKa Hamina 15.00
to 25.5. STPS - HaPK Savonlinna 14.00
ke 31.5. HaPK - Lappee JK Hamina 18.30
ke 7.6. MYPA- HaPK Kouvola 18.30
pe 16.6. Virky - HaPK Lappeenranta 18.30
ke 5.7. Edustus IPS - HaPK Imatra 18.30
la 22.7. HaPK - FC Peltirumpu Hamina 15.00
pe 28.7. HaPK - Ri-Pa Hamina 19.15
pe 11.8. PeKa - HaPK Karhula 19.00
ke 16.8. HaPK - SavU Hamina 18.30
la 19.8. HaPK - STPS Hamina 15.00
la 26.8. Lappee JK - HaPK Lappeenranta 15.00
la 2.9. HaPK - MYPA Hamina 15.00
la 16.9. HaPK - Virky Hamina 15.00
la 30.9. HaPK - Edustus IPS Hamina 15.00
 
Haminan Pallo-Kissat HaPK II miehet
pe 26.5. HaPK - PeKa Hamina 18.30
to 1.6. Jäntevä -HaPK Metsola 19.30
pe 9.6. HaPK - KAJO Hamina 18.30
ke 14.6. HaPK - FC Peltirumpu/2 Hamina 18.30
ke 21.6. Kumu edustus - HaPK Kuusankoski 19.00
pe 30.6. HaPK - PeKa/KyPa Hamina 18.30
pe 21.7. HaPK - Kiri Hamina 18.30
to 27.7. Purha- HaPK Inkeroinen 18.30
pe 4.8. HaPK - VoPpK Hamina 18.30
to 10.8. Peka/2 - HaPK Karhula 19.30
pe 18.8. HaPK - Jäntevä Hamina 18.30
pe 25.8. KAJO - HaPK Valkeala 19.00
ke 30.8. FC Peltirumpu/2 - HaPK Kouvola 19.30
la 9.9. HaPK - Kumu edustus Hamina 15.00
la 16.9. PeKa/KyPa- HaPK Karhula 14.00 Teksti: Tarja Autio

hapkedu

Kuva: Mikko Hailivuo
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Talviharjoittelukausi alkaa 
kääntyä kevään kautta ke-
sään, ulkokentät odottavat 
kesälajien harrastajia.

Hallin palvelut paranivat 
oleellisesti jo edellisen hal-
likauden lopulla, kun uudet 
pukuhuonetilat valmistui-
vat, näiden yhteyteen myös 
hallin henkilökunta sai toi-
mistotilat ja vakiokäyttäjät 
pienen varaston harjoitus-
välineille.

Mennyt talviharjoittelu-
kausi osoitti, että Haminan 
palloiluhalli on muutakin 
kuin vain jalkapallohalli, hal-
li osoitti monipuolisuutensa 
menneenä talvena. Noin 50 
000 käyttäjäkertaa vuodes-
sa  ja 2000 ajokertaa viikos-
sa karjakadulla osoittaa että 
palloiluhalli on tärkeä liikun-
tapaikka Haminassa ja sen 
ympäristössä.

Jalkapalloilijat olivat toki 
suurin käyttäjäryhmä hallis-
samme, talven aikana hallis-
sa pelattiin useita juniori – ja 
aikuisturnauksia, joukkueita 
saapui ympäri Etelä-Suo-
mea. 

Jalkapalloturnausten li-
säksi halli soveltuu tur-
nausten pitopaikaksi myös 
monelle muullekin lajil-
le. Useamman päivän tur-
naukset myös mahdollisia, 
majoitukseen voi käyttää 
esim. Hostel Jailhausea, jo-
ka sijaitsee aivan hallin ku-
peessa. Pesäpalloilijat löy-
sivät myös palloiluhallim-

Teksti: Juha Jokela 
Kuvat: Aulis Huikko

Haminan palloiluhalli,
muutakin kuin vain jalkapallohalli

Aikuisjoukkueille tarkoitettu halliturnaus pelattiin 19. 
marraskuuta, mukana turnauksessa kuusi joukkuet-
ta. Tasaisten matsien jälkeen halliturnauksen 2016 
voittajaksi selviytyi Haminalainen kaveriporukka Ma-
me-Team.

Pyhällön koulun yhdistetty 
1-2 luokka sekä eskari kävi-
vät tutustumassa jalkapallo-
halliin ja samalla saivat oh-
jattua oppia ja tuntumaa jal-
kapalloiluun, ohjaajat: Veik-
ka Tepponen ja Jere Lankila

Monenmoista 
toimintaa Haminan 
Palloiluhallissa

Halliturnauksen voittajajoukkue Mame-Team

me ja palaute pallonlyöjiltä 
oli varsin positiivista, toivo-
taan yhteistyömme jatku-
van myös tulevalla hallikau-
della. 

Myös Amerikkalaisen jal-
kapallon harrastajat viihtyi-
vät hallissamme ja Hami-
nan varuskunta käytti hallia 
moniin eri tarpeisiin: Coope-
rin testit, voimankäyttökou-
lutus, toki jalkapallo ja muu 
yleisliikunta kuuluivat maa-
sotakoulun ohjelmistoon. 
Halli soveltuu myös loista-

vasti talven golftreeneihin, 
Frisbeegolfin harjoitteluun, 
Paintball harrastajatkin ovat 
kokeilleet hallia. Onpa hal-
li varattu myös synttäreiden 
pitopaikaksi. Joten, vaikka 
hallin nimi on palloiluhalli, 
niin mahdollisuuksia on to-
della paljon, mitä vain mieli-
kuvitus antaa myöten. Hallin 
henkilökunta auttaa tarvit-
taessa jos mietityttää voiko 
hallia käyttää oman mielila-
jin harrastamiseen.

Vakiovuoron varaajia oli 

Haminalaisten seurojen li-
säksi Kotkasta ja Virolah-
delta. Myös yrityksiä vara-
si vuoroja Haminan hallis-
ta. Hallihan on mitä parhain 
paikka liikuttaa oman yrityk-
sen työntekijöitä.

Halli soveltuu loistavas-
ti myös koululaisten ja opis-
kelijoiden liikunnan harras-
tamiseen, joten toiveena oli-
sikin, että lähiseudun koulut 
ottaisivat huomioon palloi-
luhallin mahdollistamat lii-
kuntamuodot talvikauden 
liikuntasuunnitelmia laadit-
taessa.

Toki halli on käytettävis-
sä myös kesäaikana, jos 
Suomen suvi yllättää ja ke-
lit ovat huonot, niin halliin 
voi varata vuoroja edullises-
ti myös kesäaikana.

Vaikka vasta kevättä men-
nään niin halliin voi jo nyt va-
rata vakiovuoroja seuraaval-
le talviharjoittelukaudelle.

Arkisin varattavat vuorot 
jakautuvat päivävuoroihin 
klo 08.00 - 16.00 välillä ja il-
tavuoroihin klo 17.00-22.00. 
Näiden vuorojen välissä on 

varattu klo 16.00-17.00 vä-
linen aika yleisövuorolle, jol-
loin 2 euron kertahinnalla 

kaikilla halukkailla on mah-
dollisuus tulla halliin pelai-
lemaan tai muuten liikku-
maan. Varatut ja vapaat hal-
livuorot löytyvät www.hapk.
fi/palloiluhalli sivuilta mui-
den tietojen lisäksi.

Hallin henkilökunta toi-
vottaa kaikki entiset ja uudet 
käyttäjät tervetulleeksi hal-
lille, ja myös erittäin menes-
tyksellistä sarjakautta jokai-
selle, lajista riippumatta.

Allu-Team ja NePa ottelun tuoksinnassa hallissa
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Lähes perinteestä voidaan jo puhua po-
jat-06 joukkueen Pääsiäisturnauksesta. Jär-
jestyksessään kolmanteen joukkueen järjes-
tämään turnaukseen saatiin vieraita ympäri 
eteläistä Suomea. Mukana isäntäjoukkueen 
lisäksi olivat HyPS Hyvinkäältä, HJS Hä-
meenlinnasta, LauTP Lappeenrannasta, MP 
Mikkelistä kahdella joukkueella, Sibbo Var-
garna Sipoosta sekä VJS-07 Vantaalta.  

Pojat-06 joukkueeseen kuuluu 25 poikaa. 
Ryhmässä on suoraan nappulaliigasta seu-
ratoimintaan mukaan tulleita poikia, kuin 
myös poikia, jotka ovat vast´ikään aloitta-
neet harrastuksen joukkueen mukana. Jo-
kaiselle pojalle pyritään löytämään omaan 
tasoonsa ja lähtökohtiinsa nähden sopivan 
tasoisia haasteita pelien muodossa. Pää-
siäisturnauksessa haettiin kovempia pelejä 
lajissa pidemmälle ehtineille pojille. Joukkue 
oli ehtinyt pelata muutamia harjoitusottelui-
ta ennen turnausta, joten aivan kylmiltään ei 
turnaukseen tarvinnut lähteä. 

