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Haminan Pallo-Kissojen perinteinen KSO- 
Nappulaliiga eli jalkapallokoulu 6-8-vuoti-
aille tytöille ja pojille alkaa torstaina 31.5. 
KSO-Nappulaliigassa on kaksi tapahtumaa 
viikossa: harjoitukset maanantaisin kello 
17–18 ja pelit torstaisin Haminan urheilu-
kentän juniorinurmella kello 17–19. Poikien 
kentät ovat Haminan urheilukenttä ja Ruis-
salon urheilukeskuksen nurmikenttä. Hami-

nan urheilukentällä on koko kaupungin tytöil-
le tarkoitettu tyttöjoukkue, joka harjoittelee 
ja pelaa pelinsä Haminan urheilukentällä. 
KSO-Nappulaliiga päättyy 9.8.2018 pelat-
tavaan lopputurnaukseen, valokuvaukseen 
sekä mitalienjakoon. Osallistumismaksu on 
80 euroa/pelaaja. Osallistumismaksulla saa 
ohjatun harrastuksen, seurapaidan, jalkapal-
lon, pelipassin ja vakuutuksen.

Ilmoittautumiset osoitteessa www.hapk.fi/
nappulaliiga/pelaajaksi tai seuran toimistoon. 
Ilmoittautua voi myös ensimmäisissä harjoi-
tuksissa omalla kentällään. Mukaan pääsee 
kyllä myöhemminkin!

Lisätiedustelut: Tiina Kaitainen  
puh. 040 032 6179 tai  
tiina.kaitainen@pp.inet.fi
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KSO-NAPPULALIIGA 2018

Haminan Pallo-Kissat jär-
jestää 31.5.–9.8. Hip-

po-Futisleikkikoulun 
5-vuotiaille tytöille 

ja pojille. Tapahtumat 
järjestetään Haminan 
urheilukentän juniorinur-
mikentällä keskiviikkoisin 

kello 17.15–18.00. Futisleikkikoulun hinta 
on 60 €/pelaaja. Osallistumismaksu kattaa 
ohjatun toiminnan, jalkapallon, seurapaidan 
ja vakuutuksen. 

ILMOITTAUTUMINEN osoitteessa www.
hapk.fi/futisleikkikoulu/pelaajaksi tai seuran 
toimistoon. Ilmoittautua voi myös ensim-

mäisissä harjoituksissa 31.5.2018 ja mu-
kaan pääsee kyllä myöhemminkin!

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

Julkaisija  Haminan Pallo-Kissat 
Painosmäärä 11 000 kpl
Painopaikka Lehtisepät Oy, 
 Pieksämäen paino
Jakelu Jakelusuora Oy
Sivunvalmistus Naumau / Anu Kaukiainen

SEURAN TOIMISTO
Kaarlonkatu 3, 49400 Hamina

Puh. 040 706 0846
Avoinna: ma 13–18, ti 10–15, ke 10–15, 

to 10–15, pe 10–14  
Poikkeusaukioloista tiedotamme kotisivuilla.

Haminan Palloiluhalli Oy
Karjakatu 26, 49400 Hamina

Puheenjohtajan mietteitä

Haminan Pallo-Kissat ry. 

Jari Tulokas
Haminan Pallo-kissat ry
puheenjohtaja

Junioreiden 
varainhankinnan tukena

HAKAHUOLTO KY
HAMINA  (05) 3448 500
HEVOSHAKAmichaela.lindqvist@gutz.fi

www.hamre.fi

Teollisuuskatu 10 a, 49400 Hamina

OLEMME MYÖS AUTOASI -KORJAAMO

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

HAMINAN AUTOKORJAAMO OY
palveleva ammattilainen

Puh. 010 322 9300

Kausi 2018 alkaa haminalaisessa jalkapallossa osittain uu-
sin tuulin. Haminan Pallo-Kissojen aikuisjalkapallotoimin-
ta eriytyi vuodenvaihteessa omaan Haminan Pallo-Kissat 
Edustus ry -nimiseen seuraan. ”Vanha” Haminan Pallo-Kis-
sat jatkaa siis tulevaisuudessa puhtaana junioriseurana. Toi-
mintojen jakamisessa kahteen eri seuraan on ollut tavoit-
teena saada lisää voimavaroja kummankin seuran toimin-
taan. Nyt kumpikin yhdistys voi keskittyä oman toiminnan 
kehittämiseen. Tämän uskotaan luovan positiivista kehitys-
tä koko Etelä-Kymenlaaksolaiseen jalkapalloon.

Toimintojen eriytymisestä huolimatta seurat toimivat nyt 
ja tulevaisuudessa läheisessä yhteistyössä. Jo nimi ja paidan 
vihreä väri kertovat tästä. Yhteisen ”perimän” lisäksi yhteis-
työ läheistä myös konkretian tasolla. Junioriputken jälkeen 
paikkakunnalle jääville pelaajille HaPK Edustus on luonnolli-
nen vaihtoehto jatkaa pelaajauraansa. HaPK Edustuksen pe-
laajista tulee tulevaisuudes-
sakin kasvamaan valmenta-
jia junioriseuralle. Kumpikin 
tarvitsee toisiaan myös tule-
vaisuudessa. Hallinnollisesti-
kin seurat majailevat samas-
sa toimistossa.

Edustuksen lisäksi HaPK:n 
junioreilla on läheistä yhteis-
työtä alueen muidenkin seu-
rojen kanssa. Läheisimmäksi 
yhteistyö on mennyt FC KT-
P:n kanssa, jossa HaPK:lla on 
YJ -joukkueita kahdessa eri 
ikäluokassa. Pojat-03 -ikä-
luokassa tämä yhteistyö on 
mahdollistanut jopa kolmen 
eri joukkueen osallistumi-
sen jalkapallosarjoihin. HaP-
K:n ja KTP:n pelaajat pelaa-
vat yhdessä sekä Helsingin, 
että Itä-Suomen aluesarjoja. 
Lisäksi ikäluokassa on jouk-
kue Kaakkois-Suomen piiri-
sarjassa.

Yhteistyön laajeneminen olisi toivottavaa suuremmassa-
kin mittakaavassa. Jalkapallo on ylivoimaisesti Suomen ja 
maailman harrastetuin urheilulaji, jossa kilpailu on äärim-
mäisen kovaa. Seurat joutuvat miettimään, miten ne pys-
tyvät vastaamaan kilpailuun ja pitämään samalla suuret 
massat mukana jalkapallon parissa. Vaikka vuoden 2017 
lopussa olleella 415 lisenssipelaajallaan HaPK oli Kaak-
kois-Suomen piirin yksi suurimmista seuroista Etelä-Ky-
menlaakson toiseksi suurin seura Kotkan Nappuloiden 
jälkeen, ei koko maan mittakaavassa HaPK ole kuin kes-
kikokoinen seura. Tämä koskee kaikkia tämän alueen seu-
roja. Suurten kasvukeskusten suurissa seuroissa yli 1000 
lisenssipelaajaa on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. 
Alueemme seurat joutuvatkin tulevaisuudessa pohtimaan 
yhdessä miten ne pysyvät toteuttamaan asettamansa ta-
voitteet.

Näin kauden 2018 alussa 
haluan toivottaa onnistunut-
ta vuotta kaikille alueen jalka-
palloseuroille ja myös muulle 
alueemme urheiluväelle.
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Kotipelit

HAPK:N
EDUSTUS-

JOUKKUE -18

hapkedu

HaPK edustus pelaa myös tulevana kesänä Kaakkois-Suomen piirin kolmosessa.

Kai Sarnikorpi luotsaa HaPK edustusta kuluvalla kaudella.

