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As Oy

 Herralanhovi 
Herralankuja 1, 90830 Haukipudas

temotek.fi/kodit Elämänlaatua rakentamassa

Jari Alaiso, LKV 
p. 045 648 5391, jari.alaiso@temotek.fi

Vesa-Matti Tervonen, LKV 
p. 050 343 8857, vesa-matti.tervonen@temotek.fi 

TEMOTEK-KODIN SINULLE VÄLITTÄÄVapaana olevia huoneistotyyppejä:
Kerros Tyyppi  Koko  Myyntihinta  Velaton hinta
1. krs 2h+k+s 48,5 m2  43 740 € 145 800 €
1. krs  2h+k+s  54 m2 44 790 €  149 300 €
2. krs 3h+k+sa 68 m2 53 040 € 176 800 €
4. krs 2h+k+s 39 m2 38 640 €  128 800 €

Vaivatonta ja viihtyisää. Sellaista on arki, kun kaikki 

palvelut ovat kirjaimellisesti kivenheiton päässä kotoa.

As Oy Herralanhovi sijaitsee täydellisellä paikalla 

Haukiputaan keskustassa. Kaikki palvelut ovat lähellä, 

samoin rauhalliset ulkoilualueet ja Kiiminkijokivarsi. 

Herralanhovissa asut vaivattomasti uudessa, sinulle 

suunnitellussa kerrostalokodissa. 

Rakennustyöt 
ovat jo 

käynnistyneet!

Tahdotko säästää ympäristöä tehokkaan palvelun  
avulla? L&T:ltä saat kaikki viemärihuoltoon ja jätteiden  
kierrätykseen liittyvät palvelut.

KIERTOTALOUDEN KÄYTÄNNÖN TEKIJÄ

PAREMPI KUVATA KUIN KAIVAA.

Autamme mielellämme  
– kysy lisää:

Oulun viemärihuollon 
päivystys

044 751 8340
L&T asiakaspalvelu

010 636 7000
Palvelemme

ma–pe klo 7–17

VIEMÄRIHUOLTO
• Viemäreiden avaukset ja sulatukset   
• Viemäreiden kuvaukset ja  
 kuntokartoitukset  
• Kaivojen ja erottimien tyhjennykset,  
 huollot ja tarkastukset  
• Putkistojen pesut ja huuhtelut

L&T:ltä myös jäteöljyn ja muiden vaarallisten 
jätteiden kierrätyspalvelut yrityksille.

lt.fi

VIKAA 
VIEMÄREISSÄ?
VIKAA 
VIEMÄREISSÄ?



Palloliitto uudistaa sa-
ta vuotta vanhaa or-
ganisaatiotaan sekä 
toimintatapojaan. 
Suomalaisen jalka-
pallon organisaatio 
muuttuu, kun piireissä 
oleva henkilöstö siirtyy 
Palloliiton palvelukseen 
viimeistään vuoden 2020 
alusta ja piirit joko lopettavat 
toimintansa tai muuttavat yh-
distyksensä tukiyhdistyksiksi. 
Piirien varat tullaan kummas-
sakin mallissa hyödyntämään 
myöhemmin kunkin piirin it-
se päättämällä tavalla oman 
vanhan piirin alueen seurojen 
hyödyksi tavalla tai toisella.

 

Palloliitto muuttuu yhä 
enemmän seurojen pal-
veluorganisaatioksi, jos-
sa etsitään yhdessä seu-
rojen kanssa parhaita 

keinoja seurojen toiminnan tu-
kemiseen ja vahvistamiseen. 
Tärkeää on synnyttää yhdes-
sä parhaalla tavalla toimiva 
Suomalaisen Jalkapallon ke-
hitystä tukeva kokonaisuus. 
Suomi tulee jakaantumaan 
entisen 11 piirin sijasta 4 alu-
eeksi: Etelä, Länsi, Itä ja Poh-
joinen. Seurojen ääntä ja 
vaikuttamismahdolli-
suuksia vahvistetaan 
myös tulevissa Pallo-
liiton luottamusor-
ganisaatioissa.

 Olemme Pallo-
liitossa tiedosta-
neet, että tärkein 
työ jalkapalloili-

joiden ja jalkapallon eteen 
tehdään seuroissamme. 
Se on äärimmäisen tärke-
ää työtä myös yhteiskun-
tavastuullisena tehtävä-

nä. Seuratyön arvo tulee 
jatkossa vain kasvamaan ja 

siksi on tärkeää pyrkiä yh-
dessä kehittämään seuroja 

niin pelaajien kehittämisessä, seu-
ran johtamisessa kuin viestinnässä, 
markkinoinnissa sekä vaikuttami-
sessa. 

 Ollaan jatkuvasti vuoropuhelussa 
eri tavoin jalkapallotoiminnan ke-
hittämiseksi parhaalla tavalla.

 Seurojen Palloliitto hankkeelle on 
luotu sivusto, josta seurat saavat li-
sätietoja muutokseen liittyen: 

https://www.palloliitto.fi/jalkapal-
lossa-tapahtuu/seurojen-palloliitto  

 Olemme äärimmäisen kiitollisia 
haupalaisille siitä työstä mitä olette 
alueen lasten, nuorten ja aikuisten 

eteen tehneet. Erityiskiitos HauPal-
le vuoden kouluttajaseurapal-

kinnosta.
 
 Terveisin 
 

ESA SAAJANTO
Suomen Palloliiton

Pohjois-Suomen Piirin piirijohtaja
Tulevan uuden Palloliiton

pohjoisen alueen aluepäällikkö/
seurakehityspäällikkö

Alkupotku - Kick off
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Seurojen
Palloliitto

hanke etenee

Palloliiton Pohjois-Suomen piirin terveiset

H auPa–lehti ilmestyy 25. ker-
ran. Lehti on julkaistu toi-
minnan aloitusvuotta lukuun 
ottamatta joka vuosi. Viime 
vuoden lehti oli juhlanumero. 

Juhlien lomassa tehtiin myös töitä pohjois-
suomalaisen jalkapallon eteen. Tunnustuk-
sena työstä HauPa palkittiin vuoden 2018 
Kouluttajaseurana. Se oli hieno palkinto.

Tässä lehdessä esittäytyvät HauPa:n tyt-
tö- ja poikajoukkueet sekä pelaajat jouk-
kuekuvien muodossa. Kuvauksen on to-
teuttanut yhteistyökumppanimme Ex-
press-kuva. Lehdessä on asiaa ja tarinoita 
muustakin yhteistyöstä. Yhteistoiminnan 
ml. yhteisjoukkueiden merkitys korostuu, 
mitä pidemmälle pelaajaura etenee. Seu-
ratoiminnan kannalta yhteistyö ja sen eri 
muodot ovat elinehto.

Paikalliset yrittäjät ovat taas mukana Ke-
säPudas-turnauksessa. Ääneen on todet-
tu, että HauPa-tuote kantaa ja mahdollistaa 
mielekkään yhteistyön. Lehden sivuilla on 
toimintamme tukijoita. Jatkumon takaamme 
suosimalla paikallisten yrittäjien palveluita.

Edustusjoukkueet naisissa aloittavat 
kautensa Ykkösessä ja miehet Kolmosessa. 
Yhteistyö HauPan ”pää-äänenkannattajan” 
Rantapohjan kanssa on virallistettu. Edus-
tusjoukkueiden peli-ilmoitukset on luet-
tavissa lehdestä kuten myös otteluraportit 
pelien jälkeen. Faktat selviävät tietysti itse 
peleissä paikan päällä makkaraa ja pulla-
kahveja nauttien!

Junioripuolella pallo pyörii mallikkaasti 
aina D-junnuihin saakka. Sen jälkeen koit-
tavat kriittiset ajat. Tavoitteena onkin saada 
kehittyneimmille pelaajille luonteva pelaa-
japolku yhteistyöseurojen kanssa kuitenkin 
niin, että seuran oma toiminta jatkuu. Kun 
yhteistyö seuran sisällä ei riitä, mahdollis-
taja on yhteisjoukkue.

Pelaajakehitys on seuran toimintaa oh-
jaava asia. Yhteistyösopimus JS Herculek-
sen kanssa takasi neljälle HauPan pelaajal-
le paikan Kakkosessa. Naisjoukkeen osalta 
on tehty farmisopimus ONS:n kanssa. Tä-
mä aukaisee HauPan naisille ovet Liigaan. 
Nuorempia pelaajia on mukana Palloliiton 
kehityksen seurannassa, joka osaltaan ta-
kaa pelaajan laadukkaan arjen.

Suomenmestaruus Futsalin U19 Liigassa 
oli seurahistorian ensimmäisen aikuisten 
sarjassa. Yhtenä voiton avaimena oli mm. 
yhteistyö FC Kurenpoikien ja yhteistyö-
seurasopimus Tervareiden Liiga-mies-
ten kanssa. Tästä voittajajoukkuees-
ta neljä  haupalaista poikaa pelaa U19 
maajoukkueessa. Futsaltarina jatkuu 
syksyllä.

Varustesopimus Stadiumin/Niken kans-
sa on allekirjoitettu ja jatkamme yhteistyötä 

hyväksi havaitun ja laatutuotteita tarjoavan 
kumppanin kanssa seuraavatkin vuodet.

Seuratoiminnan vetovoimatekijät – 
onko niitä?

Luottamustoimet yhdistyksissä ovat muut-
tuneet entistä työläämmiksi. Ehkä juuri 
tästä syystä pyrkyryyttä näihin tehtäviin 
ei liiemmin ilmaannu. Seuramme jatkaa 
edelleen johtokuntavetoisena varapuheen-
johtajan heiluttaessa nuijaa.

Joukkueiden taustat ovat kuitenkin toi-
minnan ydin ja tekijöitä on riittänyt. Val-
mentajat, joukkueen johtajat, huoltajat, ra-
haston hoitajat, varustevastaavat ja kuljetta-
vat vanhemmat. He ovat jalkapalloseuram-
me keskeiset menestystekijät ja arvojemme 
vaalijat. Isot peukut heille!

Henkilöstömme kasvanee juniorival-
mennuspäälliköillä lähiviikkoina vuoden 
2018 linjausten mukaisesti. Toivottavasti 
tästä voimme tiedottaa tarkemmin mah-
dollisimman pian.

Piirin toiminta lakkaa vuoden vaihtees-
sa ja toimintaa jatkaa Seurojen Palloliitto. 
Piiriltä jää huomattava summa varallisuut-
ta. Sen toivoisi jäävän hyödynnettäväksi lo-
pettavan piirin alueella esimerkiksi koulu-
tukseen ja valmennukseen junioreiden hy-
väksi. Päätöksenteon asiasta tulee perustua 
suunnitelmallisuuteen.

Jalkapallokausi 2019 starttaa huhtikuun 
lopulla kestäen aina lokakuun puolelle. 
HauPassa on alkavalla kaudella mukana eri 
tyttö- ja poikasarjoissa yhteensä 23 joukku-
etta. Mahtava homma!

