
Juniorijalkapallon tähtiseura jo vuodesta 1950 ● hapk.fi

-NAPPULALIIGA 2022-NAPPULALIIGA 2022

-FUTISLEIKKIKOULU 2022-FUTISLEIKKIKOULU 2022

Haminan Pallo-Kissojen ja Kymen Seudun Osuuskaupan KSO-Nappulaliiga 6–8 vuotiaille tytöille  
ja pojille (2014–2016 syntyneet) sekä KSO-Futisleikkikoulu 4–5 vuotiaille tytöille ja pojil-

le (2017–2018 syntyneet) alkaa Haminan Urheilukentällä (Rauhankatu 11) keskiviikkona 
25.5.2022 klo 17 ja päättyy keskiviikkona 10.8.2022. Harjoitukset ovat joka viikko maanantai-

sin ja keskiviikkoisin klo 17–18. Yhteensä harjoituskertoja on 23.

KSO-Nappulaliigaan ja KSO-Futisleikkikouluun ilmoittaudutaan 23.5. mennessä sähkö- 
postilla toimisto@hapk.fi. Ilmoittautumiseen liittyen tulee ilmoittaa lapsen nimi, syntymäaika, 
kotiosoite sekä huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköposti). Ennakko- 
ilmoittautumisen perusteella laaditaan ryhmäjako ja hankitaan osallistujille vakuutus.

KSO-Nappulatoiminnan osallistumismaksu on 70 €, jolla katetaan jokaiselle hankittava  
pelipassi ja vakuutus, jaettava pallo sekä pelipaita ja ohjaajien pieni korvaus. Osallistumis-
maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Nappulaliigan tilille FI89 5506 0020 0373 11 

(maksun viitetekstiksi lapsen nimi / kesä22). Lisätiedustelut toiminnanjohtaja Juuso  
Laitinen puhelimitse 0400 611 131 tai sähköpostitse toiminnanjohtaja@hapk.fi 

Tervetuloa kaikki  
lapset mukavan 
kesäharrastuksen 
pariin iloisessa 
joukossamme!

HAMINAN PALLO-KISSAT RY:N SEURALEHTI · TOUKOKUU 2022
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Julkaisija
Haminan Pallo-Kissat 
Painosmäärä
11 000 kpl
Painopaikka
Lehtisepät Oy, 
Tuusulan paino
Jakelu 
Jakelusuora Oy
Taitto
Silva Kärpänoja, Taikasipuli

Seuran puheenjohtajan tervehdys

● 20.2.1950 HaPK:n perustaminen jalkapallo- ja jääkiekkoseuraksi Haminaan
● 1960-luvulla HaPK:n ensimmäisten juniorijoukkueiden perustaminen
● 1967 HaPK:n nappulaliigan 1. toimintakausi
● 1969–1971 Jääkiekkojoukkueiden toiminnan päättyminen
● 1972 HaPK:ssa aloittaa toiminnan naisten jalkapallojoukkue
● 1977 HaPK:n miesten edustusjoukkueen 1. kausi 3-divisioonassa 

(3. korkein sarjataso)

HAMINAN PALLO-KISSAT SEURAINFO
● 1987 Seurasopimus Haminan Työväen Palloilijoiden (HaTP) kanssa
● 1990–2000 junioripelaajien määrän tasainen kasvu ja Futsal toiminnan aloitus
● 2010 Arvostetun junioreiden Sinettiseura-statuksen saavuttaminen
● 2014 Haminan Palloiluhalli vihitään käyttöön
● 2018 HaPK edustus ry:n perustaminen 
● 2021 Seurassa 282 rekisteröityä junioripelaajaa ja 67 taustahenkilöä
● Seuran kunniapuheenjohtajan toimii haminalainen Jaakko Kriktilä

hapk.fi

SEURAN TOIMISTO
Kaarlonkatu 3
49400 Hamina

Puh. 040 706 0846
toimisto@hapk.fi

Haminan Palloiluhalli Oy
Karjakatu 26

49400 Hamina

Haminan Pallo-Kissat ry 

HaPK ry hallitus 2022
PJ Mika Haikala

VPJ Petri Härkönen
Jäsen Tiina Kaitainen
Jäsen Sami Vierikko

HaPK toiminnanjohtaja
Juuso Laitinen

haminanpalloiluhalli.fi

H yvät seuralehtemme lukijat! Terveh-
dyksen aluksi haluan osoittaa vilpittö-

män kiitokseni kolmelle taholle. Seuram-
me hallituksessa, joukkueiden taustalla 
ja muissa tehtävissä ahertaa noin 70 va-
paaehtoista toimihenkilöä. Tällä mahdol-
listetaan yli 180 joukkueissa harrastavan 
junioripelaajan sekä nappulatoiminnassa 
vuositasolla mukana olevien noin 100 lap-
sen liikuntaharrastus. Lisäksi seuramme 
liikuntapaikan, eli Haminan Palloiluhallin 
ylläpito edellyttää oman työpanoksensa. 
Valtava kiitos teille kaikille pyyteettömästä 
sitoutumisestanne, joka on aivan korvaa-
matonta ja vaikutus merkittävä.

Seurassamme jalkapalloa harras-
tavien lasten ja nuorten puolesta kiitos 
kuuluu myös kaikille tässä lehdessä esillä 
oleville, sekä muilla tavoin taloudellista 
tukea seurallemme ja joukkueille antaville 
tahoille. Tukenne on meille ensiarvoisen 
tärkeää ja arvokasta. Uskon vahvasti, 
että toimintamme on antamanne tuen 
arvoista sekä myös alueen elinvoiman 
kannalta teitä hyödyttävää. 

Seuraväkemme puolesta haluan 
osoittaa kiitoksen myös Haminan kau-
pungin viranhaltioille ja päätöksente-
kijöille. Kotikaupunkimme myönteinen 
suhtautuminen liikunnan harrastamiseen, 
liikuntapaikkojen ylläpitoon ja niiden 
kehittämiseen on tärkeää. Ilman tätä 
panostusta olisi toimintamme liikunnan 
järjestäjänä erittäin haasteellista.       

Viimevuotisen Huuhkaja-huuman jat-
kumona on jalkapallon seuraajille tarjolla 
jälleen todellinen supervuosi. Saimme 
tammikuussa ensimmäiset maistiaiset 
seuratessamme miesten Futsal-maajouk-
kueen todella upeita otteita historiallises-
sa EM-lopputurnauksessa. Heinäkuussa 
on meillä mahtava tilaisuus seurata nais-
ten huippujalkapalloa maajoukkueemme 
eli Helmareiden kamppaillessa EM-loppu-
turnauksessa Englannissa. Harvinainen 
herkkupala on myöskin tarjolla elokuussa 
Helsingissä olympiastadionilla. Super 

Cup mestaruudesta mittelevät tuolloin 
hallitseva Eurooppa- ja Mestareiden-lii-
gan voittaja lukuisine maailmantähtineen. 
Supervuosi tulee huipentumaan mar-
ras-joulukuussa Qatarissa järjestettäviin 
jalkapallon miesten MM-kisoihin, maail-
man 2. seuratuimpaan urheilutapahtu-
maan.

