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Tässä
lehdessä mm.

HauPan juniorijoukkueet
Haukiputaan Pallo on pelaajamäärältään Pohjois-Suomen suurimpia jalkapal-
loseuroja, jolla on erittäin aktiivinen junioritoiminta. Jalkapallokoulujen jat-
koksi seurasta löytyvät joukkueet nuorimmillekin.
Juniorijoukkueiden esittelyt sivuilla 9, 12-13, 15 ja 17

C-tytöt Vuoden joukkue
kaudella 2019
Kesän 2019 tavoitteena oli päästä T15 ikäluokan 
Laura Kalmari -lopputurnaukseen ja parantaa edel-
lisen kauden kahdeksatta sijaa. Lopullinen sijoitus 
04-ikäluokan Suomen parhaiden joukossa oli loista-
va kuudes sija.
Sivu 11
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Tahdotko säästää ympäristöä tehokkaan palvelun  
avulla? L&T:ltä saat kaikki viemärihuoltoon ja jätteiden  
kierrätykseen liittyvät palvelut.

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?

DESINFIOINTI- JA PUHDISTUSPALVELUT
Desinfiointi- ja puhdistuspalvelujemme avulla ennaltaehkäiset korona-

viruksen leviämistä. Palvelemme 24/7 numerossa 010 636 2130.

HUOMISELLA TÖISSÄ
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Mutta vasta pillin vihellyksestä. Al-
kupotku käynnistää pelit, joita oli-
si pelikaudella tarkoitus pelata taas 
satoja HauPan pelipaidoissa. Niitä 
vihellyksiä ja potkuja saadaan vielä 
odottaa. Odottaa ajankohtaan, joka 
ei ole edes tiedossa. Tämän odotuk-
sen edessä olemme kuitenkin voi-
mattomia ja sitä ei voi verrata mi-
hinkään aikaisemmin kokemaam-
me. Lisäksi odotus koskee HauPan 
lisäksi lähes koko tellusta.

Vuoden 2020 Haupa-lehteä 
on tehty aikana ennen ko-
ronan aiheuttamia poikke-
usoloja sekä poikkeusolojen 
aikana. Tuotoksesta toisaal-

ta näkyy se perinteinen jalkapallon tuot-
tama ilo jokapäiväiseen elämäämme. 
Toisaalta taas iso pettymys, kun asiat ei-
vät suju suunnitellusti.

Resilienssi. Sana, joka vilahtelee ny-
kyisin usein otsikoissa, on päivän sana 
myös jalkapalloseurassa. Muutoskette-
ryyttä mitataan näinä päivinä taloudelli-
suuden mittareilla. Niin myös HauPassa 
jouduttiin historiallisiin ratkaisuihin ta-
louden tasapainottamiseksi. Henkilöstö 
on lomautettu, hallinto- ja muut mah-
dolliset kulut minimoitu.

Muutosjoustavuutta mitataan urheilu-
seuroissa muillakin, ei niin kiireisillä asi-
oilla. Pysyäkseen mukana kilpailussa on 
uudistuttava. HauPassa on mietitty mal-
lia pelaajien kehittämiseksi ja drop-out 
ilmiön kitkemiseksi. Vuoden 2019 aikana 
siihen on löydetty ratkaisuja tekemällä 
yhteistyösopimuksia ja perustamalla jal-
kapalloyhtiö yhdessä jalkapalloyhteisön 
kanssa. Kuten juuri päivitetty KeltaVih-
reä- tie asiakirja sen osoittaa, haupalai-
selle pelaajalle on ennalta suunniteltuja 
vaihtoehtoja jatkaa pelaajauraansa omal-
le huipulle. Nykyisessä pelaajaprofiilissa 
korostuvat mm. taito ja fysiikka. Seuras-
sa näihin asioihin löytyy vastetta. Taitoa 
voi kehittää aloittamalla futsalin pelaa-
misen jo hyvin nuorena. Fysiikkavalmen-
nusohjelma kattaa 10+ vuotiaat treenaa-
maan oikein. Höntsäpelit sopivat vaikka 
esports-joukkueiden toimintaan. Käve-
lyjalkapallo nostaa suosiotaan ja parem-
paa paikkaa sen harrastamiseen ei ole 
kuin seuran oma HauPa-halli.

Kaikki pelaa, kun puhutaan tietokone-
peleistä. Tai ennemminkin esportsista. 
Mitä pelataan, on yleisesti tiedossa. Sen 
sijaan miten pelataan, onkin pelaajia itse-
ään ja varsinkin perheitä askarruttava asia. 
Espots on kasvava laji ja sopii hyvin myös 
futaajalle. Yhdistäviä tekijöitä ovat oikeat 
olosuhteet, valmennus, treeni- ja peliajat, 
oikea ravinto ja uni sekä liikunta vastapai-
noksi lajille. Tätäkin on jo tarjolla.

Suomen Palloliiton organisaatiomuu-
tos astui voimaan vuoden vaihteessa. Al-
ku on sujunut seuranäkökulmasta mal-
likkaasti ja uusi aluetoimisto on tuottanut 
palveluja seuroille suunnitellusti. Seu-
rojen vaikuttamismahdollisuudet ovat 
nyt entistä paremmin hyödynnettävissä. 
Ensimmäistä uutta päätöksentekoelin-
tä Seurojen kokousta saadaan kuitenkin 
odottaa syksyyn, sattuneesta syystä.

Valtakunnassa on ollut kaikkien aiko-
jen paras ajanjakso niin futiksessa kuin 
futsalissa. Huuhkajien ensimmäiset EM-
kisat ja Futsalmaajoukkueen ratkaise-
va MM-karsintapelipari Serbiaa vastaan 
siirtyivät. Hyvää kannattaa odottaa, kun 
tietää sen tulevan. Otetaan HauPassa-
kin odotuksesta kaikki irti. Treenataan, 
pelataan ja iloitaan. Niin kuin parhaissa 
Pukki-Partyissa ainakin.