Haluan toivottaa kaikille mitä parhain-
ta jalkapallokautta ja hienoja hetkiä niin 
kentällä kuin kentän laidalla kannustamas-
sa joukkueitamme. 
Jalkapallokin on 
parasta paikan 
päällä!

MARKKU
KOHONEN

Jalkapallo – yhteistyötä
kentällä ja kabineteissa
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HAUKIPUTAAN PALLO ry
SEURALEHTI 2019
ILMESTYMISPÄIVÄ: 4.4.2019
PAINOSMÄÄRÄ: 14 000 kpl
ULKOSASU JA TAITTO: Rantapohja, Haukipudas
PAINOPAIKKA: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
VASTAAVA TOIMITTAJA: Markku Kohonen

Vuonna 2012 tai
myöhemmin syntynyt

tyttö tai poika

TULE MUKAAN
PRINSESSA- ja

BATMANFUTIKSEEN!
Ikäryhmät 2012, 2012, 2013 ja 2015

PRINSESSAT TIISTAISIN 7.5. – 11.6.
BATMANIT KESKIVIIKKOISIN 8.5. – 12.6.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot seuran nettisivuilta
haupa.fi  > Joukkueet  > Prinsessa- ja Batmanfutis 2019

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: www.haupa.fi 5. KesäPudas-turnaus 15. - 16.6.2019

Prinsessa- ja Bat-
manfutis sai al-
kunsa Palloliiton 
”Osoitteena futis”- 

seurakehityshankkeesta, jo-
hon HauPa valittiin syksyllä 
2010. Ensimmäiseen tapah-
tumaan 3.5.2011 saapui 115 
poikaa ja 90 tyttöä täyttäen 
hallin äärimmilleen, samoin 
ympäristöstä parkkipaikkaa 
sai hakea kaukaa.

Prinsessa- ja Batmanfutis 
on järjestetty tämän jälkeen 

joka vuosi touko-kesäkuussa 
ja se on tärkeä osa HauPan 
kulttuuria ja pelaajahankin-
taa. Osallistujia on ollut  en-
nen tätä vuotta n. 1200. Vuo-
den 2019 tapahtumat pyö-
rähtävät käyntiin alla olevan 
infon mukaisesti. Näiden ta-
pahtumien kautta tie käy jou-
hevasti nuorimpien ikäkausi-
joukkueisiin.

JARMO KÖRKKÖ
johtokunta

Prinsessa- ja
Batmanfutis

Haukiputaan Pallon
yhteystiedot 2019

HAUKIPUTAAN PALLO RY
Muottitie 1, 90830 Haukipudas

Y-tunnus: 0998576-6
Hallinto: toimisto@haupa.fi

Taloushallinto: talous@haupa.fi

JOHTOKUNTA, johtokunta@haupa.fi
 Markku Kohonen, varapuheenjohtaja
 Puh. 050 514 8769, toimisto@haupa.fi

 Sauli Kukkonen, sihteeri, web-master
 Puh. 050 435 2026, talous@haupa.fi

 Jarmo Körkkö, varustevastaava
 Puh. 0400 662 624

 Tuomo Sorakangas,
 laatujärjestelmä, turnaukset
 Puh. 045 657 7371

 Kaisa Päätalo, some
 Puh. 044 345 5429

MUUT YHTEYSTIEDOT
 Mikko Isokangas, valmennuspäällikkö
 Puh. 044 735 7700
 valmennuspaallikko@haupa.fi

 Petra Körkkö,
 Juniorivalmennuspäällikkö,
 liikunnanohjaaja
 Puh. 040 718 4431
 liikunnanohjaaja@haupa.fi

 Jarmo Keränen, oppisopimusohjaaja
 Puh. 044 922 4254 
 jamppakeranen@gmail.com

 Matti Kinnunen, maalivahtivalmentaja
 Puh. 044 978 0854
 kinnumatti62@gmail.com

 Puranen Kari, kiinteistöhuolto
 Puh. 044 050 0981, kari.puranen@oshp.fi

JOUKKUEIDEN YHTEYSTIEDOT:
www.haupa.fi/joukkueet

Kunniajäsenet
Haukiputaan Pallon 25-vuotisjuhlassa

5.10.2018 kahvila-ravintola Nyymannissa
huomioitiin kunniajäseniksi nimetyt

Pekka Vilmunen, Tuomo Kantomaa, Kaija Wennström, 
Jarmo Keränen, Veli-Matti Hölttä sekä

kunniapuheenjohtajaksi nimetty Ilpo Virtanen.  
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Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: www.haupa.fi 5. KesäPudas-turnaus 15. - 16.6.2019

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

terveystalo.com

Albertinkatu 16/
Sepänkatu 17 
ma–pe 7–22
la–su 9–22

Puh. 030 6000*

TAPATURMAPÄIVYSTYS
Hoitoon tunnin sisällä ilman ajanvarausta.

Päivystämme klo 22 asti vuoden jokaisena päivänä. Asiointi meillä 
hoituu kätevästi joko vakuutuksella tai ilman. Tervetuloa.

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

Vuoden HauPa-perhe:
Katriina Lieska, Jaakko Hint-
sala, Aino Hintsala, Elina 
Hintsala
Vuoden haupalainen:
Tuomo Sorakangas
Vuoden valmentaja:
Antti Kuivamäki
Vuoden tyttöpelaaja:
Kaisla Korhonen
Vuoden poikapelaaja:
Taneli Kohonen
Vuoden joukkue: P U19-futsal
  
Osallistujamitalit: P13, P12, 
T12, T11, P11, T10 ja P10 

TYTÖT -09
Vuoden kehittynein:
Matleena Junes
Vuoden joukkuepelaaja:
Nella Ahola
Vuoden pelaaja:
Aino Hintsala

POJAT -09
Vuoden kehittynein:
Jere Nissema
Vuoden joukkuepelaaja:
Jalo Kaspalo
Vuoden pelaaja:
Verneri Similä

TYTÖT -08
Vuoden kehittynein:
Janette Nissema
Vuoden joukkuepelaaja:
Anna Vierimaa
Vuoden pelaaja: Iida Vuopala

POJAT -08 
Vuoden kehittynein:
Topi Sääskilahti
Vuoden joukkuepelaaja:
Elmeri Heikkinen 
Vuoden pelaaja: Onni Hämälä

TYTÖT -07
Vuoden kehittynein:
Anni Tefke
Vuoden joukkuepelaaja:
Sini Viinamäki
Vuoden pelaaja: Jenna Karppinen

POJAT -07
Vuoden kehittynein:
Sampo Korvala
Vuoden joukkuepelaaja:
Eemil Pirilä
Vuoden pelaaja: Henri Siipola

TYTÖT -06
Vuoden kehittynein:
Neea Taivaloja
Vuoden joukkuepelaaja:

Suvi-Tuulia Riipinen
Vuoden pelaaja:
Saana Saukkoriipi

POJAT -06
Vuoden kehittynein:
Panu Utriainen
Vuoden joukkuepelaaja:
Elias Välipakka
Vuoden pelaaja:
Miika Puunuvaara

POJAT -05
Vuoden kehittynein:
Aleksi Pyyny
Vuoden joukkuepelaaja:
Elmeri Nylund
Vuoden pelaaja: Ardi Seijdia

POJAT -05 EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Aleksi Sarajärvi
Vuoden joukkuepelaaja:
Veeti Still
Vuoden pelaaja: Julius Körkkö

TYTÖT -04 (T 03-05)
Vuoden kehittynein:
Jonna Kyröläinen
Vuoden joukkuepelaaja:
Helmi Turtia
Vuoden pelaaja:
Taika Naumanen

POJAT -04
Vuoden kehittynein:
Ville Tihinen
Vuoden joukkuepelaaja:
Ilari Tossavainen
Vuoden pelaaja: Otto Mäntylä

B-TYTÖT
Vuoden kehittynein:
Emma Sankelo
Vuoden joukkuepelaaja:
Anni Riihiniemi
Vuoden pelaaja: Ella Keränen

B-POJAT
Vuoden kehittynein:
Tatu Tallavaara
Vuoden joukkuepelaaja:
Henri Seppälä
Vuoden pelaaja: Toni Kaikkonen

NAISET EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Katariina Kuivamäki
Vuoden joukkuepelaaja:
Johanna Raappana
Vuoden pelaaja: Marge Ollila

MIEHET EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Jesse Kilpeläinen
Vuoden joukkuepelaaja:
Ilari Nikula
Vuoden pelaaja: Taneli Kohonen

Haukiputaan Pallon toi-
mintaa ohjaavat seuraavat 
arvot:  yhteisöllisyys, peli-
ilo ja liikkumisen riemu, 
tavoitteellisuus, laaduk-
kuus ja avoimuus. Arvot 
kertovat sen mitkä asiat 
seurassa ovat tärkeitä ja 
ohjaavat seuran toimin-
taan vaikuttavia valintoja. 

YHTEISÖLLISYYS 
sisältää kumppanuu-
den, sitoutuneisuu-
den, välittämisen se-

kä HauPalaisuuden käsitteen. 
HauPalaisuus merkitsee jokai-
sen seurassa mukana olevan 
henkilön pyrkimyksen kehittää 
ja tukea seuraa parhaalla mah-
dollisella tavalla hyvässä hen-
gessä. Aktiivisuus rakentavien 
kehittämisehdotusten tekemi-
sessä on paras tapa vaikuttaa 
seuran toimintaan, jotta myös 
tulevaisuudessa seura voi hy-
vin ja kehittyy. Yhdessä teke-
mällä saadaan tuloksia aikaan.

PELI-ILON JA LIIKKU-
MISEN RIEMUN korosta-
minen on kaiken harrastus- ja 
kilpatoimintamme lähtökohta.  
Ensimmäiset kosketukset uu-
silla pelaajilla HauPan toimin-
nassa tulevat tarhaturnauk-
sissa ja Prinsessa&Batman jal-
kapallokoulussa. Tästä lähtee 
pyörimään joukkuetoiminta 
joka jatkuu KeltaVihre-
än-Tien avustamana 
aina Valtakunnal-
lisiin kilpasarjoi-
hin saakka. 