Kun Haminan Pallo-Kissat 
Edustus ry perustettiin jou-
lukuun lopulla 2017, ilmas-
sa leijui vielä paljon kysy-
mysmerkkejä. Uuden seuran 
runko, sen taustajoukot ja 
johto koostui todella pitkälle 
nyt junioriseuraksi profiloi-
tuneen Haminan Pallo-Kis-
sojen edustusjoukkueiden 
pelaajista ja valmentajista.

Alkuvuodesta solmittu 
yhteistyö FC KTP:n kanssa 
on kuitenkin tuonut paljon 
uusia vaihtoehtoja Edustus-
seuran tilanteeseen, ja kun 
kausi on startannut käyntiin 
ollaan tässä vaiheessa sen 
suhteen miltei ihannetilan-
teessa, mitä tuolloin perus-
tamiskokouksessa hahmo-
teltiin. Suunnitelmat kah-
desta miesjoukkueesta ja 
yhdestä naisten edustus-
joukkueesta ovat toteutu-
neet, eikä uhkakuvia uuden 
seuran yllä liiemmin leiju.

Seuran puheenjohtaja-
na toimiva nuori Vili-Valt-
teri Virtanenkin on tilan-

HaPK Edustus - tullut jäädäkseen
teen suhteen toiveikas; ”Kun 
vuoden vaihteessa seuraa 
perustettiin, oli vielä mel-
ko hankala asettaa tulevai-
suuden suhteen odotuksia 
suuntaan tai toiseen. Nyt ti-
lanne näyttää kuitenkin hy-
vältä. Tietenkin vaikeuksia 
esiintyy varmasti jokaisessa 
vastaavanlaisessa tilantees-
sa. Uskon sen olevan enem-
män sääntö kuin poikkeus. 
Tällä erää olemme saaneet 
valtavan määrän kysymys-
merkkejä purettua, ja on ilo 
huomata seuran, sekä kaik-
kien sen alla toimivien jouk-
kueiden voivan hyvin.”

Tätä kirjoittaessa ovat 
miesten 3. divisioonajouk-
kueen ja naisten joukkueen 
kaudet jo käynnistyneet. 
Miehillä on paikka myös 5. 
divisioonassa senkin käyn-
nistyessä pian. Kaikkien 
joukkueiden toiminta on al-
kanut olosuhteisiin nähden 
ilahduttavasti.

”Tietenkin haasteita myös 
urheilullisen menestyksen 
suhteen on vähentyneen 
seuratoimijamäärän myötä 
enemmän, mutta kyllä mel-
ko tyytyväinen saa olla”, ke-
huu Virtanen.

 
Kolmosdivisioonassa mie-

het ottivat ensimmäistä ker-
taa ikinä FC Peltirummulta 
vieraspisteen. Myös naiset 
avasivat ensimmäisissä ot-
teluissaan pistetilinsä.

”Tietysti johtokunnassa 
otetaan myös urheilullinen 
menestys ainakin jollain ta-
solla henkilökohtaisesti. Jo 
alkaneissa sarjoissa on jouk-

kueillamme ollut todella kil-
pailulliset ja haasteelliset al-
kuohjelmat. Nämä kuitenkin 
on hoidettu kunnialla, ja ylei-
sesti ottaen seuran sisällä on 
ollut nyt alkavien ’Kissanpäi-
vien’ suhteen positiivinen vi-
ba” toteaa Virtanen, jatkaen 
vielä pienen seuran sisäl-
lä vallitsevan yhteishengen 
tärkeydestä; ”Jokainen seu-
ra- ja joukkuetoimija on ha-
lunnut olla osana tämän yh-
distyksen eteenpäin viemis-
tä. Se, että tullaan toimeen 
keskenään ja halutaan hoitaa 
oma osa valtavasta työtaa-
kasta on alkutaipaleen suh-
teen elintärkeää. Varmas-
ti jokainen tekijä on jossain 
kohtaa joutunut menemään 
oman mukavuusalueensa - 
jopa toimialueensa ulkopuo-
lelle. Tietysti olin valmistau-
tunut pestin ottaessani sen 
haasteellisuuteen, mutta 
saamastani avusta olen ää-
rimmäisen kiitollinen. Ilman 
sitä emme tässä tilantees-
sa olisi.”

Kauden alun edetessä voi 
huomata HaPK Edustuksen 
joukkueiden runkojen ilah-
duttavasti säilyneen mil-
tei ennallaan. Valmennus-
johdot ovat pitkälti sitoutu-
neet junioriseurasta uuteen 
edustusjalkapalloyhdistyk-
seen. Muunmuassa pitkään 
enemmän tai vähemmän 
miesten ykkösjoukkueen 
valmennustehtäviä hoita-
neet Kai Sarnikorpi ja Juha 
Jokela ovat ottaneet saman 
työn kontolleen. Tällä kertaa 
Sarnikorpi päävalmentaja-
na, Jokelan toimiessa kak-
kosvalmentajana.

Edustusseuran toimijoi-
den jatkaminen junioriseu-
rasta eriytymisen myötä 
myös uudessa seurassa on 
tärkeä askel profiloitumises-
sa haminalaisen junioripolun 
jatkajaksi. HaPK Edustuksen 
yksi ensisijaisista tavoitteis-
ta on tietenkin pitää lupavat 
haminalaiset juniorit koti-
maisemissa.

”Haluamme olla varteeno-
tettava vaihtoehto jokaisel-
le kasvavalle haminalaisel-
le - miksei lähipaikkakun-
talaisellekin juniorille, joka 

haluaa jatkaa lupaavaa jal-
kapallouraansa myös junio-
rivuosien jälkeen. On hyvin 
tärkeää, että meidät ote-
taan vakavasti. Se on todel-
la iso asia seuran kehittymi-
sen kannalta” päättää pu-
heenjohtaja Virtanen.

Miesten 3. divisioonan 
edustusjoukkueen kotiava-
us Haminan Urheilukentäl-
lä lauantaina 19. toukokuu-
ta kello 15 IPS:ää vastaan 
osoittaa ensimmäistä ker-
taa työn hedelmät myös ha-
minalaisyleisölle.

1.  Pyry Piirainen MV
4.  Teemu Wilen
5.  Riku Koivikko
6.  Atte Henriksson C
7.  Mamet Mula
8.  Ilmari Kontunen
9.  Caner Mula
10.  Miika Kolsi
11.  Tomas Drozdovas
12.  Jean-William Kuva
14.  Markus Lautala
17.  Jani Jokela
18.  Marko Tyyskä
19.  Onni Kemppi
20.  Mikko Seppälä
22.  Niko Pienmunne MV
31.  Samuli Luoma
77.  Akseli Söderlund
99.  Kimi Kolsi
 Matias Tamminen
 Julius Anttonen
 Saja Leigh
 Jimi Lassila
 Joonatan Lassila
 Elias Liljasto

Taustat:
Päävalmentaja  
Kai Sarnikorpi
Valmentaja  
Juha Jokela
Joukkueenjohtaja 
Vili-Valtteri Virtanen
Huoltaja  
Jyrki Haikama
Manageri  
Timo Kunnari

Haminan Pallo-Kissat 
Edustusjoukkue

La  19.5.  vs. IPS
Ke  30.5.  vs Virky
La  16.6.  vs Union Plaani
Ke  20.6.  vs PeKa
La  7.7.  vs SavU
Ke  18.7.  vs Sudet
Ke  25.7.  vs FC Peltirumpu
Ke  1.8.  vs Kultsu FC
La  18.8.  vs Lappee JK
Su  9.9.  vs STPS
La  29.9.  vs Ri-Pa
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Ylärivi vas. Jimi Salonen, Tuukka Karpale, Olli Kokkonen, Veikka Jauhiainen, Aaro Lappi, Alarivi 
vas. Lassi Pohjankoski, Aki Pohjankoski, Antti Takala, Tatu Kaitainen. Kuvasta puuttuu jouk-
kueessa pelanneet: Benjamin Tasa, Tuomas Lahti, Jasper Kostian, Juuso Kostian.