HauPan joukkueet valmistautuvat tu-
levaan kauteen naisten Ykkösen ja mies-
ten Kolmosen joukkueiden lisäksi 22 
junnujoukkueen voimin. Joukkueiden 
pelaajien omatoimitreenaamisesta ovat 
pitäneet huolen seuran junnupäälli-
köiden lisäksi joukkueiden valmentajat 
taustoineen. Iso kiitos siitä heille. Tämä 
työ palkitaan, kunhan päästään taas tosi 
toimiin joukkueina. 

Kevät tulee kaikesta huolimatta. Peli-
kentät aukeavat ja sitä 
mukaan treenimah-
dollisuudet. Pide-
tään HauPa-lip-
pu korkealla ja 
itsemme ter-
veinä.

Markku
Kohonen

puheenjohta 
Haukiputaan 
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HAUKIPUTAAN PALLO ry
SEURALEHTI 2020
ILMESTYMISPÄIVÄ: 16.4.2020
PAINOSMÄÄRÄ: 14 000 kpl
ULKOSASU JA TAITTO: Rantapohja, Haukipudas
PAINOPAIKKA: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
VASTAAVA TOIMITTAJA: Markku Kohonen

Yhteystiedot

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

Vasemmalta: Tuomo Sorakangas, Kari Puranen, Jarmo 
Keränen, Markku Kohonen pj., Sauli Kukkonen ja Jarmo 
Körkkö.

Kevät tulee kaikesta 
huolimatta. Pelikentät 
aukeavat ja sitä mukaan 
treenimahdollisuudet. 
Pidetään HauPa-lippu 
korkealla ja itsemme 
terveinä.”

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

Haukiputaan Pallon
johtokunta

Seurojen Palloliitto

Uudessa organisaatiossa seurojen vaikutusmahdollisuudet muuttuivat: 
Seura ehdottaa henkilöä alueelliseen kehitysryhmään (suora vaikuttaminen) ja 
alueparlamentti valitsee kehitysryhmien edustajat
Seuran toimijat vaikuttavat kehitysryhmissä toimiviin henkilöihin, jotka toimivat eri 
seuroissa.
Seuran puheenjohtaja osallistuu alueparlamentin toimintaan. Kaikilla alueen seuroilla 
osallistumisoikeus. Puheenjohtajan ollessa estynyt, seura voi nimetä vpj:n tai muun 
johtokunnan jäsenen
Seura vaikuttaa Palloliiton alueen eri toimintojen päälliköihin ja heidän tiimiinsä.
Dialogi alueellisissa seurafoorumeissa (puheenjohtajat/toiminnanjohtajat, 
valmennuspäälliköt, junioripäälliköt) ja seurojen äänessä. 
Seuraparlamenttiin valitaan seurojen kokouksessa äänestyksellä seurojen edustajia. 
Seuraparlamentti päättää mm. toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä hallituksen 
jäsenistä. 
Seurojen kokouksessa seuralla on äänimäärä, joka perustuu edellisen pelipassikauden 
pelaajamääriin. Seurojen kokous päättää puheenjohtajasta, toisesta varapuheenjohtajasta 
ja strategiasta sekä valitsee seuraparlamentin. 
Palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä eri tapahtumissa ja toiminnassa.

Yksi Palloliitto – Yksi henkilöstö – päätöksenteon ketteryys
Keskitetyt ja yhdenmukaiset palveluprosessit – alueellinen läsnäolo
Keskittämisen tuomat edut ydintoiminnoissa – erikoistuminen
Resursseja hallinnosta kentälle

Vuonna 2013 tai myöhemmin
syntynyt tyttö tai poika

TULE MUKAAN PRINSESSA-
ja BATMANFUTIKSEEN!
Ikäryhmät 2013, 2014, 2015 ja 2016

PRINSESSAT TIISTAISIN 21.7.-25.8.
BATMANIT KESKIVIIKKOISIN 22.7.-26.8.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot seuran nettisivuilta
haupa.fi/joukkueet/prinsessa-ja-batmanfutis-2020

HUOM!
SIIRTYNYT

AJANKOHTA
Haukiputaan Pallo ry.

Muottitie 1, 90830 Haukipudas
Y-tunnus 0998576-6

Hallinto: toimisto@haupa.fi
Taloushallinto: talous@haupa.fi

Johtokunta
Markku Kohonen, puheenjohtaja
Puh. 050 514 8769, toimisto@haupa.fi
Tuomo Sorakangas, varapuheenjohtaja
Puh. 045 657 7371, johtokunta@haupa.fi
Sauli Kukkonen, sihteeri
Puh. 050 435 2026, talous@haupa.fi
Jarmo Körkkö, varustevastaava
Puh. 0400 662 624, johtokunta@haupa.fi
Kari Puranen, kiinteistövastaava
Puh. 0440 500 981, johtokunta@haupa.fi
Pekka Hassi, yhteistyökumppanit
Puh. 044 435 2301, johtokunta@haupa.fi
Jarmo Keränen, mentorointi
Puh. 040 922 4254, johtokunta@haupa.fi

Muut yhteystiedot
Janne Takkinen, junioripäällikkö
Puh. 0449776752, junioripaallikko@haupa.fi
Petra Körkkö, junioripäällikkö, tytöt
Puh. 040 7184431, junioripaallikkotytot@haupa.fi
Mikko Isokangas, urheilukoordinaattori
Puh. 044 735 7700, urheilukoordinaattori@haupa.fi
Joukkueiden yhteystiedot: www.haupa.fi/joukkueet

Janne Takkinen (vas.), Petra Körkkö ja Mikko Isokangas

Vuoden 2020 alusta Suomen Palloliiton organisaatio
muuttui ja Piirit lakkautettiin

Kotisivu: www.palloliitto.fi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@palloliitto.fi

Pohjoinen alue:
Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, 
Kainuu

Pohjoisen aluetoimisto 
Kasarmintie 15 90130 Oulu

https://twitter.com/SPL_
Pohjoinen
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Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

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.