TAVOIT-
TEELLISUUS 
näkyy toimin-
nan kehittämi-

senä, jatkuvana panostamisena 
koulutuksiin, tasoryhmien pe-
rustamisena ja miesten/naisten 
edustusjoukkueiden laaduk-
kaan tekemisen ylläpitona sekä 
liiton sarjojen sarjapaikkojen 
vakiinnuttamisena. Tavoitteel-
lisuuden suhteen onkin otettu 
viime vuosina isoja harppauk-
sia. Seura sai Helmikuussa Pal-
loliiton Pohjois-Suomen Piiriltä 
Vuoden Kouluttajaseura-pal-
kinnon monipuolisista sisäisten 
koulutusten järjestämisestä se-
kä ulkoisiin koulutuksiin osal-
listumisista. Seurassa on tällä 
hetkellä useita ikäluokkia, jois-
sa on loistava määrä pelaajia. 
Tämä mahdollistaa laadukasta 
tasoryhmien toimintaa. Mies-
ten edustusjoukkue jatkaa tais-
telua Kolmosen kärkipäässä ja 
naisten edustusjoukkue deby-
toi Ykkösessä mahtavan viime 
kauden päätteeksi. Puolen Suo-
men Liigassa seuraa edustaa tu-
levalla kaudella kaksi joukku-
etta ja näihin karkeloihin pääsy 
tulisi olla tavoitteena jokaisella 
13-15vuotiaiden ikäluokalla tule-
vina vuosina. Täydellinen pe-
laajapolku junioreista edustuk-
seen on tuleville vuosille kova 
tavoite, joskin saavutettavissa 
kovalla työnteolla.

LAADUKKUUS näkyy sa-
mojen asioiden kautta kuin ta-
voitteellisuuskin. Seuran vii-

me vuonna tekemä 
linjaus panos-

taa valmen-
nukseen tuo 

varmas-
ti tulosta 
tulevai-
suudessa 
monissa 
muodois-

sa. Laadukas tekemisen mei-
ninki tulee olla selkäytimessä 
jokaisella yhteisön toimijalla. 
Seura on mukana Palloliiton 
laatuohjelmissa  sekä Juha Ma-
lisen johtamassa Valmennus-
keskuksen pelaajakehitystoi-
minassa. Pelaajakehitystä pys-
tytään tekemään meidän ny-
kyisissä olosuhteissa mainiosti. 
Isoja steppejä päästäisiin otta-
maan lisäsalivuorojen ja mah-
dollisesti kaupungin alueelle 
syntyvien uusien hallien myö-
tä. Omatoimisen harjoittelun 
vaatiminen ja ohjeistaminen on 
erityisen tärkeää. Hyvänä esi-
merkkinä tästä voidaan mainita 
viime vuonna seuran Vuoden 
tyttöpelaajana palkittu Kaisla 
Korhonen, joka kolmessa vuo-
dessa nousi aloittelevasta jalka-
palloilijasta ikäluokkansa maa-
joukkuetason pelaajaksi.

AVOIMUUTEEN tähdä-
tään paitsi tiedonkulussa 
myös päätöksenteossa. Tie-
donkulun kehityskohteet on 
tunnistettu ja sosiaalisesssa 
mediassa tullaankin aktivoitu-
maan lähiaikoina. Seuran te-
kemät linjaukset ja päätökset 
löytyvät kaikki seuran omasta 
materiaalipankista. 

HauPan arvoja seuraten 
voimme tänäkin kesänä rie-
muita kentän laidalla hienoista 
suorituksista. Epäonnistumi-
setkin kuuluvat peliin ja niistä 
otetaan opiksi. Länsituulessa 
kausi pyörähtää käyntiin huhti-
kuun alussa. Tervetuloa kaikille 
seuraamaan iloista keltavihreää 
toimintaa!

TUOMO SORAKANGAS
Vuoden haupalainen 2018

 Arvot ohjaavat
seuran toimintaa

HUIPPUETU HAUKIPUTAAN PALLON 
URHEILIJOILLE, VALMENTAJILLE

SEKÄ HUOLTAJILLE!
Kiitoksena pitkäaikaisesta yhteistyöstä, tarjoamme seuranne johtokun-
nalle, jäsenille, valmentajille sekä huoltajille/lasten ja nuorten vanhem-
mille mahdollisuuden hankkia oman liikuntakortin Liikuntakeskus 
Coreen kuukauden ajaksi etuhintaan!
 • Kuukauden jäsenkortti Kellon toimipisteeseen 19,95€
(norm.39,90€ + liittymismaksu 19,90€)
• Kuukauden jäsenkortti Haukiputaan toimipisteeseen 14,95€ 
(norm.29,90€+liit.maks.19,90€)
• Kulkukortti 5€, jolla sisäänpääsy 24h/vrk
Ei liittymismaksua tai muita kuluja.

Etu on suunnattu kaikille, joilla ei ole voimassaolevaa jäsensopimus-
ta siihen toimipisteeseen, johon haluaisi edun käyttää. Muut kortit 
(esim. voimassa oleva 5x kortti) eivät ole este edun hyödyntämiselle. 
Etu on käytettävissä 30.4.2019 saakka. Näinollen oman treenikuukau-
den viimeinen mahdollinen aloituspäivä tällä etuhinnalla on 30.4.

 Jäsenkortti on voimassa kuukauden ajan siitä päivästä alkaen, jol-
loin kortti tehdään Coren asiakaspalvelussa Kellon tai Haukiputaan 
toimipisteessä. Kortin voimassaolo päättyy automaattisesti kuukauden 
kuluttua aloituspäivästä. Jäsenkortin voi ostaa myös Coren verkkokau-
pasta www.lkcore.fi, tuote löytyy sieltä nimellä Tutustumisjäsenyys.

Edun hyödyntäneellä on mahdollisuus myös jatkaa jäsenyyttä etu-
kuukauden jälkeen. Jatkosopimuksen tehneet säästävät liittymismak-
sun 19,90€.

 Jäsenkortilla pääsee kuntosalille, jumppatunneille, sisäpyöräilyyn ja 
kehonhuoltotunneille.

Vuoden haupalainen 2018 Tuomo Sorakangas sekä Jaana Madetoja toimitsijoina kesän 2018 
Kesäpudas-turnauksessa.
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HauPan naisten joukkue 
yllätti monet jalkapal-
loa seuraavat viime kau-
den päätteeksi: joukkue 
nousi valtakunnalliseen 
Ykköseen, korkeammal-
le kuin koskaan yksikään 
joukkue Haukiputaalta.

nnokkaasti läh-
demme rankkaan 
sarjaan. Tiedossa 
on taatusti kovia, 
kehittäviä pelejä.  

Joukkue treenaa nyt paljon 
kovemmin ja motivoituneem-
min kuin vuosi sitten -  myös 
harjoitusten tempo on ko-
ventunut”, kapteeni Johanna 
Raappana sanoo.

Raappanan mu-
kaan joukkue on 
itseohjautuvampi 
kuin aikaisem-
mat, joissa hän 
on pelannut.

” Teemme 
paljon omia jut-
tuja myös vapaa-
ajalla. Tiimi on 
todella yhtenäinen: 
sarjapaikka säilytetään 
vain pelaamalla yhtenäise-
nä joukkueena. Viime vuon-
na puolustus oli vahva, ja sitä 
se on edelleen. Olemme saa-
neet joukkueeseen muutaman 
uuden kovan pelaajan, mut-
ta myös vanhojen pelaajien 
asenne on parantunut”, kap-
teeni kiittelee.

 Yksi joukkueen tulokkais-
ta on Kajaanista muuttanut 
Wimman  Jessica Karjalai-
nen.

”Minut otettiin kivasti vas-
taan joukkueeseen, heti tuli 
tervetullut olo. Odotan saava-
ni kauden aikana peliaikaa ja 
kehittyä paremmaksi pelaa-
jaksi sitä kautta. Tämä on aika 

kova sakki.  Jokaisella on fyy-
sisyys aina mukana treeneis-
sä ja halu tehdä asioita tosis-
saan, ei vain leikitellä.

Tulokkaan vahvuudet?
”No en tiedä. Mutta aina-

kin joskus olen tehnyt paljon 
maaleja, kymmenen kautta 
kakkosta ja kolmosta pelan-
nut Karjalainen naureskelee.

Pelimatkat pitenee

Kokenut päävalmentaja Antti 
Kuivamäki nosti ensimmäise-
nä vuotenaan HauPan naiset 
Ykköseen, nyt ovat alkamassa 
totuuden hetket siellä.

”Positiivisella, mutta jännit-
tyneellä mielellä lähdetään 

sarjaan: olemme kaikki uuden 
edessä. Ilveksen kakkosporuk-
ka on sarjan toinen nousija-
joukkue. Suurin osa vastusta-
jista on meille täysin outoja.”

Nyt edessä on tiukka peli-
kausi, yksitoista kotipeliä ja 
saman verran vierasotteluja – 
lyhin pelimatka on Rovanie-
melle, seuraavaksi lyhyimmät 
Kokkolaan ja Joensuuhun. 
Loput pelataankin Etelä-Suo-
messa, ja aika monelle reissul-
le lähdetään edellispäivänä.

Riittääkö rinki

Päävalmentajaa huolettaa pe-
laajiston terveystilanne.

”Rinki on varsin pieni. Tai 

itse asiassa se olisi riittävä, jos 
kaikki olisivat terveinä.”

”Joukkue nousi kak-
kosesta tiukalla puo-
lustamisella. Meillä 
ei ole monta pelaajaa, 
jotka ovat tällä tasolla 
pelanneet. Hau-
Pan omia kas-
vatteja on noin 
puolet, mut-
ta koko ajan 
kasvaa lisää 
taitavia tyt-
töjä. Muu-
alta tulleet 
ovat muutta-
neet opiskelujen 
tai töiden takia: 
emme me pys-

ty rahalla hankkimaan pe-
laajia.”

Tavoitteena
sarjapaikan
säilyttäminen

Luonnollinen tavoite on sar-
japaikan säilyttäminen.

”Nousijajoukkueelle ei ole 
järkeä asettaa muuta tavoitet-
ta.  Joukkue on hyvin itsenäi-
sesti harjoitteleva joukkue, 
pelaajia ei tarvitse erikseen 
käskeä treenaamaan: siinä 
mielessä helppo tiimi valmen-
tajalle”, Kuivamäki kehuu.

 ”Onneksi alueen yritykset 
ovat lähteneet mukavasti mu-
kaan. Mutta kannustusta – ja 
kannatusta - tarvitaan läpi 
pitkän pelikauden.”
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Siellä se kesä jo kolkut-
telee! Kun Euroopan jal-
kapalloseurat valmistau-
tuvat tulevaan kauteen 
yhdessä kuusi viikkoa, 
niin Suomessa kuvioiden 
hiomiseen on aikaa tar-
vittaessa kuusi kuukaut-
ta. Ylimpien sarjojen 
osalta tilannetta helpot-
taa esim. Suomen CUP, 
alempana helpotuksena 
toimii mielikuvitus.

Osa siirtää toi-
minnan aloit-
tamista reilusti 
uuden vuoden 
puolelle, tai 

korvaa pienemmän 
ryhmän toiminnan 
oheisharjoittelul-
la. Turnaukset ja 
harjoitusottelut 
saattavat myös 
tuoda sopivaa 
vaihtelua pitkään 
talveen. Jokainen 
joukkue ja miksei 
seurakin määrittelee 
oman lähestymistapansa.

