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Haminan Pallo-Kissojen perinteinen KSO-Nappulaliiga eli jalkapallokoulu 6-8-vuotiaille tytöille ja pojille sekä Hippo- Futisleikkikoulu 
4-5-vuotialille tytöille ja pojille alkaa Haminan Urheilukentällä (os. Rauhankatu 11, 49400 Hamina) keskiviikkona 22.5.2019 ja  
päättyy keskiviikkona 14.8.2019. Mukaan harjoituksiin voi liittyä myös varsinaisen aloituspäivän jälkeen kesän aikana.

Harjoitukset ovat joka viikko maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17 – 18 (pl. 7.8.-19). Yhteensä harjoituskertoja on 24. Osallistujien  
määrästä ja asuinpaikasta riippuen on mahdollista, että harjoitusryhmiä muodostetaan myös muille Haminan alueen kentille.

 KSO-nappulaliigaan ja Hippo-Futisleikkikouluun ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla hapktoimisto@gmail.com.  
 Ilmoittautumiseen/rekisteröintiin liittyen tulee ilmoittaa lapsen nimi, syntymäaika, kotiosoite sekä huoltajan  
 yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköposti). Ilmoittautua voi myös ensimmäisissä harjoituksissa 22.5.2019  
  tai myöhemminkin kokeilukerran jälkeen.

  Liigan ja koulun osallistumismaksu on 70 €, joka sisältää HaPK:n hankkiman pakollisen pelipassin ja vakuutuksen,   
  paidan, pallon ja ohjatun valmennuksen. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä nappulaliigan  
  tilille FI89 5506 0020 0373 11 (maksuun viitteeksi lapsen nimi / kesä19).

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

 Tervetuloa kaikki lapset mukavan kesäharrastuksen pariin iloisessa joukossamme !! 

-NAPPULALIIGA 2019
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Julkaisija
Haminan Pallo-Kissat 
Painosmäärä
11 000 kpl
Painopaikka
Lehtisepät Oy, 
Tuusulan paino
Jakelu 
Jakelusuora Oy
Sivunvalmistus
Anu Kaukiainen

SEURAN TOIMISTO
Kaarlonkatu 3

49400 Hamina
Puh. 040 706 0846

hapktoimisto@gmail.com

Haminan Palloiluhalli Oy
Karjakatu 26

49400 Hamina

Seuran puheenjohtajan tervehdys

Haminan Pallo-Kissat ry. 

Teollisuuskatu 10 a, 49400 Hamina

OLEMME MYÖS AUTOASI -KORJAAMO

Huolto 05 344 6700
Varaosat  05 344 7700
Avoinna ark. 7.30–17.00
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PIHAPUIDEN KAADOT
PENSASAITOJEN LEIKKAUKSET
POLTTOPUUN TEKO
KANTOJYRSINNÄT
Hamina-Kotka
Metsä- ja pihapalvelu Heikki Hokkanen
Puh. 040 565 8284
www.metsapihahokkanen.fi

Teollisuuskatu 4, Hamina 
puh. (05) 344 8700

KESTOPUU-
MYYNTI

Teollisuuskatu 4, Hamina 
puh. (05) 344 8700

KESTOPUU-
MYYNTI

Teollisuuskatu 4, Hamina 
puh. (05) 344 8700

KESTOPUU-
MYYNTI

Teollisuuskatu 4, Hamina 
puh. (05) 344 8700

KESTOPUU-
MYYNTI

-ALL ABOUT BOATING SINCE 1973-
J. PURHO OY

S-RAUTA | S-PUUTARHA, HAMINA
Teollisuuskatu 2

ma–pe 8–18, la 8–15

Riitta Kylmälä, Isoympyräkatu 9
Puh. 05- 344 014

Haminan Pallo-Kissojen jalkapallokausi on jälleen saatu käynnistettyä myös 
virallisten kesäkauden sarjaotteluiden myötä. Aivan aluksi haluankin toivot-
taa kaikille joukkueidemme toiminnassa mukana oleville lapsille, nuorille se-
kä taustalla pyyteettömästi ahertaville aikuisille onnistunutta ja elämyksel-
listä jalkapallokesää. 

Seuran puheenjohtajana olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan seura-
toiminnan arkea. Tehdystä työstä saavutettuja onnistumisen ja ilon hetkiä, 
haasteita, erilaisten mielipiteiden kirjoa ja saatuja kiitoksia sekä arvostelua-
kin. Oman mausteensa on tuonut Hamina-Kotka alueen junioriseurojen tu-
levaisuuden yhteistoiminnan suunnittelu, johon palaan lehdessä myöhem-
pänä.  Erilaiset askareet ovat ajoittain pitäneet puheenjohtajan kiireisenäkin, 
mutta kaikista tehtävistä on selvitty ilman suurempia ongelmia. Iso kiitos 
tästä lankeaa seuramme aktiiviselle ja tarmokkaalle hallitukselle. 

Laatiessani seuramme kauden 2018 toimintakertomusta pysähdyin poh-
timaan muutamia lukuja ja niiden merkityksiä, vaikkakin asioiden arvotta-
minen nykyaikana tuntuu liikaakin perustuvan erilaisiin mittareihin ja tilas-
toihin. HaPK:n juniorijoukkueissa, KSO-nappulaliigassa ja Hippo-futisleik-
kikoulussa oli viime vuonna mukana yhteensä 327 pelaajaa ja 61 taustalla 
vaikuttavaa aikuista. Harjoitustapahtumia toteutettiin lähes 1400 ja lisäk-
si juniorijoukkueemme pelasivat yhteensä noin 650 ottelua. Jos osallistu-
jamäärän kertoimena käyttää keskiarvolukua 15 saadaan tuloksi valtava 
määrä sydämmien sykettä ja liikkumisen iloa - merkittävä saavutus lasten 
liikunnan, terveiden elintapojen sekä tänä päivänä erit-
täin tärkeän yhteisöllisyyden hyväksi. Haminan alueen 
kannalta ei voi myöskään millään muotoa väheksyä 
seuramme vaikuttavuutta Elinvoimaisen - Vetovoimaisen 
- Kohtaamisten Haminan - lähettiläinä. Arvioni mukaan 
HaPK:n järjestämissä kotiotteluissa vieraili ulkopaik-
kakuntalaisia pelaajia yhteensä noin 4000 ja joukkuei-
den taustalla vaikuttavia aikuisia ja omaisia noin 1000. 
Vastaavasti vierasotteluissa ympäri Suomea Pallo-Kis-
sojen pelaajat lisäsivät kotiseutunsa tunnettavuutta ja 
positiivista kuvaa. 

Edellä kuvattujen lukujen saavuttaminen on edellyt-
tänyt valtavan ajallisen panoksen joukkueiden toimi-
henkilöiltä ja pelaajien vanhemmilta/huoltajilta. Lisäk-
si tässä lehdessä esillä olevien ja muiden taloudellisten 
tukijoidemme apu on ollut ja on jatkossa aivan ratkai-

sevassa asemassa. Vilpitön kiitos teille kaikille. Ilman työtänne ja panostan-
ne ei nykymuotoisen laadukkaan seuratoiminnan ylläpitäminen olisi mah-
dollista.     

Haminan Pallo-Kissojen silmin tarkasteltuna näkymä tulevaisuuteen 
näyttää valoisalta, toki haasteitakin riittää ratkottavaksi. 

Haminan kaupungin panostus Ruissalon alueen liikuntapaikkojen kehit-
tämiseen ja mm. tekonurmikentän perusparannus kesän 2019 aikana on 
otettu Pallo-Kissoissa suurella ilolla vastaan. Hamina ei enää jatkossa ole 
2000-luvun jalkapalloperheen kummajainen. Lisäksi tekonurmikentän hyö-
ty koulujen ja kuntalaisten houkuttelevana lähiliikuntapaikkana sekä usei-
den ulkoliikuntalajien harrastamisessa on kiistaton. 

Kilpailullisesti tarkasteltuna on monella seuramme juniorijoukkueel-
la mahdollisuus saavuttavaa kauden 2019 otteluissa/turnauksissa erin-
omaista menestystä. Lisäksi on mielenkiintoista seurata haminalaisten ja 
kissa-taustaisten yksittäisten pelaajien edesottamuksia ja saavutuksia ke-
sän aikana.