HauPan, Tervarit Junioreiden ja 
Ajax Sarkkirannan urheilullinen 
ja entistä nuorekkaampi yhteinen 
edustusjoukkue JS Hercules pyrkii 
ammattimaisuuteen ja hyvään me-
nestykseen Miesten Kakkosessa jo 
alkavalla kaudella. 

Sarjasijoituksiakin tärkeämpi ta-
voite on luoda ympäristö, jos-
sa potentiaalisimmilla pelaajilla 
on mahdollisuus kehittyä koh-

ti huippupelaajan arkea. Tarkoituksena 
on, että joukkue olisi monille ainoastaan 
välietappi ja seurayhteisön pelaajia pon-
nistaisi jatkossa JS Herculesin kautta kor-
keammille sarjatasoille, jopa ulkomaille 
saakka. 

Laadukasta pelaajakehitystä
Tälle kaudelle joukkueen rakentamisessa 
painotettiin pelaajien henkistä vahvuut-
ta sekä motivaatiota itsestään huolehti-
miseen ja joukkuepelaamisen kehittämi-
seen. Uudet pelaajat täyttävät nämä kri-
teerit kirkkaasti ja joukkueen vanhem-
pi kaarti toimii muiden pelaajien ohella 
suunnannäyttäjänä joukkueen arjessa. 
Tämä ei ole aina itsestäänselvyys Kakko-
sen tason joukkueessa. Viime vuosina ur-
heilullisuuden kulttuurissa on kuitenkin 
tapahtunut iso heilahdus. Sarjassa pe-
laa vuosittain mm. paljon eri ikäluokkien 
maajoukkuepelaajia, mikä kertoo sarjan 
profiilin muutoksesta pelaajien kehittä-
möksi. Uskon, että yllä olevat painotuk-
set ovat oikea tie luomaan sopivaa toi-
mintaympäristöä, jossa joukkueen ilma-
piiri on kaikki ihmiset hyväksyvä, mutta 
tarpeeksi vaativa yksilönkin kehittymistä 
varten. Seurayhteisön nuoren pelaajan 
liittyessä joukkueen harjoituksiin, tulee 
joukkueen arki olla riittävän ammatti-
mainen vaatimustason suhteen ja sopi-
van inhimillinen ihmisen kohtaamisessa, 
jolloin juniorin on turvallista heittäytyä 
mukaan. Kun joukkueessa on paljon sa-
malla tavoin harjoittelusta ja joukkueen 
kehittämisestä ajattelevia eri-ikäisiä pe-
laajia, päivittäisen arkiharjoittelun ta-
so nousee automaattisesti askeleita ylös-
päin. Näin on tapahtunut kuluneen tal-
ven aikana. 

Joukkueen valmentajatilanne on erin-
omainen. Vastuuvalmentajan lisäksi 
joukkueessa on kaksi intohimoista la-
jivalmentajaa, Yusuf Erdogan ja Janne 
Oksala. Molemmat ovat vielä nuoria val-
mentajiksi, mutta omaavat vuosien koke-
muksen varsinkin vanhimpien juniori-
ikäluokkien valmentamisesta. Valmen-
tajatiimin täydentää fysiikkavalmentaja 
Anu Perälä ja MV-valmentaja Jussi Vii-
relä. Heistä molemmat ovat olleet seuran 
toiminnassa jo pitkään. Tiimi on erittäin 
sitoutunut joukkueen kehittämiseen ja 
esimerkiksi fyysisen valmennuksen osal-
ta pelaajat huomioidaan todella yksilöl-
lisesti. 

Joukkue tekee tiivistä yhteistyötä Ter-

varit Junioreiden alla toimivan, seurayh-
teisön B1 Yhteisjoukkueen kanssa. Tästä 
esimerkkinä JS Hercules teki sopimuksen 
viime kauden päätteeksi nuoren poika-
maajoukkuemaalivahdin Aki Peltokor-
ven (15) kanssa, Akin harjoiteltua ja pe-
lattua jo osan viime kaudesta JS Hercu-
lesin mukana. Muitakin B-juniori-ikäisiä 
pelaajia harjoittelee vuosittain Hercule-
sin riveissä ja saavat esimakua siitä mitä 
vaaditaan seuraavan stepin ottamisessa 
aikuisten tasolle. Tälle kaudelle yhteis-
työ HauPan kanssa näkyy konkreettisena 
farmisopimuksen muodossa. Sopimuk-
sen myötä edustusjoukkueiden pelaajien 
on mahdollista liikkua joukkueiden välil-
lä joustavasti. Jo aiempi seurojen välinen 
yhteistyö saa näin ollen luonnollisen jat-
kumon.

Haupalaiset esimerkillisiä
Entisiä haupalaisia JS Herculesista löy-
tyy viisi (17.3.). Joukkueen kapteenistoon-
kin valitut Miikka Paldan (28) ja Samuli 
Hölttä (20), kolmatta kauttaan joukku-
eessa aloittava keskikentän maestro Valt-
teri Kovalainen (21), viime kaudella jouk-
kueen isoimmat peliminuutit kellottanut 
laitapelaaja Juuso Pernu (21) sekä Palda-
nin kanssa tälle kaudelle uutena joukku-
eeseen liittynyt Jesse Kilpeläinen (19). 

Kaikkia entisiä haupalaisia yhdistää 
sporttisuus, sitoutuminen ja tietyt henki-
sen puolen vahvuudet. Entisenä HauPan 
valmennuspäällikkönä ja edustusjoukku-
een valmentajana on ollut ilo huomata, 
että HauPasta ponnistavilla pelaajilla on 
edellä mainitut asiat aina kunnossa. Yo. 
ominaisuuksien lisäksi pelaajat ovat val-
miita tekemään aina kaikkensa itsensä ja 
joukkueen kehittämisen eteen. Työmo-
raali haupalaisilla on priimaa. Pidetään 
jatkossakin kiinni siitä, että haupalainen 
junioriputki tuottaa henkisesti ja fyysi-
sesti monipuolisia pelaajia, joilla on kyky 
kunnioittaa myös muita kanssapelaajia 
ja toimijoita. Näillä ominaisuuksilla on 
helppo liittyä jatkossa mihin tahansa ta-
voitteelliseen jalkapallo-organisaatioon 
tekemään itselleen uraa futaajana.  Kai-
killa on luonnollisesti tietyt lajilliset vah-
vuudet, joiden avulla he erottuvat pelaaji-
na ja saavuttavat oman huippunsa.