HauPan miesten edustus-
joukkue on valinnut tiivisty-
vän rytmin ja omistautumi-
sen. Harjoittelu on aloitettu 
jo marraskuussa, mutta varsi-
naisen kauteen valmistautu-
misen voisi katsoa alkaneeksi 
tammikuussa. Moni pelaajis-
ta on tehnyt oheisharjoittei-
ta viikkojen täyttämiseksi, tai 
pelannut esim futsalia. Jokai-
sen omien lähtökohtien ja ta-
voitteiden mukaan. Miesten 
edustusjoukkueen tähtäin ja 

ajatus on kuitenkin pysynyt 
tiukasti kesän haasteissa ja 
toiminta on pyritty luomaan 
parhaimman löytymisek-
si juuri silloin. Jalkapalloon 
enemmän satsaavien harjoit-
telun apuna on ollut yhteis-
työ JS Hercules´n kanssa. Yh-
teistyöstä näiltä osin on sovit-
tu kesänkin osalta.

Turvalliset tuulet

JS Hercules´lla oli oma roo-
linsa myös, kun HauPa aloitti 

kasaamaan Kolmosen joukku-
ettaan. Samuli Hölttä, Juuso 
Pernu ja Antti Keränen siir-
tyivät oululaisjoukkueen vah-
vuuteen. Lisäksi Petteri Tuo-
maranta jatkaa pelejään OLSn 
riveissä. HauPa on vastaavasti 
reagoinut tilanteeseen, kun Os-
sian Campbell, sekä HauPa-
taustaa omaavat Niko Putaala 
ja Mikko Suomela vahvistavat 
”Kelta-vihreitä”. Muutama pe-
laaja saattaa vielä liittyä jouk-
koon ennen kauden alkua.

Vaihtuvuutta voisi kuvailla 
terveeksi. Jalkapallojoukkue 
kaipaa muutoksia ja nyt tä-
hän on päästy luonnollisten 
keinojen kautta. Tämän tal-
ven osalta merkille pantavaa 
on isompi kiinnostus edus-
tusjoukkuetta kohtaan myös 
seuran ulkopuolelta tulevi-
en pelaajien osalta. Joukku-
een runko rakentuu edelleen 
suurelta osin HauPa-myllyn 
läpikäyneistä, mutta oikealla 
asenteella tuleva, joukkuee-
seen kaikin tavoin soveltuva 
pelaaja on aina tervetullut.

Liian pitkä tyyni aiheuttaa 
asioiden jämähtämisen pai-
koilleen. Myrsky taas saat-
taa aiheuttaa tarpeetonta 
sekasortoa. HauPan mie-

het pääsee lähtemään uuteen 
kauteen näiltä osin turvalli-
sen, sopivan kovan länsituu-
len puhaltaessa selkään.

Seuraava askel
nautiskellen

Enpä muista nähneeni pit-
kään aikaan menestyvää jal-
kapallojoukkuetta, minkä toi-
minnasta ei suorastaan hoh-
taisi nauttiminen pelaami-
sesta. Ilman rohkeutta ja kan-
nustavaa ilmapiiriä on pitkän 
kauden haasteet vaikea saattaa 
haluamaansa tulokseen. Ilma-
piirin muutos nä-
kyy sekä  val-
mentajissa, et-
tä varsinkin 
pelaajissa. 
Lajin his-
toriassa on 
eletty selkei-
tä auktori-

teettienkin aikaa, mutta tämän 
hetken menestyjissä nämä 
ovat selkeästi vähemmistönä.

Käsittääkseni samojen asi-
oiden parissa painitaan työ-
elämässä, mutta ainakin jouk-
kueurheilussa merkitys on 
suuri. Se on vähintään yhtä 
suuri amatöörijoukkueista 
puhuttaessa. Pohjois-Suomen 
Kolmosen viime kausien voit-
tajia miettiessä osa menestyk-
sen avaimista on vaihdellut, 
mutta selkeä yhteinen asia 
löytyy. 2017 OLS tuskin oli se 
parhaiten harjoitellut jouk-
kue, mutta kovien pelaajien 
täyttämälle ryhmälle sopiva 
rytmi löytyi. 2018 RoPs/2 oli 
varmasti myös  harjoittelun 
osalta priimaa, mutta silti kai-
kesta paistoi yhteinen tekemi-
nen ja halu tehdä kaikki kun-
nialla aina nousuun asti. Yh-
dessä pitkäaikaisten pelikave-
reiden kanssa.

Työn tekeminen on edel-
leen kaiken keskiössä. Hau-
Pan miesten edustusjoukkue 
on tiivistänyt toimintaansa 
pitkin kevättä. On haettu so-
pivaa rytmiä, milloin mitäkin 
asiaa tuodaan mukaan pelin 
kehittämiseksi. Harjoituksis-
sa näkyy, että asioilla on mer-
kitystä. Se on myös kaiken 
lähtökohta. Uskoakseni se on 
tehnyt edustusjoukkueesta 
sen maineensa veroisen myös 
vastustajien silmissä. 

Niin se seuraava askel... 
Asioista välittäminen on siis 
edelleen vahvasti läsnä, eikä 
ole ainakaan hiipunut. Tule-
van kesän suurin askel onkin 
siitä kaikesta nauttiminen. 
Lisäksi haluamme sen näky-
vän selkeämmin myös kat-
somoon. Pelkkä väkinäinen 
puurtaminen puuduttaa ja vie 
parhaimman terän toimin-
nasta ennemmin tai myöhem-
min. Meillä on  joukkueena 
suurin tehtävä saada pelaami-
nen nautinnolliseksi, ehkäpä 
se työnteko perusrunkona. 

Tavoitteena nauttia niin 
paljon, ettei kukaan 
peliin tulleesta fanis-
ta, kaverista, juni-
orista, ohikulkijas-
ta... halua jäädä täs-
tä paitsi. 

Kentän laidalla 
nähdään! 

Yhdessä nauttien,

TUUKKA
TOLONEN

HauPan miesten 
edustus joukkueen

valmentaja

Kun työnteko ei riitä

HauPan miesten edustusjoukkue kaudella 2019. Eturivi vasemmalta: Ville 
Arffman, Ossian Campbell, Olli Ruskola, Eetu Vilmunen, Aleksi Autioiniemi. 

Toinen rivi vasemmalta: Tuukka Tolonen, Ari-Pekka Mansikkamäki, Ville 
Kuisma, Harri Karvonen, Jaakko Alatalo. Kolmas rivi vasemmalta: Samuel 

Alapuranen, Toni Tuominen, Peetu Jumeri, Jesse Kilpeläinen.

Ykkönen on kova haaste

HauPan naisten edustusjoukkue kaudella 2019. Eturivi vasemmalta: Iida 
Eskola, Terhi Pätsi, Jessica Karja lainen, Lisa Holmroos, Carita Koskensalo, Essi 
Kinnunen. Toinen rivi vasemmalta: Reijo Pyykkö, Anssi Väisä nen, Marge Ollila, 

Pihla Tiilikainen, Elina Sassi, Johanna Raappana, Lotta Porola, Paula Kantelinen, 
Antti Kuiva mäki. Kolmas rivi vasemmalta: Ida Korpi Petra Körkkö, Katariina 

Kuivamäki, Riikka Ylitalo, Julia Körkkö, Ella Keränen, Matti Kontiokari.

HauPan miesten edustus-
joukkue on tiivistänyt toi-
mintaansa pitkin kevättä, 
toteaa valmentaja Tuukka 
Tolonen. 

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: www.haupa.fi
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La 27.4. 14.30 Virpiniemi HauPa - SoPa
La 4.5. 15.00 Pateniemi ACO Akatemia - HauPa
La 11.5. 16.00 Saarenkylä RoPo - HauPa
La 18.5. 14.00 Saarenkylä Roi Utd - HauPa
Ke 22.5. 19.00 Länsituuli HauPa - OTP
Ke 29.5. 19.00 Länsituuli HauPa - TP-47 
Ke 12.6. 19.00 Koivuluoto AS Moon - HauPa
Ke 26.6. 19.00 Keskuskenttä HauPa - Kemi City FC
Su 7.7. 14.00 Keskuskenttä HauPa - RoPo
La 3.8. 15.00 Keskuskenttä SoPa - HauPa
La 10.8. 15.00 Keskuskenttä HauPa - ACO Akatemia
La 17.8. 14.00 Sauvosaari Kemi City FC - HauPa
La 24.8. 16.30 Keskuskenttä HauPa - Roi Utd
Ke 28.8. 19.30 Heinäpää OTP - HauPa
La 14.9. 14.00 Pohjan stadion TP-47 - HauPa
La 21.9. 15.00 Keskuskenttä HauPa - AS Moon

MIESTEN PELIT
KOLMONEN 2019

Kajaanista muuttanut Wim-
man  Jessica Karja lai nen 
(nro 13) on yksi joukkueen 
tulokkaista. Innokkaasti läh-
demme rankkaan sarjaan, 
toteaa kapteeni Johanna 
Raappana (nro 17).

La 20.4. klo 14 Heinäpää HauPa - PK-35
La 4.5. klo 14 Länsituuli  HauPa - VIFK
Su 19.5. klo 14 Länsituuli  HauPa - FJ Sport-j
To 30.5. klo 14 Länsituuli  HauPa - GBK
La 15.6. klo 13 Castren  HauPa - TuWe
La 6.7. klo 14 Länsituuli  HauPa - PK-35 Vantaa
La 20.7. klo 14 Länsituuli  HauPa - PKKU
La 10.8. klo 14 Länsituuli  HauPa - FC Hertta
La 24.8. klo 14 Länsituuli  HauPa - Ilves/2
La 14.9. klo 14 Länsituuli HauPa - HPS
La 12.10. klo 13 Länsituuli  HauPa - RoPS

NAISTEN KOTIPELIT
YKKÖNEN 2019

ESSI KINNUNEN #1
Pelipaikka: Maalivahti
Pelaajatausta: WJK, PU-62, 
JyPK, HauPa
Tavoite tulevalle kaudelle: 
Saada paljon peli-
minuutteja ja py-
syä ehjänä.
Kaikkien aiko-
jen
jalkapalloi-
lija: Messi
Jos katto 
on ruos-
tunut, 
onko 
kellarissa
vesivahin-
ko?: Ei

KATARIINA
KUIVAMÄKI "16
Pelipaikka: Laitahyökkääjä
Pelaajatausta: HauPa, ONS, 
HauPa
Tavoite tulevalle 
kaudelle: Pelata ko-
ko kausi omalla ta-
solla ja pysyä eh-
jänä.
Kaikkien aiko-
jen jalkapal-
loilija: Litti
Jos katto 
on ruostu-
nut, onko 
kellaris-
sa vesiva 

hinko?: Ei

RIIKKA YLITALO #23
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pelaajatausta: KaPa, FC Wim-
ma, KMF, MeLu, ONS, HauPa
Tavoite tulevalle kaudelle: 
Ehjä ja hyvä kausi sekä 
auttaa joukkuetta 
mahdollisimman 
hyvin.
Kaikkien aikojen 
jalkapalloilija: 
David Beck-
ham
Jos katto 
on ruostu-
nut, onko 
kellarissa 
vesivahinko?: 
On

5. KesäPudas-turnaus 15. - 16.6.2019
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(lähde v. 2018 toimintakertomus)

HAUKIPUTAAN
PALLO ON
- Perustettu vuonna 1993
- Mukana Suomen Palloliiton 

Laatujärjestelmässä, taso 3 (grass 
roots)

- Tähtiseura (ent. Sinettiseura.)
 Lapset ja Nuoret
- Mukana Suomen Palloliiton
 Fortum Tutor-hankkeessa
 Vuoden 2018 Kouluttajaseura,
 Suomen Palloliitto/Pohjois-Suomen 

piiri
- Oman hallin, HauPa-hallin
 omistava seura

Seuran jäsenmäärä tilikauden
päättyessä oli 1381. Lisenssipe-
laajia oli n. 720.