Myös Haminan Pallo-Kissojen silmin 
tarkasteltuna voidaan puhua normaalista 
poikkeavasta supervuodesta. Seuramme 
nappulaliigassa ja juniorijoukkueessa pe-
liuransa aloittaneen ja nykyisin FC KTP:tä 
edustavan Eeliksen suoritukset ovat ol-
leet hienoja ikäluokkansa maaotteluissa. 
Erityisen hienoa on ollut seurata kolmen 
lahjakkaan kymenlaaksolaisen pikkuhel-
marin menestystä 17-vuotiaiden tyttöjen 
maajoukkueessa. Haminan Pallo-Kisso-
jen kasvatin sekä nappulaliigaohjamme 
Ellanin huikeat otteet maajoukkuemaa-
livahtina Irlannin karsintaturnauksessa 
olivat ratkaisevia, kun joukkue selvitti 
tiensä toukokuun EM-lopputurnaukseen 
Bosnia-Hertsegovinaan. Osasikohan 
muuten kukaan aavistaa talvella 2016, 
Haminan Palloiluhallin 8vs8 turnaukses-
sa, minkälaisiin saavutuksiin nämä silloin 
10–11 -vuotiaat ja kentällä pallon perässä 
kirmaavat kolme tyttöä omassa harras-
tuksessaan yltäisivät? Osasivatkohan he 
itsekkään tuolloin unelmoida maajouk-
kue-edustuksesta EM-turnauksessa tai 
omia tavoitteita näin korkealle asettaa? 
Vai oliko heille tärkeintä tuona lauantai-
sena turnauspäivänä tuntea 
olevansa osa ryhmää, iloita 
onnistumisesta omissa suo-
rituksissa, saada joukkue-
kaverin lohduttava halaus 
tai sana epäonnistumisen 
hetkellä tai nauttia yhdessä 
oman joukkueensa menes-
tyksestä vai oliko tärkeintä 
viettää viikkoja odotettu 
yhteinen turnauspäivä kave-
reiden kanssa pelaten sekä 

ottelutauoilla leikkien ja eväitä napostel-
len?

Haminan Pallo-Kissojen juniori-
joukkueiden päivittäisessä toiminnas-
sa keskeisiä tavoiteltavia arvoja ovat 
yhteisöllisyys, joukkuekaveruus sekä 
tasavertaisuus. Seuratessani joukkuei-
demme harjoituksia ja ottelutapahtumia 
ovat joukkueemme onnistuneet hienosti 
näissä asioissa. Jokaisella mukana ole-
valla juniorilla on mahdollisuus kokea 
osallisuutta ja onnistumisia. Myös ohjaus 
yhteisten sääntöjen noudattamiseen ja 
yhteisen hyvän asettamiseen oman edun 
edelle on kasvatuksellisesti tärkeitä ta-
voitteita.  Eli kaikkia niitä asioita, joiden 
merkitys nykyaikana on korostunut. 

Joukkueen perusarvojen kanssa 
ristiriidassa eivät myöskään ole kilpailul-
linen menestys tai yksittäisten pelaajien 
kehityksen tukeminen. Asia on lähtökoh-
taisesti päinvastoin. Hyvä ilmapiiri ruokkii 
jokaista ylittämään itsensä joukkueensa 
hyväksi, sekä motivoi yksilöitä kehittä-
mään omia ominaisuuksiaan.  

Seuralehtemme Kissa-Sanomien il-
mestyessä, on Haminan Pallo-Kissojen 
juniorijoukkueiden oma superkausi 2022 
saatu jälleen käynnistettyä sarjaotte-
luiden myötä. Pelaajamme odottavat 
kuumeisesti tulevia otteluita, turnauksia 
ja elämyksiä. Lisäksi monessa perheessä 
odotetaan toukokuun lopussa käynnis-
tyvän nappulatoiminnan alkamista malt-
tamattomina. Toivottavasti mahdollisim-

man monella haminalaisella 
on kesällä tilaisuus löytää 
itsensä seuraamasta jouk-
kueidemme otteluita tai nap-
pulatoiminnan harjoituksia. 
Valtavasti Intoa, iloa, yritystä 
ja liikunnanriemua on katseli-
joille jälleen tarjolla.      

Mika Haikala
Haminan Pallokissat  
puheenjohtaja

Fredrikinkatu 3
PL 98

49401 HAMINA

Puh. 010 322 9300

HAMINAN 
AUTOKORJAAMO OY

palveleva ammattilainen

20222022

Julkisten kohteiden urakointi 
Asuinrakentaminen 
Perustajaurakointi

Teollisuusrakentaminen
Uudisrakentaminen
Vanhan saneeraus

KVR urakointi 
Varastotilojen vuokraus

Arkkitehtuuri 
Kuljetus- ja nostotyöt
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Edustusjoukkueen parhaimmistoon 1980-luvulla 
lukeutunut Jari Räsänen jakamassa Valkjärven 
leirillä valmennusoppeja nuorille Kissa-junnuille. 

HaPK:n Nappulaliiga  
– Historiasta nykypäiväään
Nappulatoimintaa on järjestetty seuran perustamisesta 
eli vuodesta 1950 alkaen. Alkuvuosina pelattiin yksittäi-
siä otteluita eri kaupunginosista muodostettujen jouk-
kueiden välillä. 1960-luvun lopulla perustettiin virallinen 
Nappulaliiga ja tämä saikin suuren suosion Haminassa 
ja mukana oli ensimmäisenä vuonna 7 joukkuetta ja yli 
100 pelaajaa. Näin jatkettiin ensimmäiset 10 vuotta. 
1980-luvulle tultaessa Nappulaliigan toimintaa muutet-
tiin enemmän futiskoulu painotteiseksi, pelejä unohta-
matta. Kesällä pidettiin viikon kestävä futiskoulu, jonka 
jälkeen pelattiin viikon mittainen sarja muodostettujen 
joukkueiden välillä. Pelipaikkoina olivat Neuvoton, An-
nankatu, Husula, Uusi-Summa, Leislahti ja Ravirata. 

Nappula- ja leiritoimintaa 
vuosikymmenien ajan
Nappulaliigalla ja kesäleireillä on ollut tärkeä rooli Haminan Pallo-Kissojen toiminnassa 
jo vuosikausien ajan. Suurin osa nykyisistä ja vanhoista HaPK:n pelaajista on kulkenut 
nappiksen kautta juniorijoukkueisiimme ja jopa jalkapallon suomalaiselle huipputasolle.

Tultaessa 1990-luvulle toteutettiin Nappulatoiminta 
koko kesän mittaisena eri kentillä. Kauden päättä-
vän lopputurnauksen lisäksi pelattiin muodostettujen 
joukkueiden välillä otteluita myös kesän aikana joko 
Rauhankadun-, Ruissalon- tai Husulan urheilukentällä. 
Nappulatoiminnan suosio kasvoi kasvamistaan ja lap-
sia olikin parhaimmillaan yli 200 mukana joka kesä.

2010-luvulla Nappulatoiminnan kodiksi vakiintui 
Rauhankadun urheilukenttä. Toteutusperiaatetta pe-
riaatetta ja ohjelmaa muutettiin samalla siten, että 
sarjamuotoiset turnaukset eri kaupungin osien välillä 
alkoivat jäädä sivuun. Osallistujista muodostettiin 
ikäluokittain ja sukupuolittain omat harjoitusryhmät. 
Nuorimmat pelaajat eli 3-5 vuotiaiden harjoitusryhmiä 
aloitettiin kutsumaan futisleikkikouluksi ja vanhempien 
ryhmiä nappulaliigaksi. 

Haminan Palloiluhallin valmistuminen syksyllä 2014 
mahdollisti nappulatoiminnan laajentamisen ympärivuo-
tiseksi. Nykypäivänä HaPK.n futisleikkikoulun ja nap-
pulaliigan pelikausi toteutetaan kesällä ulkonurmella ja 
syksyllä sekä keväällä palloiluhallissa. Osallistujamäärät 
nappulatoiminnassa ovat nykyisin pitkälti yli 100 lasta 
vuositasolla korona-ajan haasteista huolimatta. 

KSO-nappulatoiminnan kesäkausi 2022 pyöräh-
tää käyntiin Haminan urheilukentällä keskiviikkona 
25.5.2022 ja harjoitukset toteutetaan tutuin järjestelyin 
koulujen alkuun saakka kaksi kertaa viikossa. 