Tulevaisuuden haasteiden osalta nousee esille kolme kysymystä. Ensin-
näkin mikä on alueen seurojen ja muiden lasten harrastuksien parissa työs-
kentelevien yhdistyksien kyky rakentavaan sekä kompromissihakuiseen yh-
teistoimintaan pienenevien ikäluokkien ja harrastajien määrän laskiessa ? 

Millä tavoin harrastamisen kustannukset pystytään pitämään edelleen 
kohtuullisina toiminnan laatuvaatimuksien kasvaessa ja talkootyön sekä si-

toutuneisuuden samanaikaisesti vähentyessä ? 
Mikä on Pallo-Kissojen rakennuttaman sekä ylläpitä-

män Haminan Palloiluhallin merkitys ja tärkeys hami-
nalaisten liikuntapaikkana ja miten liikuntapaikan ole-
massaolo turvataan ?       

Kaikkiin edellä kuvattuihin haasteisiin on Pallo-Kisso-
jen arvion mukaan ratkaisut löydettävissä rakentavalla 
ja rationaalisella yhteistyöllä.  

Haminan Pallo-Kissojen puolesta haluan lopuksi toi-
vottaa kaikille lehtemme lukijoille, tukijoillemme, jalka-
pallon ystäville sekä muiden seurojen urheiluväelle au-
rinkoista ja menestyksekästä kesää. 

Mika Haikala
Haminan Pallokissat puheenjohtaja

SÄHKÖRYHMÄ
MUUKKA OY

WWW.MUUKKA.FI
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KULJETAMME SUOMEN
JALKAPALLOPERHETTÄ .

Volkswagen Center
Kotka

Jos lapselta tai nuorelta ky-
syy, mikä jalkapallossa on 
kivaa, niin vastaus on lähes 
100 %:sti kaikilla – pelaami-
nen. Miten lähiaikuiset, seu-
ratoimijat, joukkueet, seu-
rat ja lajiliitot ymmärtävät 
tämän viestin. Yksi tulkinta 
on luettavissa Tommi Kin-
nusen kolumnista: Nuo-
risourheilu tappaa liikun-
nan ilon – “Vain treeniä ja 
koulua, muuta ei enää ole” 
(nuorisourheilu, 14.1.2018 
klo 08:05, https://yle.fi/uu-
tiset/3-10020597).  Toinen 
näkemys löytyy valtioneu-
voston teettämästä tutki-
muksesta: Yhdenvertaiset 
mahdollisuudet harrastaa 
-painopisteenä harrastami-
sen hinta(http://urn.fi/UR-
N:ISBN:978-952-263-407-8). 
Harrastamisen lopettami-
nen tai aloittamatta jättä-
minen harrastamisen kor-
keiden kustannusten vuok-
si vauhdittaa osaltaan 
terveys- ja hyvinvointiero-
jen kasvua ja liikunnallises-
ta elämäntavasta syrjäyty-

Tasapainosta ja rentoudesta syntyy voittoja!

Poikien harjoitteluun on aina kuulunut kokeilla muutakin 
kuin jalkapalloa, esimerkiksi kuntonyrkkeilyä oheisharjoit-
teluna talvikaudelta. Pelisäännöissä ja kaikessa on kannus-
tettu harrastamaan muutakin kuin jalkapalloa.

Näkökulmia ja haasteita ajassa:

Liikkumattomuus ja kilpaurheilu! 
mistä. Tutkimuksia tulkinto-
jen taustoilta löytyy paljon. 
Tiedetään, että terveysme-
not ovat kasvaneet ja nuor-
ten oireilu on lisääntynyt. 

Jos nuorista jalkapallon 
pelaaminen on kivaa, niin 
tarjoammeko sitä kaikille. 
Tutkimusten valossa em-
me, vain ne pelaavat lopul-
ta, jotka tuovat menestys-
tä hetkessä ja joilla on va-
raa. Puitteet on rakennettu 
näin. Jos kansakunnan liik-
kumattomuudesta synty-
vistä sairauksista, sekä yh-
teisöstä putoamisesta ai-
heutuvien kustannusten 
pienentämiseksi on oleel-
lista saada nuoret omaksu-
maan liikunnalliset elämän-
tavat, niin toimimmeko näin. 
Tutkimukset kertovat karus-
ti, emme!

Terve sielu asuu tervees-
sä ruumiissa. Jokainen, joka 
on hyvässä kunnossa tietää 
omakohtaisesti miten vir-
keästi jaksaa arjen asioita 

reippaasti toimittaa. Stres-
sin sieto on parempi, eikä 
sairauspäiviä paljon ole. Hy-
vässä kunnossa liikkuminen 
tuntuu hyvältä ja se vahvis-
taa liikkumista. Liikunta yh-
distää ja sosiaalinen kanssa-
käyminen lisääntyy, jonka on 
todettu olevan yksi onnelli-
sen elämän peruskiviä. Syk-
li on itseään ruokkiva. Kan-
nattaako nuorisoliikunnan 
tuloksissa painottaa urhei-
lumenestystä vaiko kansan-
terveyttä? Terve kansakunta 
”tuottaa” huippu-urheilijoita 
todennäköisemmin parem-
min kuin huonosti voiva – 
voisiko olla perää. 

Nuorisotutkijoiden mu-
kaan suomalainen järjes-
telmä ei tue kansanterveyt-
tä eikä kehitä huippuja. Tut-
kimusten mukaan huippuja 
syntyy, kun lapsi erikoistuu 
lajiin myöhään, aikaisin-
taan noin 12-vuotiaana, sil-
lä silloin lapsilla ja nuorilla 
on mahdollisuus harrastaa 
useita lajeja ja ei-ohjattua 
liikkumista huomattavasti 
enemmän kuin ohjattua har-
joittelua.  (nuorisourheilu, 
14.1.2018 klo 08:05, https://
yle.fi/uutiset/3-10020597). 
Onko kyse enemmän ilos-
ta nauttia ja tehdä, kuin me-
nestyä. Nuoret lapset hake-
vat ensisijaisesti vanhem-
pien hyväksyntää. Liikunta 
on hetken riemullista teke-
mistä, tulos ei kauan jaksa 
vaivata. Autonomia ja ha-
lu hakea omia rajoja syn-
tyy vasta noin 15 vuotiaana, 
yläasteiässä. Miten ruokim-
me polkua tähän.

Kannattaisiko Suomen 
kiinnittää enemmän huo-
miota liikuntamahdollisuuk-

siin ja vähemmän urheiluun? 
Kun yhä useampi liikkuisi 
ilon, nautinnon ja terveyden 
vuoksi, siitä laajasta joukos-
ta myös nousisi myös nii-
tä huippuja. (nuorisourheilu, 
14.1.2018 klo 08:05, https://
yle.fi/uutiset/3-10020597). 

Voittaminen on mielenti-
la. Kyse on paljolti liikunnan 
ilon kautta syntyvästä ren-
toudesta ja itseluottamuk-
sesta. Tässä hetkessä näkee 
paljon väkisin puristamista 
liian varhain. Joukkueet lo-
pettavat jopa ikävaihees-
sa 13 v. ja alle, vaikka täs-
sä vaiheessa vasta pitäisi 
alkaa enemmän lajiin kes-
kittymään. Kokonaisuus ra-
kennetaan ajatukselle: hyvä 
valmennus on, että valitsee 
”parhaat” pelaajat ja har-
joittaa/peluuttaa vain näitä 
huomioimatta kokonaisuut-
ta. Olisiko iloinen kansan- ja 
kilpailu-urheilu jotenkin yh-
distettävissä. 

Väittäisin kyllä. Kuten 
edeltä rivien välistä voi lu-
kea, niin tekemällä jo var-
hain herkkyyskausiin liitty-
vää monipuolista liikuntaa 
ilman pakonomaista suorit-
tamista luodaan pohjaa sa-
malla iloiselle yksilöstä it-
sestään lähtevälle haasta-
miselle, joka on edellytys 
huippusuoritukseen. Kyse 
on pitkälti järjestelmän nä-
kemyksellisyydestä ja kärsi-
vällisyydestä. Suomen malli 
tulee olla erilainen kuin mui-
den maiden. Meidän lähtö-
kohdat ovat erilaiset.