Joukkuemäärä 23.

Sopimusvalmentajia on kaikkiaan
55 eri joukkueissa.

Seuralla on arvot, missio ja visio.
Toimintaa ohjaa Seurakäsikirja,
Haukiputaan Pallon Valmennuslinja 
ja Keltavihreää tie (Harrastus- ja
kilpatoiminnan periaatteet)

www.haupa.fi

HauPa
PÄHKINÄN-
KUORESSA

Eturivi vasemmalta: Herkko Kontio, Akseli Hytönen, Juuso Järvinen, Severi 
Kropsu, Hugo Niva, Eeli Karvinen, Alvin Kemppainen.
Toinen rivi vasemmalta: Lukas Anttonen, Eelis Haaga, Jonni Lohela, Sampo 
Salo, Nuutti Kaisto, Joonas Juutinen, Lenni Sihvonen, Leevi Mäkivierikko.
Kolmas rivi vasemmalta: Ilari Liuska, Viktor Hahtonen, Reino Huotari, Niilo 
Heikkinen, Peetu Ahola, Otto Runtti, Miska Väyrynen.

Pojat P13  |  2013 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Lilja Jeskanen, Venla Soudunsaari, Emma Qvist, Inkeri 
Ronkanen, Kira Hyry.
Toinen rivi vasemmalta: Matleena Kallio, Enni Viinamäki, Iina Tolonen, Enni 
Salmela, Sofia Sieppi.
Kolmas rivi vasemmalta: Hanna Qvist, Saana Tossavainen, Aada Oksanen, 
Jenni Vuorio.
Poissa kuvasta pelaajat Helmi Pesonen, Ellen Koivisto ja Elena Koivisto.

Tytöt T12 

Pojat P12  |  2012 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Sara Ukkonen, Milja Körkkö, Elina Hintsala, Ilona 
Kälkäjä, Oona Rahko, Anneli Heino.
Toinen rivi vasemmalta: Ida Meriläinen, Minttu Lammassaari, Aava Matila, 
Maiju Sorakangas, Emilia Posio.
Kolmas rivi vasemmalta: Matti Heino, Toni Meriläinen, Katriina Lieska.

Tytöt T11  |  2011 syntyneet

2012 syntyneet
ja nuoremmat

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: www.haupa.fi 5. KesäPudas-turnaus 15. - 16.6.2019

Kotihoito
Kotisiivous
Lastenhoito
Turvapuhelin

08 4154 2247 tai stella.fi

Eturivi vasemmalta: Peetu Kivimäki, Niilo Haapsaari, Hugo Ruotanen, Otto 
Haipus, Miikka Ruuskanen, Juuso Viinikka.
Toinen rivi vasemmalta: Jalmari Tallavaara, Eemeli Hoikkala, Veikko 
Virtanen, Elias Riekki, Valtteri Syrjänen, Hannes Paasovaara, Aatos Rasi.
Kolmas rivi vasemmalta: Teijo Rasi, Mika Keisu, Aabel Keisu, Miko Leinonen, 
Eemeli Rönkä, Kalle Rönkä, Elias Oikarinen, Viljami Sipola, Juha Hoikkala, 
Hannu Paasovaara.

Uusi katto säältä suojaan 1 päivässä!
• Ainoa 100 % kotimainen toimitusketju

• Sertifioitu asennus, 5 vuoden asennustakuu
• Tuotteet suoraan omalta tehtaalta

•Ruostumaton ja raidaton Arvo-kouru

www.vesivek.fi
Soita 08 2377 9501

Valitse turvallisin 
kattoremontti

Löydät meidät myös Facebookista

Etsitkö uutta tilitoimistoa? 

Oletko perustamassa yritystä?
Tutustu www.esmo.fi

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen



HauPa Vuoden kouluttajaseura

Valmennuspäällikön palsta

Haukiputaan Pal-
lo on vakiinnut-
tanut paikkansa 
25-vuotisen his-
toriansa aikana 

näkyvänä yhteisönä haukipu-
taalaisessa katukuvassa. Seu-
ra on ollut myös vuosia Poh-
jois-Suomen suurimpia juni-
oriseuroja, jolla on pääosin 
hyvän ja sympaattisen seuran 
maine jalkapalloväen keskuu-
dessa. Seuran joukkueet ovat 
menestyneet vuosien aikana 
sekä juniorisarjoissa ja turna-
uksissa, että aikuistenkin ta-
solla. Miesten Cup-taival pari 
vuotta sitten, mittelöt kahteen 
otteeseen Kakkosessa sekä 
tuoreimpina naisten edustus-
joukkueen nousu Ykköseen 
ja poikien U19-futsalmenestys 
maajoukkuepelaajineen ovat 
hyviä osoituksia seuran pitkä-
jänteisestä työstä, joka konk-
retisoituu joukkueiden me-
nestyksenä aikuisiällä. Aikuis-
ten joukkueethan pohjautuvat 
vahvasti seuran omaan junio-
rityöhön. 

ENEMMÄN TAI VÄHEM-
MÄN MENESTYSTARI-
NAT OVAT kuitenkin olleet 
epäsäännöllisiä ja yksittäisten 
ikäluokkien tai seuravaikuttaji-
en voimainponnistuksia. Liian 
monta haupalaista joukkuetta 
on vanhemmalla iällä vaike-

uksissa pelaajamäärän tai val-
mentajapulan takia. Samaan 
aikaan alueella tapahtuu pe-
laajien hallitsematonta liikeh-
dintää seurojen välillä, tämä 
on koettu myös HauPassa. Pe-
laajia tulee ja menee, ja sama 
toistuu seuraavalle kaudelle. 
Hallitsemattomasta pelaajien 
liikehdinnästä ja vanhimpi-
en ikäluokkien jatkon epävar-
muudesta täytyy päästä vah-
vempaan seuraidentiteettiin ja 
rohkeisiin ratkaisuihin ennen 
kuin toiminnan todellista hii-
pumista alkaa tapahtua.  Seura 
on ensisijaisesti pelaajia var-
ten, mutta missä on haupalai-
sen juniorityön hedelmät eli 
huippupelaajat? Ulkomailla? 
Veikkausliigassa? Naisten lii-
gassa? Miesten Ykkösessä? En-
tä muut oululaisen juniorityön 
kasvatit? 

VALMENTAJAPULAAN 
ON JO REAGOITU.
Seura on resurssoinut voimava-
roja kilparyhmien valmennuk-
seen, mikäli päteviä ja koulutet-
tuja valmentajia joukkueisiin 
on saatavilla. Myös nuorimpi-
en ikäluokkien valmennuksen 
arvostus on noussut. Seuran 
nuorimmissa ikäluokissa on 
tällä hetkellä loistava tilanne. 
Vanhemmista on löytynyt erin-
omaisia kasvattajia ja kehityk-
sennälkäisiä aikuisia, jotka ovat 

ottaneet joukkueiden valmen-
nuksesta vastuuta sekä laitta-
neet itsensä likoon lasten edun 
nimissä. Poikien nuorimmis-
sa ikäluokissa pelaajamäärät 
ovat myös isot, joten potentiaa-
lia laadukkaan toiminnan jat-
kumiseksi on olemassa. Lisäk-
si seuraamme on valikoitunut 
liikuntaa ja urheilua rakastavia 
lapsia. On tärkeää, että näille 
lapsi-ikäluokille luodaan realis-
tinen ja ennakoitava jalkapal-
loilijan polku kohti aikuisikää, 
jolloin toiminta sekä joukkue-, 
että yksilötasolla olisi hallittua 
ja näin ollen myös loisi turvalli-
suuden tunnetta lapsille ja hei-
dän perheisiin.

OULULAISESSA JALKA-
PALLOSSA TAPAHTUU 
tällä hetkellä aika paljon. Poi-
kapuolella on reagoitu junio-
ri-iän loppupään haasteisiin 
muun muassa lukioikäisil-
le perustettavalla seurariip-
pumattomalla Oulu Football 
Academylla ja AC Oulu Aka-
temia-joukkueen käynnis-
tämisellä Kolmoseen. Myös 
Kakkosessa pelaavat JS Her-
cules ja OLS pyrkivät omal-
ta osaltaan luomaan lisää pe-
lipaikkoja ammattimaisesti 
suhtautuville, pääosin nuorille 
pelaajille. ONS:n liigajoukku-
eessa on viime vuosina pelan-
nut paljon nuoria ja nälkäisiä 
pelaajia. Näyttää siltä, että tu-
leva kausi ei tuo poikkeusta. 
HauPa on toiminut jonkin-
moisena edelläkävijänä näis-
sä asioissa tarjoamalla laadu-
kasta ja ympärivuotista toi-
mintaa pelaajilleen jo pitkään. 
Sama trendi jatkuu tälläkin 
kaudella, kaiken pohjana on 
seuran omasta junioripolusta 
kasvaneet nuoremmat ja van-
hemmat futaajat. Naisten sar-
janousu vankisti seuran ase-
maa myös pelaajapolun lop-
pupäässä. Oululaisten juniori-
seurojen ydintoimijoiden vä-
lillä on hyvä vuoropuhelu ko-
ko ajan käynnissä, joten hyvi-
en asioiden tapahtumiselle on 
olemassa eväät jatkossakin.