Mikko Isokangas
Vastuuvalmentaja

JS Hercules

JS Hercules –
Seurayhteisön joukkue Seuran kauden päätösjuhlassa 

3.11.2019 palkittiin menestynei-
tä pelaajia ja joukkueita sekä 
toimihenkilöitä. Palloilijoista 
pienimmät palkittiin mitalein 
ja ikäluokasta 2010 syntyneet 
eteenpäin palkittiin joukkueis-
ta vuoden kehittynein pelaaja, 
vuoden joukkuepelaaja ja vuo-
den pelaaja. Ensimmäistä ker-
taa jaettiin myös Seurahistori-
aa-palkintoja kaksin kappalein 
kahdelle erityisen hyvin me-
nestyneelle ja seurahistoriaa 
näin tehneille joukkueille.

PALKITUT 
Vuoden Haupa-perhe:
Nisseman perhe
Vuoden Haupalainen:
Mikko Isokangas
Vuoden valmentaja:
Jani Paananen
Vuoden tyttöpelaaja: Kiia Tefke
Vuoden poikapelaaja:
Julius Körkkö
Vuoden joukkue: Tytöt 0405
Erikoispalkinnot: Seurahistori-
aa Naisten edustus ja U19 Futsal

Osallistujamitalit: P14, P13, 
P12, P11 sekä T13, T12, T11,

TYTÖT -10
Vuoden kehittynein:
Matilda Kallio
Vuoden joukkuepelaaja:
Neela Leinonen
Vuoden pelaaja: Sinna Kivimäki

POJAT -10
Vuoden kehittynein:
Topi Kurttila
Vuoden joukkuepelaaja:
Ville Kummala
Vuoden pelaaja: Urho Hekkala

TYTÖT -09
Vuoden kehittynein:

Eveliina Mällinen
Vuoden joukkuepelaaja:
Milla Kivimäki
Vuoden pelaaja: Aino Hintsala

POJAT -09
Vuoden kehittynein:
Topi Hiltunen
Vuoden joukkuepelaaja:
Herman Partanen
Vuoden pelaaja:
Lenni Mustonen

TYTÖT -08
Vuoden kehittynein:
Isabella Alaraasakka
Vuoden joukkupelaaja:
Riina Rahko
Vuoden pelaaja:
Miona Selkälä

POJAT -08
Vuoden kehittynein:
Joonatan Koivuranta
Vuoden joukkuepelaaja:
Veikka Nurminen
Vuoden pelaaja: Aapo Koivisto

TYTÖT -07
Vuoden kehittynein: 
Alina Pöyhtäri
Vuoden joukkuepelaaja:
Elina Millaskangas
Vuoden pelaaja:
Niina Suomela

POJAT -07
Vuoden kehittynein:
Veeti Haakana 
Vuoden joukkuepelaaja:
Niklas Oksanen
Vuoden pelaaja: Laura Rahko

TYTÖT -06
Vuoden joukkuepelaaja: 
Heta Klasila
Vuoden pelaaja:
Pinja Tossavainen 
Vuoden kehittynein: Jenna Jämsä

POJAT -06
Vuoden kehittynein:
Kasperi Sipola
Vuoden joukkuepelaaja:
Eetu Forss
Vuoden pelaaja:
Ilmari Välipakka

POJAT -05
Vuoden kehittynein:
Blerton Xhemajli
Vuoden joukkuepelaaja:
Aulon Sejdija
Vuoden pelaaja:
Niko Puranen

TYTÖT -04 (T 03-05)
Vuoden kehittynein:
Emma Feodoroff
Vuoden joukkuepelaaja:
Emilia Oksanen
Vuoden pelaaja:
Vilma Kummala

POJAT -04
Vuoden kehittynein:
Aaro Ahola
Vuoden joukkuepelaaja:
Johannes Lindroth
Vuoden pelaaja:
Viljami Pennanen

B-TYTÖT
Vuoden kehittynein:
Ronja Ohtonen
Vuoden joukkuepelaaja:
Olivia Soukka
Vuoden pelaaja: Jenni Vuorio

U19 FUTSAL
Vuoden kehittynein:
Tatu Tallavaara
Vuoden joukkuepelaaja:
Arttu Niemelä
Vuoden pelaaja:
Taneli Kohonen

NAISET EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Jessica Karjalainen
Vuoden joukkuepelaaja:
Carita Koskensalo
Vuoden pelaaja:
Johanna Raappana

MIEHET EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Santeri Kohonen
Vuoden joukkuepelaaja:
Aleksi Autioniemi
Vuoden pelaaja:
Harri Karvonen

HauPan kauden päättäjäis-
tilaisuudessa mitalisadetta
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Yhteisjoukkueilla
laatua ja jatkuvuutta

Vuonna 2017 istuimme kokouspöytään Haukiputaan Pallon, 
Ajax-Sarkkirannan ja Tervarit Junioreiden porukalla. Dia-
esityksen kanssa esiintymään asettui tuolloin sekä Terva-
reissa että HauPassa toiminut Markus Aittola, jolla oli käsis-
sään esitys paremmasta junioritoiminnasta Oulun alueella.

Suunnitelmat yhteisjoukkueista (YJ), yhteisestä toiminnasta, 
toimintatavoista ja koulutuksista saivat pöydän äärellä ai-
kaan positiivisia nyökkäyksiä sekä kehuja. Vuosien saatos-
sa ajatus on kehittynyt toiminnaksi ja mukaan on liittynyt 

Limingan Pallokarhut sekä Ponkilan Pantterit. Pysyvämmät yhteis-
joukkueet löytyvät U15-U17 ikäluokista ja Liiga Pohjoista varten ker-
ran tai kaksi viikossa harjoittelevat nuoremmat U13-U14 -joukkueet. 