HAPK P06 on yrittänyt 
ymmärtää alueen nuoria ja 
aikaa, sekä tutkimustulok-
sia. Toiminta pienillä pelaa-
jamäärillä ja resursseilla on 
yritetty kaikessa tekemi-
sessä ja kommunikaatiossa 
vapauttaa painottamalla ke-
hittävää ajattelua. Nähdään 
kaikessa/kaikissa mahdolli-
suuksia, keskitytään omien 

rajojen laajentamiseen rau-
hassa positiivisesti hyväk-
syen. Tämä ajatus on ohjan-
nut valmennuksellisen toi-
minnan pelaajalähtöiseksi 
ja huomio kiinnittyy enem-
mänkin oppimiseen sekä 
oppimisympäristön luomi-
seen. Pelaajat opiskelevat 
itseään ja lajia omista läh-
tökohdistaan ja kaikki mah-
tuvat mukaan. Erot voivat 
olla suuriakin mutta se ei 
haittaa. Samalla on mahdol-
lisuus tarjota harrastetason 
liikuntaa ja seurojen yli ta-
pahtuvan yhteistyön kautta 
kilpailullisempaa tekemistä. 
Valmennus on lähtökohtai-
sesti pelaajia varten. 

Hauskuus elämässä on 
yhdessä tekeminen, loppu-
tuloksella ei aina ole niin vä-
liä!

Petri Harju,  
päävalmentaja, Hapk P06

TORIPÖRSSI OY
Hamina

Palveleva apteekki Haminan torin laidalla

Haminan I Keskus-Apteekki
Satamakatu 9, Hamina

puh. 05-3440 172

Palvelemme
ma-pe klo 8.30 - 20.00
la 8.30 - 15.00
Päivystysviikonloppuina
la 8.30 - 17.00
ja su klo 10.00 - 15.00
Päivystämme parillisen
viikon viikonloput
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Myös kuluneena talve-
na HaPK-junioreilla on ollut 
mahdollisuus kehittää yk-
silötaitoja niin maalivahti- 
kuin taitokouluissa. Osallis-
tujia on ollut vaihtelevasti, 
joskus enemmän, joskus vä-
hemmän, sanoo maalivahti-
koulun vetäjä Veli-Matti Sil-
lanpää. Koulujen tarkoitus 
seuran näkökulmasta on 
tarjota yksi lisäharjoite kai-
kille seuran jäsenille lajitai-
tojen kehittämiseen. 

Seuran puolesta olem-
me olleet erittäin tyyty-
väisiä niin Veli-Matin kuin 
myös taitokoulun vetäjän 
Riku Koivikon panokseen HaPK Edustus kotiottelut 

Haminan Urheilukentällä

HaPK:n vuosittain järjestämä riemukas jalkapallo- 
turnaus liikuttaa paikallisia työ- ja yhteisöväkeä, 

lieventää stressiä ja parantanee ilmapiiriäkin.

Firmaliigassa 
irtoaa ilo ja hiki yhtäaikaa

Ilmoittautumiset 4.7. mennessä HaPK-toimisto tai  
Aulis Huikko puh. 050 530 8242.

Firmaliiga 2019 
alkaa keskiviikkona 24.7. klo 18

Ruissalon nurmella

Joukkueen ottelupassi 150 euroa.

2019
HaPK:n maalivahti- ja taitokoulut 
pyörineet talven palloiluhallilla

talven aikana toteaa Mik-
ko Heiskanen, HaPK:n hal-
lituksesta. Ehkä kouluihin 
enemmänkin olisi innokkai-
ta pelaajia mahtunut, mut-
ta varmasti niille, jotka mu-
kana ovat olleet, on koulus-
ta ollut hyötyä tulevan kesän 
koitoksia ajatellen.

Koska jalkapallo on kesä-
laji ja joukkueilla on varmas-
ti riittävästi ohjelmaa tule-
ville kuukausille omasta ta-
kaakin, ovat nämä koulut nyt 
vetäytyneet tauolle. Pyrim-
me taas syksyllä tarjoamaan 
vastaavanlaisen mahdolli-
suuden käydä kehittämässä 
niin jalkapalloilullisia- kuin 

ke 15.5. klo 18:30 HaPK Edustus - KyPa    
ke 29.5. klo 18:30 HaPK Edustus - VirKy  
la 15.6. klo 15:00 HaPK Edustus - Ri-Pa   
ke 19.6. klo 18:30 HaPK Edustus - PeKa   
ke 3.7. klo 18:30 HaPK Edustus - Kultsu Fc  
ke 17.7. klo 18:30 HaPK Edustus - FC Peltirumpu
Huom. yleisön sisäänkäynti Villenkadun puolelta
la 27.7. klo 15:00 HaPK Edustus - Union Plaani   
su 11.8. klo 15:00 HaPK Edustus - SiU   
la 24.8. klo 15:00 HaPK Edustus - STPS   
la 31.8. klo 15:00 HaPK Edustus - Edustus IPS   
su 22.9. klo 15:00 HaPK Edustus - SavU  

Etuja, elämyksiä ja 
autoilun iloa!
Autosalpa Klubi palkitsee 
autoilun hankintojen 
keskittämisestä Autosalpaan. 
Klubilaisena saat mm.

Klubilaiseksi pääset, kun ostat Autosalvasta auton. Jäsenyys säilyy, kun 
teetät autosi vuosi- ja määräaaikaishuollot Autosalvassa.

Huollon sijaisauton
veloituksetta käyttöösi ennalta varatun 
vuosi- ja määräaikaishuollon ajaksi.

MERIKATU 6 A, 49400 HAMINA Automyynti arkisin 9–17, la 10–14
WWW.AUTOSALPA.FI  puh. 020 7799 875  
Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

Kärrynpyöriä, pallon pom-
puttelua, höpötystä, syöt-
telyä, flossausta, pienpe-
liä, kikatusta, laukomista...
jep: käynnissä on HaPK:n 
08/09 tyttöjen alkuläm-
mittely ennen varsinaisten 
treenien alkua palloiluhal-
lilla. Kolme kertaa viikossa 
treenaavien tyttöjen 15 min 
alkulämppä on vapaamuo-
toinen, koska sitten alkaa 
tiukka treeni, jossa yhdes-
sä luotujen sääntöjen mu-
kaan ei ole sijaa sooloilul-
le. Koulupäivän päälle teh-
tävä, keskittymistä vaativa 
harjoittelu vaatii tytöille en-
nen treenejä oman aikan-
sa omiin kuulumisten vaih-
toihin yms. Parhaimmillaan 
yksissä treeneissä on ollut 
18 tyttöä kahdestakymme-
nestä, joten kurinalaisuus 
ja johdonmukaisuus harjoi-
tuksissa ovat tärkeitä lähtö-
kohtia. Muita oleellisia oh-
jenuoria valmentajille ovat 
kunkin pelaajan kehitysvai-
heiden huomioiminen ja ke-
hittäminen, joukkuepelin ke-
hittäminen ja hauskan pitä-
minen. Aina ei tarvitse olla 
kivaa mutta kyllä futiksen 
parissa pitää viihtyä! Ja mo-
nen monta uutta ystävyyttä 
on meidänkin joukkueessa 
syttynyt, uusia kaverisuhtei-
ta on syntynyt vapaa-ajalle-
kin ja eri koulujen diskojakin 
ovat jotkut porukalla kiertä-
neet. Ja tämä siis monipuo-
lisen liikuntaharrastuksen 
kylkiäisenä.

HaPK T08/09 - Viihdyttävää futista 
huonompanakin päivänä

HaPK:n T08/09 erkaantui 
isommista tytöistä omak-
si joukkueekseen syksyl-
lä 2017. Kesällä 2018  pe-
lasimme Maireliigaa hyvällä 
menestyksellä tasapäises-
ti Konan, (Pekan), ja Pelti-
rummun kanssa. Enemmän-
kin joukkueita olisi sarjaan 
mahtunut. Oman hallitur-
nauksen järjestimme ke-
väällä ja Kotka cupista tuli 
sitten jo mitalitkin, kun taas 
Saimaa-turnauksessa mita-
li karkasi maalieron takia. Li-
säksi vietimme joukkuepäi-
vää hyvinvointikeskus Huu-
massa kylpien, mässäillen ja 
tietysti futista katsoen.