SEURAAVAKSI HAUPAS-
SA ON AIKA TEHDÄ iso-
ja ratkaisuja junioritoiminnan 
loppupään kokonaisuuksille. 
Yksi varteenotettava vaihtoeh-
to voisi olla seurayhteistyön 
tiivistäminen, ensimmäiset 
askeleet tähän suuntaan on 
jo otettu. Ajankohta voisi olla 
otollinen, sillä muissakin seu-
roissa on havahduttu samaan 
ja terveitä yhteistyöviritelmiä 
pelaajapolkujen rakentami-
seksi on alettu jo tekemään. 
Oma toiminta täytyy olla kai-
ken ytimessä. Kukaan muu ei 
huolehdi seuran laadukkaas-
ta arjesta, kuin seuran toimijat 
itse. Ruohonjuuritason päivit-
täinen sitoutuminen luo poh-
jan koko seuran identiteetil-
le ja meidän täytyy yhdessä 
huolehtia, että se ei hiivu vaan 
päinvastoin aloittaa seuraavan 
kehitysaskeleen ottamisen. 
Nykyiset valmentajat ja tausta-
ryhmät ovat tehneet loistavan 
alustustyön ja luoneet hienoja 
malleja järkevästä juniorijouk-
kueen toiminnasta lapsuusvai-
heessa. Näitä on syytä kunni-
oittaa ja jalostaa. Teini-ikäisil-
le jalkapalloilijoille on kuiten-
kin tarve luoda pysyvät mallit, 
kuinka harrastus jatkuu ja mi-
ten tavoitteellisille urheilijoil-
le saadaan luotua hallittu mat-
ka kohti unelmia! Sattumista 
todennäköisyyksiin!
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HauPan U19 Futsal-joukkue voit-
ti Suomen mestaruuden Varkau-
dessa 23.-24.2.2019 pelatussa Lii-
gan finaaliturnauksessa. Vuoden 
2018 HauPan joukkue kirkasti 
näin viime kauden kakkossijan 
hopeamitalit kultaisiksi. Jouk-
kueen päävalmentajana toimi-
nut Jani Paananen kiteyttää me-
nestystarinaa.

”Ero missatun rankkarin ja maalin välillä 
on ainoastaan korvien välissä”

Kuinka HauPa U19- joukkueen me-
nestyminen tai mahalasku voi olla niin 
lähellä toisiaan?

Mennään vuoden 2016 kesään, jolloin 
mietimme futsalin asemaa pelaajakehi-
tyksen polulla ja kuinka voimme auttaa 
pelaajia taidollisesti, teknisesti ja takti-
sesti. Taustaksi kuitenkin yleinen käsi-
tys Suomessa on, kuinka pikkuveli so-
pii vain talviharjoittelun yhdeksi osaksi 
suomalaisessa jalkapallokentässä. Käsil-
lä olevaa käsitystä vastaan löytyy paljon 
esimerkkejä maailman parhaista pelaa-
jista lähtien, joiden perusta on lähtenyt 
futsalin kautta. Esimerkkeinä suomalai-
sille tutut Messi, Ronaldo ja Xavi.

Veljekset keskenään

Futsalin kentän koko asettaa pelaajan 
kyvyt koetukselle ja peli nopeus nos-
taa tilan sekä ajan käytön keskiöön. Jos 
pelaajan tekniset ja taktiset taidot esi-
merkkinä pallon haltuun otto tai itsel-

le tilan ja ajan tekemiseen on heikot, 
niin pelaaja tulee ns. syödyksi hyvin 
nopeasti. Edellinen esimerkki on myös 
hyvin tärkeää jalkapallossa. Futsalissa 
pelaaja joutuu tekemään näitä päätök-
siä koko ajan eikä aikaa ole juuri kävel-
lä kentällä. Kun junioripelaaja altistuu 
näiden tekemiseen jo hyvin nuorena 
niin tuloksia voidaan poimia nopeam-
min ja pelaajapolun loppupäässä saa-
daan kokkonaisvaltaisesti parempia 
yksilöitä.

Yhteistyön voimaa

Kaudella 2017-2018 saavutimme hope-
aa ja yhteistyö Fc Kurenpoikien kans-
sa toimi hienosti, joten seurayhteistyön 
ansiosta myös pudasjärveläiset nuo-
ret pääsivät HauPan toimintaan mu-
kaan. Kuluneella kaudella lisäksi yh-
teistyöseurasopimus Tervareiden kans-
sa mahdollisti nuorten pelaajien Futsal 
Liiga (miehet) debyytin ja ovet auke-
nivat neljällä pelaajalla aina U19 maa-
joukkueeseen. Hopeakauden joukku-
eesta kasvoi yli -99 syntyneet pelaajat, 
joita nyt pelaa Herculeksessa 2. divi-
sioona. Edessä oli siis nuorennusleik-
kaus ja uusien pelaajien nostaminen 
isompaan rooliin. Kauden tavoitteeksi 
oli vain yksi suunta eli mitalin kirkas-
taminen. Alkusarjassa tuli hyviä tu-
loksia sillä joukkue ei hävinnyt kertaa-
kaan ja tiukat pelit Kepsiä vastaan val-
mistivat meitä kohti lopputurnausta. 
Lopputurnaus pelattiin Varkaudessa, 
jossa kohdattiin Varkauden WJK väli-

erissä ja sen voiton jälkeen asettui lop-
puottelussa vastaan GFT Espoosta.

Mentaalipuoli ratkaisee

Kuinka siinä sitten kävi? Mennään tulok-
seen joukkueen ”punaisen langan” kautta. 
Eräs tärkeä tekijä, joka usein sivuutetaan 
huippu-urheilusta ja huippusuorituksista 
puhuttaessa, on harjoittelun ja valmistau-
tumisen mielekkyys ja ilo. Kilpailut ovat 
niitä tilaisuuksia, joissa fyysiset ja henki-
set osaamiset ja ominaisuudet mitataan, 
mutta kilpailuissa menestyminen vaatii ai-
na harjoittelua. Niinpä aivan yhtä tärkeää 
menestyksen kannalta on se, että urheilija 
nauttii myös harjoittelusta ja valmentau-
tumisesta kilpailuihin. Jos urheilija sen si-
jaan osaa nauttia myös matkastaan kohti 
menestystä, hänellä on paljon paremmat 
mahdollisuudet siirtää nuo kyvyt ja omi-
naisuudet myös perinteisempään työelä-
mään tai yrittäjyyteen. Me valmentajat 
olemme kiinnostuneita pelaajien arjesta 
myös heidän vapaa-ajastansa, jonka kaut-
ta ohjaamme harjoittelua ja ottelutapah-
tumia. Kaiken tämän lopputuloksena kau-
della 2018-2019 oli ero missatun rankkarin 
verran ja joukkue ei ollut HauPa-U19 vaan 
joukkueen kuopus ratkaisi mestaruuden 
meille torjumalla rankkarin. 

Joukkueen pelaajilla ja mukana oleilla 
taustoilla yhteistä oli se, kun uusia lem-
pinimiä ja musiikkikappaleita omistet-
tiin toisille satoja. Näillä oli iso merkitys, 
kun yhteistä matkaa tehtiin toisillemme 
nauraen hyvässä hengessä.

-PAINIS

HauPan nuorimmissa ikä-
luokissa on tällä hetkel-
lä loistava tilanne, tuumaa 
seuran valmennuspäällikkö 
Mikko Isokangas.

VUODEN JOUKKUE
U19 FUTSAL

HauPan U19 Futsal-joukkue voitti Suomen mestaruuden Varkaudessa 23.-24.2.2019 pelatussa Liigan finaaliturnauksessa. 
Kuvassa ylh. oik. joukkueen päävalmentaja Jani Paanen.

PALATAKSENI AIEMPIIN 
KYSYMYKSIIN. Viime kau-
della haupalaislähtöisiä pelaa-
jia pelasi Ykkösessä kaksi. AC 
Oulun Lassi Nurmos (94) ja 
Veikkausliigan RoPS:sta kesken 
kauden siirtynyt Aapo Heikki-
lä (94). Naisten liigassa ei kulu-
neella kaudella haupalaisläh-
töisiä pelaajia ollut. Tulevalla 
kaudella Ykkösessä on useita 
naisten sarjanousun myötä. JS 
Herculesin riveissä Kakkosta 
pelaa tulevalla kaudella aina-
kin neljä haupalaista kasvattia 
ja Futsal-liigassa Tervareiden 
riveissä jauhoi samanverran 
pelaajia juniorituotannostam-
me. Loistavia juniorijoukkuei-
ta ja lahjakkaita pelaajia meillä 
on kyllä ollut paljon, mutta ura 
tehdään vasta aikuisena. Oulu-
laisen poikajuniorityön kasvat-
teja puolestaan on selviytynyt 
viime kaudelle Veikkausliigaan 
kourallinen, joista yksi on Hau-
Passakin juniorina kaksi kautta 
pelannut Ville Tikkanen (99). 
Oulu on iso kaupunki ja olem-
me osaltamme vastuussa siitä, 
että kotikaupungistamme alkaa 
jalostumaan jälleen osaavia ja 
ammattilaisuran tekeviä jalka-
palloilijoita, jotka ovat tulevai-
suuden idoleita ja esimerkkejä 
seuraavalle sukupolvelle.

MIKKO ISOKANGAS
HauPan valmennuspäällikkö

Sattumista todennäköisyyksiin

HauPan miesten kak-
kosjoukkue pelaa tu-
levana kautena Nelos-

ta. Joukkueen kasaaminen on 
aloitettu jo alkuvuodesta ja 
runko on kasassa. Ikäjakauma 
on laaja ja ryhmässä esiintyy 
niin vanhoja konkareita kuin 
nuoruuden intoa. Ajatuksena 
on tarjota myös miesten edus-
tusjoukkueelle tarvittava tuki 
ja yhteistyö tulee olemaan tii-
vistä. Pelaajat ovat treenanneet 
talven mittaan muiden jouk-
kueiden mukana; osa futsalia 
ja osa edareiden ringissä. Yh-
teinen treenivuoro on la Hau-
Pa-hallilla.

Tervetuloa kannustamaan!

Miesten
kakkosjoukkue
heräilee
talviunilta

VU
OD

EN JOUKKUE

★
  K
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 ★

HauPa palkittiin helmikuussa Oulussa pidetyssä SPL:n Pohjois-Suomen Piirin juhlagaa-
lassa Vuoden kouluttajaseura -palkinnolla. Perusteluissa todettiin, että voitto oli selvä. 
Varapuheenjohtaja Markku Kohonen (keskellä) kiitti kiitospuheessaan koko haupalaista 
perhettä. Hän totesi palkinnon kiteytyvän seuran arvoista yhteisöllisyyteen, jossa seuraväki 
kouluttaa ja kouluttautuu yhdessä. Tavoitteellisuus puolestaan vie koulutuksen kautta koh-
ti toiminnan kehittämistä ja laadukkaampaa tekemistä. Palkinnon luovutti Piirijohtaja Esa 
Saajanto (kuvassa vasemmalla) ja Piirihallituksen varapuheenjohtaja Esko Hakola.