Seuran kesäleirit
Kesäleirit kuuluvat osaksi Haminan Pallo-Kissojen 
historiaa. Ensimmäinen leiri järjestettiin vuonna 1969 
Virolahden Valkjärvellä. Vuosien ajan Valkjärven kesä-

leireille osallistui kesäisin 70–130 nuorta seuramme 
pelaajaa. Ohjelmaan kuului harjoitusten ohella uintia, 
saunomista, erilaisia pelejä ja leikkejä sekä tietysti 
mukavaa yhdessä oloa. Valkjärven kiertävä lenkkikin 
tuli monelle osallistujalle aamunavauksena tutuksi. 
Vuosien saatossa leiriläisiä saapui tervehtimään myös 
aikansa huippupelaajia ja mm. vuonna 1974 futisle-
genda Arto Tolsa antoi vinkkejä nuorille lahjakkuuksille. 
Tultaessa 1990-luvulle seuran kesäleiritoiminta valitet-
tavasti hiipui eri syistä johtuen.

HaPK käynnisti vuosia keskeytyksissä olleen kesä-
leiritoiminnan uudestaan kesällä 2021 Rauhankadun 
kentällä. Kokemukset ja saatu palaute osallistujilta 
oli erinomainen. Jatkopäätös olikin helppo tehdä ja 
kesällä 2022 kokoontuvat jälleen eri ikäluokat nautti-
maan yhdessäolosta sekä liikunnasta koulujen kahden 
ensimmäisen kesälomaviikon aikana. ●

KESÄLEIRI 2022
● 6.–10.6. ja 13.–17.6.2022 

Haminan urheilukentällä 5–12 -vuotiaille
● Jalkapallon teknillisiä ja taidollisia 

harjoitteita vanhemmilla 
● Yleisliikuntaan liittyvät pelejä, 

leikkejä ja harjoitteita nuoremmilla
● Lisätiedot hapk.fi ja toiminnanjohtaja 

Juuso Laitinen

Haminan Palloiluhalli  
– Korvaamaton osa Haminaa
H aPK:n juniorijoukkueiden ja -pelaajien toiminnalle 

halli on merkinnyt vuodesta 2014 alkaen turval-
lista harrastusympäristöä ja toiminnan laadun parane-
mista. Olosuhteiden paranemisen myötä ovat junio-
rimme menestyneet hienosti niin tekniikkakilpailuissa 
kuin kesän sarjapeleissä. Haminalaisilla on realistiset 
ja tasavertaiset lähtökohdat tavoitella unelmiaan ja 
haaveilla suuremmista areenoista. Tyytyväisiä hallin 
olemassaoloon ovat olleet varmasti myös muiden 
lajien harrastajat Haminassa sekä liikuntavuoroja eri 
tahoille kaupungin tiloista jakavat henkilöt. Haminan 
Pallo-Kissojen ostaessa harjoitusvuoronsa palloilu-
hallista, vapauttaa se lokakuussa–toukokuussa yli 30 
viikkotuntia jaettavak¬si kaupungin liikuntatiloista niitä 
tarvitseville. 

Hallin ylläpito on Haminan Pallo-Kissojen seu-
raväellä raskas savotta. Erityisen harmillista on 
jalkapallojunioreiden ja nappulatoimintaan osallis-
tuvien perheiden maksamat harjoitusvuoromaksut. 
Seuramme maksamat harjoitus- ja pelivuoromaksut 
ovat normaalivuotena noin 50 000–60 000 euroa, 
joita ilman ei halliyhtiö pystyisi liikuntapaikkaa ylläpi-
tämään. 

Talvella 2022 – odottamattomia haasteita
Seuramme palloiluhallilla on takanaan erittäin vaihderi-
kas talvi. Viime syksynä tilanne vaikutti hieman lohdul-

lisemmalta koronakurimuk-
sen aiheuttamien erittäin 
vakavien taloushaasteiden 
jälkeen. Asiat eivät kuiten-
kaan aina mene niin kuin 
toivotaan ja uudet haasteet 
seurasivat lumen ja myrskyjen muodossa. Vuosi 2022 
sai suorastaan karmea alun. 

Uudenvuoden aattoyön lumimyrsky ja tekninen 
vika tekivät tuhojaan, jonka seurauksena hallin ilman-
paine aleni ja hallin kate repeytyi sen laskeutuessa 
hallitsemattomasti alas. Alkujärkytyksestä selvittyäm-
me saimme vauriot kartoitettua, korjaukset tilattua 
eri tahoilta ja valtavin ponnistuksin lumityötalkoot 
toteutettua. Tästä voimanponnistuksesta ei saatu va-
litettavasti kauaa nauttia. Suomeen iskenyt poikkeuk-
sellinen Valtteri-myrsky teki tuhojaan ympäri Suomea. 
Taas oli hallimme kangas repeytynyt, valotolpat sisällä 
katkenneet tai taittuneet sekä maalien kehikot vioittu-
neet. Itku ei ollut kaukana. Tästäkin loppujen lopuksi 
selvittiin ja halli saatiin kuntoon, jotta junioreiden har-
rastaminen voisi jatkua.

Talven aikana ja hädän hetkellä huomattiin mikä 
merkitys on yhteisöllisyydellä. Saimme korvaamatonta 
ja nopeaa apua eri alojen ammattilaisilta. Erityisesti 
50–100 HaPK:n pelaajan ja tausta-aikuisen työpanos 
oli yhteisen hyvän vuoksi aivan upeaa.

Mitä tulevaisuudessa?
Haminan Palloiluhallin talvikausi lähenee loppuaan ja 
valmistaudumme kesän huoltotoimenpiteisiin ristirii-
taisin tuntein. Suuren huolen aiheuttaa hallin talous. 
Talven korjauskulut ja vuokratulojen menetys aiheut-
tivat palloiluhallille valtavat haasteet. Lisäksi kaikille 
valitettavan tutuksi tulleet energiakustannukset aiheut-
tavat harmaita hiuksia. Taloudellisia haasteita riittää siis 
ratkaistavaksi ja vaihtoehtoja ei ole valtavasti. Toivotta-
vasti hyvä yhteistyö mm. Haminan Kaupungin kanssa 
jatkuu ja edelleen tiivistyy liikuntapaikan olemassaolon 
turvaamiseksi.   

Palloiluhalli on Haminalle ensiarvoisen tärkeää 
kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin satojen jalkapal-
loilijoiden ja muiden käyttäjien uudelleen sijoittaminen 
korvaaviin tiloihin olisi mahdotonta, missä harjoitte-
lisivat silloin mm. pesäpalloilijat ja muut kunnallisten 
tilojen käyttäjät. Myöskään paluuaskeleet takaisin 
1900-luvulle eivät varmaankaan ole kaupunkimme 
veto-, pito- ja elinvoiman kannalta missään muodossa 
toivottavia. ●
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Teollisuuskatu 10 a, 49400 Hamina

OLEMME MYÖS MONIMERKKIKORJAAMO

Huolto 05 344 6700
Varaosat 05 344 7700

 

ITÄVÄYLÄN
APTEEKKI
Puh. 05 345 5120

– HELPPO TULLA LÄHELTÄ JA KAUKAA –

ma–pe klo 8.15–18, la klo 9–14

H aminan Pallo-Kissoissa on tehty ja tehdään tällä 
hetkellä laadukasta pelaajien kasvatus-, valmen-

nus- ja kehitystyötä. Seuran juniorijoukkueet ovat 
vuosien saatossa menestyneet jopa hämmentävän 
hyvin, eteenkin kun huomioidaan alueemme ikäluok-
kien koko ja sen myötä harrastajien määrät. Osaavien 
joukkue valmentajien tarjoamien oppien lisäksi, on 
Haminan Palloiluhallin ja ympärivuotisen lajiharjoittelun 
sekä urheiluakatemian valmennuksen merkitys ollut 
menestykselle kiistaton.