Reilussa vuodessa tusi-
nan pelaajan joukko on kas-

vanut kahteenkymmeneen. 
Tarkoitus on kesällä pela-
ta sekä T08 piirisarjaa koke-
neemmalla pelaajistolla et-
tä esim. Kotkan nappulalii-
gaa uudempien tulokkaiden 
kanssa. Talven 2019 tree-
nit ovat sujuneet hyvin ja jär-
jestimme onnistuneesti taas 
treenimielessä oman halli-
turnauksen. Lappeenrannas-
ta pokkasimme turnausho-
peaa ja pistäydyimme myös 
täydentämässä HaPK:n poi-
kien turnausta. Huhtikuun 
lopulla lähdimme piirisarja-
joukkueen kanssa kaksipäi-
väiseen Vierumäki-turnauk-
seen, josta saldona oli kolme 
voittoa ja tasuri viidestä pe-
listä sekä pari mukavaa päi-
vää yhdessä.  Harkkapele-

jä on myös kertynyt aiempaa 
talvea enemmän.

HaPK T08/09 tarjoaa mo-
nipuolisen urheiluharras-
tuksen kaikille oman taito-
tasonsa mukaan. Nopeutta, 
kestävyyttä, kimmoisuutta, 
koordinaatiota, joukkuepe-
liä...Futis sopii erinomaisesti 
myös tytöille, sen osoittavat 
Haminan kaikki neljä tyttö-/
naisjoukkuetta. Toivotta-
vasti saamme kasvatettua 
myös aikuisten toimijoiden 
määrää tyttöfutiksessa, jot-
ta saamme perustettua uu-
sia joukkueita ja ottaa kaikki 
halukkaat futaajat mukaan 
pelaamaan kuningasfutista.

Paavo ja Tuuli Kriktilä

myös maalivahdillisia taitoja 
palloiluhallilla kerran viikos-
sa. Kannattaa jo tässä vai-

heessa tämä mahdollisuus 
laittaa korvan taakse, vink-
kaa Heiskanen.

Tytöt harkkapelin jälkeen.
 

Tulevia Buffoneita?
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HaPK-joukkueet 2019

Joukkueen johtaja: Jarkko Savolainen
Valmentajat: Ari Schulz, Iiro Suurnäkki, Tuomas Tuukka-
nen ja Jarno Ritola

Joukkue harjoittelee kolme kertaa viikossa monipuo-
lisesti ympäri vuoden. Kesällä osallistumme Kouvolan 
alueen Maire – liigaan kahdella joukkueella (enemmän 
ja vähemmän pelanneet), jotta pystymme tarjoamaan 
jokaiselle pojalle mahdollisimman hyvin omaan taitota-
soon sopivia otteluita. Alustavasti osallistumme myös 
kahteen vierasturnaukseen kesän aikana.

Joukkueessamme on hyvä yhteishenki ja pojista onkin 
tullut hyviä kavereita myös kentän ulkopuolella. Valmen-
nus- ja johtoryhmä on sitoutunutta toimintaamme, jo-
ta tukee hienosti aktiiviset kotijoukot pelaajien taustal-
la. Otamme edelleen ilomielin vastaan myös uusia -11 ja 
-12 syntyneitä poikia kokeilemaan harrastusta ja tutus-
tumaan joukkueemme toimintaan.

P11
Denis Bykov  2
Samuel Laiho  5
Onni Silvennoinen  6
Niilo Sairanen  7
Elia Suurnäkki  8
Luka Schulz  9
Joonas Lehmonen  10
Leevi Korhonen  11
Elmeri Harju  12
Eino Pakkanen  14
Miro Aatola  15

Miko Aatola  16
Peetu Laukkarinen  17
Sampo Tuukkanen  18
Nooa Sundberg  19
Santtu Marttila  20
Jimi Ritola  21
Edvard Berkhald  25
Jesse Kasila  26
Gabriel Pitkänen  33
Jeremias Liikola  39

Toivo Nätkinniemi  3
Eemiel Hovi  4
Henry Kolsi  5
Konsta Koskimies  9
Justus Laukkarinen  10
Paavo Husu  12
Olli Tyni  13
Aapo Nätkinniemi  16
Matvei Tervo  17

P09-10

P08

Joukkueenjohtaja: Sami Vierikko
Valmentajat: Petri Härkönen, Tuukka Tuutti, Mikko Laakso-
nen, Antti Takanen, Tommi Kaitainen, Ari Schulz, Petri Hölsä

Pelaajaringissä on nyt 27 pelaajaa,joista muodostamme kaksi 
joukkuetta. Toinen osallistuu piirisarjaan ja toinen joukkue pe-
laa Maire-liigaa 8v8 pelimuodolla.
Toiminnassamme pyrimme tasapuolisuuteen eli jokaiselle pyri-
tään tarjoamaan omaa tasoaan vastaavia pelejä ja har joitteita. 
Valtaosa pojista on harjoitellut jo useamman vuo den ja osa on 
harjoitellut vasta joitakin kuukausia.
Toukokuussa toinen joukkue osallistuu Vierumäellä FC Kuusysin 
järjestämään turnaukseen ja seuraavana viikon loppuna toinen 
joukkue pelaa Tykkimäki-turnauksessa. Al ku kesällä tiedossa 
siis kovasti pelejä kaikille kun samal la alkavat sarjapelit. Syk-
syllä tarkoitus lopettaa kausi Sai maa-turnaukseen. 

Vladimir Avramov  2
Luukas Vainio  3
Väinö Sairanen  5
Vili Kouki  6
Paavo Tuutti  7
Rasmus Kaitainen  7
Daniel Schulz  9
Ron Metsola  9
Aleksi Takanen  10
Topi Suurnäkki  10
Aapeli Koistinen  12
Aleks Rudenko  13
Pyry Seppälä  15
Aleksi Ahtosalo  16

Erik Sohlman  18
Rasmus Ristola  19
Aleksi Hämäläinen  21
Jaakko Kauppinen  22
Esko Rongas  23
Nooa Huikko  25
Patrik Härkönen  26
Aleksi Kytölä  27
Sampo Vierikko  29
Tuukka Laaksonen  30
Milo Montonen  34
Nicolas Hölsä 33
Daniel Pitkänen  37

Joukkueenjohtaja: Hanna Husu
Valmentajat: Sami Hakulinen, Jani Nätkinniemi

Pelaamme piirisarjaa ja  Maireliigaa.

Turnauksia
- Gnistan kevät turnaus   
- Vierumäki turnaus
- PPJ Lauttasaari Cup
- Ankkapurha turnaus
- Helsinki Cup

Max Hämäläinen  19
Miska Dufva  20
Leevi Mielonen  21
Reima Pakkanen  23
Väinö Teikari  25
Sisu Hakulinen  29
Antton Mäkelä  30
Vitali Viren  99
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HaPK-joukkueet 2019

Päävalmentaja: Ari Mäenpää
Joukkueenjohtaja: Mikko Laakso

HaPK:n P07 joukkue harjoittelee kolmesti viikossa joi-
den lisäksi oheisharjoituksissa uimista, juoksua, par-
kouria, kehonhallintaa ja voimaharjoittelua.
Kesällä pelaamme Palloliiton piirisarjaa Kaakkois-Suo-
men alueella.
Sarjapelipäivien lisäksi käymme turnauksissa, tänä ke-
sänä ainakin Tykkimäki-turnauksessa Kouvolassa, Vie-
rumäki-turnauksessa urheiluopistolla, Pingviini Cupis-
sa Helsingissä.

Porukalla käydään välillä katsomassa futista, korista, 
pesistä tai leffoja, keilaamassa, seinäkiipeilemässä, pe-
laamassa paintballia ja tekemässä muuta kivaa yhdes-
sä tuttujen kavereiden kanssa.
2007 syntyneet pojat, tervetuloa mukaan meidän po-
rukkaan.