Ti 30.4. 17.30 Länsituuli HauPa/2 - KTU
Ti 7.5. 18.00 Länsituuli HauPa/2 - Ajax
Ti 14.5. 17.30 Pateniemi OuTa - HauPa/2
Ti 21.5. 17.30 Pateniemi HauPa/2 - Tervarit-j/JuPa
Ti 28.5. 17.30 Pateniemi JuNsU - HauPa/2
Ti 11.6. 19.30 Keskuskenttä HauPa/2 - OuRe
Su 16.6. 16.00 Länsiranta ToTa - HauPa/2
La 6.7. 16.30 Keskuskenttä HauPa/2 - FC Santa Claus
La 13.7. 14.00 Suojalinna FC Kurenpojat - HauPa/2
Ti 30.7. 18.00 Keskuskenttä HauPa/2 - Villan Pojat-OTP
Ti 6.8. 19.30 Sarkkiranta Ajax - HauPa/2
Ti 13.8. 19.30 Keskuskenttä HauPa/2 - OuTa
Ti 20.8. 19.30 Heinäpää Tervarit-j/JuPa - HauPa/2
Ti 27.8. 19.00 Keskuskenttä HauPa/2 - JuNsU
Ti 3.9. 17.00 Heinäpää OuRe - HauPa/2
Ke 11.9. 18.00 Kello KTU - HauPa/2
Su 15.9. 14.00 Keskuskenttä HauPa/2 - ToTa
La 28.9. 14.00 Susivouti FC Santa Claus - HauPa/2
La 5.10. 13.00 Länsituuli HauPa/2 - FC Kurenpojat
La 12.10. 11.00 Talvikkipuisto Villan Pojat-OTP - HauPa/2

MIESTEN PELIT
NELONEN 2019
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Eturivi vasemmalta: Johannes Salo, Jooa Ruonakoski, Vilho Vilola, Tatu 
Savilaakso, Joonas Verronen, Tuukka Korvala, Aaron Rosberg, Ville Riikola.
Toinen rivi vasemmalta: Julius Vainio, Aapo Halonen, Jimi Manninen, Oiva 
Airovuo, Leevi Eskelinen, Jonas Sirviö, Elias Silvennoinen, Terho Vartiainen, 
Joel Rössi, Kalle-Eemeli Karvonen Valtteri Sortti, Jaakko Pietilä.
Kolmas rivi vasemmalta: Jari, Juhani, Arttu Meriläinen, Joel Nokela, Luka 
Selkälä, Ukko Saviharju, Kalle Hiltunen, Elias Karjalainen, Juuso Vierimaa, 
Akusti Rautiainen, Samuli.

Pojat P11  |  2011 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Emmi Forss, Ninja Ahonen, Marissa Perander, Jonna 
Haipus Oona Nokela.
Toinen rivi vasemmalta: Minta Juutinen, Matilda Kallio, Neela Leinonen, 
Emmi Kukkonen, Anni Manninen.
Kolmas rivi vasemmalta: Arto Kivimäki, Jari Nokela, Saga Erholtz, Mea 
Tuominen, Sinna Kivimäki, Nea Viinikka, Unna Loukusa, Tommi Loukusa.

Eturivi vasemmalta: Oula Kanste, Matti Hautakangas, Eemeli Pesonen, Aku 
Tikkanen, Samuli Pääkkönen, Johannes Tyni, Aaro Karhu, Urho Hekkala.
Toinen rivi vasemmalta: Otso Hämälä, Aale Sunnari, Jonni Kukkonen, 
Leevi Pajari, Tarmo Turpeinen, Santeri Väntönen, Verneri Piila, Veeti-Emil 
Holmqvist, Lenni Rissanen, Topi Kuusiniemi.
Kolmas rivi vasemmalta: Pekka Kuusiniemi, Sauli Kukkonen, Juhamatti Pajari
Roope Oikarinen, Samu Karjalainen, Casper Hahtonen, Ville Kummala
Lukas Siikavirta, Deniz Bilgin, Urho Leinonen, Tuomas Kurttila, Mikko 
Pesonen, Hannu Holmqvist.

Pojat P10  |  2010 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Alina Oona Alasiurua, Ella Alatalo, Jonna Kumpula, Essi 
Kaipainen, Aino Hintsala, Nella Ahola.
Toinen rivi vasemmalta: Erin Talsta, Nea Ahola, Petra Jeskanen, Eveliina 
Mällinen, Alisa Lämsä. Milla Kivimäki
Kolmas rivi vasemmalta: Petra Körkkö, Anne Ahola, Katriina Lieska.

Tytöt T09  |  2009 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Nooa Ruotsalainen, Niilas Jokitalo, Joonas Heino, Lasse 
Vähälä, Luka Pyy, Miska Miikki, Topias Sarviaho, Lassi Meriö.
Toinen rivi vasemmalta: Topi Hiltunen, Kosti Ronkanen, Eetu Larinen, Veikko 
Pietikäinen, Lenni Mustonen, Jesse Ruuskanen, Lauri Forsten, Riku Pörhö, 
Eerikki Hautajärvi, Jere Nissema, Sumu Taskila, Herman Partanen.
Kolmas rivi vasemmalta: Ville Vähälä, Rami Nissema, Tuomas Huttunen. Veeti 
Sorakangas, Vilho Packalen, Luukas Manninen, Pyry Posio, Luukas Kuusirati, 
Jalo Kaspalo, Verneri Similä, Jouko Mustonen.

Pojat P09  |  2009 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Aamu Tikkanen, Riina Rahko, Iida Vuopala, Miona 
Selkälä, Anna Vierimaa.
Toinen rivi vasemmalta: Elle Putkonen, Alissa Uusitalo, Isabella Alaraasakka, 
Pihla Heikkinen, Emma Siurua.
Kolmas rivi vasemmalta: Rami Nissema, Saana Kallunki, Emilia Putkonen, 
Sara Kemppainen, Jasmin Leskelä, Janette Nissema, Tapio Vuopala, Timo 
Heikkinen.

Tytöt T08  |  2008 syntyneet

Eturivi  vasemmalta: Vertti Markus, Vertti Markus, Luca Rosberg, Aapo 
Koivisto, Sami Heikkonen, Topi Rauhala, Tuukka Tamminen.
Toinen rivi vasemmalta: Mikko Kemppainen, Onni Hämälä, Valtteri Halminen, 
Ronny Puikkonen, Nooa Lukkari, Jonni Nikula, Jani Kettunen, Niko Seppälä, 
Vesa Nurminen.
Kolmas rivi vasemmalta: Ossi Kaipainen, Elmeri Heikkinen, Topi Sääskilahti, 
Veikka Nurminen, Otto Ruotsalainen, Tuomas Alatalo, Matias Alatalo.

Pojat P08  |  2008 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Alina Pöyhtäri, Emili Ylianttila, Elina Millaskangas, 
Juulia Vähäkainu, Lumi Hiltunen, Sini Viinamäki, Ellinoora Lohvansuu, Jenna 
Karppinen.
Toinen rivi vasemmalta: Aada Feodoroff, Anni Tallavaara, Sanni Huhtala, Anni 
Tervonen, Juliaana Junes, Emmi Väisänen, Sara Riikonen, Anni Tefke, Teemu 
Vähäkainu.
Kolmas rivi vasemmalta: Simo Hiltunen, Janne Takkinen, Tuuli Eskelinen, 
Alisa Jaakkola, Niina Suomela, Linnea Selkälä, Inka Lämsä, Kerttu Tervonen, 
Henni Sorakangas, Riina Paulsen.

Tytöt T07  |  2007 syntyneet

Tytöt T10  |  2010 syntyneet
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Eturivi vasemmalta: Iivari Karhu, Joonatan Sippala, Eetu Honkanen, Heikki 
Raappana, Onni Kokko, Eelis Mustonen, Eemil Pirilä, Eino Hassi, Henri 
Siipola, Oskari Hirvaskari, Niklas Oksanen, Niko Kivimäki.
Toinen rivi vasemmalta: Samu Barck, Konsta Kauppila, Joel Lohela, Matias 
Huttunen, Peter Kordas, Laura Rahko, Santeri Hirvaskari, Aapo Alatalo, 
Johannes Halleen, Aleksi Jääskeläinen, Joonatan Saarinen, Severi Väänänen, 
Veeti Södö.
Kolmas rivi vasemmalta:, Jouko Raappana, Jani Karhu, Timo Mustonen, 
Alvari Salminen, Akseli Nikkilä, Sampo Korvala, Aaro Meriläinen, Veeti 
Haakana, Ossi Vierimaa, Rasmus Mella-aho, Nooa Hirvelä, Heikki Vierimaa, 
Jarno Kivimäki, Mikko Huttunen, Jarmo Siipola.

Pojat P07  |  2007 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Suvi-Tuulia Riipinen, Sofia Simsek, Pinja Tossavainen, 
Anni Tossavainen, Neea Taivaloja.
Toinen rivi vasemmalta: Fiona Lukkari, Alina Hartikka, Katariina Lyytinen, 
Amalia Korkiakoski, Jonna Halonen, Saija Fält, Julia Körkkö.
Kolmas rivi vasemmalta: Jenna Jämsä, Heta Klasila, Nea Rainsuo, Nenna 
Nikkinen, Saana Saukkoriipi, Tomi Fält.

Tytöt T06  |  2006 syntyneet

Pojat P06  |  2006 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Eetu Forss, Elias Välipakka, Panu Utriainen, Saku 
Ronkanen, Jaakko Hintsala, Rymy Niskala.
Toinen rivi vasemmalta: Katriina Lieska, Kasperi Sipola, Emre Bilgin, 
Tuomas Millaskangas, Miika Puunuvaara, Ilmari Välipakka, Aleksi Granat, 
Jouni Välipakka.
Kolmas rivi vasemmalta: Harri Sipola, Joona Vehkalahti, Aleksi Soini, Santeri 
Kropsu, Jere Särkiniva, Auku Leinonen, Teemu Honkanen, Tapani Brunni.

Eturivi vasemmalta: Friia Riekki, Laura Rossi, Ella Mäki, Elina Pellikka, Jonna 
Kyröläinen, Isabella Moilanen, Anni Sorakangas, Tiia Siipola.
Toinen rivi vasemmalta: Sonja Madetoja, Vesa Naumanen, Helmi Turtia, Emma 
Feodoroff, Sini Annala, Ronja Teljosuo, Niia Huovinen, Emilia Oksanen, Taika 
Naumanen, Iida Jansson, Tuuli Kemppainen, Mauri Kuivala.
Kolmas rivi vasemmalta: Matilda Koivuranta, Enni Martikainen, Eveliina Aho, 
Ella Hassi, Netta Kurvinen, Mette Majava, Katariina Patokoski, Vilma Kummala, 
Tuomo Sorakangas.

Tytöt T0405 2004-2005
syntyneet
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HauPa
Instagramissa

www.instagram.com/
haukiputaanpallo

HauPa
Facebookissa

Käy
tykkäämässä!

https://www.facebook.com/
HaukiputaanPallo
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Eturivi vasemmalta: Niko Puranen, ulon Sejdija, Niila Kanste,  Niko 
Väätämöinen, Eeli Haapa-aho.
Toinen rivi vasemmalta:, Sampo Tervonen, Ville Markus, Veeti Tervonen, 
Veli-Sampo Kanste, Paavo Juutinen, Elmeri Nylund, Aleksi Pyyny, Jari 
Väätämöinen.
Kolmas rivi vasemmalta: Ardi Sejdija, Blerton Xhemajli, Viljami Leiviskä, 
Juho Hekkanen, Leevi Barck.
Kuvasta puuttuu: Juho Väisänen ja Aleksi Laukka.