Myös yksittäiset pelaajat ovat menestyneet hen-
kilökohtaisella tasolla saavuttaen upeita tuloksia alu-
eellisella ja SM-tasolla tekniikkakilpailuissa. Vuosien 
saatossa on moni HaPK:n kasvatti edennyt omalla 
pelaajapolullaan erittäin pitkälle, aina maajoukkueta-
solle saakka. Tällaisten pelaajien joukkoon kuuluvat 
haminalaiset Oona Kelkka ja Joakim Anttila. Oona 
valittiin ensimmäistä kertaa mukaan nuorten maajouk-
kueleirille tammikuussa 2022 ja tavoittelee tulevai-
suudessakin maajoukkue paikkaa. Joakim ei ole vielä 
päässyt nuoriso maajoukkueiden matkaan, mutta sillä 
tiellä hänkin on. ●

E telä-Kymenlaakson Urheiluakatemia on yhteistyö-
tahojen verkosto, jonka tarkoituksena on eri lajeja 

harrastavien urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdis-
täminen. Keskeisimpänä tavoitteena on päivittäisval-
mennuksen tehostaminen ja nuorten kehittymisen 
tukeminen.  

Haminassa urheiluakatemiatoiminta käynnistyi 
vuonna 2008 lukion rehtorin Jouni Hyyrysen ja Hami-
nan Pallo-Kissojen silloisen nuorisovalmennuspääl-
likön Veli-Matti Hartikaisen aloitteesta. Alkuvuosina 
Urheiluakatemiaan kuului ainoastaan Haminan lukio 
ja ammattikoulu. Vuonna 2015 toiminta laajennet-
tiin myös perusopetuksen oppilaille Pappilansalmen 
yläkoulun liittyessä mukaan Urheiluakatemian piiriin. 
Vehkalahden yläkoulu liittyy mukaan lukuvuodelle 
2021–2022.

HaPK on vastannut alusta alkaen jalkapallon lajiryh-
män valmennuksesta. Alkuvuosina merkittäviä hanka-
luuksia aiheuttivat usein puutteelliset olosuhteet. Har-
joituksia jouduttiin joskus pitämään jopa lumihangessa. 
Lukuvuodesta 2014–2015 alkaen on akatemian harjoi-

HaPK:n opeilla kohti huippua

Urheiluakatemia Haminassa 
– Unelmien mahdollistaja

tukset toteutettu Haminan Palloiluhallilla, joka on mah-
dollistanut laadukkaan harjoittelun koko lukuvuoden 
ajan. Urheiluakatemian jalkapalloharjoituksissa keski-
tytään ensisijaisesti yksilövalmiuksien kehittämiseen. 
Nuorella urheilijalla on mahdollisuus saada enemmän 
tärkeitä pallokosketuksia ja toistoja kuin normaaleissa 
joukkueharjoituksissa. Lisäksi hänen taidollisia sekä 
fyysisiä valmiuksia pystytään kehittämään laaditun 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. 
Tavoitteelliselle nuorelle jalkapalloilijalle akatemiaval-
mennus ja joukkueharjoitukset antavat mahdollisuuden 
tavoitella unelmia. Tärkeää on jo nuorena totuttautua 
huippu-urheilijan kokonaisvaltaiseen ja kurinalaiseen 
elämäntapaan jopa 6–10 viikkoharjoituskerran myötä.  

Urheiluakatemian harjoitukset ovat syys- ja kevät-
lukukaudella kolme kertaa viikossa klo 8–9.15, joista 
kaksi toteutetaan lajiharjoituksina ja yksi harjoitus 
yleisvalmennuksena. Jalkapallon lajivalmennuksesta 
vastaavat Haminassa jalkapallon monitoimimies Ari 
Mäenpää sekä entinen ammattilaisjalkapalloilija ja ny-
kyinen HaPK:n toiminnanjohtaja Juuso Laitinen. ●

Joakim Anttila ja 
16 vuotta

Kesällä vuonna 2010 
HaPK:n järjestämässä 
Nappulaliigassa, koska 
kokeilin erilaisia harras-
tuksia.

HaPK:n 2005 syntynei-
den joukkueessa,  
8-vuotiaaksi asti

Turnausreissut

Missä pelaat nyt? ja mitä pelipaikkaa?

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia/tavoitteita  
sinulla on jalkapallon suhteen?

Suosikkijoukkue ja -pelaaja?

Mitä terveisiä haluat lähettää kaikille 
nuorille jalkapalloilijoille?

Nyt pelaan FC KTP:n 
naisissa. Keskikenttä on 
aina ollut minun luontai-
nen pelipaikka ja siellä 
pelaan edelleen. 

Tavoitteena on kehittyä 
mahdollisimman hyväksi 
pelaajaksi ja muutaman 
vuoden päästä tavoite 
olisi päästä pelaamaan 
Kansalliseen liigaan.

En osaa sanoa mitään 
lempi joukkuetta, mutta 
lempi pelaaja on varmaan 
Cristiano Ronaldo.

Treenatkaa ahkerasti, 
mutta muistakaa myös 
pitää hauskaa!

Pelaan pääsääntöisesti 
KTP:n b-junioreissa 
mutta pääsen myös 
harjoittelemaan ja pe-
laamaan PeKan ja KT-
P:n edustuksen muka-
na. Pelaan keskikentällä 
tai laitahyökkääjänä.

Tulevaisuudessa ta-
voitteeni on pelata 
jalkapalloa ulkomailla 
ammattilaisena.

Suosikkijoukkue on 
pienestä asti ollut FC 
Barcelona ja tämän 
hetken lempipelaaja on 
Kevin De Bruyne.

Lisäharjoittelu nuorena 
on tärkeää, jos haluaa 
kehittyä paremmaksi 
pelaajaksi.

Oona Kelkka ja  
17 vuotta

Aloitin jalkapallon nap-
pulaliigassa sinä kesänä, 
kun siirryin 1. luokalle. 
Nappulaliigan jälkeen 
päätin, että jalkapallo on 
mun juttu ja aion jatkaa.

Pelasin HaPK Tytöt 05 
joukkueessa 14-vuotiaak-
si asti.

Yksi parhaista muistois-
tani  on Helsinki Cup 
turnaukset joukkueen 
kanssa.

Kuka olet ja minkä ikäinen?

Milloin, missä ja miksi aloitit 
jalkapallon pelaamisen?

Missä HaPK joukkueessa olet pelannut? 
Ja minkä ikäiseksi asti?

Mikä on paras muistosi HaPK ajoilta?
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Kubbenkatu 1 B, 49400 Hamina 
www.uusiautohuolto.fi   

Puh. 020 7799 802
Palvelemme ark. klo 7.30–17.00

6. Haluaisin päästä pelaamaan 
isoon seuraan
7. Oman joukkueen peleissä 
hyvä joukkue/yhteishenki tur-
nauksessa kesällä -21
8. Hyviä turnauksia, paljon pe-
lejä

Onni Kosarev, 6 v. ja Oiva Huikko, 7 v., 
P14
1. Onni: makarooni-
laatikko, Oiva: –
2. Onni: vuosi sit-
ten, äiti vei kokeile-
maan nappikseen, 
Oiva: 2019 nap-
piksessa
3. Onni: karate, 
Oiva: – 
4. Onni: puolusta-
ja, Oiva: keskikenttä
5. Onni: pelit, Oiva: turnaukset
6. Yhteen ääneen : voittaa pelit
7. Viimeisin peli oli mukava
8. Mukavia pelejä

Sanni Toikka, 10 v., T09/10
1. Makaroonilaatikko
2. Aloitin 9-vuotiaana, tuntui 
mukavalta lajilta
3. Ratsastusta
4. Laita
5. Hyvä joukkuehenki
6. Kehittyä pelaamisessa ja 
olisi kivaa pelata isossa jouk-
kueessa
7. Hyvin menneet harkat on mukavia
8. Sarjapelejä ja tietysti paljon maaleja