P03 joukkue on tullut va-
lituksi vuoden joukkueek-
si jo kahtena vuonna peräk-
käin seurajohdon jakaessa 
kausien päätöstilaisuuksis-
sa palkintoja menestyneil-
le junioreille ja joukkueille. 
Rohkenen väittää, että tämä 
kunnianosoitus on osunut 
molempina vuosina täysin 
oikeaan osoitteeseen. Onhan 
joukkue onnistunut menes-
tymään molempina vuosina 
hienosti eri turnauksissa se-
kä Palloliiton Kaakkois-Suo-
men piirisarjassa niin jalka-
pallon kuin myös futsalin 
osalta. P03 joukkue on var-
masti ollut osaltaan vaikut-
tamassa siihen, että Hami-
nan Pallo-Kissat tunnetaan 
myös jatkossakin varteen-
otettavana osallistujana ja 
menestyjänä erilaisissa val-
takunnassa järjestettävissä 
junioreille suunnatuissa jal-
kapallotapahtumissa.

Kauden 2017 alkaessa 
menestyksekkään edellisen 
kauden vuoksi olivat odo-
tukset tulevasta korkealla ja 
joukkue ilmoittautui oman 
ikäluokkansa P14 piirisar-
jaan sekä vuotta vanhem-
pien P15 ikäisten kakkosta-
solle. Alkukaudesta talvella 
2017 joukkue osallistui vuot-
ta vanhempien eli P15-ikäis-
ten futsal piirisarjaan ja jouk-
kue sijoittui sarjassa hienosti 
kolmanneksi. Kevät ja syys-
kierroksilla jalkapallon pii-
risarjassa menestys vuotta 
vanhempia vastaan oli var-
sin hyvää, sillä pelatusta 19 
ottelusta joukkue onnistui 
voittamaan jopa 14 ottelua 
ja 2 päättyi tasapeliin. Syys-
kierroksen jälkeen joukku-
een sijoitus oli P15 ikäisten 
kakkostasolla sarjataulukon 
toinen.  Oman ikäluokan P14 
piirisarjassa joukkue pelasi 
yhteensä koko kauden aika-
na 14 piirisarjaottelua, saa-
den näistä mukaansa täydet 
pisteet voittamalla jokaisen 
pelaamansa ottelun. Kevät 

Ahkeran harjoittelun ja yhteen 
hiileen puhaltamisen tulosta

ja syyskierroksen välillä ke-
vät kierroksen voitolla jouk-
kue pääsi pelaamaan kar-
sintapelin aluesarja paikas-
ta. Rankan kevätkierroksen 
peli- ja turnausrupeaman 
jälkeen tuo aluesarjapaik-
ka jäi valitettavasti saavut-
tamatta. Kevätkierroksen 
voitolla joukkue pääsi lisäk-
si edustamaan loppukesäs-
tä seuraa osallistumalla 2. 
tason SM-lopputurnauk-
seen Salossa. Turnauksesta 
joukkue palasi ilman mitale-
ja mutta hienoa kokemusta 
rikkaampana. Kirkkaimpa-
na kruununa kaudesta 2017 
jäi kuitenkin joukkueelle pii-
risarjanmestaruus omassa 
ikäluokassaan.

Yhteistyöllä kohti  
tulevaisuutta

Kausi 2018 aloitettiin hiu-
kan erilaisissa tunnelmissa 
aiempiin kausiin verrattu-
na. Uudella kaudella aloitet-
tiin yhtestyö KTP:n 03-jouk-
kueen kanssa ja perustimme 
yhteisjoukkueet. Yhteisjouk-
kueet kattavat tällä kaudel-
la pelaavat joukkueet HaPK 
YJ, HaPK vihreä YJ ja KTP 
YJ. Varsinainen pelitoiminta 
aloitettiin alkutalvesta fut-
salin merkeissä. Piirisarjan 
voitto saavutettiin voitta-
malla kirkkaasti kaikki pela-
tut ottelut. Futsalin piirisar-
jan mestaruus takasi jouk-
kueelle karsintapelipaikan 
Uudenmaan piirin kakkosta 
FC Honka Barcaa vastaan. 
Joukkueemme onnistui voit-
tamaan tämän tiukan otte-
lun ja voitolla lunastimme 
paikan futsalin P15 ikäisten 
SM-lopputurnaukseen, joka 
pelattiin maaliskuussa Tam-
pereella. Tampereelle läh-
dettiin hakemaan ensisijai-
sesti kokemusta ja tiukkoja 
pelejä. Omaksi ja varmas-
ti kaikkien muiden yllätyk-
seksi joukkueen taso oli ikä-
luokassaan Suomen kär-
kitasoa ja joukkue lunasti 

lopulta paikan pronssiot-
teluun. SM-pronssi jäi tällä 
kertaa saavuttamatta mut-
ta loppusijoitus SM-nelonen 
oli joukkueelta erinomainen 
suoritus. 

Kaudella 2018 joukkue 
on ilmoittautunut Kaak-
kois-Suomen P15 ikäisten 
piirisarjaan sekä piirisar-
jaa haastavampaan itäiseen 
aluesarjaan. Lisäksi osa 
joukkueen pelaajista pääsee 
kauden aikana pelaamaan 
KTP YJ:n mukana astetta 
kovatasoisempia pelejä Uu-
denmaan piirin aluesarjassa.

Selitys P03 joukkueen 
hyvään menestykseen ei 
ole yksiselitteinen. Suu-
rin osa nykyisistä pelaajista 
on aloittanut pelaajauran-
sa noin 6-7 vuotiaana nap-
pulaliigassa Haminan Pal-
lo-Kissoissa tai muissa lä-

hialueen seuroissa. Pelaajat 
ovat siis harrastaneet ja pe-
lanneet jalkapalloa yli puolet 
tämän hetkisestä eliniäs-
tään. Tämä alkanut kausi 
2018 on joukkueen kahdek-
sas toimintakausi ja jopa yli 
puolet nykyisistä pelaajis-
ta on ollut mukana joukku-
eessa ensimmäisestä toi-
mintakaudesta alkaen. Ylä-
kouluun siirryttäessä lähes 
puolet joukkueen pelaajis-
ta päätyi samalle urheilu-
luokalle Pappilansalmen 
kouluun. Pelaajat ovat si-
ten paljon tekemisissä tois-
tensa kanssa niin koulus-
sa, jalkapalloharrastuksen 
kuin muun vapaa-ajan vie-
ton parissa. Samankaltai-
nen kilpailu- ja urheiluhenki-
syys sekä terveet elämänta-
vat yhdistävät pelaajiamme. 
Pelureiden itse kehittelemät 
yhteiset pelisäännöt ovat 
toimineet peruspilarina poi-

kien käyttäytymiselle har-
joituksissa ja pelireissuilla jo 
kaudesta toiseen.