Pojat P05  |  2005 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Joni Viinamäki, Aaro Tallavaara, Ilari Tossavainen, Pyry 
Lampela, Mikael Alaraasakka, Aaro Ahola.
Toinen rivi vasemmalta: Janne Kangasluoma, Viljami Pennanen, Johannes 
Lindroth, Arttu Manninen, Viile Tihinen, Mikko Mämmilä, Otto Mäntylä.

Pojat P04  |  2004 syntyneet

B-tytöt  |  2001-2002 syntyneet

Joukkueen valmentajat: Petra Körkkö ja Sakari Pikkarainen (mv).
Joukkueessa pelaavat: Kiia Tefke, Jenni Vuorio, Johanna Lyytinen, Olivia 
Soukka, Viivi Erkkilä, Siiri Ronkainen, Laura Paakkari, Anni Riihiniemi, 
Emma Sankelo, Henna Haapakoski, Aada Oksanen, Josefiina Körkkö, Saana 
Tossavainen, Ronja Ohtonen ja Kia Höglund.

Eturivi vasemmalta: Arttu Niemelä, Taneli Kohonen, Tatu Tallavaara, Santeri 
Kohonen, Ville Niskala.
Toinen rivi vasemmalta: Markku Kohonen, Reza Mohammadi, Mohamed 
Abdulkadir, Antti Wiik, Henri Seppälä, Toni Kaikkonen, Jani Paananen.

U19 Futsal  |  alle 19 vuotta
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Viikko ennen juhannusta pe-
lataan järjestyksissään viides 
KesäPudas-turnaus. Turnaus 
kokoaa jälleen ympäri Suo-
mea ikäluokista 2006-2013 syn-
tyneitä tyttö- ja poikajoukku-
eita. Turnauksen tavoitteena 
on saada 160 joukkuetta, joka 
tarkoittaa lähes 400 ottelua 
kahden päivän aikana. Viime 
vuonna joukkueita oli Kokko-
la – Rovaniemi akselilta. Tänä 
vuonna turnaus järjestetään 
15.-16.6.2019. 

T urnaus on seuralle yk-
si vuoden suurimmista 
koetin ponnistuksista. 
Joukkueet huolehtivat 
kentillä kahviosta ja ym. 

toiminnasta. Pelinohjaajat ja ero-
tuomarit ovat seuran omia pelaajia 
ja vanhempia. Reaaliaikainen tulos-
palvelu antaa informaatiota oman ja 
muiden joukkueiden menestykses-

tä. Oulun kaupunki ja Virpinimen 
liikuntaopisto ovat mahdollistaneet 
antamalla jalkapallokentät käyttöön 
turnauksen ajaksi.  Turnauksen lä-
pivieminen ilman kenttiä olisi mah-
dotonta, koska silloin jouduttaisiin 
peruttamaan joukkueiden osallistu-
minen turnaukseen. Tulevan kesän 
turnauksen läpiviemisen mahdol-
listaa jälleen suuri joukko pelaaji-
en vanhempia ja yhteistyökumppa-
neita. 

Kentillä ja kylänraitilla
vilskettä

Tytöt ja pojat 2006 – 2009 syntyneet 
pelaavat kilpa- ja haaste-sarjassa, 
jossa sarjojen sijoitukset ratkais-
taan alkusarjan jälkeen sijoitusotte-
luilla. 2010 – 2012 syntyneet pelaa-
vat enemmän ja vähemmän pelan-
neiden sarjoissa, joissa sijoituksista 
ei pelata. 2013 ja myöhemmin syn-
tyneillä ei ole tasoluokitusta, vaan 

kaikki pelaavat samassa 
sarjassa. Tytöille turnaus 
on yksipäiväinen ja pojille 
kaksipäiväinen pois lukien 
2013 syntyneiden sarja. Pe-
lejä pelataan lauantaina ja 
sunnuntaina aamusta il-
taan saakka.

Turnauksen jär-
jestelyt ovat 
hyvässä 
vauhdissa. 
Ilmoit-
tautumi-
nen tur-
naukseen 
on avattu 
viime vuo-
den puolella.

5. KesäPudas 2019-turnaus toivottaa 
tervetulleeksi joukkueet sekä ylei-
sön katsomaan juniorijalkapalloa 
15.-16.6.2019.

JARMO LOHELA
Haukiputaan Pallo ry
5. KesäPudas 2019-turnauksen
turnauspäällikkö

Tehokasta hoitoa  
päihde- ja peliriippuvuuteen  
sekä läheisille. 

Kysy myös koulutuksistamme: 

AVOMINNE KLINIKAT 
HELSINKI-RIIHIMÄKI-LAHTI-TAMPERE-KOKKOLA-OULU 

www.avominne.fi

AUTOHUOLTO
KARPPINEN OY
Virpiväylä 10, 90830 Haukipudas

P. 050 527 1422

www.autohuoltokarppinen.�

Ikkunakorjauksia kaikkina 
vuorokauden aikoina

Sienikuja 5, 90650 Oulu  |  Puh. 08 333 335  |  myynti@lasipalvelu.fi  
Myymälä avoinna: ma-pe 8.00–16.30

www.lasipalvelu.

LASIPALVELUOy

• Lasiseinät
• Välitilanlasit
• Pöydänlasit
• Ikkuna- ja ovilasit 
• Liukuovet
• Eristyslasivalmistus, kiireelliset   
    lyhyellä toimitusajalla
• Peilit 

Katso lisää lasipalvelu.fi

(08) 333 335

PÄIVYSTYS
24h

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: www.haupa.fi 5. KesäPudas-turnaus 15. - 16.6.2019

Merkittävää osaa huippupelaajia 
yhdistäää tietynlaiset
ominaisuudet ja tekijät

Pelaajan alkuperämaasta ja hänen käymästään 
valmennusjärjestelmästä riippuen painotukset 
eri ominaisuuksien välillä jonkin verran vaihtele-
vat. Espanjalainen pelaaja on tyypillisesti tekni-
nen, nopea ja ovela. Saksalainen on fyysinen, tai-
tava ja kurinalainen. Eri valmennusjärjestelmis-
tä, maista ja kulttuureista tulevia huippupelaajia 
yhdistää selkeästi yksi tekijä, henkinen vahvuus.

Mitä pelaajan henkisellä
vahvuudella tarkoitetaan?

Mielestäni henkisen vahvuuden peruselement-
ti on pitkäjänteinen ja kestävä sitoutuminen 
omaan pelaajauraan ja sellaisiin päivittäisiin va-
lintoihin, jotka edistävät pelaajana kehittymis-
tä. Toinen yhtä tärkeä tekijä on kyky keskittyä 
omaan tekemiseen. Yleensä menestyvän pelaa-
jan ympärillä on kaikenlaista hälinää, vertailuja 
muihin talentteihin, vetoa suuntaan jos toiseen, 
huhuja seurasiirroista, pyyntöjä erilaisiin tapah-
tumiin jne. Henkisesti vahva pelaaja kykenee 
keskittymään omaan päivittäiseen tekemiseen-
sä. Hän tiedostaa, että se on ainoa asia, jolla on 
isommin merkitystä ja johon voi itse vaikuttaa.

Oikeat valinnat

Tärkeä tekijä matkalla huippupelaajaksi on va-
linnat, missä seurassa ja millaisen valmennuk-
sen ja joukkueen kanssa pelaaja päivittäin pelaa 
ja harjoittelee. Jos junioripelaajalla on vakaana 
tavoitteenaan ammattilaisura, seuravalintaa teh-
dessä kannattaa ehdottomasti kysellä ja kuun-
nella kokeneempien ja ammattilaisten neuvoja. 
Yleensä hyppääminen seurasta toiseen vuosit-
tain ei ole oikea ratkaisu. Vanhemmissa juniori-
ikäluokissa kannattaa huolella arvioida joukku-
een muut saman pelipaikan pelaajat. Tavoitteel-
lisen pelaajan kannattaa yleensä, olla joukkuees-
sa, jossa on itse merkittävässä roolissa. Erityisesti 
jos vaihtoehto on olla oman pelipaikkansa kol-

mospelaaja. Henkistä vahvuutta on tehdä har-
kittuja valintoja ja usein se voi tarkoittaa muuta 
kuin mitä kaverit tai ns. valtavirta tekee. 

Valintana HauPa

Haukiputaan Pallo tarjoaa nuorelle pelaajalle 
loistavan mahdollisuuden harrastaa hienos-
sa porukassa. Seurassa on erinomainen val-
mennus, Haupahalli on maailmanluokan tuki-
kohta ja tärkeimpänä oma haupalainen ilma-
piirinsä. Haupasta tulee tervepäisiä pelaajia. 
Haupasta voi myös hyvin ponnistaa ammat-
tilaiskentille. Haupa on mukana seuraverkos-
tossa, joka mahdollistaa talenttipelaajien leirit 
huippuseuroissa. Leirit voivat avata oven aka-
temiapolulle ja sitä kautta ammattilaiseksi.

Menestyksekästä kautta 2019 kaikille haupa-
laisille!

MAKE SARANLINNA

KesäPudas-turnaus

Marko Saranlinna on HauPasta maailmalle
pon nis tanut nykyään Espanjan pääsarja-
seura Deportivo Alavésin pääkykyjenetsijä 
Pohjoismaissa. Hän vastaa myös JS Herculesin ja 
Deportivo Alavesin urheilullisesta yhteistyöstä.

Mistä on huippu-
pelaajat tehty 
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alennusta kertaostoksesta

Stadium onnittelee Haukiputaan Pallon U19 Futsal-poikajoukkuetta Suomen mestaruudesta  
U19-ikäisten Futsal-liigassa. Onnea! 
 
Kultahuuman kunniaksi liitteenä alennuskuponki kaikille HauPa-lehden tavoittamille henkilöille. 
20% alennusta kertaostoksesta, koskee kaikkia hintoja* sekä kaikkia tuotteita* Oulun keskustan 
Stadiumissa! Kuponkiostojen kerryttämä bonus ohjataan suoraan Haukiputaan Pallon 
junioritoiminnan tukemiseen. Leikkaa kuponki reunoja pitkin ja...

Tervetuloa ostoksille!

* Alennusta ei voi yhdistää muihin kuponkeihin tai tarjouksiin eikä Team-hintoihin.  
Kuponkia ei myöskään voi hyödyntää Stadium Outlet -myymälöissä tai Stadium.fi-sivustolla.  
Alennus ei koske polkupyöriä eikä lahjakortteja. Kuponki on voimassa koko Huhtikuun 2019 ajan.

© Juha Leskinen