P07

Joukkueenjohtajat: Janne Korjus, Marika Korjus
Päävalmentaja: Petri Harju; Valmentajat: Mika Hallberg, Mik-
ko Heiskanen

Kaudella 2019 pelaamme kahtena yhteisjoukkueena jotka on 
muodostettu FC KTP:n kanssa.
HaPK YJ nimellä pelaamme Kaakkois-Suomen piirin kakkos-
ta ja FC KTP/HaPK YJ pelaa piirin ykköstä.

Tervetuloa kannustamaan kevätkierroksen kotipeleihin:
12.05. klo 13:00 
FC KTP/HaPK YJ – FC Reipas, Arto Tolsa Areena.
13.05. klo 18:00 
HaPK/YJ – Kumu JT/Sininen, Haminan Palloiluhalli.
25.05. klo 12:00 
FC KTP/HaPK YJ – NuPS/Kilpa, Arto Tolsa Areena.
05.06. klo 18:00 
FC KTP/HaPK YJ – HJK/Sininen, Arto Tolsa Areena.
10.06. klo 18:00 
HaPK/YJ – MYPA, Haminan Urheilukenttä.

P06
Eino Lappi  3
Vertti Hallberg  4
Jermu Harju  5
Aatu Heiskanen  6
Aleksi  Lampinen  7
Patrik  Sohlman  10
Julius Hovi 11
Onni Kirkkopelto  14

Sauli Pyysalo 15
Otto Leivo 17
Daniel Muurman  18
Aaro Suur-Uski 20
Aslak Rovanperä,   22
Viljami Liikkanen  29
Samu Korjus  31

Panu Piispa  3
Juuso Kauppila 4
Vilho Siljander  7
Sami Hietanen  8
Anton Erkkilä  9
Paavo Puhakka  10
Ville Joukainen  11
Janne Jäkärä  12
Jiri Kauranen  15

Rasmus Härkönen  16
Ilari Laakso  17
Huugo Kallio  18
Mikhail Efimenko  19
Jere Hakala  21
Eetu Takanen  22
Vilho Kauppinen  33
Niklas Grönholm  99

P03

Joukkueenjohtaja: Kimmo Jauhiainen
 
HaPK:n B-juniori ikäiset pelurit ovat muodostaneet kau-
delle 2019 yhteisjoukkueen PeKa:n ja FC KTP:n kans-
sa. PeKa YJ nimellä joukkue pelaa kovatasoista valta-
kunnallista P17 ykköstä ja P17 kakkosta. Yhteisjoukku-
een vastuuvalmentajana toimii Saku Halonen PeKa:sta. 
Joukkueen kotipelit pelataan kauden aikana Kotkan ja 
Haminan kentillä.

Lassi Pohjankoski  2
Mikael Boluev  3
Tuomas Lahti  4
Elmeri Sillanpää  6
Aki Pohjankoski  7
Veikka Jauhiainen  11
Tomi Lenkkeri  16
Jimi Salonen  17

Olli Kokkonen  22
Atte Wilen  25
Tuukka Karpale  29
Juuso Koskimies  31
Tatu Kaitainen  33
Aaro Lappi  37
Joona Hiukka  38
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HaPK-joukkueet 2019

Joukkueenjohtaja: Mika Anttila
Päävalmentaja: Mikko Hietala
Valmentaja: Janne Tähtinen

Kevätkaudella pelaamme Uudenmaan piirin  kolmoses-
sa/2. lohkossa (Lahden Reippaan, Riihimäen Pallo Seuran, 
Kotkan Jäntevän, ja FC Loviisan kanssa), tavoitteena pääs-
tä syyskierrokselle yhtä tasoa korkeammalle. Tytöille ke-
sän odotetuin harrastukseen liityvä tapahtuma on ehdot-
tomasti Hesa Cup, joka toteutuu 10.-12.7., muut mahdol-
liset turnaukset syksyn osalta vielä mietinnässä.

Osa tytöistä pelaa myös muiden ikäluokkien sarjoissa, 
(nuorempien tyttöjen mukana, sekä HaPK:n naisten edus-
tuksen mukana).

T08-09

Joukkueenjohtajat: Yasmine Benjenna, Mia Honkanen 
Valmentajat: Suvi Pakkanen, Paavo Kriktilä, 
Matias Junkkari, Teemu Pellinen, Jere Lankila

Osallistumme Vierumäki-turnaukseen sekä Piirin T08 
sarjaan.

Harkinnassa lisäksi myös Kotkan nappulaliigaa sovel-
tuvin osin nuorempien kanssa, Kotka Cup, Saimaa Tur-
naus, harjoitusleiri, joukkuepäivä jne.

Marianne Junkkari  2
Rosa Koho  3
Jade Iirola  4
Helmi Vaahtovuo  5
Tuuli Kriktilä  6
Tuuli Tuomisalo  7
Jessiina Tynkkynen  9
Darja Vehviläinen  10
Tessa Suni  11
Alia Teinola  12

Aliisa Koistinen  13
Minea Urpalainen  14
Maija Honkanen  16
Miiju Leppämäki  17
Alisa Keisa  18
Malin Kallio  19
Janna Oksanen  21
Ella Suortti  22
Milli Tepponen  23

Helmi Sareskorpi  4
Eerika Mattila   5
Eveliina Simola  7
Minea Hendriks  8
Henni Hakulinen  9
Ada Kauppila  10
Miia Minkkinen  12
Enna Kauppila  13
Elena Kalinskaja  14
Kiia Boman  20
Sade Luttinen 22

T06-07

T04-05
Ellan Arpiainen  2
Lilja Harjumaaskola 3
Mona Sarnikorpi  4
Lumi Tähtinen  5 
Heini Enberg  8 
Silja Roimola  9 
Saara Haikala  10 
Suvi Satama  12 

Nanna Eerola  14
Maiju Tarvonen  15 
Sanni Lehtola  16 
Oona Kelkka  20 
Matilda Suurnäkki  21 
Heta Anttila  22 
Iina Kujala  33

Joukkueenjohtaja: Ville Kauppila
Päävalmentaja: Erkki Muranen
Apuvalmentaja: Sami Hakulinen

Tytöt 06-07 pelaa kesän 2019 aikana Palloliiton Kaak-
kois-Suomen T13 sarjassa.



oli jälleen menestys!

Aseman eskariAseman eskari

PappilansalmiPappilansalmiHusulaHusula

Uusi-SummaUusi-Summa
EsikkoEsikko

NeuvotonNeuvoton
VirojokiVirojoki

LinnoitusLinnoitus

Haminan Pallo-Kissojen vuotuisesti järjestämä 
kevään Eskarifutis pelattiin perjantaina 26.4. 
Haminan liikuntahallilla. 

Paikalla oli totuttuun tapaan lähes kaikki Ha-
minan eskarit, lisäksi mukana oli ensimmäistä 
kertaa joukkueet Virojoelta ja Klamilasta. Pe-
laamassa nähtiin tällä kertaa 176 iloista ja in-
nokasta jalkapalloilijaa.

Ilmassa oli taas perinteistä suuren urheilu-
juhlan tuntua, kun joukkueet kirmasivat val-
mennustiimiensä johdolla 5v5 -peleissä kentän 
päästä päähän. 

Liikuntahalli täyttyikin heti aamusta alkaen 
mahtavasta kannustuksesta, kun joukkueiden 
vaihtopelaajat, valmennustiimit ja katsomaan 
tulleet perheenjäsenet tsemppasivat omiaan 
parhaimpaan suoritukseen. Tunnelmaa nostat-
ti myös paikalle pelaajia kannustamaan tulleet 
Hanna ja Henri Hippo. 

Kolmen pelikierroksen jälkeen jokaisen ta-

pahtumaan osallistuneen pelaajan 
kaulaan ripustettiin Pallo-Kissojen jal-
kapallomitali ja otettiin joukkuekuva.

Kahdella kentällä pelattujen pelien 
ohjaajina toimivat ansiokkaasti Pal-
lo-Kissojen Nappulaliigan ohjaajat.

Pallo-Kissat esittää lämpimät kiitokset kai-
kille mukana olleille eskarilaisille sekä joukkuei-
den valmennustiimeille iloisesta ja menestyk-
sekkäästä tapahtumasta.