Yhteishenki  
toiminnan turvaajana

Joukkueen toimihenkilöt eli 
valmennus, joukkueenjoh-
to ja huolto on pysynyt käy-
tännössä lähes samana koko 
joukkueen toiminnan ajan. 
Niinpä pelaajat, vanhem-
mat ja toimihenkilöt tunte-
vat pääsääntöisesti toisensa 
jo useamman vuoden takaa. 
Kynnys vanhempien ja val-
mennuksen/joukkueenjoh-
don väliseen yhteydenpitoon 
on pyritty pitämään matala-
na ja siten yhteistyö on saa-
tu toimimaan hyvin. Erilais-
ten talkootoimintojen avulla 
joukkuemaksut on onnistut-
tu pitämään maltillisina ja 
kynnys harrastamiselle ei 
tämän johdosta ole nous-

sut esteeksi. Ilman aktiivi-
sia taustajoukkoja tällaisen 
harrastejoukkueen toimin-
ta olisi mahdotonta. Joukku-
een hyväksi on valmentajien 
ja muiden toimihenkilöiden 
toimesta uhrattu omaa va-
paa-aikaa menneiden kau-
sien aikana tuhansia tunte-
ja. Toki tämä työ on tehty va-
paaehtoisesti ja mielellään.

Suurimman työn jouk-
kueen menestykseen ovat 
kuitenkin tehneet aktiivi-
sesti harjoitelleet pelurit ja 
järkevästi toiminut valmen-
nus. Harjoitukset on onnis-
tuttu pitämään laadukkai-
na ja mielekkäinä pelaajille. 
Joukkueen toiminnan ydina-
jatuksena oli alusta alkaen 
”kaikki pelaa” ja siten pyrki-
myksenä on ollut tarjota riit-
tävästi oman taitotason toi-
mintaa kaiken tasoisille pe-
lureille, niin harjoitusten kuin 
pelien muodossa. Joukkuet-
ta ei tietoisesti lähdetty mis-
sään vaiheessa hajottamaan 
perustamalla ns. ykkös- ja 
kakkosjoukkuetta. Valmen-
tajien päättäväisyys asiassa 
on vuosien aikana palkittu, 
sillä joukkueessa on riittänyt 
pelureita varsin mukavasti. 
Tästä syystä myös piirisar-
jaan ollaan kausittain ilmoit-
tauduttu rohkeasti kahdel-
la joukkueella. Näin olem-
me saaneet turvattua, että 
kaikille pelureille on riittä-
nyt tarpeeksi peliminuutteja 
omalla taitotasollaan.

Lopuksi kiitoksen sanan 
ansaitsee myös seura, jolta 
joukkue on saanut tukea toi-
minnassaan. Yhteistyö on ol-
lut seurajohdon ja joukkueen 
välillä kitkatonta. Tämä on 
osaltaan luonut hyvät edel-
lytykset joukkueen toiminal-
le ja menestymiselle.

P03 joukkueen puolesta,
Kimmo Jauhiainen
Joukkueenjohtaja
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HaPK:n 07 pojat jatkavat ke-
hittymistä kohti suurempia 
areenoita.

Futista hyvässä seurassa

”Voisko olla parempaa tapaa viettää viikonloppu kuin 
futisleirillä vankilassa. Meitä oli 16 vihreää äijää + ai-
kuiset. Toki pelattiin futista, mutta tehtiin myös muuta 
mukavaa esim. kiipeiltiin, pelattiin frisbeegolffia ja ui-
tiin. Lauantai ilta hengailtiin nuokkarilla ja vedettiin piz-
zaa. Mukava leiri loppui siihen kun päästiin Haminan 
elokuvateatteriin katsomaan futisleffaa. 

Minun mielestä parasta leirissä oli kiipeily ja kaverit. 
Uutta leiriä odotellessa,  

Panu Piispa”

Harkkoja pidetään hyväl-
lä asenteella ja poikien ko-
vasti odottamia turnaus- ja 

pelipäiviä on pelattu kahden 
viikon välein. FC Loviisan Ke-
vätturnauksessa peli kul-
ki hienosti poikien voittaes-
sa hyvällä joukkuepelillä IF 
Sibbo-Vargarnan Sipoosta, 
Akilleksen Porvoosta ja Mal-
min Palloseuran Helsingistä 
häviten ainoastaan niukasti 
Loviisalaisille isännille.

Monipuolisuutta harjoit-
teluun on saatu parkouris-
ta, uimisesta ja vesijum-
pasta. Pitkänäperjantaina 
Kotkassa vietettiin mukava 
päivä jossa mukana olivat 
myös sisarukset ja vanhem-
mat. Ohjelmassa oli keilai-
lua ja syömistä Playersis-
sä, parkour-harkat sekä päi-
vän päätteeksi KTP-Basket 
– Kouvot korismatsi.

Kesäkauden aluksi järjes-
timme viikonloppuleirin jos-
sa majoituttiin ja ruokailtiin 
kivassa Hostel Jailhouses-
sa. Lajiharkkojen ja harkka-
pelin lisäksi pojat pääsivät 
tutustumaan seinäkiipei-

lyyn Kotkan Kiipeilyseuran 
ja frisbeegolffiin HaFG:n ve-
täjien ohjaamina. Uimisen 
ja saunomisen jälkeen päi-
vä oli mukava päättää nuok-
karilla biliksellä ja pizzoilla. 

Leiri päätettiin sunnuntaina 
omalla leffanäytöksellä Ki-
no-Haminassa.

Leiriltä on mukava jatkaa 
kohti tulevia sarjapelejä, tur-
nauksia ja kesän kohokoh-

taa, joukkueen ensimmäis-
tä ulkomaanmatkaa, Pärnu 
Summer Cuppia Virossa.

Mikko Laakso  
joukkueenjohtaja
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Haminan Pallo-Kissat ry
kiittää tukijoitaan & toivottaa kaikille erinomaista kesää!

Haminan Palloiluhallista on 
neljän toimintavuotensa ai-
kana tullut haminalaisil-
le tärkeä liikuntapaikka. Jal-
kapalloilijoiden olisi käytän-
nössä mahdotonta tehdä 
talviharjoittelua ilman hallin 
tuomia palveluita. Hallilla on 
jouduttu paikkamaan myös 
ulkokauden toimintaa Ha-
minassa olevan kroonisen 
kenttäpulan vuoksi. HaPK:n 
osalta n. 50 % harjoitus- ja 
pelitapahtumista on kauden 
mittaan hallissa.

Vaikka jalkapalloilijat ovat 
hallin palveluiden suurin 
käyttäjäryhmä, ovat myös 
muiden lajien harrastajat 
löytäneet Haminasta uu-
den liikuntaolosuhteen. Jal-
kapalloilijoiden lisäksi hallia 
käyttävät mm. pesäpalloi-
lijat, amerikkalaisen jalka-
pallon pelaajat, golfarit, va-
ruskunnan liikuntaryhmät, 
Etelä-Kymen Urheiluakate-
mia, koulut ja Hamina Tat-
too. Vuositasolla kävijämää-
rä nousee yli 60.000 käynti-
kertaan.

Hallin aktiivisin käyttö-
aika on talvikaudella mar-
ras-huhtikuussa. Käytöstä 
n. 90 % kohdistuu tuolle em. 
ajanjaksolle. Alkuperäisiä 
arvioita suuremmat käyt-

Palloiluhalli palvelee 
jalkapalloilijoita ja 
muita liikkujia

tömäärät ovat aiheuttaneet 
alueen infralle odotettua ko-
vemmat paineet. Meltin tiet 
ovat joutuneet koville, jo-
ten olosuhteet liikenteelle 
ovat jatkuvasti olleet varsin 
haastavat. Onneksi kaupun-
gin tekninen toimi on luvan-
nut yrittää reagoida tilan-
teeseen kiinnittämällä suu-
rempaa huomiota alueen 
tienpioon. Hallin käyttäjät 
ovat tyytyväisinä ottaneet 
kaupungin antaman viestin 
vastaan tältä osin. Odotuk-
set liikenneolosuhteiden pa-
rantumiselle tulevina kausi-
na ovatkin varsin suuret.