Tänä kesänä juhannusviikolla YJ-leireillä ensikosketuksen yh-
teisharjoituksiin saavat myös U10-U12 -ikäluokkien pelaajat. Ta-
pahtumien tarkoituksena tutustuttaa rakentuvan seurayhteisön 
pelaajia ja valmentajia toisiinsa. Samalla pystymme tarjoamaan 
kovia, laadukkaita harjoituksia sekä pelejä pelaajille. 

Tänä vuonna U17-joukkue kamppailee B-SM-karsinnassa, U15 
pelaa Liiga Pohjoisen jatkokarsinnassa, U13 ja U14 ovat jo Liiga-
paikkansa varmistaneet. Kilpapelaajille on tarjolla läpi kauden laa-
dukas valmennus ja kovimmat mahdolliset pelit. Osa vanhimmista 
junioreista pääsee Herculesin paitaan Kakkosen harjoituksiin.  

Yhteistyössä on voimaa
Yksikään näistä seuroista ei olisi pystynyt tähän yksin. YJ-toiminta ei 
silti keskity pelkästään kilpapelaajiin. YJ-leireillä lapset aloittavat kym-
menvuotiaina tutustumisen toisiinsa, mikä helpottaa yhteistyötä myös 
haaste- ja harrastetasoilla. Jos joukkueen pelaajamäärä uhkaa teini-
iässä pienentyä, on helpompi rakentaa YJ-joukkue myös harrasteta-
solle. Tästä esimerkkinä on U15 YJ/2, jossa Tervareiden ja Ajaxin kaksi 
joukkuetta yhdistettiin. Monen rakas harrastus saatiin jatkumaan.

Joukkueille näkyvimmät toimet alkavat jo aiemmin, kun Oulun 
seudulle laadukkaita, sopivan tasoisia pelitapahtumia järjestetään 
Mini- (5v5) ja Junnuliigoissa (8v8). Näiden sarjojen tarkoitus on tar-
jota joukkueille paikallisia pelejä ilman pitkiä matkustusaikoja. 

Pelitapahtumissa tuttujen valmentajien kesken on helpompi 
käydä läpi pelillisiä asioita, keskustella kuulumisia ja sparrata toi-
nen toisiaan. Peleistä saadaan aina sopivan tasoisia eikä 10-0 -otte-
luita turhaan nähdä joka viikko.

Valmentajille ja taustahenkilöille tarjolla on kaikkien yhteistyöseu-
rojen koulutukset ja henkilöstön osaaminen. Valmentajat saavat toi-
sistaan oppia, henkistä tukea ja parhaassa tapauksessa työpareja sekä 
ystäviä. Tämä johtaa väistämättä myös jalkapallotoiminnan kehitty-
miseen koko Oulun seudulla. 

Toiminta tiivistyy vanhemmissa ikäluokissa
Yhteistyön näkyvin osa lienee jatkossakin U15-U17 -ikäluokkien 
joukkueet. Viime vuonna -04 ikäluokan joukkue otti Kai Pahlman 
-turnauksesta SM-pronssia. Tänä vuonna B-SM -karsinnat näkyvät 
valtakunnallisesti. Näihin vanhimpiin junioreihin on 
palkattu UEFA Pro -tason valmentajat Yusuf Erdogan 
ja Rauno Ojanen. Tällaiset rekrytoinnit tuovat
uskottavuutta ja ennen kaikkea tietotaitoa sekä 
osaamista koko seurayhteisölle. 

Muutamassa vuodessa on tapahtunut enemmän 
kuin yhteistyösuunnitelmat tehnyt Markus oli eh-
kä kuvitellutkaan. Yhteistyö on ollut todella 
hedelmällistä. Vaatimustaso nousee vuosi 
vuodelta ja yhdessä saavutamme kehittyvän 
toiminnan vaatiman tason. 

Aloitetaan käymällä kesällä koronan jäl-
keen sekä juniori- että JS Herculesin 
peleissä. Seurat tarvitsevat nyt tukea.

Ville Luotola
toimitusjohtaja JS Hercules
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HauPa-halli täyttyi taas kauden päätöstilaisuuteen. Palkinto pöytä 
notkui toinen toistaan hienompia räniköitä ja pystejä, joiden to-
dellinen arvo konkretisoituu itse palkinnon saajan hyllyssä.



Jos elämä olisi pelkkää 
onnistumista ja iloa, ku-
kaan ei olisi kehittynyt 
enää pitkään aikaan. Lap-
sen pitää oppia kont-
taamaan ennen kävelyä. 
Lapsen pitää kaatua ja 
kompuroida, oppia, ke-
hittyä ja kasvaa epäon-
nistumisten kautta. Lap-
selle on asetettava rajat ja 
niiden kautta välillä tuo-
tettava pettymyksiä, tä-
tä kautta syntyy työkalut 
käsitellä myöhemmässä 
vaiheessa oikean elämän 
tuomia ongelmia.

os kaiken saa helpolla, 
ei viime kädessä osaa ar-
vostaa mitään – eikä siten 
jaksa taistella minkään 
puolesta. Kuinka tämä 

nyt miesten edustusjoukkueen 
toimintaa liittyy? Onko kirjoit-
tajalla puurot ja vellit menneet 
sekaisin, kun lapsista puhuu?

Tie on taputeltu
Keltavihreäntie päässä on 
edustusjoukkuetoimintaa, jo-
ka tulisi olla parhaassa tapa-
uksessa se juttu paikallisille 
junnuille. Edustusjoukkue tu-
lisi olla malliyksikkö, kuin-
ka matkalla opittuja ja saatu-
ja työkaluja käytetään epäon-
nistumisista ja onnistumisista 
saatujen kokemuksien kautta.