Samalla toivotamme kaikki eskarilaiset terve-
tulleiksi mukaan Pallo-Kissojen KSO-Nappulalii-
gaan – kesäkausi käynnistyy Haminan urheilu-
kentällä keskiviikkona 22.5. klo 17.

KlamilaKlamila

HIPPO-ESKARIFUTIS 2019HIPPO-ESKARIFUTIS 2019
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Hamina-T railer K y
0400 676 427

KlamilaKlamila

HIPPO-ESKARIFUTIS 2019

HAKAHUOLTO KY
HAMINA  (05) 3448 500
HEVOSHAKA

Haminan PalloKissojen 2008 
syntyneet pojat treenaavat 
Haminan Palloiluhallissa kol-
me kertaa viikossa; tiistai-
sin, torstaisin ja sunnuntaisin. 
Pojat ovat hyvällä asenteella 
jaksaneet käydä koko talven 
treeneissä.  2008 syntyneiden 
joukkueessa pelaa yhteensä 
17 poikaa .

Vaikka helmikuisena tiistai-
na pihalla on reipas pakkanen 
on palloiluhallin pyöröoven ta-
kana hienot olosuhteet harjoi-
tella ja pelata kuningaslaji jal-
kapalloa. Lämpötila hallissa 
+6 astetta. Voi kuulostaa vä-
hältä mutta alkulämmittelyn 
jälkeen hallin lämpötila on oi-
kein sopiva. Harjoituksiin on 
tullut 15 pelaajaa sekä kaksi 
valmentajaa.  

Aivan ensimmäiseksi val-
mentajat ottavat ryhmän ko-
koon ja kertovat mitä tämän 
päivän treenit tulevat sisäl-
tämään. Kaikkia poikia ei val-
mentajien jorinat kiinnosta, 
vaan keskutelurinki Fortni-
testa vie voiton. Yleensä tämä 
ratkaistaan niin, että kyseisen 
keskusteluringin jäsenet voi-
vat kertoa myös valmentajille 
mitä tänään treenataan. Täs-
tä pojat yleensä skarppaavat 
ja ajatukset siirtyvät tuleviin 
harjoituksiin. Lämmittely aloi-
tetaan hölkkäämällä ryhmä-
nä kentän puolikasta ympä-
ri. Tässä ensimmäisen kerran 
poikien kilpailuvietti puskee 
esiin ja kohta lämmittelyk-
si tarkoitettu hölkkä vaihtuu 
kilpajuoksuksi. Virtaa siis riit-
tää. Seuraavaksi pelaajat jae-
taan kahteen ryhmään. Toinen 
ryhmä aloittaa askeltikkailla ja 

toinen harjoitusaidoilla. As-
keltikkailla tehdään erilaisia 
askellussarjoja ja aidoilla hy-
pitään 5-6 aidan sarjoja tasa-
jalkaa ja vuorojaloin, ja viimei-
sen aidan jälkeen terävä viiden 
metrin spurtti. Näin saadaan 
jalat lämmiteltyä tulevaa tun-
tia varten.

Lämmittelyn jälkeen tree-
nataan pallon hallintaa ja ha-
vainnointia. Harjoite tapahtuu 
12 x 12 metrisellä neliön muo-
toisella alueella jonka jokainen 
kulma on merkattu erivärisel-
lä kartiolla. Pelaajat ovat koko 
ajan liikkeessä pitäen pallon 
kontrollissa. Valmentajat kan-
nustavat poikia nostamaan 
katsettaan pallosta. Valmen-
tajan huutaessa esim. SINI-
NEN syöksyvät pelaajat mah-
dollisimman nopeasti palloa 
kuljettaen siniseen kulmaan. 
Kaksi viimeistä pelaajaa tip-
puu joka valmentajan huu-
taman värin jälkeen joukosta 
pois siirtyen sivuun. Lopuksi 
jäljellä on vain kaksi pelaajaa, 
jotka ratkaisevat kumpi reagoi 
ja havannoi valmentajan huu-
tamaan väriin nopeammin. 
Kisasta aikaisemmin tippu-
neet harjoittelevat ponnautte-
lua taitokisojen tyyliin seuraa-
van kierroksen alkuun saakka. 
On kyse mistä treenien sisäl-
lä pidettävästä kisasta tahan-
sa, pojat kyllä syttyvät niihin  ja 
yrittävät parastaan. 

Sillä välin kun pojat pitä-
vät juomataukoa, valmen-
tajat tekevät kartioista tule-
van treenin suoritusaluetta. 
Treenin aihe on pojille tut-
tu päätypeli. Joukkue jaetaan 
kahteen tasoryhmään. Pela-

taan neljän pelaajan ryhmillä, 
niin että molemmista ryhmis-
tä yksi pelaaja on ns. päätype-
laaja pelialueen päädyissä kar-
tioilla merkityn alueen sisällä. 
Pelaajien tarkoitus on pitää 
pallo omalla ryhmällä, tarkoi-
tuksenaan saada kuljetettua 
pallo päätypelaajalta toiselle, 
toisen ryhmän yrittäessä es-
tää ja saada vastaavasti pal-
lo omalle ryhmälle. Tässä har-
joituksessa pojille korostetaan 
liikkeen merkitystä syötön jäl-
keen, sekä havainnointia pal-
lon riiston jälkeen, missä on 
vapaata tilaa ja oman ryhmän 
pelaaja. Tuttu treeni sujuu hy-
vin ja lopussa hommaa vähän 
vaikeutetaan laittamalla kos-
ketusrajoituksia lisäämään 
syöttöjen määrää ja liikettä. 

Yleensä on pyritty siihen, 
että joka treenien lopuksi pe-
lattaisiin edes vähän. Tällä 
kertaa teemme kaksi kenttää, 
joissa pelaamme 90 sekun-
nin tempopelieriä 3 vs 3 jouk-
kueilla, ja molemmissa maa-
leissa on maalivahdit. Peleis-
sä näkyykin edellä treenattuja 
elementtejä. Liikettä syöttöjen 
jälkeen, reagoimista tyhjiin ti-
loihin ja sieltä laukauksia. Pe-
lit ovat tasaisia.Välillä väänne-
tään ihan tosissaan, mutta ei 
liian totisesti. 

Kello 18.00 meille tarkoitet-
tu kenttäaika on päättynyt ja 
siirrymme verkon taakse ver-
ryttelyalueelle venyttelyn pa-
riin. Olemme korostaneet po-
jille kuinka tärkeää on pitää 
koko kroppa kunnossa venyt-
telemällä. Venyttely itsessään 
tuntuu pojista ilmeisen tylsäl-
tä hommalta, koska aina löy-
tyy porukasta joku, kuka yrit-
tää mennä sieltä missä aita 
on matalin, tai sitä ei ole ol-
lenkaan. Venyttely menee sii-
nä kohdin "vakavaksi", kun val-
mentajat näyttävät omaa ve-
nymistään. Viimeistään tässä 
vaiheessa pojatkin ymmär-
tävät miksi kannattaa veny-
tellä, etteivät itse olisi tule-
vaisuudessa yhtä jäykkiä kuin 
koutsit.  Klo 18.11 tiistain har-
joitukset ovat ohi. Nappikset 
reppuun, toppatakki päälle ja 
pipo päähän ,sitten pyöröoven 
kautta helmikuun kirpeään 
pakkasiltaan. Heipat kavereil-
le; torstaina jatketaan. 