Henny Wikström, 11 v., T09/10
1. Tortillat
2. Olin pienenä nappiksessa, sit tauon jälkeen aloitin 
uudestaan 8-9-vuotiaana, kun olin koulussa pelaillu ja 
laji kiinnosti
3. En
4. Laita, ja tykkään myös olla 
maalivahti
5. Hyvä henki, kaikki on kave-
reita
6. Kehittyminen, joukkuepelaa-
minen
7. Harkoissa maalivahtina itse 
tehty maali 
8. Sarjapeleissä paljon maale-
ja ja kehittymistä maalivahtina

Marianne Junkkari, 13 v., T08/09
1. Pasta
2. 5 v. nappiksessa
3. Yleisurheilua, useita lajeja
4. Keskikenttä/puolustaja
5. Uudet kaverit ja uuden oppi-
minen
6. Kehittyminen, pelaaminen 
korkealla tasolla, esim. naisten 
edustusjoukkue
7. Peleissä onnistuneet kes-
kitykset
8. Joukkueen kanssa sarjan lohkovoitto

Vilho Siljander, 14 v., P06/07
1. Makaroonilaatikko, sushi
2. Lähdin kokeilemaan lajia 6–7 
-vuotiaana eli 2014 kesällä 
nappikseen ja innoistuin, heti 
löytyi kavereita lajin parista
3. Käyn salilla
4. Laitapakki, toppari
5. Voittaminen, onnistuminen, 
joukkuekaverit
6. Että joukkue jatkuis vielä 
pari vuotta, ja pystyis harras-
tamaan ilman vammoja
7. Kaikki pelimatkat, voitetut pelit ja turnaukset
8. Odotan kesää ja sarjan alkamista, pääsee taas pe-
laamaan lämpimässä

S-RAUTA | S-PUUTARHA, HAMINA

Teollisuuskatu 2
ma–pe 8–18, la 8–15

Airue-Tilit
040 5677384

Hamina-Traileri Ky
0400 676 427

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

Onni Rantala, 7 v., P15               
1. Makaroonilaatikko
2. Viime syksynä, kaveri pelasi 
ja tulin mukaan kokeilemaan
3. Suunnistusta ja uintia
4. Hyökkääjä
5. Pelaaminen
6. Olla hyvä pelaaja
7. Kaikki pelit
8. Toivon paljon pelejä

Emilia Roslakka, 7 v., T13-14             
1. Makaroonilaatikko
2. Viime vuonna, on hauskaa, 
kun saa pelata kavereiden kans-
sa ja saa liikuntaa
3. Uintia ja ukulelen soittoa
4. Hyökkääjä
5. Maalien teko
6. Olla mestari jalkapallossa
7. Voitettiin peli joukkueen 
kanssa
8. Päästä pelaamaan kavereiden kanssa

Justus ja Jesper Kotola, 10 v., P11
1. Justus: pizza ja Jesper: hamppari
2. Mentiin 6-vuotiaina nappikseen 
kokeilemaan ja oli kivaa
3. Ei harrasteta
4. Justus: pakki ja Jesper: pakki
5. Saa potkia kavereiden kanssa
6. Huippupelaajaksi pääseminen, 
Ronaldo on lempipelaaja
7. Lahti Soccer 2021 turnaus-
voitto
8. Turnausvoiton uusiminen tänä 
kesänä Lahdessa

Roni Metsola, 12 v., P09
1. Pizza
2. Halusin mukaan 6 v. sitte eli 
n. 6-vuotiaana nappiksessa
3. En harrasta
4. Vasen laita / puolustaja
5. Pelaaminen, joukkuekaverit
6. Ei mitään tiettyä 
7. Saimaa Cupin voitto kaksi 
kertaa peräkkäin v. 2018 ja 
2019
8. Pelaamista, mukavaa jalkapallokesää

Rikhard ”Riku” Metsälä, 12 v., P10 
1. Sushi, nuudeli
2. Aloitin vasta, n. ½ vuotta 
sitten
3. Parkouria joskus
4. Kärkihyökkääjä
5. Pelit ovat kivointa
6. Haluaisin päästä huippupe-
laajaksi
7. Tein maalin turnauksessa
8. Odotan pelireissuja

Aleksi Kettunen, 8 v., P13
1. Tomaattipasta
2. Aloitin vuosi sitten keväällä, kaveritkin pelaa ja jalka-
pallo kiinnostaa
3. Uintia ja kontrabassonsoittoa
4. Puolustaja tai maalivahti
5. Kavereiden kanssa pelaaminen

Haastattelut
Nimi, ikä, joukkue
1. Lempiruoka
2. Milloin/miten aloitit jalkapallon?
3. Harrastatko jotain muuta jalkapallon lisäksi?
4. Mieluisin pelipaikka?
5. Parasta jalkapallossa?
6. Millaisia tavoitteita/unelmia jalkapallon parissa?
7. Mukavin jalkapallomuisto? 
8. Odotuksia ensi kesälle? 

SÄHKÖRYHMÄ

MUUKKA OYMUUKKA OY
WWW.MUUKKA.FI
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HaPK-joukkueet 2022

P14P15  
ja T14

Takarivi vasemmalta: Erkki Muranen (päävalmentaja), Pet-
ja Suomalainen, Alex Jauhiainen, Justus Tuomi, Taru Hota-
ri(Joukkueenjohtaja/valmentaja), Panu Huikko (valmentaja)
Keskirivi vasemmalta: Eemil Turu, Miron Kovalenko, Lassi 
Korhonen, Onni Kosarev
Eturivi vasemmalta: Tuukka Hovi, Anatolii Bolshakov, 
Peetu Liikkanen, Oiva Huikko
Kuvasta puuttuvat: Miro Rissanen, Mikael Kontinen, Jooa 
Piispa, Oiva Uotila, Marko Leppänen (valmentaja) ja Samuli 
Kontinen (valmentaja)

Vasemmalta oikealle: valmentaja Mikko Vainio, 
joukkueenjohtaja Taru Turkia ja valmentaja Riku 
Roslakka 
Takarivi vasemmalta: Onni Rantala, Mikael Anttila
Keskirivi vasemmalta: Anton Shoshin, Jake Kiiski, 
Toivo Wilen, Rasmus Suntio, Jooa Piispa
Eturivi vasemmalta: Nella Lahtinen, Oona Kunnari, 
Emilia Roslakka, Miia Roininen, Emma Uski
Kuvasta puuttuu: Aleksi Kauhanen 

P13 Takarivi vasemmalta: Erkki Muranen (päävalmentaja), 
Antto Kivelä, Robin Nöjd, Aleksi Kettunen, Saku 
Metsälä, Taru Hotari (joukkueenjohtaja/valmentaja), 
Panu Huikko (valmentaja)
Keskirivi vasemmalta: Leo Pälli, Aleksi Joukainen, 
Arttu Mouhu
Eturivi vasemmalta: Olavi Liekola, Sisu Penttilä, 
Veikko Siira
Kuvasta puuttuvat: Jaro Piispa, Daniel Suokas, 
Marko Leppänen (valmentaja), Samuli Kontinen 
(valmentaja) ja Jani Mouhu (Joukkueenjohtaja)