Tulevan kauden onnistumi-
nen tai epäonnistuminen on saa-
nut uudet mittakaavat niin ur-
heilullisesti kuin yhteiskunnalli-
sesti. Urheilullisesti ei niinkään 
sarjasijoitusta katsoen, vaan uu-
den yhteistyön tiivistymisellä JS 
Herculeksen kanssa.  Yhteistyö-
seura toimii miesten edustusta-
solla valtakunnallisesti, jonne 
meidänkin edustusmiehistöm-
me pelaajia toivottavasti liikkuu 
kauden aikana. Samalla tarjo-
amme mahdollisuuksia heidän 
pelaajillensa ja peliaikaa esimer-
kiksi loukkaantumisen jälkeen 

paluuta tekeville pelaajille.

Mentorointia
Tulevan kauden joukkue tulee 
olemaan kirjava sekoitus viime-
kauden runkomiehiä sekä toi-
saalta nuoria tulokkaita. Työn-
jako joukkuessa on mietittynä. 
Tässä muutama esimerkki: Kon-
karit Aku Autioniemen ja Harri 
Karvonen ovat luvanneet ottaa 
”jantterit” pojat 04:stä alkaen sii-
piensä suojiin ja opettaa heille 
niin liukutaklauksen saloja kuin 
pukukoppielämää. Ilari ”Ilu” 
Nikula pänttää Toni ”Kanki” 
Kaikkoselle ja Henri ”Micro-
way” Seppälälle kuinka saa-
daan hyökkääjät ymmärtämään 
keskikenttämiesten ajatusmaa-
ilmaa, jotta vastustajan viimei-
nen puolustuslinja murretaan. 
”Pellaa jalakaa - niin heleppoa 
se on”. Toni ”Tonto” Tuomisen 
vastaus jättää lopun joukkueen 
täysin sanattomaksi varsinkin, 
kun osalla parketit ovat juuri 

vaihtuneet nurmialustoille. Siis 
vanhaa kunnon mentorointia.

Elämme ihmeellisiä aikoja
Yhteisteiskunnallisesti tie-
dämme pandemian vaarat ja 
sen vaikutukset myös seurata-
solla. Urheilullisesti olemme 
tilassa, jossa kukaan ei ole ol-
lut aikaisemmin ja vaikutuk-
sia nähdään varmasti myös tu-
levan kauden läpi viennissä. 
Kerrannaisvaikutukset tulevat 
muovaamaan meidän jalka-
pallomme elinehtoja seurata-
solla ja koko yhteiskunnassa. 

Vetovastuu on vaihtunut ke-
vään aikana. Tuukka ”Tuke” 
Tolonen on siirtynyt jalkapal-

lon parissa toisiin tehtäviin ja 
kaksi seuraväelle tuttua XXL 
-miestä palaa seuraan ”jalaka-
pallon valmentajina”. Kari ”Pa-
roni” Puranen ja Jani ”Painis” 
Paananen takaavat, että tule-
valla kaudella kotipeleissä ei 
viihdettä puutu. Keskuskentän 
vanha äänentoisto palaa tuo-
maan nostalgiaa ottelutapah-
tumiin! Toiveissa onkin suuret 
kannattajamäärät peleihin, sil-
lä ne ovat entistä tärkeämpiä 
tapahtumia joukkueelle niin 
yhteisöllisesti kuin henkisesti.

Toivottavasti löydämme taas 
toisemme näinä haasteellisina 
aikoina.

Painis & Kari

HauPan naisten edustus-
joukkue selvitti ensim-
mäisen kautensa Ykkö-
sessä sijoittumalla hie-
nosti seitsemänneksi. 
Tällä kaudella tavoite on 
realistinen: joukkue läh-
tee turvaamaan sarja-
paikkaansa.

- Viime kausi opetti paljon. 
Sarjataso koveni huomattavas-
ti verrattuna Kakkoseen, mut-
ta Ykkösen joukkueiden välillä 
oli valtava tasoero, päävalmen-
tajana jatkava Antti Kuivamä-
ki analysoi.

Alkavallle kaudelle Kuiva-
mäki lähtee rauhallisin mielin.

- Toinen kausi ei ole yhtään 
sen helpompi. Kävelytahtiin ei 
sarjapaikkaa uudisteta, päin-
vastoin. Meidän on pystyttävä 

nopeuttamaan peliämme huo-
mattavasti: pallon pitää liikkua 
paremmin, jotta pystymme 
luomaan enemmän maalinte-
kotilanteita.

Jokunen pelaaja lähti, mutta 
joukkueen runko pysyi kasassa. 
Muutama uusi pelaajakin saatiin.

- On hyvä asia, että vaihtu-
vuutta on, mutta kokenut run-
ko säilyi onneksi kasassa. Nyt 
voi havaita sen, että pelipai-
koista on syntynyt tervettä kil-
pailua. Itseoikeutettuja avaus-
kokoonpanon pelaajia ei ole.

Harjoituskaudella on kiin-
nitetty pelin nopeuttamisen li-
säämisen ohella huomiota pe-
laajien kuntotasoon.

- Harjoituksia on kovennet-
tu, mutta en voi ottaa vastuuta 
yksittäisen pelaajan fyysisestä 
kunnosta. Kyllä lenkillä pitää 

osata käydä oma-aloitteisesti, 
Kuivamäki sanoo.

Nopeutta ja kovuutta
HauPan vahvistuksiin kuuluu 
kaksi tulokasta naapuriseura 
ONS:sta. Nopeutta tuo B-juni-
ori-ikäinen Anni Kairamo ja 
kovuutta Tiia Mensonen. Kai-
ramo on kärkipelaaja, Menso-
nen raamikas toppari.

- Kovasti tulee haasteita Yk-
kösessä. Tavoitteenani on 
päästä mahdollisimman usein 
aloituskokoonpanoon ja on-
nistua maalinteossakin, Anni 
Kairamo sanoo.

Varkautelaislähtöinen Tiia 
Mensonen tuo rauhallisuut-
ta toppariosastolle. Kokemus-
ta on useista seuroista. Hän 
on sopeutunut hyvin iloiseen 
joukkueeseen.