HaPK P08 pelaa kaudella 
2019 piirisarjaa ja Maireliigaa. 
Piirisarjan kotiottelut Hami-
nassa 18.5. ja Maireliigan ko-
tiottelut 11.6. Meidän kesää 
voi seurata myös Instagramis-
sa @hapkp08 

Jani Nätkinniemi

-Treenit palloiluhallissa tiistaisin, torstaisin ja  
sunnuntaisin (kesto n 1h.30min)
-Joukkue treenit hallissa aloitettiin 23.10.2018 
-Viimeiset joukkuetreenit hallissa 17.5 2019
-98 joukkuetreeni kertaa =noin 127 tuntia
-16 Seuran MV / taitotreeniä
-3 kpl miniturnauksia 
-Harjoituspelejä lähiseudun joukkueita ja  
HaPKin muita ikäluokkia vastaan

Talviharjoittelu HaPK P08

Valmentaja Sami Hakulinen jakaa ohjeita pelaajille

Fredrikinkatu 3
PL 98

49401 HAMINA

RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Puh. (05) 3454 025

ITÄVÄYLÄN
APTEEKKI
Puh. 05 345 5120

Av. ma-pe 8.30–18.00, la 9–14

– HELPPO TULLA LÄHELTÄ JA KAUKAA –

Helmikuiset treenit palloiluhallissa
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Airue-Tilit
040 5677384

Haminan uusi palveleva
RAUTAKAUPPA

Lasten ja nuorten liikunnan 
harrastamisen hinta on kas-
vanut vuosi vuodelta kor-
keammaksi. Myös jalkapal-
lossa kustannukset ovat 
kasvaneet merkittävästi. 
Erityisesti kilpatasolla hinta 
on jopa kolmin-nelinkertais-
tunut 2000-luvulla. Esimer-
kiksi pääkaupunkiseudun 
10-vuotiaiden kilpatason 
jalkapallojoukkueessa vuo-
sikustannukset ovat nous-
seet 950 eurosta yli 4000 
euroon. Suurimmat syyt 
kasvuun ovat harjoitustilo-
jen muuttuminen maksulli-
seksi sekä pyrkimys toimin-
nan laadun parantamiseen 
(ammattivalmentajat, yk-
siöllinen valmennus, lisään-
tynyt peli-, turnaus- ja leiri-
toiminta).      

Myös Haminan Pallo-Kis-
soissa harrastamisen kus-
tannukset ovat nousseet vii-
mevuosien aikana. Onneksi 
kustannuksien kasvu on ol-
lut maltillista ja olemme Ha-

Harrastamisen kustannukset kasvaneet
minassa kaukana pääkau-
punkiseudun tasosta. Suu-
rin syy jalkapallojunioreiden 
harrastamisen hinnan kas-
vuun liittyy Haminan Pal-
loiluhallin maksullisiin har-
joitusvuoroihin. HaPK:n 
juniorijoukkueiden harjoi-
tusvuoromaksut ovat vuo-
sitasolla noin 50 000 eu-
roa. HaPK:ssa harrastavat 
lapset ja nuoret sekä hei-
dän perheensä ovatkin täs-
sä suhteessa kovin eriarvoi-
sessa asemassa verrattuna 
muihin Etelä-Kymenlaakson 
ja Haminan urheilulajeihin. 
Keskiarvollisesti harrastuk-
sen kokonaisvuosikustan-
nuksista HaPK:ssa noin 50% 
muodostuu harjoitusvuoro-
maksuista.

Yksittäisen HaPK:n jalka-
pallojuniorin harrastuskus-
tannuksien näkökulmasta 
onkin erittäin tärkeää seu-
ran hallituksen sekä jouk-
kueiden oma varainhan-
kinta. Tämä mahdollistaa 

harrastamisen kokonais-
kustannuksien pitämisen 
kohtuullisena ja myös HaP-
K:n junioritukirahaston sti-
pendien myöntämisen tar-
vitsijoille. Tärkeää on myös 
juniorijoukkueiden joukku-
eenjohtajien ja valmentaji-
en kustannustietoinen toi-
minnan suunnittelu. Tässä 
olemme onnistuneet näke-
mykseni mukaan esimerkil-
lisen hienosti.    

Haminan Pallo-Kissojen 
junioreiden puolesta halu-
ankin vielä toistamiseen 
esittää kiitoksen jokaisel-
le seuramme toimintaa tu-
keneelle yritykselle, yhtei-
sölle ja taholle. Teidän tu-
kenne on ollut ensiarvoisen 
tärkeää ja sen vaikuttavuus 
monen lapsen sekä nuoren 
liikunnallisen harrastuksen 
jatkuvuuteen merkittävä. 

Kiitos teille kaikille arvok-
kaasta tuestanne !! 

HaPK – Kotkan alueen juniori- 
seurojen yhteistyö
Haminan Pallo-Kissoilla on 
vuosien saatossa ollut ja on 
myös tällä hetkellä paljon yh-
teistoimintaa alueen mui-
den jalkapalloseurojen kans-
sa. Yhteistoiminnan muotoja 
ovat mm. yksittäisten pelaa-
jien siirtyminen seurojen vä-
lillä, yksittäisten pelaajien 
kaksoisedustus eri seurois-
sa sekä sarjakohtaisten yh-
teisjoukkueiden (YJ) muodos-
taminen. Yhteistyön syyt ja 
taustat ovat olleet moninai-
sia. Pääosin yhteisenä nimit-
täjänä on ollut pyrkimys tarjo-
ta junioreille mahdollisimman 
kannustava pelillinen ympä-
ristö, joka vastaisi tasollises-
ti pelaajien kykyjä, tavoitteita 
ja sitoutumista harjoitteluun. 
Myös oman seuran ja joukku-
een pelaajien riittävyys siir-
ryttäessä 8vs8 pelimuodoista 
ison kentän peliin 11vs11 on 
usein johtanut yhteistyöhön.     

Fc KTP:n ja Kotkan Nap-
puloiden aloitteesta Kotkan 
Jäntevä, Peli-Karhut ja myös 
HaPK ovat olleet kutsuttuna 
seurojen yhteistoiminnan tii-
vistämistä selvittävässä työ-
ryhmässä. Peruslähtökohta-
na selvitykselle on ollut tar-
ve parantaa juniorijalkapallon 
arjen toiminnan laatua pitä-
mällä samalla harrastamisen 
kustannukset kohtuullisena. 

Selvitystyön alkuvaiheessa 
ilmeni koollekutsujien Fc KT-
P:n ja KoNa:n selvitystyölle 
asettama tahtotila/ehto, jon-
ka mukaan Etelä-Kymenlaak-
soon tulee perustaa uusi ja 
yksi iso juniorijalkapalloseu-
ra. Aikataulu asettui tiukaksi. 
Huhtikuun loppuun mennes-

sä seurojen sitova ilmoittau-
tuminen yhdistymisestä, ke-
sällä 2019 uuden seuran pe-
rustaminen ja tarkennettu 
toiminnan suunnittelu, kaik-
kien junioreiden pelaajasiirrot 
uuteen seuraan syksyllä 2019 
ja toiminnan käynnistäminen 
kauden 2020 alusta.   

Haminalaisittain tarkas-
teltuna tiivis ja edellä kuva-
tunlainen yhteistyö yhdessä 
isossa seurassa toisi onnis-
tuessaan ja oikein toteutet-
tuna paljon mahdollisia hyö-
tyjä. HaPK:n pelaajille olisi 
tarjolla eritasoisia pelaajapol-
kuja, kilparyhmien muodos-
taminen mahdollistaisi valta-
kunnallisen huipputason ta-
voittelemisen ja yksilöiden 
kehittymisen. Seuratoiminta 
olisi ammattimaisesti johdet-
tua ja ammattivalmentajien 
ohjauksessa toiminnan laa-
tu kehittyisi. Mahdolliset tu-
levaisuuden haasteet harras-
tajien määrän (=ikäluokkien 
pienentyminen) laskun osal-
ta kestettäisiin oletettavasti 
paremmin.        

 
Valitettavasti yhteistoi-

mintaa ja yhdistymistä suun-
nitteleva suunnitteluryhmä ei 
pystynyt tuottamaan ennen 
HaPK:lta edellytettyä päätök-
sentekoa riittävän tarkkoja ja 

HaPK:n seuraväkeä (pelaa-
jat, taustahenkilöt, vanhem-
mat) tyydyttäviä vastauksia 
yhdistymisen hyödyistä vrt. 
nykytila/lähivuosien näky-
mät joukkueissamme. HaP-
K:n hallituksen teettämässä 
ja kaikille joukkueille kohden-
netussa kysellyssä yhdisty-
minen nähtiin merkittäväs-
ti harrastuksen kustannuksia 
kasvattavana sekä nykyis-
ten hyvähenkisten kaveri- ja 
junioriryhmien hajoamise-
na. Lisäksi suurena haastee-
na nähtiin toiminnan paino-
pisteen siirtyminen Kotkan 
alueelle ja sen myötä aiheu-
tuvat logistiset haasteet. Yh-
distymistä kannatti selkeä 
vähemmistö HaPK:n jäsenis-
töstä.         