Ensimmäisessä pelissä vastaan saimme 
Sibbo Vargarnan. Sipoon pojat pelaavat ym-
päri talven pääkaupunkiseudun talvisarjaa 
saaden sieltä rutiinia pelata kilpatason pe-
lejä. HaPK:n pojilla aamupeli meni vielä to-
tutellessa kovempaan tempoon. Kun reilut 
puolet peliajasta oli pelattu johtivat vieraat 
jo 0 – 6. Rytmiin mukaan päästyään tarjosi-
vat pojat sipoolaisille aivan tasaväkisen vas-
tuksen loppupelin ajan. Lisäosumia ei enää 
nähty, joten loppulukemat olivat siis 0 – 6. 

Hieman tylyistä loppulukemista huolimat-
ta valmennus näki pelissä erittäin paljon hy-
vääkin. Talven aikana harjoiteltuja teemoja, 
mm. ensimmäisen kosketuksen suuntaa-
minen, pallollisen pelaajan havainnointi nä-
kemään kenttää, pallottoman pelaajan liike, 

olivat selkeästi parantuneet talven aikana.
Ennen seuraavaa peliä MP valkoista vas-

taan joukkue piti palaverin positiivisessa 
hengessä, ei ollut syytä laittaa päätä pen-
saaseen. Kun pahin turnausjännityskin oli 
saatu karkotettua, HaPK pelasi hyvän pe-

lin voittaen ottelun 4 – 0. Jokaisesta pojas-
ta paistoi läpi peli-ilo, kentällä onnistumisis-
ta selvästi nautittiin.

Viimeisessä alkusarjan pelissä HaPK koh-
tasi HyPS:n. Panoksena oli paikka pronssiot-
teluun sillä Sibbo Vargarna oli jo varmistanut 
paikkansa finaalissa. Edellisestä pelistä mu-
kaan saadut onnistumiset kantoivat myös 
tähän peliin. HaPK meni nopeassa tahdissa 
jo 3 – 0 johtoon. HyPS tuli vielä peliin mu-
kaan tehden kaksi maalia, mutta kun enem-
pää maaleja ei nähty, pääsivät pojat juhli-
maan paikkaa pronssiottelussa.

Pronssiottelussa vastaan tuli HJS. Kolme 
kovaa ottelua alla oli jo maksanut veron-
sa tällä kertaa. Tässä pelissä ei enää päästy 
muiden pelien tasolle. Pienellä, tiiviillä ryh-
mällä pelannut HaPK joutui taipumaan hä-
meenlinnalaisille maalein 1 – 5. 

Turnauksen finaalissa kohtasivat Sibbo 
Vargarna ja MP, sininen. Sipoon pojat voit-
tivat finaalin 3 – 0 voittaen näin koko tur-
nauksen maalierolla 26 – 0. 

Kaiken kaikkiaan päivästä jäi todella posi-
tiivinen mieli, niin pelillisen annin kuin tur-
nausjärjestelyjen suhteen. On upeaa että 
Haminassa on jalkapallon talviharjoitteluun 
soveltuvat olosuhteet kunnossa. Ja hyvät 
olosuhteet mahdollistavat tällaisten tur-
nausten järjestämisen. Kiinnostuneita jouk-
kueita löytyy pidempien matkojenkin pääs-
tä. Tästä on mukava jatkaa kohti alkavaa jal-
kapallokesää.

Ilmeet pysyivät iloisina hävitystä pronssipelistä huolimatta

Pojat-06 joukkue järjesti jo kolmannen 
Pääsiäisturnauksensa palloiluhallissa

Haminan Pallo-Kissat ry järjestää yhdessä 
Haminan kaupungin koulujen kanssa KAIK-
KI-PELISSÄ koululaisjalkapallotapahtuman. 
Pienellä kentällä pojat pelaavat vastakkain 
ja tytöt vastakkain samassa ottelussa 5v5 
-kentällisin ilman maalivahteja. Maalit ovat 
jääkiekkomaalin kokoisia tai juniorimaalit 
1x3 m.

Joukkueeseen voi kuulua 8-20 pelaajaa. 
Peliaika on yhdessä pelissä 20 minuuttia 
(vaihdot 5+5+5+5 min) Joukkueille pyritään 
järjestämään vähintään kolme peliä. Oppi-
laat, jotka eivät pelaa, voivat toimia joukku-
een huoltajina tai muissa tärkeissä tehtävis-
sä. Tapahtuman tarkoitus on nauttia liikun-
nasta yhdessä pelaillen, näin nuoret saavat 
tutustua kuningas jalkapalloon yhtenä jouk-
kueurheilun harrastusmuotoon. Opettajil-
le jaetaan tapahtumassa tietoa ja materi-
aalia jalkapallosta ja sen ohjaamisesta kou-
luliikunnassa. Koulujalkapallotapahtumaan 
1.-2. -luokat osallistuvat klo 9.00-11.00 ja 

3.-4.-luokat klo 11.30-13.00. Tervetuloa 
seuraamaan iloista jalkapallotapahtumaa! 

Lisätiedusteluja HaPK:n Aulis Huikolta 
puh. 045 8618 432.

KOULUJALKAPALLO-KOULUJALKAPALLO-
tapahtuma Haminassa 23.5.2017 
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·  kaikki yrittävät
·  ollaan voitolla ja kaikki jaksaa
·  kehittyy
·  peli sujuu hyvin
·  kaikki yrittävät,siitä tulee hyvä mieli ja se on kivaa, 
 koska jalkapallo on maailman paras laji
·  koko joukkue on mukana touhussa ja peli kulkee hyvin
·  joukkue tsemppaa

ESKARILI IGA 2017
Haminan Pallo-Kissoilla on juniorijoukkueita on useissa eri 
ikäryhmissä, ja kaikilla joukkueilla omanlaisensa tapa toimia 
sekä omat ilonaiheet ja hassut sattumuksensa, joita yhtei-
sen taipaleen varrella kerääntyy myös muualta kuin vain itse 
harjoituksista ja peleistä. Joukkueiden taustalta ja toimihen-
kilöistä löytyy myös iso määrä sitoutuneita toimihenkilöitä ja 
lasten vanhempia, joiden mittaamattoman arvokkaalla pa-
nostuksella harrastus ei ole vain ja ainoastaan treenaamista, 
vaan muutakin yhteistä ajanvietettä ja toimintaa!

Tärkein asia joukkueissa on kuitenkin itse pelaajat, joten 
kyselimmekin suoraan lapsilta omia tuntemuksia ja asioita 
omasta harrastuksestaan, sana oli vapaa!

HARRASTUKSEN ILOJA
LASTEN SUUSTAHARRASTUKSEN ILOJA
LASTEN SUUSTA

·  Pelaaminen
·  Oppia hyväksi pelaajaksi, saa uusia kavereita ja 
 kun saa maalin
·  Hauskanpito, harkkaus, pelaaminen.
·  KAIKKI
·  Kavereiden kanssa pelaaminen. Opitaan uusia asioita. 
 Onnistua. Tehdä maali. T. Nicolas
·  Hauskanpito

Mulla jäi eniten mieleen turnaukset. Kahdessa tur-
nauksessa oli sama Nordea-Nalle,jota me piiritet-

tiin ja pyydettiin karkkia. Lopulta se oppi että, kun se 
näki meidät se juoksi karkuun nopeasti.

Yhden turnauksen aikana sato koko ajan rankasti 
vettä. Kaikki oli ihan veden kastelemia ja paleli ko-

ko ajan. Mä sanoin valmentajallekkin, että sä oot ihan 
valkonen ja täriset vaan.

Yhdessä turnauksessa apuvalmentaja kanto meidän 
tytön reppuselässä vaihtoon, kun sitä sattu jalkaan.

Yhtä pelii johdettiin 9-0, mua alko säälittää vasta-
puolen tytöt ja toivoin, että ne tekis maalin.

Pelit oli tosi kivoja ja huomasin, että onhan se pal-
jon mukavampi voittaa kuin hävitä. Mulla tuli yk-

sissä harkoissa kolme kertaa pallo naamaan, sattu ai-
ka paljon. Valmentaja sano mulle, että sää oot epäon-
nen soturi. 

Mulle sattu hassu juttu seuran taitokilpailussa. 
Mulla lähti kenkä kesken kaiken jalasta suorituk-

sen aikana.

M ä ihmettelin joskus, kun joltain tytöiltä unohtu ja-
liskengät kotiin kun tultiin harjoituksiin tai pelei-

hin. Ja mitä sattu meikälle, mä unohin kerran jalisken-
gät kun oli peli.

Must oli ihanat ekan kauden päättäjäiset, tais ol-
la lokakuussa. Syötiin makkaraa ja käytiin hullut 

uimassa meressa, vaikka oli vaan muutama aste läm-
mintä. Sitten me huomattiin yhessä lätäkössä rapu tai 
skorpioni.