Talvikaudella hallissa pe-
lataan paljon turnauksia ja 
harjoitusotteluita. Pelaaji-
en mukana Haminassa käy 
myös ulkopaikkakuntalais-
ten pelaajien vanhempia ja 
huoltajia useita tuhansia jo-
ka talvi. Halli itsessään on 
saanut positiivista palau-
tetta ja on varmasti yksi Ha-
minan vetovoimatekijöis-
tä. Ikäväkseen on kuitenkin 
todettava, että hallin ympä-
ristö Meltin alueella ei vies-
ti sitä positiivista kuvaa, mi-
tä Hamina varmasti haluaa 
antaa itsestään. Hallin kau-
pungin hallussa oleva lä-
hiympäristö kaipaisikin ki-
peästi siistimistä. Alueelle 

suunnitellun liikuntapuiston 
toteuttaminen varmasti pa-
rantaisi alueen siisteystilan-
netta. Toteutuessaan liikun-
tapuisto tarjoaisi haminalai-
sille uusia mahdollisuuksia 
liikunnan harrastamiselle, 
samalla kun se varmasti pa-
rantaisi Meltin alueen ulko-
asua ja lisäisi alueen sinän-
sä hyvää asumisviihtyisyyt-
tä entisestään.

Haminan Palloiluhalli ra-
kennettiin jalkapalloilijoi-
den toimesta ja pääasiassa 
jalkapalloilijoiden käyttöön. 
Suunnitteluaikana tehdyt 
visiot jalkapallon osalta ovat 
toteutuneet ja jalkapalloilijat 
ovatkin hallin selvästi suurin 
käyttäjäryhmä. Palloiluhalli 
on kuitenkin nähtävä myös 
osana Haminan liikunta-
palveluinfraa, jossa erittäin 
siedettävällä investoinnil-
la saatiin todennäköises-
ti talvikauden parhaimpa-
na sesonkiaikana kaupungin 
vilkkaimmin käytetty liikun-
tapaikka. Takaamalla jalka-
palloilijoiden mahdollisuu-
det ylläpitää palloiluhallia, 
taataan samalla monipuo-
lisempia liikuntapalveluita 
myös muille haminalaisil-
le liikuntapalveluiden käyt-
täjille.
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HaPK-joukkueet 2018

Ylärivi vas. Huoltaja Vesa Pohjankoski, valmentaja Mika Kokkonen, Mikael Boluev,  
Atte Wilen, Tuukka Karpale, Vilho Suoknuuti, Benjamin Tasa, Tuomas Lahti, Tomi Lenkkeri,  
Jimi Salonen, Juuso Koskimies, valmentaja Mika Sillanpää, valmentaja Tiina Kaitainen
Alarivi vas. Oskari Sillanpää, Petrus Tasa, Lassi Sakki, Elmeri Sillanpää, Olli Kokkonen, Antti 
Takala, Lassi Pohjankoski, Eero Rantala, Veikka Jauhiainen, Tatu Kaitainen, Aki Pohjankoski 

Ylärivi vas. Janne Korjus (joukkueenjohtaja), Marika Korjus (joukkueenjohtaja),  
Mikko Heiskanen (valmentaja), Juha Hotakainen (valmentaja), Mika Hallberg (valmentaja), 
Petri Harju (valmentaja)
Keskirivi vas. Patrik Sohlman, Daniel Muurman, Samu Korjus, Vertti Hallberg,  
Aleksi Lampinen, Matias Hotakainen, Jermu Harju, Veikka Hartikainen
Alarivi vas. Sauli Pyysalo, Miklos Pihkanen, Aatu Heiskanen, Onni Kirkkopelto,  
Aslak Rovanperä, Aaro Suur-Uski, Otto Leivo

Ylärivi vas. Toni Hakala (huoltaja), Petri Härkönen (valmentaja), Mikko Laakso (joukkueen- 
johtaja), Ari Mäenpää (päävalmentaja) ja Jussi Kauppila (valmentaja)
Keskirivi vas. Panu Piispa, Vilho Siljander, Väinö Turklin, Sami Hietanen, Vilho Kauppinen, 
Huugo Kallio, Rasmus Härkönen, Janne Jäkärä ja Jere Hakala
Alarivi vas. Juuso Kauppila, Matias Matula, Paavo Puhakka, Anton Erkkilä, Jiri Kauranen, 
Ilari Laakso ja Mikhail Efimenko
Kuvasta puuttuvat pelaajat : Eino Peippo ja Ville Joukainen.
Valmentajista Juha Siljander ja huoltaja Simo Puhakka.

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

Pojat 07Pojat 07Pojat 06Pojat 06

Ylärivi vas. Antti Lappi (valmentaja), Matias Liikkanen, Kristian Fagerlund,  
Juuso Hartikainen, Jiri Pakkanen, Valtteri Heikkilä, Onni Ceder, Aaro Lappi, Joona Hiukka,  
Janne Ceder (valmentaja).
Alarivi vas. Simo Satama, Eino Lappi, Aaron Vapalahti, Justus Lautala, Tauno Vaguine,  
Viljami Liikkanen, Tuomas Tolvanen, Max Hendriks, Antti Peippo, Niilo Vehmaa, Elias Starck.

Ylärivi vas. Sami Hakulinen (valmentaja), Leevi Mielonen, Mikko Rapukoski, Väinö Teikari, 
Aapo Nätkinniemi, Miska Dufva, Mikael Hotakainen, Henry Kolsi, Paavo Husu, Eemiel Hovi, 
Justus Laukkarinen, Jani Nätkinniemi (valmentaja).
Alarivi vas. Jose Saarainen, Konsta Koskimies, Oiva Hotari, Reima Pakkanen, Samu Palonen, 
Sisu Hakulinen, Roope Joukainen, Elmeri Muukka, Toivo Nätkinniemi, Max Hämäläinen,  
Anton Mäkelä, Matias Suikkanen.
Kuvasta puuttuvat Vitali Viren, Valmentaja Juha Hotakainen sekä Joukkueenjohtaja Hanna 
Husu.

Ylärivi vas. Joko Sami Vierikko, valmentaja Ari Schulz, Joona Kaaria, Patrik Härkönen,  
Nicholas Hölsä, Pysy Seppälä, Aleksi Takanen, Daniel Schulz, Sampo Vierikko, Luka Schulz, 
päävalmentaja Petri Härkönen, valmentaja Mikko Laaksonen.
Alarivi vas. Vladimir Avramov, Jaakko Kauppinen, Aapeli Koistinen, Juuso Tiitta,  
Erik Sohlman, Julius Virta, Aleksi Hämäläinen, Daniel Boluev, Rasmus Kaltainen,  
Tuukka Laaksonen.

Pojat 09Pojat 09Pojat 08Pojat 08
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HaPK-joukkueet 2018

Ylärivi vas. Mona Sarnikorpi, Maiju Tarvonen, Ellan Arpiainen, Silja Roimola,  
Lilja Harjumaaskola, Maiju Tervo, Mikko Hietala (valmentaja).
Alarivi vas. Heta Anttila, Nanna Eerola, Selja Kivekäs, Saara Haikala, Sanni Lehtola,  
Iina Kujala, Oona Kelkka.
Kuvasta puuttuu: Suvi Satama (kapteeni), Heini Engberg, Lumi Tähtinen, Matilda Suurnäkki

Tytöt 04-05Tytöt 04-05

NappulaliigaNappulaliiga

FutisleikkikouluFutisleikkikoulu

Ylärivi valmentajat vas. Eemil Jaarinen, Ari Schultz, Antti Takanen (JoJo) 
Keskirivi vas. Gabriel Pitkänen, Antto Luoma, Santtu Marttila, Aleksi Takanen,  
Leevi Korhonen, Miro Aatola, Esko Rongas
Alarivi vas. Karo Lalu, Miko Aatola, Luukas Vainio, Edvard Berghald, Peetu Laukkarinen,  
Luka Schultz
Kuvasta puuttuu pelaajista. Valtteri Ahtosalo, Lassi Forssman, Alexander Grzadzielewski, 
Paavo Tuutti, Valmentajista. Jere Lankila ja Tuukka Tuutti

Pojat 10Pojat 10

Ylärivi vas. Ada Kauppila, Sade Luttinen, Miia Minkkinen, Helmi Sareskorpi.
Alarivi vas. Eveliina Simola, Enna Kauppila, Henni Hakulinen, Minea Hendriks,  
Tarina Viljakainen, Erkki Muranen.