Viime kädessä seuran/
yhdistyksen tulee palvella 
omien jäsentensä (pelaajat ja 
toimijat) toiveita ja tarpeita. 
Tämän johdosta HaPK:n hal-
litus teki 29.4.2019 pitämäs-
sään kokouksessa päätöksen 
irrottautua Etelä-Kymenlaak-
son yhteisen juniorijalkapallo-
seuran suunnittelutyöstä, ai-
nakin toistaiseksi. Samassa 
yhteydessä HaPK esitti toi-
veen Kotkan alueen seuroil-
le nykymuotoisen yhteistyön 
jatkamisesta ja edelleen ke-
hittämisestä.
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WWW.ROSEPRINT.FI

ROSEPRINT OY
Hamina - Helsinki - Lappeenranta

Metsäteollisuuden tuotteisiin 
erikoistunut kuljetusalan yritys 
Toiminta-alueena Etelä- ja Keski-Suomi

Ota yhteyttä ja kysy lisää luotettavista 
ja ammattitaitoisista palveluistamme!

JM Metsänen Oy • Puuropytyntie 21, 49410 Poitsila
puh. 040 549 4810 • jm.metsanen@mfs.fi • www.metsanenyhtiot.fi

Kirjanpitopalvelut

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

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset

Nappulaliiga ja Futisleikki-
koulu kokoontuivat Palloilu-
hallilla kevään ajan tiistaisin 
ja torstaisin. Nappulatoimin-
taan osallistui kevään aikana 
37 4-8 -vuotiasta innokasta 
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Kevään KSO-Nappulaliiga ja 
Hippo-Futisleikkikoulu

jalkapalloilijaa. Harjoituksis-
sa harjoiteltiin pelien ja leik-
kien avulla jalkapallossa tar-
vittavia taitoja, niin ja tietysti 
pelattiin. Ohjaajia oli mukana 
seitsemän, kaikki itsekin ak-

tiivisesti pelaavia nuoria. Ke-
sän nappulatoiminta käyn-
nistyy Haminan urheiluken-
tällä keskiviikkona 22.5. klo 
17, tervetuloa mukaan!
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Joukkuekohtaiset palkinnot

HaPK:n kauden 2018 
palkitut juniorit

Kauden päättäjäisissä palkitut juniorit.

· KULTAMERKKI
Oona Kelkka (pii-
rin mestaruus)
Rasmus Kaitainen
Sisu Hakulinen
Sampo Vierikko
Edvard Berkhald

· HOPEAMERKKI
Onni Kirkkopelto
Miska Dufva
Patrik Härkönen
Tuukka Laakso-
nen
Daniel Schulz
Luka Schulz

· PRONSSIMERKKI
Silja Roimola
Heta Anttila
Mona Sarnikorpi
Enna Kauppila
Pyry Seppälä
Jimi Ritola

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN TAITOKILPAILUISSA PALKITUT

SEURAN TAITOKILPAILUIDEN PALKITUT
· KULTAMERKKI
Oona Kelkka
Jermu Harju
Onni Kirkkopelto
Rasmus Kaitainen
Sisu Hakulinen
Sampo Vierikko
Luka Schulz
· HOPEAMERKKI
Silja Roimola
Mona Sarnikorpi
Heta Anttila

Aatu Heiskanen
Miska Dufva
Daniel Schulz
Patrik Härkönen
Tuukka Laakso-
nen
Nicolas Hölsä
Edvard Berkhald
· PRONSSIMERKKI
Onni Ceder
Vertti Hallberg
Sauli Pyysalo

Minea Hendriks
Sami Hietanen
Henni Hakulinen
Enna Kauppila
Malin Kallio
Marianne Junkkari
Pyry Seppälä
Tessa Suni
Jimi Ritola

Pojat 03
- C15 ikäluokan FUTSAL:n  
SM-lopputurnauksen 4. sija
- C15 ikäluokan Itä-Suo-
men aluesarjan 2.sija
- B17 ikäluokan  Itä-Suo-
men aluesarjan 3.sija

BOLOUEV Mikael
JAUHIAINEN Veikka
KAITAINEN Tatu
KARPALE Tuukka
KOKKONEN Olli
KOSKIMIES Juuso
LAHTI Tuomas
LENKKERI Tomi
POHJANKOSKI Aki
POHJANKOSKI Lassi
SALONEN Jimi
SILLANPÄÄ Elmeri
SUOKNUUTI Vilho
TAKALA Antti
TASA Benjamin
TASA Petrus
WILEN Atte

JAUHIAINEN Kimmo
(joukk.johtaja)
SILLANPÄÄ Mika
(päävalmentaja)
KOKKONEN Mika
(valmentaja)
KAITAINEN Tiina
(valmentaja)
POHJANKOSKI Vesa
(huoltaja)
WILEN Jari (huoltaja)

Tytöt 05
- D13 ikäluokan Kaak-
kois-Suomen aluesarjan 
2. sija

ANTTILA Heta 
ARPIAINEN Ellan
EEROLA Nanna
ENBERG Heini 
HAIKALA Saara
HARJUMAASKOLA Lilja
KELKKA Oona
KIVEKÄS Selja
KUJALA Iina
LEHTOLA Sanni
ROIMOLA Silja
SARNIKORPI Mona 
SATAMA Suvi
SUURNÄKKI Matilda
TARVONEN Maiju
TERVO Maiju
TÄHTINEN Lumi

ANTTILA Mika
(joukk.johtaja) 
HIETALA Mikko
(päävalmentaja) 
TÄHTINEN Janne
(valmentaja)
KELKKA Kari (valmentaja)
TARVONEN Niko (huoltaja) 

HaPK joukkueiden sarjamenestys kaudella 2018

Kehittynein Juniori Jere Hakala (P07)
Tyttö-junioritykki Malin Kallio (T08-09)
Poika-junioritykki Sisu Hakulinen (P08)
Seuran positiivisin pelaaja Aliisa Koistinen (T08-09)

Juniori taistelija  Konsta Koskimies (P08)
Paras tyttöjuniori  Oona Kelkka (T04-05)
Paras poikajuniori  Joona Hiukka (P04)

SEURAN PALKITUT PELAAJAT

JOUKKUE TSEMPPARI FAIR PLAY PELAAJA KEHITTYNEIN JUNIORI TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA
P11  Luka Schulz  Leevi Korhonen  Edvard Berkhald  Santtu Marttila
P10   Aleksi Takanen  Aleks Rudenko  Paavo Tuutti  Luukas Vainio
P09  Rasmus Kaitainen  Aleksi Hämäläinen  Milo Montonen  Sampo Vierikko
T08-09  Tessa Suni  Minea Urpalainen  Darja Vehviläinen  Alia Teinola
P08  Konsta Koskimies  Paavo Husu  Mikael Hotakainen  Sisu Hakulinen

P07  Jere Hakala  Ville Joukainen  Vilho Kauppinen  Ilari Laakso
T06-07  Sade Luttinen   Eveliina Simola  Enna Kauppila  Kia Boman
P06  Jermu Harju  Sauli Pyysalo  Patrik Sohlman  Vertti Hallberg
P05  Tuomas Tolvanen  Elias Starck  Viljami Liikkanen  Eino Lappi
T04-05  Ellan Arpiainen  Maiju Tarvonen  Iina Kujala  Heta Anttila
P04  Joona Hiukka  Kristian Fagerlund  Valtteri Heikkilä  Aaro Lappi
P03  Benjamin Tasa  Antti Takala  Juuso Koskimies  Aki Pohjankoski

JOUKKUE PARAS PELAAJA FAIR PLAY PELAAJA KEHITTYNEIN JUNIORI TUNNOLLINEN HARJOITTELIJA

Lisäksi eri joukkueet saavuttivat useissa turnauksissa 
palkintosijoja

www.suurpaa.com

ISÄNNÖINTI HILLO OY
ISA

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

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

HAMINAN AUTOKORJAAMO OY
palveleva ammattilainen

Puh. 010 322 9300