K erran mä pelästyin kun hallista sammu sähköt, oli 
ihan pilkkopimeää, ei nähnyt mitään.

Koriassa mä ihmettelin kun pelin aikana yks mies oli 
lenkillä ja sill oli vaanalushousut jalassa. Oli tosi 

kuuma päivä.

Yhden meidän tytön sormi oli murtuneena. Pelattiin 
äitejä vastaan peli ja tän tytön äitin sormi murtu sa-

masta kohtaa. Oli muuten vielä sama sormi.

Must on tosi ihanaa kun harkois otetaan aina ska-
boja. Sillon on aina kova huuto ja kaikki yrittää si-

kapaljon.

Juttuja kokemuksista löytyisi vielä paljon lisää, mutta jä-
tetään ne ensi kaudelle. Aika tyttö-kultia!

2007 syntyneiden poikien joukkuetta luotsaa Mikko 
Laakso, joka kysyi pojilta, mitä mukavia asioita omas-
ta joukkueenjohtajasta tai valmentajasta Ari Mäen-
päästä tulee lapsille ensimmäisenä mieleen.

M eidän valmentaja Ari on paras, koska se kannus-
taa, ei huuda, vaikka tekee virheitä ja on kiva.

M eidän jojo, Mikko, on paras, koska se tilasi meil-
le uudet paidat, juomapullot ja omat pallot. Mik-

ko hoitaa kaiken. // Anton Erkkilä

M eidän valmentaja on paras, koska pelien jälkeen 
se kirjoittaa tsemppaavia peliraportteja ja se on 

reilu kaikille. Se on aina rento harkoissa. Se antaa hy-
viä ohjeita ja vaikka me hävittäisiinkin ottelu, se antaa 
hyvää palautetta. // Sami Hietanen

M eidän jojo on paras, koska se keksii kivoja tapah-
tumia. Jos on monia vaihtoehtoja, se antaa pe-

laajien äänestää. Kerran me mentiin joukkueen kans-
sa syömään, elokuviin ja katsomaan koripallopeliä. Se 
oli tosi kiva päivä! // Sami Hietanen 

M eidän valmentaja on paras koska: 
- kun me pelataan ja joku menee väärin niin se 

keskeyttää tilanteen ja opettaa.
- kaikki ymmärtävät Aria.
- on hyvä opettamaan.
- hän on kiva.
- hänellä on hyviä juttuja. // Vilho Siljander

Tytöt 2006-2009 ovat pelanneet vasta 1,5 vuotta jal-
kapalloa, mutta valmentaja Erkki Murasen mukaan 
välillä kuulee ihan mukavia juttuja. Tässä valmentajan 
välittämänä joukkueen tyttöjen mietteitä siitä, mitkä 
ovat hauskimmat jutut, mitä he ovat tehneet tai mitä 
on sattunut jalkapalloharrastuksen parissa.

Kesään kuuluu sauno-minen myös jalkapal-loleirin lomassa.
Kuvassa ylimpänä Mai-ju Tervo ja Heini Enberg Milja Haikala nojaa va-semmalla kaiteeseen, Lilja Harjumaaskola, Matilda Suurnäkki, Mi-nea Satosaari, Heta Ant-tila, Vilma Makkonen ja oikealla kaiteella Saara Haikala

Toiseksi alin rivi vasem-malta: Selja Kivekäs, Mona Sarnikorpi, Oona Kelkka, Helmi Tähtinen, Iina Kujala, Silja Roimo-la. Alhaalla Ellan Arpiai-nen ja Lumi Tähtinen.

Tyttöjoukkueen T04-05 jojo Mika Anttila esitti jouk-
kueelleen kysymyksen, mikä on parasta jalkapallolei-
reissä, jonka joukkue järjestää kesäisin, sekä muissa 
joukkueen omissa tapahtumissa itse treenaamisen ja 
pelien lisäksi.

Futisleirin lisäksi myös tyttöjen järjestämät uima-
hallisynttärit nousivat useimpiin kommentteihin:

Parasta siellä on illalla uinti, harkat, norsufutis ja 
kirkkis. Harkoissa harjoittelimme paitsioansan tekoa 
ja pelattiin. Uimassa hypimme laiturilta, kävelimme 
matalassa vedessä  ja seikkailimme kaislojen seassa.
Parasta oli kuitenkin hyvä ruoka ja jokainen joukkue-
lainen. Harjun leiri oli yksi paras kesän asia.
Harjun leirillä oli tosi kivaa ja siellä oli hyvää ruokaa. 
Uimahalli synttärit  ovat myös aina kivoja.

Parasta leirin yhteisissä jutuissa ovat ehdotto-
masti harkkojen jälkeiset uintireissut, olen saa-

nut futiksesta paljon hyviä, niinkun myös epämielyt-
täviä muistoja. Kerran kun minua, Ellania ja Siljaa pis-
ti ampiaiset, koko joukkue lohdutti meitä. Me ollaan 
saatu myös paljon muista joukkueista ystäviä, jotka 
kannustavat meitä peleissä, myös uimahalli synttärit 
ovat kivoja.

M inun mielestäni Harjun futisleirin parhaat hetket 
olivat ne illanvietot Rantaharjulla, siellä oli kivaa 

koska uitiin, saunottiin, syötiin ja oltiin tietysti kave-
reiden kanssa.

Jalkapalloleirissä on kivointa pelaaminen, ja kun 
käytiin iltaisin porukalla uimassa.

Parasta meidän joukkueen yhteisissä tapahtumis-
sa on tietysti mukava seura. Joukkueen leirillä on 

kivaa kaikki vanha ja tuttu mitä on aiemminkin tehty, 
mutta vieläkin kivempaa on uudet jutut mistä ei etu-
käteen ole tiedetty.

Leirillä oli mukavaa pelata norsufutista, ja alkaa 
kirkkistä. Harjoituksissa oli hauskaa ja opittiin uu-

sia asioita, tärkeää oli hyvä ruoka, jolla jaksaa. Päivän 
huipentumana oli uiminen ja ihana iltapala. Uimassa 
on kivaa ja totta kai myös hauskat saunajutut. P.S On 
tullut vähän ampiaispelkoa, mutta on sekin kokemus 
leirillä.

L eirillä melkein kaikki on kivaa, mutta parhainta lei-
reillä on norsufutis ja yhdessäolo. Myös leirillä ui-

mareissut ovat hauskoja. Yhteiset uimahallisynttärit 
ovat aina kivat, koska saa viettää aikaa yhdessä.

Nuorin poikajoukkue kauden 2017 alussa on Pojat 09, 
jota luotsaa tällä kaudella joukkueenjohtaja Sami Vie-
rikko yhdessä päävalmentaja Petri Härkösen kanssa. 
Joukkue on pelannut yhdessä pienin muutoksin vähän 
reilun vuoden, ja heiltä kysyttiinkin yksinkertaisesti, 
mikä on parasta jalkapallossa harrastuksena ja tree-
naamisessa. Alla vastauksia.

P04/05 Parasta jalkapallon pelaaminen on silloin 
kun.....

Pojat vas. Sampo Vierikko, 
Vladimir Avramov, 

Aleksi Ahtosalo, 
Aleksi Hämäläinen, 

Daniel Schulz, 
Tuukka Laaksonen ja 

Luka Schulz.
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Pallo - Kissojen kevään Eskariliiga pelat-
tiin 25.4. Haminan liikuntahallilla. Tällä-
kin kertaa mukana olivat kaikki Haminan 
esikoulut ja näin pelaajamääräksi ynnät-
tiin ennätykselliset 206 iloista ja innokas-
ta palloilijaa. Ilmassa oli suuren urheilujuh-
lan tuntua, kun joukkueet kirmailivat viisi 
vastaa viisi vahvuudella ”valmennustiimin” 
loihtimin opein ja ohjein tiukasti laadittua 
pelitaktiikkaa noudattaen. Kahdella kentäl-
lä pelattujen otteluitten ohjaajina toimivat 
ansiokkaasti Pallo - Kissojen naisten jouk-
kueen pelaajat.

Kolmen pelikierroksen jälkeen jokaisen 
pelaajan kaulaan ripustettiin Oma säästö-

pankin lahjoittamat kultaiset jalkapallomi-
talit.

Pallo-Kissat esittää lämpimät kiitokset 
kaikille mukana olleille eskarilaisille se-
kä  jokaisen joukkueen ”valmennustiimil-
le” iloisesta ja onnistuneesta turnauksesta. 
Samalla toivotamme kaikki eskarilaiset ter-
vetulleiksi mukaan Pallokissojen jalkapallo-
kouluun kesän 2017 Nappulaliigaan.   