- Ai mitäkö odotan kesältä? 
No kovia pelejä ainakin, Men-
sonen naurahtaa.

Yksi matkaottelu
vähemmän
HauPan lisäksi Ykkösessä pe-
laavat liigasta pudonneet 
ONS ja IK Myran (Alaveteli), 
RoPS, Hertta (Joensuu), TuWe 
(Turku), VIFK (Vaasa), PKKU 
(Tuusula), P-Iirot (Rauma), FC 
Sport (Vaasa). HPS Helsinki 
sekä sarjanousijat P-Iirot (Rau-
ma) ja NJS (Nurmijärvi). 

Tavallaan meiltä katosi yksi 
matkaottelu, kun paikallisvas-
tustaja ONS putosi ykköseen. 
Reissaamista riittää kyllä sii-
täkin huolimatta. Silti en pidä 

hyvänä alueellisen yhteistyön 
kannalta, että pelaamme ONS:n 
kanssa samassa sarjassa, pääval-
mentaja Kuivamäki toteaa.

Kuivämäen mielestä sarjan 
taso ei pudonnut, vaikka pää-

kaupunkiseudun PK-35 ja PK-
35 Vantaa nousivat liigaan. Ko-
vuutta löytyy. Varsin monel-
la etelän seuralla on farmiso-
pimus jonkin liigajoukkueen 
kanssa.
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Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

Alarivi vasem-
malta: Katariina 
Kuivamäki, Kiia 
Tefke, Johanna 
Raappana, Essi 
Kinnunen, Sara 
Kuotesaho.

Keskirivi va-
semmalta: Sakari 

Pikkarainen (mv-
valm.), Matti Kontiokari 

(valm.), Antti Kuivamäki 
(päävalm.), Ronja Ohtonen, 
Anni Kairamo, Julia 
Körkkö, Lotta Porola, Pihla 
Tiilikainen, Anssi Väisänen 
(huolt.), Elina Pehkonen (fy-
siikkavalm. ).
Ylärivi vasemmal-
ta oikealle: Kia Höglund, 
Sanni Vanhanen, Jessica 
Karjalainen, Petra Körkkö, 
Anni Riihiniemi.
Kuvasta puuttuu: Carita 
Koskensalo, Ella Keränen, 
Ida Korpi, Tiia Mensonen, 
Terhi Pätsi, Marge Ollila. Epäonnistuminen on oikeasti lahja

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

Vuotta vahvempana Ykköseen

Ykkösessä pelaavan naisten joukkueen päävalmentaja Antti 
Kuivamäki palkittiin parhaana vuoden valmentaja naiset -sar-
jassa Pohjoisen jalkapallo/futsal palkintogaalassa 8.2.2020.
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Eturivi vasemmalta: Harri 
Karvonen, Patrik Saranpää, 
Ari-Pekka Mansikkamäki, 
Niko Kusmin, Jeremias 
Körkkö, Oskari Autti, Ville 
Kuisma.
Takarivi vasemmalta: Jarmo 
Körkkö (huoltaja), Mikko 
Suomela, Toni Kaikkonen, 
Ossian Campbell, Joel Haara, 
Santeri Kohonen, Antti Wiik, 
Aleksi Autioniemi, Kari 

Puranen (valmen-
taja).
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Anni Kairamo (vas.) ja Tiia Mensonen ovat HauPan naisten 
uusia pelaajia.

HauPan miesten
edustusjoukkueelle 
saatiin valmennuspari 
alkuvuodesta
Kari Puranen on vetänyt tal-
ven treenejä apunaan joukku-
een kapteenisto. Jani Paananen 
liittyi joukkueen mukaan pa-
lattuaan valmennusmatkaltaan 
Ruotsista. Kun homman piti 
lähteä käyntiin ns. täysillä, mei-
dät yllätti mikäs muu kuin ko-
rona. Tämä pisti valmentajiston 
mietteliääksi – ja jopa filosofik-
seksi sarkasmia unohtamatta.

Jani Paananen (vas.)  ja
Kari Puranen.

Vaikeudet antavat mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä 



Idea reissuun lähtemi-
sestä tuli, kun valmenta-
jani Jani Paananen soit-
ti minulle kesällä ja ky-
syi pelaamaan Ruotsiin 
Örebro Futsal Clubiin. 
Elokuussa järjestettiin 
seurajoukkueiden Nor-
dic-Cup Örebrossa, jos-
sa kävin antamassa näyt-
töjä. Seura halusi tehdä 
näyttöjen perusteella so-
pimuksen kanssani tur-
nauksen jälkeen. Lähte-
minen edellytti koulun 
keskeyttämistä kolmen 
jakson ajaksi ja tietys-
ti muuttamista Ruotsiin. 
Hyväksyin sopimuksen 
ja lähtö Ruotsiin oli loka-
kuun alussa yhdessä seu-
raan sopimuksen tehnei-
den Lari Honkasen ja Ni-
kola Ecegin kanssa. Pien-
tä jännitystä oli ilmassa, 
mutta hyvillä mielin olin 
lähdössä reissuun. 

Räätälöity
futsal-akatemia
Alle 18-vuotiaan pelaajan siir-
to ulkomaille vaatii FIFA:n 
laatiman tiukan protokollan 
läpipääsyn, joka viivästytti 
siirtoa. Alkukausi meni pela-
tessa Tervareissa ja reissatessa 
Örebron ja Oulun välillä pa-
rin kuukauden ajan. Debyy-
tin ÖFC:ssä pääsin tekemään 
joulukuussa. Asia painoi pää-
tä, mutta siirron tapahduttua 
hommat lähtivät rullaamaan 
paremmin. 

Koulunkäynti sovittiin opin-
to-ohjaajan kanssa niin, että 
pääpaino on ruotsin opiske-
lussa ja treenaamisessa. Ruot-
sia opiskelin urheilulukiossa 
yksityisellä opettajalla englan-
niksi. Matematiikkaa onnistui 
tehdä lopputalvesta e-lukion 
kautta. Kielitaito on parantu-
nut huomattavasti niin ruotsin 
kuin englannin osalta.