Ylärivi vas. Tuuli Kriktilä, Elena Kalinskaja, Malin Kallio, Kiia Boman, Erkki Muranen
Alarivi vas. Jade Iirola, Minea Urpalainen, Jessiina Tynkkynen, Marianne Junkkari,  
Alisa Keisa, Tessa Suni

Tytöt 06-07Tytöt 06-07 Tytöt 08-09Tytöt 08-09

Haminan Pallo-Kissat järjestää 31.5.–9.8. Hippo-Futisleikkikoulun 5-vuotiaille tytöille ja po-
jille. Tapahtumat järjestetään Haminan urheilukentän juniorinurmikentällä keskiviikkoisin 
kello 17.15–18.00. Futisleikkikoulun hinta on 60 €/pelaaja. Osallistumismaksu kattaa ohja-
tun toiminnan, jalkapallon, seurapaidan ja vakuutuksen. 
ILMOITTAUTUMINEN osoitteessa www.hapk.fi/futisleikkikoulu/pelaajaksi tai seuran toimis-
toon. Ilmoittautua voi myös ensimmäisissä harjoituksissa 31.5.2018 ja mukaan pääsee kyl-
lä myöhemminkin!
Lisätiedustelut: Tiina Kaitainen puh. 040 032 6179 tai tiina.kaitainen@pp.inet.fi

Haminan Pallo-Kissojen perinteinen KSO-Nappulaliiga eli jalkapallokoulu 6-8-vuotiaille ty-
töille ja pojille alkaa torstaina 31.5. KSO-Nappulaliigassa on kaksi tapahtumaa viikossa: har-
joitukset maanantaisin kello 17–18 ja pelit torstaisin Haminan urheilukentän juniorinurmella 
kello 17–19. Poikien kentät ovat Haminan urheilukenttä ja Ruissalon urheilukeskuksen nur-
mikenttä. Haminan urheilukentällä on koko kaupungin tytöille tarkoitettu tyttöjoukkue, jo-
ka harjoittelee ja pelaa pelinsä Haminan urheilukentällä. KSO-Nappulaliiga päättyy 9.8.2018 
pelattavaan lopputurnaukseen, valokuvaukseen sekä mitalienjakoon. Osallistumismaksu on 
80 euroa/pelaaja. Osallistumismaksulla saa ohjatun harrastuksen, seurapaidan, jalkapallon, 
pelipassin ja vakuutuksen.
Ilmoittautumiset osoitteessa www.hapk.fi/nappulaliiga/pelaajaksi  tai seuran toimistoon. Il-
moittautua voi myös ensimmäisissä harjoituksissa omalla kentällään. Mukaan pääsee kyl-
lä myöhemminkin!
Lisätiedustelut: Tiina Kaitainen puh. 040 032 6179 tai tiina.kaitainen@pp.inet.fi
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HIPPO-ESKARIFUTIS 2018HIPPO-ESKARIFUTIS 2018
oli jälleen menestys!

Aseman eskariAseman eskari

PyhältöPyhältö

HusulaHusula

Uusi-SummaUusi-Summa

EsikkoEsikkoNeuvotonNeuvoton

Haminan Pallo-Kissojen vuotuisesti kevääl-
lä järjestämä Eskariliiga -tapahtuma pelat-
tiin keskiviikkona 9.5.2018 Haminan liikun-
tahallilla.

Paikalla olivat totuttuun tapaan lähestul-
koon kaikki Haminan alueen esikoulut ja sen 
seurauksena pelaajamääräkin oli taas ker-
ran komeaa luettavaa – 153 iloista ja inno-
kasta palloilijaa.

Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua, 
kun eskarijoukkueet kirmasivat ”valmen-
nustiimiensä” ohjeistamana viisi vas-
taan viisi –peleissä kentän päästä pää-
hän Hippo-kaksikon kannustaes-
sa.

Kahdella kentällä pelat-
tujen otteluiden ohjaajina 
toimivat ansiokkaasti Pal-
lo-Kissojen juniorijouk-
kueiden pelaajat.

Kolmen pelikierroksen jälkeen jokaisen 
eskarifutis 2018 –tapahtumaan osallistu-
neen pelaajan kaulaan ripustettiin Pallo-Kis-
sojen jalkapallomitalit.

Pallo-Kissat esittää lämpimät kiitokset 
kaikille mukana olleille eskarilaisille sekä jo-
kaisen joukkueen ”valmennustiimille” iloi-
sesta ja menestyksekkäästä tapahtumasta.

Samalla toivotamme kaikki eskarilaiset 
tervetulleiksi mukaan Pallo-Kisso-
jen jalkapallokouluun – torstaina 
31.5. Haminan keskusurheiluken-

tällä kello 17:00 alkavaan  kesän 
2018 KSO-Nappulaliigaan!

Linnoitus2Linnoitus2

Linnoitus1Linnoitus1
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HIPPO-ESKARIFUTIS 2018
Pallo-Kissojen juniorimaa-
livahdeille on tarjolla mak-
suton maalivahtikoulu ym-
päri vuoden. Maalivahti-
kouluun ovat tervetulleita 
seuran joukkueiden maali-
vahdit iästä ja osaamises-
ta riippumatta sekä kaik-
ki maalivahtipelaamisesta 
kiinnostuneet. Koulun val-
mentajina toimii ainakin Tii-
na Kaitainen ja Mikko Halli-
vuo avustajineen. 

Maalivahtivalmennusta

Hamina-T railer K y
0400 676 427

ITÄVÄYLÄN
APTEEKKI
Puh. 05 345 5120

Av. ma-pe 8.30–18.00, la 9–14

– HELPPO TULLA LÄHELTÄ JA KAUKAA –

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Puh. (05) 3454 025

TORIPÖRSSI OY
Hamina

Haminan Pallokissojen uu-
simmat joukkueet P10 & 
P11 perustettiin vuoden 
2017 lopulla. Joukkueissa 
on yhteensä n. 20 innokas-
ta ja iloista eskarilaista se-
kä ekaluokkalaista. Pääosa 
on aloittanut futisuransa jo 
nappulaliigasta.

Joukkueiden johtajana toi-
mii Antti Takanen, joka hoi-
taa kentän ulkopuolista toi-
mintaa. Kentällä valmenta-
massa ovat Tuukka Tuutti ja 
Ari Schulz. Lisäksi heillä on 
apunaan muutama entinen 
kissa juniori. Harjoitukset 
aloitettiin marraskuun lo-
pulla ja niitä pidettiin talven 
läpi 3 kertaa viikossa.

Muutamat harjoituspelit-
kin on jo käyty pelaamas-
sa harjoittelun ohessa. Van-
hempaa HaPKin P09 jouk-
kuetta vastaan pelattiin pari 
kertaa sekä samoin Karhu-
lan Peli Karhuja vastaan.