ESKARILI IGA 2017ESKARILI IGA 2017
keräsi kaikki Esikoulut futaamaan

Aseman eskariAseman eskari

Kannusjärvi PyhältöKannusjärvi Pyhältö

HusulaHusula

Uusi-SummaUusi-Summa

RuissaloRuissalo

LinnoitusLinnoitus

EsikkoEsikko

NeuvotonNeuvoton

LASTEN SUUSTALASTEN SUUSTA
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HaPK-joukkueet 2017

Alh. vas. Onni Tepponen, Eelis Vuorinen, Markus Lautala, Väinö Rantala,  Mikko Hietala, 
Elias Rossi, Jere Lankila, Danny Bibiano
Ylärivi vas. Valmentaja Juha Tepponen, Petri Ristola, Jussi Larvio, Janne Vallgren, Mikko 
Seppälä, Roman Calpe, Teemu Pellinen, valmentaja Ari Mäenpää

Alh. vas. Lari Hakala, Onni Kemppi, Leevi Kolehmainen, Roberto Garces, Eero Soikkeli, Joona 
Heikkilä, Harri Puranen, Kalle Teikari, Matias Junkkari.
Ylärivi vas: Toni Hakala, Eija Hakala, Marja Puranen, Viljami Suurnäkki, Juuso Kulju, Onni 
Tuutti, Jegor Vaguine, Simo Tuutti, Saja Leigh

Alh. vas. Petrus Tasa, Oskari Sillanpää, Aleksi Vuorinen, Olli Kokkonen, Veikka Jauhiainen, 
Niklas Tuomi, Antti Takala, Aarne Inkeroinen, Tatu Kaitainen, Aleksi Peltola, Jaro Koskela , 
Lassi Sakki
Keskirivi vas. Valmentaja Mika Sillanpää, Valmentaja Mika Kokkonen, Taavi Suutari, Benja-
min Tasa, Tomi Lenkkeri, Jimi Salonen, Tuukka Karpale, Atte Wilen, Topi Leppänen, Elmeri 
Sillanpää, Lauri Korpela, Joukkueenjohtaja Kimmo Jauhiainen
Ylärivi vas. Juho Erkkilä, Juuso Koskimies, Eero Rantala, Lassi Pohjankoski, Aki Pohjankoski

Alh. vas. Antti Peippo, Max Hendriks, Justus Lautala, Eino Lappi, Elias Starck, Onni Ceder, 
Iikka Heijari, Niilo Vehmaa, Tauno Vaguine, Aaron Vapalahti 
Ylärivi vas. Janne Ceder (valmentaja), Joona Hiukka, Aaro Lappi, Aatu Niskanen, Matias Liik-
kanen, Juuso Hartikainen, Valtteri Heikkilä, Jiri Pakkanen, Matias Junnola, Antti Lappi (huol-
taja)

Alh. vas. Niko Saarela, Veikka Hartikainen, Jermu Harju, Sauli Pyysalo, Otto Leivo, Onni Kirk-
kopelto, Emppu Timperi, Aslak Rovanperä, Aleksi Korpela, Ville Joukainen, Aatu Keisa.
Ylärivi vas. Valmentaja Juha Hotakainen, Patrik Sohlman, Aaro Suur-Uski, Aaro Viitala, Vert-
ti Hallberg, Sisu Ikonen, Samu Korjus, Matias Hotakainen, Mikael Korpela, Päävalmentaja 
Petri Harju

Alh. vas. Luukas Ristola, Paavo Puhakka, Ilari Laakso, Jiri Kauranen, Jere Hakala, Eetu Piis-
pa, Juuso Kauppila
Ylärivi vas. Mikko Laakso, Vilho Siljander, Anton Erkkilä, Niklas Hotti, Vilho Kauppinen, Sa-
mi Hietanen, Ari Mäenpää

Pojat 01-02HaPK 2HaPK 2 Pojat 01-02

Pojat 03Pojat 03 Pojat 04-05Pojat 04-05

Pojat 07Pojat 07Pojat 06Pojat 06
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HaPK-joukkueet 2017

Alh. vas. Aleksi Ahtosalo, Daniel Schulz, Patrik Härkönen, Dani Pasi, Jaakko Kauppinen, Juu-
so Tiitta, Tuukka Laaksonen, Aleksi Hämäläinen, Jasper Heikkola, Nicolas Hölsä
Ylärivi vas. Sampo Hietakangas, Topias Korpelainen, Niklas Viitanen, Justus Laukkarinen, 
Väinö Teikari, Vladimir Avramov, Aleksi Kytölä, Peetu Saikkonen
Valmentajat vas. Mikko Laaksonen, Petri Härkönen
Kuvasta puuttuu: pelaajista: Jesse Hartonen, Paavo Husu, Jose Saarainen. Valmentajista: Ari 
Schulz. JoJo: Kai Saarainen

Alh. vas. Reima Pakkanen, Mikael Hotakainen, Sisu Hakulinen, Roope Joukainen, Sisu Tyni, 
Aapo Leinonen, Konsta Koskimies
Keskirivi vas. Eero Hietapakka, Miska Dufva, Kimi Torniainen
Ylärivi vas. Jani Dufva, Mikko Laakso, Sami Hakulinen, Ari Mäenpää 

Alh. vas. Tessa Suni, Enna Kauppila, Henni Hakulinen, Kiia Boman, Marianne Junkkari, Eeri-
ka Mattila, Eveliina Simola, Katja Starchenko, Minja Tuononen
Ylärivi vas. Ville Kauppila, Minea Hendriks (kapt.), Ada Kauppila, Sade Luttinen, Erkki Mu-
ranen, Miia Minkkinen, Tarina Viljakainen, Matias Junkkari 

Alh. vas. Mona Sarnikorpi, Iina Kujala, Minea Satosaari, Heta Anttila, Silja Roimola, Matilda 
Suurnäkki, Saara Haikala, Oona Kelkka, Lumi Tähtinen, Selja Kivekäs, Lilja Harjumaaskola.
Ylärivi vas. Kari Kelkka (valmentaja), Niko Tarvonen (Huoltaja), Milja Haikala, Helmi-Olivia 
Tähtinen, Maiju Tarvonen, Vilma Makkonen, Maiju Tervo, Suvi Satama, Mika Anttila(Jojo), 
Ellan Arpiainen, Janne Tähtinen (päävalmentaja).

Pojat 08-09Pojat 08-09 Pojat 08Pojat 08

Tytöt 04-05Tytöt 04-05 Tytöt 06-09Tytöt 06-09

NappulaliigaNappulaliigaFutisleikkikouluFutisleikkikoulu
Nappulaliiga eli jalkapallokoulu 6-8-vuotiaille tytöille ja pojille alkaa maanantaina 
29.5. Nappulaliigassa on harjoitukset maanantaisin klo 17.00-18.00 ja pelit torstai-
sin Haminan urheilukentän juniorinurmella klo 17.00-19.00. Osallistumismaksu on 
90 euroa/pelaaja. Osallistumismaksulla saa ohjatun harrastuksen, seurapaidan, jal-
kapallon, pelipassin ja vakuutuksen. Ilmoittautumiset netissä 25.5.2017 mennessä 
osoitteessa www.hapk.fi/nappulaliiga/pelaajaksi tai seuran toimistoon. 

Haminan Pallo-Kissat järjestää 31.5. – 16.8.2017 Hippo-Futisleikkikoulun 5-vuoti-
aille tytöille ja pojille. Tapahtumat järjestetään Haminan urheilukentän juniorinur-
mikentällä keskiviikkoisin klo 17.15–18.00. Futisleikkikoulun hinta on 70 €/pelaaja. 
Osallistumismaksu kattaa ohjatun toiminnan, jalkapallon, seurapaidan ja vakuutuk-
sen.  Ilmoittautumiset viimeistään 31.5.2017 osoitteessa www.hapk.fi/futisleikki-
koulu/pelaajaksi. Ilmoittautua voi myös ensimmäisissä harjoituksissa 31.5.2017. 
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Perustimme naisjoukkueen 
kesällä 2016, kun sellais-
ta ei Haminassa vielä ollut. 
Mukaan liittyi joukko tyttö-
jä ja naisia, jotka jalkapal-
loharrastuksensa olivat jo 
lopettaneet. Silloin ei aja-
tuksena vielä ollut sarjaan 
mukaan lähteminen, vaan 
pelailu huvin ja liikunnan 
vuoksi. 