P12 Takarivi vasemmalta: Mikko Saikkonen (joukkueenjohtaja/
valmentaja), Lenni Porkka, Niilo Roti, Leo Ristola, Venni 
Virtanen, Elias Järvinen, Eino Sandelin, Arnas Ruibys, Samuel 
Laiho, Onni Raasu, Ramunas Ruibys (valmentaja), Tuomas 
Tuukkanen (päävalmentaja) 
Keskirivi vasemmalta: Roni Heiskanen, Veikko Saikkonen, 
Kalle Tuukkanen, Eino Pakkanen, Benjamin Hiltunen, Leevi 
Tuukkanen, Matias Miettinen, Leevi Pakkanen, Joel Saarainen, 
Elias Seppälä, Lenni Lohiranto
Eturivi vasemmalta: Onni Blixt, Veeti Kolehmainen, Viljam 
Vikström, Niilo Posti, Lari Hankanen, Topias Kauppila, Onni 
Kujala, Eero Keskiaho
Kuvasta puuttuvat: Topi Rikkola, Elias Kauhanen, Elmeri 
Berg, Janne Kujala (valmentaja) ja Juha Blixt (valmentaja)
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Riitta Kylmälä, Isoympyräkatu 9
Puh. 05- 344 014

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

HaPK-joukkueet 2022

P11 P10Takarivi vasemmalta: Sami Vierikko (Valmentaja), Juha 
Tepponen (Valmentaja), Egor Bulavin, Jesse Kasila, Leevi 
Korhonen, Viktor Kaygorodtcev, Miro Aarola, Vertti Niemi, 
Jesper Kotola, Justus Kotola, Sanna Aatola (Joukkueenjohtaja) 
Keskirivi vasemmalta: Ari Schulz (Päävalmentaja), Elia 
Suurnäkki, Elvin Hovi, Joona Kuusela, Sampo Vierikko, Peetu 
Laukkarinen, Santtu Marttila, Miko Aatola, Ilari Tepponen, 
Tuomas Tuukkanen (Valmentaja), Iiro Suurnäkki (Valmentaja)
Eturivi vasemmalta: Jimi Ritola, Nuutti Niemelä, Valtteri 
Liikkanen, Joseph Obadiah, Denis Bykov, Edvard Berkhald, 
Luka Schulz, Anderi Kaiava 
Kuvasta puuttuvat: Nooa Sundberg, Jeremias Liikola, Luka 
Rahkonen, Niilo Sairanen ja Sampo Tuukkanen

Takarivi vasemmalta: Petri Härkönen päävalmentaja, 
Sami Vierikko joukkueenjohtaja, Nuutti Ylikoski,  
Eino Sipari, Roope Rokka, Antti Takala valmentaja 
Keskirivi vasemmalta: Peetu Ihalainen, Mico Soinoja, 
Riku Metsälä, Igor Kozlov, Anton Karhu
Eturivi vasemmalta: Samu Ranki, Esko Rongas, Timi 
Hankanen, Aleksi Takala, Lauri Jokimies, Nikita Riattel
Kuvasta puuttuvat: Daniel Boluev ja Tuomas 
Haapaniemi
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               Arki virtaa.    |    ksoy.fi

Sinun ei tarvitse olla 
energia-alan 

asiantuntija. Riittää, että 
sähköyhtiö on.

               Arki virtaa.    |    ksoy.fi

Sinun ei tarvitse olla 
energia-alan 

asiantuntija. Riittää, että 
sähköyhtiö on.

P09T09 
–10

Takarivi vasemmalta: Heidi Leppämäki 
(joukkueenjohtaja/rahastonhoitaja), Tiina Kaitainen 
(päävalmentaja), Miiju Leppämäki, Eerika Piilola, 
Ilona Turu, Lili Koskimies, Maija Miettinen, Tero 
Salonen (joukkueenjohtaja)
Eturivi vasemmalta: Hertta Salonen, Henny 
Wikström, Sanni Toikka
Kuvasta puuttuvat: Miikka Koljonen (valmentaja), 
Manta Suntio ja Helmi Laitila

Takarivi vasemmalta: Sami Vierikko joukkueenjohtaja, 
Ari Shulz valmentaja, Aapeli Koistinen, Reima Pakkanen, 
Tuukka Laaksonen, Petri Härkönen päävalmentaja, Jani 
Nätkinniemi valmentaja 
Keskirivi vasemmalta: Erik Sohlman, Roni Metso, 
Toivo Nätkinniemi, Luka Ruoppa, Juuso Tiitta, Topi 
Suurnäkki
Eturivi vasemmalta: Daniel Schulz, Patrik Härkönen, 
Aleksi Hämäläinen, Milo Montonen, Aleksi Kytölä, 
Vladimir Avramov
Kuvasta puuttuvat: Mikko Laaksonen valmentaja ja 
Jaakko Kauppinen

HaPK-joukkueet 2022
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P06 
–07

WWW.ROSEPRINT.FI

ROSEPRINT OY
Hamina - Helsinki - Lappeenranta

 emmeskutuukavamrutapaT netsal söym aavrok  
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 0071 436 50 nilehuP

 

HaPK-joukkueet

Takarivi vasemmalta: Petri Harju (päävalmentaja), 
Mikko Laakso (joukkueenjohtaja), Janne Korjus 
(joukkueenjohtaja) ja Ari Mäenpää (päävalmentaja)
Keskirivi vasemmalta: Aaro Suur-Uski, Vilho Kaup- 
pinen, Samu Korjus, Onni Kirkkopelto ja Henry Kolsi
Eturivi vasemmalta: Miska Dufva, Ilari Laakso, Sami 
Hietanen, Rasmus Kaitainen, Panu Piispa ja Vilho 
Siljander
Kuvasta puuttuvat: Aslak Rovanperä, Daniel 
Muurman, Eemiel Hovi, Jermu Harju, Jiri Kauranen, 
Juuso Kauppila, Paavo Puhakka, Patrik Sohlman, 
Rasmus Härkönen ja Ville Joukainen

T08 
–09

Takarivi vasemmalta: Tessa Suni, Tessa Ihalainen, 
Aliisa Koistinen 
Keskirivi vasemmalta: Anu Cross (huoltaja), Hertta 
Laitila, Darja Vehviläinen, Viivi Ihalainen, Eerika Mattila, 
Sami Koistinen (valmentaja)
Eturivi vasemmalta: Hanna-Kaisa Suni 
(joukkueenjohtaja), Marianne Junkkari, Minea 
Urpalainen, Tuuli Kriktilä, Paavo Kriktilä (päävalmentaja)
Kuvasta puuttuvat: Charlotte Campbell, Enni 
Vuorinen,Alistair Campbell (valmentaja), Jukka-Pekka 
Hovi (valmentaja) ja Anne Schurmann (huoltaja/
rahastonhoitaja)

HAMINALAISET LAPSET JA NUORET
KIITTÄVÄT TOIMINTAA TUKENEITA!
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RAUTA – MAATALOUS
Myllykyläntie 154, 49630 Vehkajoki

Puh. (05) 3454 025

RENGASTYÖT - RENGASHOTELLI - ALUVANTEET

Teollisuuskatu 4, Hamina
p. 05-344 8700, myynti@cr-renkaat.fi

Ammattitaidolla 
rengasasiasi hoitaa

AIDOSTI PAIKALLINEN RENGASLIIKE!

Turvalliset 

KESÄRENKAAT
Sinulle sopivaan 

hintaan!

- uskomaton hinta/laatusuhde
- 150 eri kokoa suoraan varastosta

LAAJENSIMME 
RENGASHOTELLIA,

TERVETULOA!

Hamina

Haminan palveleva
RAUTAKAUPPA

Pienteollisuuskatu 11, Hamina  |  044 218 3950

Haminan Pallokissat Pojat11
J oukkue perustettiin joulukuussa 2017 kahden ikä-

ryhmän yhdistelmäjoukkueena, 2010 ja 2011 synty-
neet. Sen runkona olivat 2009 syntyneiden joukkuees-
sa pelanneet nuoremmat pelaajat sekä kesällä HaPK:n 
nappulaliigassa olleet pelurit. Alkuun harjoittelimme 
noin 10 pelaajan voimin ja ensimmäisen vuoden aikana 
pelaajamäärä kasvoi noin 15 poikaan, jonka jälkeen 
myös 2011 syntyneet eriytettiin omaksi joukkueeksi. 
Ensimmäisen kesän jälkeen viimeiset nappulaliigalai-
setkin päättivät aloittaa mukavan harrastuksen ja 2011 
syntyneiden toiminnan alkaessa mukana oli 17 poikaa. 
Parin seuraavan kauden aikana on tullut vielä lisää pe-
laajia ja tällä hetkellä joukkueessa pelaa 27 poikaa.