Ensimmäinen turnaus 
pojilla oli Lappeenrannas-
sa 29.4. Sää oli koko iltapäi-
vän sateinen ja hieman vii-
leä, mutta se ei näitä nuo-
ria haitannut. Pojilla oli hyvä 

Varustevaatimuksena on 
maalivahdin hanskat ja oma 
pallo sekä vaatetuksena 
mv-harkkoihin sopiva suo-
jaava asu. 

Harjoitukset järjestetään 
aina taitotason mukaisesti 
eli kartoitetaan mikä on val-
mennuksen tarpeen taso ja 
edetään yksilöllisesti. 

HaPK P10 & P11
yhteishenki ja taisteluilme 
päällä koko turnauksen.

Kesällä molemmat jouk-
kueet osallistuvat Maire-lii-
gaan. Ne alkavat toukokuun 
puolesta välistä ja niitä pela-
taan aina loppu syksyyn asti. 
Vastaan siellä asettuu jouk-
kueita lähi alueilta (Kotka/
Kouvola).

Joukkueisiin mahtuu vielä 
hienosti mukaan, eli jos jal-
kapallo kiinnostaa ja omaat 
reippaan mielen, niin tule ih-
meessä meidän mukaan. 

Harjoitusajat:

MA 17:30 - 19:00,  
Ruissalon nurmikenttä

KE 17:30 - 19:00,  
Ruissalon nurmikenttä

PE 17:30 - 19:00,  
Husulan Urheilukenttä

Lisätietoja:  
Antti Takanen,  
email: takanen.antti@
gmail.com,  
puh. 050 322 9956

Maalivahtiharjoituksis-
sa tutustuu seuran mui-
hin maalivahteihin ja pääs-
tään ryhmänä  tekemään 
pelkästään maalivahdeil-
le suunniteltuja harjoituksia 
-  maalivahtien harjoittelu 
on monesti aika yksinäistä 
puurtamista.

Jos maalivahtiharkat kiin-
nostaa, niin liity nimen-

huudossa ryhmään https://
hapk-maalivahtivalmennus.
nimenhuuto.com/public_
join tai pirauttele Tiinalle, p. 
0400326179

Tule rohkeasti mukaan! 
Nähdään kentällä! Kesän 
harjoitusvuorot vielä hiukan 
avoinna, mutta kaikki sel-
viää tuolta nimenhuudosta.
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Riitta Kylmälä, Isoympyräkatu 9
Puh. 05- 344 014

SÄHKÖRYHMÄ
MUUKKA OY

WWW.MUUKKA.FI

www.takaladonlihajakala.net
Jokelantie 34, 49400 Hamina • Puh. 040 513 1281

Avoinna:
To-Pe 11-18

nyt myös
La 10-14

ISÄNNÖINTI HILLO OY
ISA

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

S-RAUTA | S-PUUTARHA, HAMINA
Teollisuuskatu 2

ma–pe 8–18, la 8–15

Fredrikinkatu 3
PL 98

49401 HAMINA

Etelä-Kymenlaakson urhei-
luakatemian (EKA) toimin-
ta-ajatus kiteytyy lausee-
seen: ”Mahdollisuus me-
nestykseen opiskelussa ja 
urheilussa”. Tämä tarkoittaa, 
että urheiluakatemian pii-
rissä toimivat oppilaitokset 
mahdollistavat urheiluaka-
temiaan kuuluville urheili-
joille mahdollisuuden har-
joitella kouluajan puitteissa. 
Lukiolaisilla on mahdolli-
suus saada 13 lukiokurssia 
ja Ekamissa 20-24 osaamis-
pistettä, jotka kertyvät osal-
listumalla urheiluakatemi-
an järjestämiin harjoituksiin. 
Harjoittelu tapahtuu kolme-
na aamuna viikossa. Näin ol-
len urheilija saa tärkeitä har-
joituskertoja ja samalla hä-
nellä on myös mahdollisuus 
suorittaa opiskelunsa kun-
nialla läpi. Kolme vuotta sit-
ten Haminassa aloitti toi-
mintansa myös ensimmäi-
nen yläkoulun urheiluluokka 
Pappilansalmen koululla. Tä-
mä mahdollistaa haminalai-
sille nuorille 6 vuoden ur-
heilijanpolun omassa kau-
pungissa. Mielestäni tämä 
on hieno mahdollisuus, jo-
ta voisimme yhdessä vielä 
voimakkaammin tuoda esiin 
Haminan vetovoimaisuuden 
lisääjänä. Kuudessa vuo-
dessa nuorella urheilijalla on 
mahdollisuus osallistua noin 
350 urheiluakatemian orga-
nisoimaan harjoitukseen. 
Tulevaisuudessa on tavoit-
teena vielä entisestään li-
sätä harjoitusmääriä erityi-
sesti Pappilansalmen ur-
heiluluokkien osalta. Tämän 

Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia

mahdollistaa Etelä-Kymen-
laakson urheiluakatemian 
kasvaneet resurssit. 

Urheiluakatemian toi-
minta ei olisi mahdollis-
ta ilman paikallisten seu-
rojen kanssa tehtävää yh-
teistyötä. Jo usean vuoden 
ajan Etelä-Kymenlaakson 
urheiluakatemia ja Hami-
nan Pallo-Kissat ovat teh-
neet erinomaista yhteis-
työtä. Viimeiset vuodet ur-
heiluakatemian Haminan 
jalkapallovalmennukses-
ta ovat vastanneet HaPK:s-
ta tutut valmentajat Sami 
Sahala ja Ari Mäenpää. Ur-
heiluakatemiassa tehtävä 
harjoittelu tukee erinomai-
sesti seurajoukkueessa ta-
pahtuvaa harjoittelua. Par-

haimmillaan nuoripelaaja 
pääsee kehittämään hänelle 
henkilökohtaisesti tärkeitä 
ominaisuuksia. Hänellä on 
myös mahdollisuus lajihar-
joittelun lisäksi osallistua ns. 
yleisvalmennusharjoituksiin, 
jossa hän voi kehittää esim. 
nopeutta, voimaa tai kestä-
vyyttä.

EKAn toiminta on muu-
takin kuin aamuharjoitte-
lua. Tämän lukuvuoden uu-
tuuksina olivat urheilijoille 
tarkoitetut urheiluvammo-
jen ennaltaehkäisystä pide-
tyt luennot ja urheiluakate-
mian valmentajille järjestet-
ty liikuntafysiologian kurssi 
Kaakkois-Suomen ammat-
tikorkeakoulussa. Urhei-
luakatemia huomioi myös 

nuoren urheilijan tärkeim-
mät tukijoukot, eli vanhem-
mat. EKA aloitti maaliskuus-
sa Vanhempien valmennus-
oppi -koulutuksen, johonka 
on ilmoittautunut 225 van-
hempaa. Koulutukseen kuu-
luu 6 luentoa vuoden 2018 
aikana. Aiheina on mm. las-
ten ja nuorten voimaharjoit-
telu, mitä on lahjakkuus, le-
von ja ravinnon merkitys 
nuorella urheilijalla. Tule-
vaisuudessa koulutusta tul-
laan järjestämään urheilu-
luokkalaisten vanhemmille. 
EKA järjestää vuosittain eri-
laisia seminaareja Etelä-Ky-
menlaaksossa, johonka me 
pyrimme saamaan Suomen 
huippuosaajia. Viime vuo-
den marraskuussa EKA jär-
jesti 25. toimintavuoden 

kunniaksi valmennussemi-
naarin, jossa luennoitsijoina 
olivat Kihun johtaja Sami Ka-
laja, huippu-uimavalmentaja 
Marko Malvela ja henkisen-
valmennuksen expertti Mat-
ti Henttinen. Kaikki EKAn 
järjestävät seminaarit eivät 
aina liity valmennukseen. 
Hyvänä esimerkkinä on 
muutama vuosi sitten pi-
detyt urheilulääketieteenil-
lat, jotka vetivät molemmil-
la kerroilla salit täyteen. Näi-
hin koulutuksiin osallistui 
urheilijoiden ja valmentajien 
lisäksi paikallisia lääkärei-
tä, naprapaatteja, fysiotera-
peutteja, kuntosalienohjaa-
jia, sekä tavallisia liikkujia ja 
urheilijoiden vanhempia. Eli 
urheiluakatemia ei ole mi-
kään salaseura, vaan sen 

toiminnasta hyötyvät kaikki 
kuntalaiset.  