Talven tultua ulkokentät 
vaihtuivat Husulan koulun 
saliin ja treenit kerran vii-
kossa jatkuivat. Valmenta-
jaa ei ollut, mutta se ei me-
noa haitannut. Vuodenvaih-
teessa puheeksi tuli sarjaan 
lähteminen, mutta silloin-
kaan idea ei herättänyt suu-
ria tunteita – pelaajamäärä 
tuntui toisinaan olevan on-
gelma, sillä joukkueessa 
valtaosa on työssäkäyviä 
ja opiskelijoita, joten kaikki 
eivät aina peleihin tai tree-
neihin pääse. Tuolloin mu-
kana oli noin 10 aktiivis-
ta jäsentä. Koitimme kysel-
lä lisää pelaajia, ja entisistä 
jalkapalloilijoista saimme 
muutamia innokkaita mu-
kaan. Sen lisäksi, että pe-
laajamäärä oli nyt riittävä 
sarjapeleihin, saimme lisä-
vahvistusta valmennuksen 
suunnalta, kun silloin täl-
löin treenejä tuli pitämään 

Seuralla jälleen naisjoukkue

Lauantaina kello 10 leiri alkoi 
Hostel Jailhousella Mällin al-
kupuheella. Sitten alkoivatkin 
harkat viereisessä palloilu-
hallissa. Harkoissa harjoitel-
tiin kuviota, jota oli tarkoi-
tus käyttää tulevassa hark-
kapelissä. Harkkojen jälkeen 
mentiin Hostellille syömään. 
Ruoka oli hyvää! 

Ruuan jälkeen katsottiin 
harkoissa kuvattua video-
ta ja mietimme miten peliä 
voisi parantaa. Sitten vaih-
dettiinkin pelipaidat päälle ja 
lähdimme harkkapeliin. Pe-
li oli PeKaa vastaan. Alussa 
peli sujui hyvin ja teimme yh-
den maalin. Maali syntyi niin, 
että teimme pallonriiston ja 
hyvällä syöttelypelillä pallo 
saatiin Jerelle, joka potkaisi 
sen maaliin!

Sitten peli muuttui täysin. 
Vastustaja hallitsi palloa ja 
he tekivät vaarallisia hyök-
käyksiä. Paavo maalivahtina 
torjui kuitenkin hyvin. Näin 
mentiin puoliajan loppuun 
asti. Toisella puoliajalla mei-
dän pelimme oli taas parem-
paa. Kuitenkin PeKa pääsi ta-
soittamaan. Lisää maaleja ei 
enää tullut ja peli loppui 1-1.

Mutta leiri jatkui. Pelin jäl-
keen mentiin Linnoituksen 
uimahalliin uimaan. Uimas-
sa oli kivaa! Uimisen jälkeen 

Leiriviikonloppu 6.–7.5.2017

menimme Haminan seura-
kunnan nuorisotilaan Herran 
kukkaroon, jossa katsoim-
me leffaa nimeltä ”Goal!”. Ilta 
jatkui biljardin, ilmakiekon ja 
pleikkapelien merkeissä. Lo-
pulta palasimme Hostellille ja 
kävimme nukkumaan.

Sunnuntaina heräsimme 
kahdeksan aikoihin ja läh-
dimme aamulenkille. Sitten 
aamupala ja aamupalan jäl-
keen taas hallille harjoitte-
lemaan. Harkkojen jälkeen 
maistui lounas. Ja lounaan 

jälkeen levättiin katsomal-
la videota edellisen päivän 
harkkapelistä.

Vielä oli jäljellä joukkueen 
oma minitennisturnaus Poit-
silan tennishallilla. Turnauk-
sen jälkeen lähdimme kotiin 
päin ja siihen loppui leirim-
me. Leirillä oli tosi kivaa! Kii-
tos Mikko-jojolle ja muille lei-
rin järjestäjille!

Pojat 07 hallissa leiriviikon-
loppuna. Ari Mäenpää käy 
poikien kanssa läpi pelitak-
tiikkaa.

Tekstin saneli Sami ja 
ylöskirjasi Tero-isi.

Neea Hakulinen

aikaisemminkin valmenta-
jana toiminut Jari Kiviharju. 

Vain kaksi päivää ennen 
viimeistä ilmoittautumispäi-
vää teimme päätöksen läh-
teä mukaan Kaakkois-Suo-
men naisten 7vs7 -sarjaan. 
Samalla joukkueemme siir-
tyi HaPK:n kirjoihin ja meis-
tä tuli HaPK Naiset. 

Pelaajia on tullut ja men-
nyt joukkueen perustami-
sen jälkeen, ja nyt kasassa 
on 15 pelaajan kokoonpa-
no. Ikähaarukka joukkuees-
sa on vuosien 1995 ja 2001 

Naiset avasivat kautensa kahdella tasapelillä. Joukkueeseen 
kuuluu ylärivi vas. Minttu Naukkarinen, Laura Lähteenmä-
ki, Venla Väisänen, Hanna Järvelä, Mira Brofors, Juuli Toikka.
Alarivi vas. Roosa Lenkkeri, Anni Lautala, Neea Hakulinen, 
Jennica Rajala ja Emma Lautala.
Lisäksi: Emma Suomela, Vilma Virtanen, Riina Metsola ja Kir-
si Elsinen. 

 ÄÄSIL EMMATULUOK
 .NEEMOUS ATIERAKNAS

  
 ,atieraknas no emmassokuoj nämmene ätiM

 .emmäivles alliognihav ällimmeneip ätis
 ajotiatupaisne aaojrat aloipaTihäL annouv änäT
 .emmellaakkaisa 000 51 aj ellesialuluok 000 03

  
 fi.sutuluokiraknas

syntyneiden välillä, ja pelaa-
jat tulevat Haminan, Kotkan 
ja Kouvolan seuduilta. Osal-
la pelaajista on jalkapallo-
taustaa yli kymmenen vuo-
den ajalta, toisilla taas vain 
muutaman vuoden. Yhteis-
henki on joukkueen tuoreu-
desta huolimatta loistava, ja 
mukaan saa tulla kaikki jal-
kapallosta kiinnostuneet ty-
töt ja naiset – kokemukses-
ta riippumatta! 
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Etelä-Kymenlaakson urhei-
luakatemian vieraaksi saa-
puu kesäkuussa Englannis-
ta Craven Collegen jalkapal-
lovalmentajiksi opiskelevia 
nuoria ja heidän opetta-
jiaan.

Heidän vierailustaan 

Brittiläinen jalkapallokoulu 
Haminaan kesäkuussa

Ryhmäkuvassa englantilaisia Craven Collegen opettajat ja opiskelijat sekä HaPK:n juniorit kauden 2016 vierailuilta.

Etelä-Kymenlaaksoon on 
muodostunut jo jokavuo-
tinen perinne. Kahden vii-
kon aikana opiskelijat ve-
tävät jalkapallokouluja kai-
ken ikäisille tytöille ja pojille 
Haminassa, Kotkassa, Kou-
volassa ja Pyhtäällä. Tämä 

jalkapallokoulu on vapaa-
ehtoinen ja maksuton.

Craven Collegen jalkapal-
lovalmentajaopiskelijat pi-
tävät juhannusta edeltä-
villä viikoilla valmennusta 
alueen junioreille.

Haminassa Brittijalka-

Kadettikoulunkatu 3, 49400Hamina
Puh. (05) 353 9353

Teollisuuskatu 26, HAMINA

 344 884 0

LVI-alan ykkönen

www.hamre.fi

MAALIT – TAPETIT – KAAKELIT
LATTIAPÄÄLLYSTEET

SUUNNITTELUPALVELU

Rimamöljänkatu 4, 49400 Hamina
puh. 010 2290 620. Avoinna ark. 8–17, la 9–14

ISÄNNÖINTI HILLO OY
ISA

Helsingintie 1 A, 49460 Hamina
PL 20, 49411 Poitsila
Puh. ( 05) 3402 400
Fax  (05) 3402 430

HAKAHUOLTO KY
HAMINA  (05) 3448 500
HEVOSHAKA

IHALAINEN

Pojat -03 joukkue harjoitte-
lee ja pelaa nyt seitsemättä 
toimintakauttaan. Joukkue 
on ehtinyt koluamaan toi-
mintakausiensa aikana jo 
kymmeniä turnauksia. En-
simmäisillä toimintakausil-
la turnaukset löytyivät lä-
hialueelta kuten Myllykos-
kelta Kevät Cup, Anjalasta 
Ankkapurha -turnaus ja Vi-
rolahdelta Velli Cup. Poikien 
iän ja pelitaittojen karttu-
essa turnausmatkat ovat 
kasvaneet ja osallistumis-
määrät turnauksiin lisään-
tyneet. Viimeisenä kolmena 
toimintakautena turnauk-
siin osallistumismäärät 
ovat vakiintuneet noin 
kymmeneen turnaukseen 
vuosittain. Joukkue on itse 
järjestänyt vuosittain tal-
vikauden aikana kaksi hal-
liturnausta Haminan Palloi-
luhallilla. 