Talvikausi alkaa lokakuussa. Hyvät olosuhteet kup-
lahallin ansiosta mahdollistaa tasapainoisen harjoittelun 
ympärivuoden. Talvella treenataan 3 kertaa viikossa 
sekä osallistumme erilaisiin turnauksiin sekä pelataan 
harjoituspelejä lähialueen seuroja vastaan. Oma kupla-
halli mahdollistaa myös omien turnauksen järjestämi-
sen, jotka ovat olleet tosi suosittuja ja vastustajia on tul-
lut Helsinkiä myöten pelaamaan. Turnaukset ovat myös 
erittäin tärkeää varainhankinnan kannalta, pojat11 jouk-
kueen kuuluisa, edullinen ja laadukas turnauskahvio 
onkin niittänyt suosiotaan vastustajien leireissä minkä 
mahdollistaa tiivis ja aktiivinen vanhempien ryhmä.

Keväisin ulkokenttien sulaessa alkaa varsinainen 
kausi. Ensimmäinen kausi pojilla meni 5v5-pelimuo-
dolla, jossa maaliverkot ovat herkällä. Kenttä on lyhyt 
ja tilanteita tuli tosi nopeasti molempiin päihin. Muu-
taman kauden olemme pelanneet 8v8-pelimuotoa, 
joka alkaa muistuttamaan jo enemmän jalkapalloa. 
Joukkuepelin merkitys kasvaa ja yksin ei siellä toista 
joukkuetta vastaan pärjää. 8v8 pelimuodossa pitää jo 
osata puolustaa sekä hyökätä joukkueena. Joukkue-
pelaamista olemmekin harjoitelleet kovasti ja kehitystä 
on tapahtunut valtavasti. Olemme myös olleet aktiivi-
sia harjoittelijoita, vuosien varrella olemme kokoontu-
neet harjoittelemaan 550 kertaa.

Alussa pelattiin paikallista Kymenlaakson kortte-
lisarjaa Kymi-liigaa, jossa vastassa ovat olleet mm. 
KTP, PeKa, MyPa, Kajo. Nyt olemme muutaman 
vuoden olleet mukana myös piirisarjassa. Pelit siellä 
ovat olleet kehittäviä ja menestyksekkäitä. Otteluita 
olemme pelanneet kaiken kaikkiaan 419, joista voittoja 
237, tasapelejä 44 ja tappioita 138.

Matkan varrelle on sattunut myös muutama tur-
nausvoitto, jotka ovat jäänyt pojille erityisesti mieleen 
(mm. Saimaa turnaus, Lahti Soccer sekä LPS Elocup). 
Turnauksissa hienoa on useamman päivän yhdessä 
olo sekä uusien vastustajien kohtaaminen. Voitot 
isojen seurojen kilpajoukkueista, kuten HJK ja KuPS, 
ovat myös jääneet pojille mieleen.

Syksyllä kauden lopussa ohjelmassa on vielä 
muutama turnaus sekä taitokilpailut. Taitokilpailuissa 
pelaaja pystyy mittaamaan omaa kehitystä omien 

henkilökohtaisten taitojen osalta. Seuran omissa kil-
pailuissa hyvin pärjänneet ovat saaneet osallistua piirin 
järjestämiin taitokilpailuihin. Siellä pelaajaamme ovat 
pärjänneet hienosti. Esimerkkinä viime vuodelta 9 tai-
tomerkkiä (3 kultaa, 2 hopea ja 4 pronssia)

Covid-19 on tuonut omat haasteensa jalkapallon 
harrastamiseen. Ensimmäisen pandemia talven ai-
kana harjoittelu jouduttiin pysäyttämään muutamaan 
kertaan ja pelejä ei pystytty pelaamaan ollenkaan. 
Onneksi pienryhmissä harjoittelu onnistui melko hyvin 
tilanteen aina niin salliessa. Kesäisin pelit ja harjoituk-
set ovat pyörineet melko normaalisti, kun korona tilan-
ne on rauhoittunut kesäisin.

Olen toiminut joukkueen aktiivisena tausta-aikui-
sena jo siitä asti kun omat pojat aloittivat jalkapallon 
vuonna 2017. Minulle tuntui heti hyvin luontevalle 
lähteä mukaan kaikkeen joukkueen toimintaan. Aloitin 
kahviovastaavana, mutta sain ”ylennyksen” joukku-
eenjohtajaksi:), kertoo joukkueenjohtaja Sanna Aatola.

Yhteisiin vuosiimme on mahtunut paljon varainke-
ruuta, kahden eri peliryhmän kahvioita, yhteisiä toimin-
tapäiviä, Huuhkajien pelin kisastudioita, leffassa käytiä 
ja mikä tärkeintä yhdessäoloa ja puuhastelua ihanan 
”jalkapalloperheen” kanssa. Olemme myös perusta-
neet vanhemmille oman kuntoilu-/juoksuryhmän, jonka 
kanssa hikoilemme poikien harjoitusten aikana. Olem-
me myös muistaneet yhteishengen ylläpidon vanhem-
pien hulvattoman hauskojen saunailtojen merkeissä.

Parhaimpina muistoina varmasti kaikki turnausmat-
kat, mm. Lahti Soccer turnaus viime kesältä,  kisastu-
dio kannustusten raikuessa Tarmolan illassa Huuhkajien 
voittaessa Bosnia-Herzegovinan marraskussa 2021.

Lasten jalkapalloharrastuksen kautta olemme saa-
neet uusia, jopa elämänpituisia ystävyyksiä. Pojat11 
joukkueella on hieno tilanne, kun meillä on reilusti ak-
tiivisia vanhempia jakamaan tehtäviä ja osallistumaan 
varainkeruuseen.

Ehkä suurin onni on meitä kohdannut valmennuk-
sen suhteen. Ari Schulz päävalmentajana, Iiro Suur-
näkki, Juha Tepponen ja Tuomas Tuukkanen jakavat 
valmennusvastuuta, omien poikien jatkaessa jokaisen 
isän hienoa haminalaista jalkapallohistoriaa:) Erittäin 
suuri merkitys on myös pitkäaikaisten sponsoreiden 
tuki ja läsnäolo joukkueelle.

Pojat 11 joukkue kutsuu uusia poikia mukaan mu-
kavaan harrastukseen. Samalla tarjoamme vanhem-
mille aitiopaikan seurata ja osallistua lasten harrastus-
toimintaan. ”Ryhmässä on voimaa”, näin uskomme 
vahvasti. Joukkueen yhteystiedot löytyvät seuran 
nettisivuilta.

HaPK p11 joukkueen puolesta,

Sanna Aatola
joukkueenjohtaja

Ari Schulz
päävalmentaja
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H aminan Pallo-Kissojen järjestämä kevään Eskari-
futis pelattiin jälleen keskiviikkona 4.5. Haminan 

liikuntahallilla kahden vuoden tauon jälkeen.
Paikalla oli tänä vuonna Husulan, Aseman ja Pap-

pilansalmen eskarit. Pelaamassa nähtiin tällä kertaa 
82 iloista ja innokasta jalkapalloilijaa.

Ilmassa oli taas perinteistä suuren urheilujuhlan 
tuntua, kun joukkueet kirmasivat valmennustiimiensä 
johdolla 5v5 -peleissä kentän päästä päähän. Lii-
kuntahalli täyttyikin heti aamusta alkaen mahtavasta 
kannustuksesta, kun joukkueiden vaihtopelaajat, 
valmennustiimit ja katsomaan tulleet perheenjäsenet 
tsemppasivat omiaan parhaimpaan suoritukseen. 