EKA on myös aktiivises-
ti ajanut valmentajien vä-
listä yhteistyötä lajirajoja 
rikkoen. Mielestämme pie-
nen alueen mahdollisuus 
on pärjätä isompien joukos-
sa ainoastaan laadukkaalla 
yhteistyöllä. EKA koordinoi 
säännöllisesti valmentaja-
verkoston tapaamisia, jo-
ka kokoaa alueen valmenta-
jia yhteen keskustelemaan 
valmennuksesta ja verkos-
toitumaan. Myös seuro-
jen johdolle on jo vuodes-
ta 2015 asti toiminuti seu-
raverkosto. Seuraverkoston 
tarkoituksena on koota yh-
teen seurojen hallitusten jä-
seniä pohtimaan, mitenkä 
seurat voivat tiivistää yh-
teistyötä ja näin saada pie-
net resurssit paremmin toi-
mimaan. Kaikkien seurojen 
päämäärä kuitenkin on saa-
da ihmiset liikkumaan ja ur-
heilemaan aktiivisesti. 

Etelä-Kymenlaakson ur-
heiluakatemian puoles-
ta toivotan kaikille HaPK:n 
toiminnassa oleville erittäin 
hyvää alkanutta jalkapallo-
kautta.

Terveisin,
Jiri Auranen

Toiminnanjohtaja 
Etelä-Kymenlaakson  

urheiluakatemia
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Joukkuekohtaiset palkinnot

HaPK:n kauden 2017 palkitut juniorit

Vasemmalta Aaro Lappi, Oona Kelkka, Sisu Hakulinen, Jiri Pakkanen, Suvi Satama, Ellan Arpiainen ja Benjamin Tasa.

Kauden päättäjäisissä palkitut juniorit.

· KULTAMERKKI
Ellan Arpiainen 
(piirin mestaruus)
Onni Kirkkopelto
Sisu Hakulinen
Konsta Koskimies
Patrik Härkönen
Nicolas Hölsä
Rasmus Kaitainen

Tuukka Laaksonen
· HOPEAMERKKI
Henni Hakulinen
Enna Kauppila
Daniel Schulz
Sampo Vierikko
· PRONSSIMERKKI
Oona Kelkka
Silja Roimola

Matilda Suurnäkki
Heta Anttila
Vertti Hallberg
Jermu Harju
Ada Kauppila
Pyry Seppälä

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN TAITOKILPAILUISSA PALKITUT

SEURAN TAITOKILPAILUIDEN PALKITUT
· KULTAMERKKI
Benjamin Tasa
Ellan Arpiainen
Sisu Hakulinen
Patrik Härkönen
Konsta Koskimies
· HOPEAMERKKI
Jermu Harju
Ada Kauppila
Henni Hakulinen
Daniel Schulz
Rasmus Kaitainen
Toivo Nätkinniemi

Tuukka Laaksonen
Nicolas Hölsä
Dani Pasi 
Aleksi Hämäläinen
Aapeli Koistinen
· PRONSSIMERKKI
Aki Pohjankoski
Olli Kokkonen
Maiju Tarvonen
Silja Roimola
Oona Kelkka
Saara Haikala
Heta Anttila

Matilda Suurnäkki
Mona Sarnikorpi
Aatu Heiskanen
Vertti Hallberg
Veikka Hartikainen
Minea Hendriks
Enna Kauppila
Eerika Mattila
Jaakko Kauppinen
Sampo Vierikko
Pyry Seppälä

Piirisarjan mestarijouk-
kue – HaPK P03  
 
Mikael Bolouev 
Juho Erkkilä 
Veikka Jauhiainen 
Tatu Kaitainen 
Tuukka Karpale 
Olli Kokkonen 
Juuso Koskimies 
Aaro Lappi 
Tomi Lenkkeri 
Aki Pohjankoski 
Lassi Pohjankoski 
Eero Rantala 
Lassi Sakki 
Jimi Salonen 
Elmeri Sillanpää  
Oskari Sillanpää 
Taavi Suutari 
Antti Takala 
Benjamin Tasa 
Petrus Tasa 
Atte Wilen
 
Joukkueen päävalmen-
tajana toimi Mika Sillan-
pää, valmentajina Mika 
Kokkonen ja Tiina Kai-
tainen,  
joukkueenjohtajana 
Kimmo Jauhiainen ja 
huoltajana Vesa Pohjan-
koski.

Piirisarjan pronssimitali-
joukkue – HaPK T05 
 
Ellan Arpiainen 
Heta Anttila 
Heini Enberg 
Saara Haikala 
Lilja Harjumaaskola 
Jenni Kankkunen 
Oona Kelkka 
Selja Kivekäs 
Iina Kujala 
Sanni Lehtola 
Klaara Malinen 
Silja Roimola 
Mona Sarnikorpi 
Matilda Suurnäkki 
Maiju Tervo 
Lumi Tähtinen
 
Joukkueen valmentaja-
na toimi Mikko Hietala, 
joukkueenjohtajana Mi-
ka Anttila ja huoltajana  
Minna Harjumaaskola.

PIIRISARJAN MITALIT

Kehittynein Juniori Aaro Lappi (P04)
Tyttö-junioritykki Oona Kelkka (T05)
 57 maalia
Poika-junioritykki Sisu Hakulinen (P07)
 58 maalia

Seuran positiivisin pelaaja Jiri Pakkanen (P04)
Juniori taistelija  Suvi Satama (T04)
Paras tyttöjuniori  Ellan Arpiainen (T05)
Paras poikajuniori  Benjamin Tasa (P03)

SEURAN PALKITUT PELAAJAT

Teollisuuskatu 4, Hamina 
puh. (05) 344 8700

KESTOPUU-
MYYNTI

JOUKKUE TSEMPPARI FAIR PLAY PELAAJA KEHITTYNEIN JUNIORI TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
Tytöt 08/09 Malin Kallio Jade Iirola Tessa Suni Marianne Junkkari
Pojat 09 Tuukka Laaksonen Erik Sohlman Patrik Härkönen Daniel Schulz
Pojat 08 Roope Joukainen Samu Palonen Toivo Natkinniemi Sisu Hakulinen
Pojat 07 Jere Hakala Vilho Siljander Väinö Turklin Sami Hietanen
JOUKKUE PARAS PELAAJA FAIR PLAY PELAAJA KEHITTYNEIN JUNIORI TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
Tytöt 06-07 Ada Kauppila Helmi Sareskorpi Sade Luttinen Elena Kalinskaja
Pojat 06 Jermu Harju Veikka Hartikainen Samu Korjus Vertti Hallberg
Tytöt 04-05 Oona Kelkka Mona Sarnikorpi Maiju Tervo Maiju Tarvonen
Pojat 05 Onni Ceder Elias Starck Viljami Liikkanen Eino Lappi
Pojat 04 Joona Hiukka Valtteri Heikkilä Juuso Hartikainen Aaro Lappi
Pojat 03 Olli Kokkonen Veikka Jauhiainen Tomi Lenkkeri Jimi Salonen
Pojat 01-02 Onni Kemppi Matias Junkkari Eero Soikkeli Viljami Suurnäkki