P03-joukkue on osallis-
tunut vuosittain vähintään 
yhteen tai kahteen suu-
rempaan ja nimekkääm-
pään turnaukseen. Koke-
mukset näistä on olleet po-
sitiivisia ja menestystäkin 
on turnauksissa mukavas-
ti saatu. Tällaisia tunnettuja 
isoja turnauksia ovat olleet 
mm. Lahti Soccer, Espoo 
Cup, Aulanko Cup, Helsinki 
Cup ja tietysti vuosittainen 
Palloliiton Kaakkois-Suo-
men piirin järjestämä Sai-
maa turnaus Lappeenran-

Turnauksissa on parasta….

nassa. Viime vuosi hui-
pentuikin P03-joukkueen 
osalta oman ikäluokan ko-
vatasoisen kilpasarjan voit-
toon Saimaa turnauksessa. 
Joukkueen tämän kauden 
yhtenä pääturnauksena on 
kesä-heinäkuun vaihtees-
sa Virossa pelattava Pärnu 
Summer Cup, johon osallis-
tutaan 16 pelurin ja 24 kan-
nustajan voimin.

Pelaajilta kysyttynä yh-
tenä keskeisenä näkemyk-
senä on, että turnauksissa 

on parasta se, kun pääsee 
pelaamaan sellaisia ”uusia” 
vastustajia vastaan, joita 
vastaan ei olla ennen pelat-
tu. Toisena vahvana asiana 
mainittiin ”yhdessä teke-
misen meininki”. Myös val-
mentajien mietteissä juu-
ri tämä nousee esiin vah-
vimpana ajatuksena, sillä 
turnaukset hitsaavat poi-
kia kasaan joukkueena. Yh-
teenkuuluvuuden tunne 
kasvaa yhdessä kokemisen 
myötä ja luottamus pelika-

Pojat -03 joukkueen puolesta,
Kimmo Jauhiainen
Joukkueenjohtaja

Saimaa turnaus 2016, C14-pojat A-taso (2003) voittajajoukkue

vereihin lisääntyy. Pelaaja-
na kehittymisen kannalta 
lopputuloksella/sijoituksel-
la turnauksissa ei ole ehkä 
niin suurta merkitystä vaan 
sillä, että juniorit pääsevät 
kokemaan, jakamaan ja kä-
sittelemään yhdessä jouk-
kueena niin onnistumisen 
kuin pettymyksen tunteita. 

palloilun oppilaat näyttävät 
taitojaan sekä jakavat op-
pejaan kahtena päivänä Ha-
minan urheilukentällä 22.6. 
ja 29.6. kaikille Pallo-Kisso-
jen junnioreille.

HAMINAN VARUSKUNTAKERHO

Lounas ·  Kokousti lat  ja  sauna
Juhlat i laisuudet ·  Pikkujoulut ym.
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HaPK:n
toimihenkilöt
kaudella 2017

TOIMISTO    
Ritva Suur-Uski Sihteeri toimisto@hapk.fi 040 706 0846
Aulis Huikko Puheenjohtaja aulis.huikko@pp.inet.fi 045 861 8432
Edustusjoukkue    
Ville Saarinen Päävalmentaja vvsaarinen@hotmail.com 040 773 4783
Juha Tepponen Valmentaja juha.tepponen@affecto.com 050 918 2840
Mikko Hallivuo Maalivahtivalmentaja mikko0316@gmail.com 050 527 2131
Jyrki Haikama Huoltaja  

HaPK II   
Juha Tepponen Päävalmentaja juha.tepponen@affecto.com 050 918 2840
Ari Mäenpää Valmentaja ari.maenpaa@pp9.inet.fi 040 584 0059
Mika Hallberg Huoltaja mika.hallberg@a-klinikka.fi 040 595 3434
Mikko Hietala Maalivahtivalmentaja mikkohietala21@gmail.com 044 066 6301

Naiset   
Rauno Järvelä Rahastonhoitaja raunojarvela@luukku.com 040 595 4547
Anni Lautala Yhteyshenkilö pelaajille 19anni.lautala98@gmail.com
Jari Kiviharju Valmentaja

Pojat 02  
Riikka Suurnäkki Rahastonhoitaja/apujojo riikkasuurnakki@gmail.com 040 575 9322
Jussi Kemppi Apuvalmentaja/huoltaja kemppiju@gmail.com
Ali Hussaini Valmentaja alihussaini327@yahoo.com 045 189 1232
Saja Leigh Valmentaja sajaleigh@yahoo.co.uk 046 545 8640
Patricio Garces Fysiikkavalmentaja/huoltaja p.garces1980@gmail.com 044 3440161
Mia Allen Kioskivastaava jermeli.mia@gmail.com 040 8233984

Pojat 03   
Kimmo Jauhiainen Joukkueenjohtaja kimmojauhiainen@msn.com 040 584 0282
Mika Sillanpää Päävalmentaja mika.sillanpaa@netti.fi 050 347 4711
Mika Kokkonen Valmentaja mika.kokkonen@yit.fi 040 773 3902
Tiina Kaitainen Valmentaja tiina.kaitainen@pp.inet.fi
Vesa Pohjankoski Huoltaja vesa.pohjankoski@gmail.com 040 728 0982
Jari Wilen Huoltaja jari.wilen@pp1.inet.fi 040 510 2579
Kirsi Pohjankoski Kioskivastaava  

Pojat 04-05    
Sanna Starck Joukkueenjohtaja sanna.starck@clubhuuma.fi 040 762 4934
Janne Ceder Valmentaja janne.ceder@kuljetusjc.fi 040 752 2332
Antti Lappi Valmentaja anttilappi75@gmail.com 050 372 9369
Aino Satama Rahastonhoitaja ainoski66@outlook.com 040 067 8504

Tytöt 04-05   
Mika Anttila Joukkueenjohtaja mika.anttila1@gmail.com 040 587 1716
Jaana Kivekäs Rahastonhoitaja jaanakivekas@gmail.com 041 546 0203
Janne Tähtinen Päävalmentaja sergeant.first.class@gmail.com 045 354 9373
Marko Satosaari Valmentaja satosaari_marko@hotmail.com 050 463 1115
Kari Kelkka Valmentaja kari_kelkka@msn.com 046 941 4534
Mikko Hietala Valmentaja mikkohietala21@gmail.com 044 066 6301
Tommi Peippo Valmentaja tommi.peippo@pp.inet.fi 050 918 0276
Niko Tarvonen Huoltaja niko.tarvonen@gmail.com 040 021 6688
Minna Harjumaaskola Huoltaja minna.harjumaaskola@hamina.fi 040 561 0942
Tanja Arpiainen Kahviovastaava   
Riikka Suurnäkki Kahviovastaava riikkasuurnakki@gmail.com 050 594 8080
Jorma Sarnikorpi Nettivastaava jorma.sarnikorpi@gmail.com 040 563 9901
Mika Haikala Halliturnausvastaava mika.haikala@mil.fi 050 322 8651

Tytöt  06-09  
Ville Kauppila Joukkueenjohtaja villekauppila79@gmail.com 045 618 7554
Lasse Hendriks Rahastonhoitaja lassehendriks@hotmail.com 040 702 2629
Erkki Muranen Päävalmentaja liontiger@haminalainen.com 040 718 4353
Sami Hakulinen Valmentaja hakulinen.sami@kymp.net 040 507 9009
Matias Junkkari Apuvalmentaja

Pojat 06  
Vesa Ikonen Joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja vesa.ikonen@empower.fi 044 055 6175
Petri Harju Päävalmentaja spharju@gmail.com 040 8605198
Mika Hallberg Valmentaja mika.hallberg@a-klinikka.fi 040 595 3434
Mikko Heiskanen Valmentaja mikko_1@msn.com 050 306 9319
Juha Hotakainen Valmentaja juha.hotakainen@gmail.com 040 534 3019
Marjo Hallberg Virkistystoimikunta marjo.hallberg@a-klinikka.fi  

Pojat 07    
Mikko Laakso Joukkueenjohtaja mlaakso@gmail.com 046 923 1600
Ari ”Mälli” Mäenpää Päävalmentaja ari.maenpaa@pp9.inet.fi 040 584 0059
Jussi Kauppila Valmentaja   
Petri ”Väiski” Ristola Valmentaja   
Juha Siljander Valmentaja   
Toni Hakala Apuvalmentaja/huoltaja   
Hanna Hietanen Kioskivastaava
Simo Puhakka Huoltaja

Pojat 08 
Sami Hakulinen Joukkueenjohtaja/valmentaja hakulinen.sami@kymp.net 040 507 9009
Kai Saarainen Joukkueen apujohtaja/uudet! kai.saarainen@pp.inet.fi 040 587 8313
Ari  ”Mälli” Mäenpää Päävalmentaja ari.maenpaa@pp9.inet.fi 040 584 0059
Ville Viren Valmentaja v.wiren@suomi24.fi 050 377 7912
Kati Rantala Rahastonhoitaja katimarja1974@gmail.com 050 404 5534
Kati Rantala Kioskivastaava   
Hanna Hotakainen Huoltaja hotahan@gmail.com 040 530 2758

Pojat 09     
Sami Vierikko Joukkueenjohtaja vierikko.sami@gmail.com 040 721 7776
Petri Härkönen Päävalmentaja petri.harkonen@hpcargo.fi 040 728 2764
Ari Schulz Valmentaja ari.schulz@gmail.com 040 577 4475
Mikko Laaksonen Valmentaja mikko.laaksonen@gmail.com 050 599 7380
Antti Kauppinen Pelikoordinaattori andino77@hotmail.com 029 957 1800
Niina Koukila Rahastonhoitaja/kioskivastaava nkoukila@gmail.com 040 534 5707

Maalivahtikoulu 
Mikko Hallivuo Maalivahtivalmentaja mikko0316@gmail.com 050 527 2131

Taitokoulu    
Saja Leigh Taitokouluvalmentaja sajaleigh@yahoo.co.uk 046 545 8640

Nappulaliiga, Futisleikkikoulu sekä Firmaliiga
Aulis Huikko päämanageri toimisto@hapk.fi 045 861 8432

Firmaliiga 2016
Haminan Pallo-Kissojen järjestämän perin-
teisen Firmaliigan mestaruudesta kisailtiin 
jälleen Ruissalon nurmikentillä.  