Hyvää
huomenta
Hyvä huomen 
kasvaa puussa 
ja puutuotteissa. Kirjanpitopalvelut

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

Palkanlaskentapalvelut

• Kirjanpito
• Veroilmoitukset + ALV-asiat
• Tilinpäätökset

Eskarifutis innosti kahden 
vuoden tauon jälkeen

Neljän pelikierroksen jälkeen jokaisen tapahtu-
maan osallistuneen pelaajan kaulaan ripustettiin 
Pallo-Kissojen jalkapallomitali ja otettiin joukkue-
kuva. Kahdella kentällä pelattujen pelien ohjaajina 
toimivat ansiokkaasti Pallo-Kissojen Nappulaliigan 
ohjaajat.

Pallo-Kissat esittää lämpimät kiitokset kaikille 
mukana olleille eskarilaisille sekä joukkueiden 
valmennustiimeille iloisesta ja menestyksekkääs-
tä tapahtumasta. Samalla toivotamme kaikki 
eskarilaiset tervetulleiksi mukaan Pallo-Kissojen 
Nappulaliigaan – kesäkausi käynnistyy Haminan 
urheilukentällä keskiviikkona 25.5. klo 17. ●

Aseman esikoulun Äx-ryhmä.

Aseman esikoulun Ketunpoikaset-ryhmä.

Pappilansalmen esikoulun Viikarit-ryhmä.

Husulan esikoulu.

Pappilansalmen esikoulun Vintiöt-ryhmä.

Pappilansalmen esikoulun Vaeltajat-ryhmä.

Tehdään  
yhdessä

puhtaampi  
ympäristö

www.kymenlaaksonjate.fi

Kymenlaakson Jäte Oy 
Ekokaari 50 
46860 Keltakangas
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HaPK:n palkitut juniorit 2021

SEURAN PALKINNOILLA 
PALKITUT PELAAJAT
Lupaava juniori: Hertta Laitila
Positiivisin pelaaja: Nooa Sundberg
Tyttöjunioritykki: Darja Vehviläinen
Poikajunioritykki: Miro Rissanen
Junioritaistelija: Tessa Ihalainen
Kehittynein juniori: Aapeli Koistinen
Fair Play pelaaja: Tuuli Kriktilä
Paras tyttöjuniori: Eerika Mattila
Paras poikajuniori: Ilari Laakso

Haminan Pallo-Kissojen perinteinen junioreiden kauden päätöstilaisuus järjestettiin 
torstaina 11.11.2021 Haminan Palloiluhallilla. Tilaisuudessa huomioitiin seuran 
kiertopalkinnoilla erityisen hyvin pelikauden aikana menestyneitä pelaajia. Lisäksi 
palkittiin joukkueissaan sekä seuran tekniikkakilpailuissa hyvän menestyneet juniorit.

Pelajaat em. järjestyksessä vasemmalta, kuvasta puuttuu Hertta Laitila.

JOUKKUEIDEN PALKITUT PELAAJAT
Joukkue Tsemppari Fair Play pelaaja Kehittynein Juniori Tunnollinen harjoittelija 
P2014 Peetu Liikanen Justus Tuomi Petja Suomalainen  Alex Jauhiainen
P2013 Sisu Penttilä Arttu Mouhu Topi Rikkola Saku Metsälä
P2012 Lenni Porkka Niilo Posti Miko Aatola Jonah Hanski
P2011 Miro Aatola Jimi Ritola Peetu Laukkarinen Edvard Berkhald

Joukkue Paras pelaaja Fair Play pelaaja Kehittynein Juniori Tunnollinen harjoittelija 
P2010 Sampo Vierikko Aleksi Takanen Lauri Jokimies Esko Rongas
T2009–10 Ilona Turu Lili Koskimies Enni Vuorinen Maija Miettinen
P2009 Rasmus Kaitainen Tuukka Laaksonen Vladimir Avramov Luka Ruoppa
T2008-09 Aliisa Koistinen Minea Urpalainen Viivi Ihalainen Tessa Suni
P2008 Miska Dufva Reima Pakkanen Henry Kolsi Eemiel Hovi
P2007 Onni Kirkkopelto Daniel Muurman Vilho Kauppinen Sami Hietanen
P2006 Aslak Rovanperä Jermu Harju Aaro Suur-Uski Samu Korjus

HAPK:N TEKNIIKKAKILPAILUT 2021
Seuran tekniikkakilpailut järjestetään aina pelikau-
den päätyttyä 13-vuotiaille ja nuoremmille pelaajille. 
Suoritukset arvioidaan ikäluokittain valtakunnallisten 
pisterajojen mukaisesti ja onnistuessaan on pelaaji-
en mahdollisuus saavuttaa Palloliiton tekniikkamerk-
ki. Tekniikkakilpailussa on kaikkiaan kuusi rataa ja 
arvioitavaa suoritusta: Ponnauttelu, syöttö, pujotte-
lu, kuljetus-laukaus, pusku (alkaen 9 v) sekä pituus-
potku (12–13 v). Tekniikkakilpailut ovat pelaajille ja 
valmentajille erinomainen mahdollisuus saada pa-
laute osaamisesta sekä ennen kaikkea kehityksestä 
verrattaessa tuloksia edellisen vuoden tuloksiin.

Haminan Pallo-Kissojen tekniikkakilpailuihin 
8.10.2021 osallistui kokonaisuudessaan 42 inno-
kasta junioripelaajaa, joista ikä-luokittain palkittiin 
kolme parhaan tuloksen saavuttanutta pelaajaa. 
Viereisellä palstalla lueteltuna Suomen Palloliiton 
tekniikkamerkkiin oikeuttavan tuloksen saavutta-
neet.

Kuvassa P7 (2014) joukkueen 
palkitut pelaajat (Alex Jauhi- 
ainen, Petja Suomalainen, 
Justus Tuomi, Peetu Liikkanen) 

Kultamerkki
Edvard Berkhald
Peetu Laukkarinen
Saku Metsälä
Luka Schulz 
Hopeamerkki
Miko Aatola
Miro Aatola
Aleksi Kettunen
Veera Jauhiainen 
Pronssimerkki
Denis Bykov
Onni Kujala 
Antti Mouhu  
Lenni Porkka  
Niilo Posti
Niilo Sairanen 
Elias Suurnäkki
Jimi Ritola  
Leevi Tuukkanen
Viljam Wickström 

PALKITUT TOIMIHENKILÖT 2021  
– HaPK Kymenlaakson alueen  
vuoden  nuorisourheiluseura
Seuran hallituksessa ja joukkueissa toimi kaudelle 2021 eri tehtävissä 
yhteensä 67 rekisteröityä tausta-aikuista. Heidän ja kymmenien mui-
den aikuisten pyyteetön panos niin seuratoiminnan mahdollistajana 
kuin lasten sekä nuorten harrastamisen tukena on korvaamattoman 
tärkeää. Seuran toimihenkilöiden kauden päätöstilaisuudessa kierto-
palkinnoilla huomioitiin:

Vuoden valmentaja: Petri Harju     
Vuoden jäsen: Mikko Saikkonen   
Vuoden Joukkue: Pojat 09–10   
Puheenjohtajan pytty: Tuomas Tuukkanen

Kymenlaakson liikunta ry:n urheilugaalassa Haminan Pallo-Kissat pal-
kittiin maakunnan vuoden 2021 nuorisourheiluseurana. Merkittävän 
tunnustuksen perusteluissa painotettiin seuran monipuolista toimintaa 
ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. ●

Puheenjohtaja Mika 
Haikala ja Kymenlaakson 
nuorisourheiluseurapalkinto. 
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