Tasaväkiseksi muodostuneessa sarjassa 
pelasi tänä vuonna kuusi joukkuetta joissa 
mukana yli sata iloista ja innokasta jalkapal-
loilun harrastajaa. Iloisen turnauksen pelit 
pelattiin reilun pelin hengessä vastustajan 
pelaajia kunnioittaen.  

Loppuottelussa kohtasivat kokemusta ja 
taitoa omaava HC Karhukopla ja neuvotto-
malainen kaveriporukka Nepa. Karhukopla 
vei voiton, pokaalin ja kultaiset mitalit mal-
lein 3 -1  

Pronssiottelussa kohtasivat Nakatappi 
ja kotkalainen Kanuunapojat, Nakatappi oli 
hieman onnekkaampi ja vei voiton maalein 
4 – 2.

HC Karhukopla NePa

Nakatappi

AlipaineJihaa

Kanuunapojat

HC Karhukopla NePa

Nakatappi Kanuunapojat

AlipaineJihaa

HaPK:n vuosittain järjestämä riemukas jalkapalloturnaus liikuttaa paikallisia 
työ- ja yhteisöväkeä, lieventää stressiä ja parantanee ilmapiiriäkin.

Firmaliigassa irtoaa ilo ja hiki yhtäaikaa

Ilmoittautumiset 20.7. mennessä HaPK-toimisto tai  
Aulis Huikko puh. 050 530 8242.

Firmaliiga 2017 
alkaa keskiviikkona 26.7. Ruissalon nurmella

Joukkueen ottelupassi 150 euroa.

2017

PELIPORUKKA 
KOKOON 

JA KENTÄLLE!

PELIPORUKKA 
KOKOON 

JA KENTÄLLE!
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RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Puh. (05) 3454 025

Hamina-T railer K y
0400 676 427

HAMINA-
ASUNNOT OY

Domitrix RT Oy
www.domitrix.fi

Rakennus-
terveysasiantuntija

on kuulolla!

A4-ESITTEITÄ 
10 000 kpl 

MYYNTIPALVELU 044 777 0702 | 044 592 3268

kotiin 
jaettuna

Hinta sisältää painotyön ja jakelun kotitalouksiin. Paperi 100 g/m², värillinen, kaksipuolinen.

TARJOUSHINTAAN 

650 €
(+ alv.)

Riitta Kylmälä, Isoympyräkatu 9
Puh. 05- 344 014

ITÄVÄYLÄN
APTEEKKI
Puh. 05 345 5120

Av. ma-pe 8.30–18.00, la 9–14

– HELPPO TULLA LÄHELTÄ JA KAUKAA –

Teollisuuskatu 10 a, 49400 Hamina

OLEMME MYÖS AUTOASI -KORJAAMO

Huolto 05 344 6700
Varaosat  05 344 7700
Avoinna ark. 7.30–17.00

Kahvila Varvara
JUHLAPALVELU

Puistokatu 2 Hamina
(05) 231 1044, 050 328 5770

 

ERVO PAKKANEN, puh. 0400 262 727
fysioterapeutti, erik. OSTEOPATIA

SEURAN TOIMINNAN 
TARKOITUS

www.transcaravan.com
Laivasillankatu, Hamina

PERÄKÄRRIT & TRAILERIT

Toni Nihtilä 0400 958 840

Haminan Pallo-Kissojen toi-
minnan tarkoituksena kau-
della 2017 on kehittää Ha-
minan seudun jalkapal-
lokulttuuria sekä tuottaa 
laajaa ja laadukasta nuoriso-
työtä kasvattamalla seuran 
junioreja henkisesti ja fyy-
sisesti lajitaitojen ja harras-
tusten myötä terveellisiin 
elämäntapoihin. Tulevalla 

kaudella seura panostamal-
la valmentajien, joukkueen-
johtajien ja muiden seuratoi-
mijoiden koulutukseen. 

Haminan Pallo-Kissoil-
la on kaudella 2017 kolme 
aikuisryhmää ja kaksitois-
ta junioriryhmää. Kukin juni-
oriryhmä voi osallistua eri-
laisiin sarjoihin useammalla 
joukkueella.

JINYU-RENKAAT

www.cr-renkaat.fi

Teollisuuskatu 4, Hamina
puh. 05-344 8700, ma-pe 7–17, la 8–13

l Michelin
l Aluvanteet
l Rengashotelli
l Rengaspalvelut

l CR-uusiorenkaat
l Kumho
l Premiorri
l Hankook

MEILTÄ MYÖS:

l edullinen l hiljainen
l erinomainen hinta-laatu -suhde

Nyt meiltä  
suoraan varastosta
120 eri kokoa!

AIDOSTI PAIKALLINEN!
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l Michelin
l Aluvanteet
l Rengashotelli
l Rengaspalvelut

l CR-uusiorenkaat
l Kumho
l Premiorri
l Hankook

MEILTÄ MYÖS:

l edullinen l hiljainen
l erinomainen hinta-laatu -suhde

Nyt meiltä  
suoraan varastosta
120 eri kokoa!

AIDOSTI PAIKALLINEN!

Pallo-Kissat osallistuivat 
Haminan kaupungin syys-
kuun alussa järjestämään 
tapahtumaan Toritapahtu-
massa järjestöt ja urheilu-
seurat saivat esitellä omaa 
toimintaansa.  Pallo-Kisso-
jen teltalla saivat halukkaat 
kokeilla jalkapallon teknisiä 

Unelmien 
liikuntakuukausi 
-avajaiset torilla

taitojaan torille rakennetul-
la pujotteluradalla, kuvassa 
Niklas Pasilla on tekniikka ja 
pallo hallussa, pujottelukepit 
ohitettiin ennätysajassa, pu-
jottelun päätteeksi kova rin-
tapotku maalin alakulmaan 
kruunasi teknisesti mainion 
suorituksen.

HaPK juniori maalivahdeil-
le on tarjolla maalivahti-
valmennusta ja maalivah-
ti pelaamisen alkeita ym-
päri vuoden pyörivässä 
maalivahti koulussa. 

Koulun valmentajana toi-
mii HaPK edustuksen maa-
livahtivalmentaja Mikko 
Hallivuo. Koulun ikäjakautu-
ma on ollut kuusivuotiaista 
ylöspäin ja mukana on ollut 
niin maalivahteja kuin asias-
ta kiinnostuneita junioreita 
jotka pelaavat muilla paikoil-

Maalivahti- 
valmennusta

la kuin maalivahteina. Vaati-
muksena mukaan tuloon on 
maalivahdin hanskat ja oma 
pallo sekä vaatetuksena mv 
harkkoihin sopiva suojaava 
asu. Talvisin ollaan tunti vii-
kossa palloiluhallilla ja ke-
säisin urheilukentän junio-
ri nurmella. Harjoitukset on 
aina taitotason mukaan eli 
alussa kartoitetaan mikä on 
valmennuksen tarpeen ta-
so. Tervetuloa mukaan ke-
sän harkkoihin.
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HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY

www.haminanvanharauta.com

TIETÄÄ MITÄ TARVITSET!

Rimamöljänkatu 2, 49400 Hamina, puh. (05) 3440 500

TORIPÖRSSI OY
Hamina

VERHOOMO
E. PIRNES

Taskalinmäentie 7

SÄHKÖRYHMÄ
MUUKKA OY

WWW.MUUKKA.FI

LVi-tarvikkeet  ●  asennukset  
● ilmalämpöpumput  ●  maalämpö

Mökkikausi käyntiin!

tervetuloa täyden palvelun LVi-liikkeeseemme!
189€
alk.

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

Oras Mökkihanat 
läpivirtaus-
lämmittimellä

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

(ovh 762,60)
340€
hintaan

Grundfos 
VesiautOMaatti 
JPB5 t 24L 775W 
- Laadukas
- RST
- Pitkä käyttöikä

Kirjanpitopalvelut

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

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset

Airue-Tilit
040 5677384

HAMINAN AUTOKORJAAMO OY
palveleva ammattilainen

Puh. 010 322 9300

WWW.ROSEPRINT.FI

ROSEPRINT OY
Hamina - Helsinki - Lappeenranta

Haminan
Pallo-Kissat ry
kiittää tukijoitaan

& toivottaa kaikille 
erinomaista kesää!

Isoympyräkatu 21, Hamina · 040 5678 574
Avoinna ti-pe 10-17, la 10-13. Myös sop. mukaan.

VIESTINTÄPALVELUT
l o g o t , v e s i t t e e t , v m a i n o k s e t ,
j u l i s t e e t , v k u t s u k o r t i t ,
j u l k a i s u t , v v a l o k u v a u k s e t .
M y ö s v S o M e v a p u a !

yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille:

Myös tämän

lehden

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

Pall
o-

Kisso
jen

palve
leva

urhei
lu-

liike

RUOKALEI VÄT,  KAHVILEI VÄT,
KONDI TO RIAT UO TTEET

LEIPOMOLIIKE

AITOLAHTI KY
Sibeliuskatu 22, Hamina
Puh. 05- 354 1595

www.suurpaa.com



16 KISSA-SANOMAT 2017

Mika Hallberg (vas.), Juha Tepponen, Kimmo Jauhiainen, Juha Jokela, Mika Sillanpää, Veikka Tepponen. Kuvasta puuttuvat 
Mikko Hallivuo ja Mika Anttila. 

JOUKKUE TSEMPPARI FAIR PLAY PELAAJA KEHITTYNEIN JUNIORI TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
Pojat 08/09 Tuukka Laaksonen Daniel Schulz Jose Saarainen Justus Laukkarinen (08)
Pojat 08 Miska Dufva Konsta Koskimies Sisu Hakulinen (09) Roope Joukainen
Pojat 07 Paavo Puhakka Mikhail Efimenko Sami Hietanen Ilari Laakso
Tytöt 06-09 Tarina Viljakainen Enna Kauppila Henni Hakulinen Minea Hendriks
Pojat 06 Patrik Sohlman Matias Hotakainen Vertti Hallberg Onni Kirkkopelto
JOUKKUE PARAS PELAAJA FAIR PLAY PELAAJA KEHITTYNEIN JUNIORI TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
Tytöt 05 Oona Kelkka Silja Roimola Maiju Tervo Matilda Suurnäkki
Pojat 05 Onni Ceder Elias Starck Niilo Vehmaa Eino Lappi
Tytöt 04 Maiju Tarvonen Helmi Tähtinen Minea Satosaari Suvi Satama
Pojat 04 Valtteri Heikkilä Joona Hiukka Justus Lautala Aaro Lappi
Pojat 03 Benjamin Tasa Juuso Koskimies Elmeri Sillanpää Jimi Salonen
Pojat 02 Jegor Vaguine Matias Junkkari Kalle Teikari Joona Heikkilä
Pojat 01 Onni Tuutti Viljami Suurnäkki Aleksi Pakkala Onni Kemppi

Haminan Pallo-Kissojen juniorikauden päätöstilaisuus pidettiin  Vehkalahtisalissa. Juniorikauden päätösjuhlaan oli saapunut salin täydeltä seuraväkeä: junioreita, valmentajia, huoltajia, 
joukkueenjohtajia sekä juniorien taustajoukot äidit. isät, siskot ja veljet sekä isovanhemmat kaikkiaan lähes kolmesataa juhlijaa. Päätöstilaisuudessa palkittiin seuraavat junioripelaajat:

Seuran palkitsemat juniorit
Paras tyttöjuniori  Ellan Arpiainen
Paras poikajuniori  Aki Pohjankoski
Tyttöjunioritykki Ada Kauppila
Poikajunioritykki Sisu Hakulinen
Junioritaistelija  Tuukka Karpale
Kehittynein juniori Jose Saarainen
Positiivisin pelaaja  Saara Haikala

Edustusjoukkueen palkitut
Paras pelaaja Saja Leight
Paras maalintekijä Saja Leight
Taistelijan malja Alexey Gulo
Kehittynein pelaaja Miika Kolsi
Tunnollisin harjoittelija Hamada Al-Gburi
Esimerkillisin pelaaja Atte Henriksson

Joukkuekohtaiset palkinnot

Kakkosjoukkueen palkitut
Paras pelaaja Tuomas Vuorinen
Paras maalintekijä Janne Vallgren 
 (11 maalia)
Taistelijan malja Väinö Rantala
Kehittynein pelaaja Roman Calpe
Vuoden yllättäjä Markus Lautala

HaPK:n kauden 2016 palkitut juniorit

Seuraväen kauden 
päätöstilaisuus
Seuratoimijoiden pal-
kitseminen suoritettiin 
26.11.2016 pikkujoulu-
tunnelmissa, ja tällä kertaa 

kunniakirjan ja kiertopokaa-
lit saivat seuraavat ansioitu-
neet toimihenkilöt:

Pallo-Kissojen Taitokilpailut 2016
Jalkapallo mielletään usein 
joukkueurheiluksi, mutta 
joukkueen menestymiseen 
vaaditaan joukkueeseen 
kuuluvilta pelaajilta jatkuvaa 
henkilökohtaista panostusta 
mm pallonhallintaan, fysiik-
kaan ja pelikäsityksen kehit-
tämiseen. Vuosittain järjes-
tetäänkin ympäri Suomea 
seurojen omia taitokilpai-
luja, joista parhaimmilla on 
mahdollisuus edetä piirikil-

pailujen kautta aina SM -kil-
pailuihin asti. Haminan Tai-
tokilpailuihin, jotka järjes-
tettiin kauden 2016 lopulla 
lokakuussa Haminan Palloi-
luhallilla, osallistui yhteen-
sä 98 innokasta seuran juni-
oripelaajaa. Taitokilpailuissa 
mitellään samana vuonna 
syntyneitä vastaan, riippu-
matta siitä, minkä ikäluokan 
joukkueessa edustaa seu-
raa.

· KULTAMERKKI
Onni Kirkkopelto
Jermu Harju
Ellan Arpiainen
Benjamin Tasa
· HOPEAMERKKI
Daniel Schulz
Sisu Hakulinen
Nikolas Hölsä
Jose Saarainen
Miska Dufva
Roope Joukainen
Daniel Muurman
Sami Hietanen

Vertti Hallberg
Aatu Heiskanen
Ada Kauppila
Olli Kokkonen
Aki Pohjankoski
· PRONSSIMERKKI
Tuukka Laaksonen
Patrik Härkönen
Dani Pasi
Juuso Tiitta
Vladimir Avramov
Elmeri Muukka
Justus Laukkarinen
Mikael Hotakainen

Paavo Husu
Henni Hakulinen
Ville Joukainen
Janne Jäkärä
Tarina Viljakainen
Onni Ceder
Oona Kelkka
Silja Roimola
Matilda Suurnäkki
Mona Sarnikorpi
Saara Haikala
Maiju Tervonen
Helmi Tähtinen

Seuran taitokilpailuissa Palloliiton määrittämien taitomerk-
kirajojen ylittäneitä palkittiin 38 pelaajaa:

IKÄLK. 1.SIJA 2.SIJA  3.SIJA
G7 Daniel Schultz Sisu Hakulinen Nikolas Hölsä 
   Jose Saarainen
F8  Miska Dufva Roope Joukainen Elmeri Muukka
TF8 Marianne Junkkari Malin Kallio Tessa Suni
F9  Onni Kirkkopelto Daniel Muurman Sami Hietanen
TF9 Henni Hakulinen Enna Kauppila Kiia Boman
E10 Jermu Harju Vertti Hallberg Aatu Heiskanen
TE10 Ada Kauppila Tarina Viljakainen Minea Hendriks
E11 Onni Ceder Simo Satama Elias Starck
TE11 Ellan Arpiainen Oona Kelkka Silja Roimola
D12 Valtteri Heikkilä Aaro Lappi Petrus Wuorela
TD12 Maiju Tarvonen Minka Satosaari Suvi Satama
D13 Benjamin Tasa Olli Kokkonen Aki Pohjankoski
TD13 Helmi Tähtinen Milja Haikala
C14 Lari Hakala Joona Heikkilä
C15 Onni Kemppi

Vuoden valmentaja 
Mika Sillanpää, P03 joukkueen päävalmentaja
Vuoden Jäsen 
Mika Hallberg
Vuoden joukkue
P03
Puheenjohtajan pytty
Veikka Tepponen, Nappulaliigan ohjaaja
Seuratoimijat
Mikko Hallivuo, maalivahtikoulun vetäjä
Juha Jokela, edustusjoukkueen päävalmentaja 2016
Mika Anttila, T04-05 joukkueenjohtaja
Juha Tepponen, HaPK II joukkueenjohtaja