Asuin Örebrossa yhdessä 
valmentajani ja virallisen si-
jaisvanhempani (FIFAn vaa-
timus) Jani Paanasen kanssa. 
Asuimme siistissä ja mukavas-
sa asunnossa keskustan ku-

peessa joen vieressä. Koulu, 
treenihalli, kaupat ja sali oli-
vat kaikki lähellä asuntoa ja 
liikkuminen tapahtui helposti 
kävelemällä. Asuminen Ruot-
sissa tuntui tavalliselta ja suo-
malaisen tutun asumiskump-
panin saaminen toi helpotusta 
arkeen. 

Kovaa treeniä ja pelejä
Treenata sai 5-7 kertaa viikos-
sa. Aamutreenit oli koululla ja 
joukkuetreenit illalla Idrott-
shuset -kotihallissa. Lisäksi pe-
lit pelattiin yleensä viikonlop-
puisin. Joukkue oli monikult-
tuurinen, jossa pelaajien al-
kuperät olivat ympäri maapal-
loa. Se ei ollut tunnusomaisen 

ruotsalaisen ”kom igen” hen-
gen omaava joukkue. Kentällä 
huonoista suorituksista annet-
tiin välillä rajuakin palautetta, 
niin kuin pitääkin. Pukukopis-

sa huumori ja ren-
to tunnelma oli 

ydinasemassa 
ja juttuja löy-
tyi monikult-
tuurisuuden 
myötä laidas-
ta laitaan. Pe-

lin lähestyessä 
keskittyminen 

osattiin kuitenkin 
keskittää siihen. 

SFL-sarjan eli Svens-
ka Futsalliganin runkosarjas-
sa on 12 joukkuetta ja se on 
kaksinkertainen. Kahdeksan 
joukkuetta pääsee pudotus-
peleihin. Ruotsalaisen futsa-
lin ominaispiirteisiin erityi-
sesti kuuluu vastahyökkäykset 
ja nopea pelin tempo. Sarjan 
taso on verrattavissa Suomen 
Futsal-Liigan tasoon. Pelaa-
jat ovat taitavia ja älykkäitä. 
Etenkin hyviä 1 v 1 haastajia 
löytyy jokaisesta joukkuees-
ta. Taktinen osaaminen osal-
la joukkeista on ehkä hieman 
jäljessä Suomea. Yleisömäärät 
ovat keskiarvollisesti suurem-
mat kuin Suomessa ja derby-
peleissä katsojamäärät yltävät 
yli tuhanteen. Pelitapahtuman 
näyttävyyteen on panostettu 

enemmän kuin Suomessa. Pe-
lejä edeltää valoshowt savuko-
neineen ja puoliajalla saattaa 
olla esimerkiksi tanssiesitys. 
Pelejä televisioitiin ja tullaan 
vielä televisioimaan Ruotsin 
Eurosportille kautena 2019-
2020 yhteensä 25 kappaletta. 
ÖFC pelasi runkosarjassa 4 
Eurosport ottelua, joista pela-
sin kahdessa. 

Elämänkoulu
Elämänkokemusta reissusta tu-
li matkaan paljon. Kielitaito pa-
rani, tutustuin uusiin ihmisiin, 
näin Ruotsin isoimpia ja hie-
noimpia kaupunkeja. Erityi-
sesti kehityin pelaajana ja sain 
kokemusta ulkomaan peleistä. 
Omasta mielestä Örebro tuntui 
parhaalta paikalta tänä kaute-
na, missä pelata. Voisi puhua jo-
pa ”once in a lifetime” reissusta, 
jota en koskaan kadu. Kirjoitta-
essa tätä tekstiä elän viimeisiä 
viikkoja Ruotsissa ennen paluu-
ta Suomeen ja ÖFC pelaa pudo-
tuspelien ensimmäistä kierros-
ta. Ensikauden futsal pelipaikka 
on vielä auki, mutta jalkapalloa 
tulen pelaamaan ensi kesänä ai-
nakin Haukiputaan Pallossa. 

Taneli Kohonen

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

Pojat P14  |  2014 syntyneet

Alarivi vasemmalta oikealle: Inkeri Ronkanen, Helka Vänttilä, Jenni Verronen, 
Pihla Holmqvist, Aada Valkama, Minja Kangas, Ronja Tomperi ja Riia 
Karjalainen.
Ylärivi vasemmalta oikealle: Enni Salmela, Anni Harju, Veera Eklund, Lilja 
Jeskanen, Kira Hyry, Saara Salo, Ellen Parviainen ja Neea Räisänen.
Taustalla apuvalmentaja Juhani Verronen.

Pojat P13  |  2013 syntyneet

Eturivi vasemmalta: 
1. Emmi Poijula 2. Helmi Pesonen 3. Eevi Kukka 4. Helmi Jurmu 5. Matleena 
Kallio 6. Enni Viinamäki.
Toinen rivi vasemmalta: 
1. Iina Tolonen 2. Elena Koivisto 3. Ella Haipus 4. Emmi Holma 5. Ellen Koivisto.
Takarivi vasemmalta valmentajat: Jenni Vuorio, Aada Oksanen, Saana 
Tossavainen.

Tytöt T12  |  2012 syntyneet

Tytöt T13  |  2013 syntyneet
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Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

Futsal välivuosi Ruotsissa

ÖFC vs. Skoftebyns IF ja Taneli Kohonen vs. Lavdim Azemi 
29.12.2019.

FU
TS

AL
IA RUOTSISSA

★
★

2019 - 2020 ★
 ★

Pelitapahtuman 
näyttävyyteen 
on panostettu 
enemmän kuin 
Suomessa. Pele-
jä edeltää valo-
showt savuko-
neineen.”

Vuoden Urheiluseura
- Perustettu vuonna 1993
- Mukana Suomen Palloliiton
 Laatujärjestelmässä
- Osallistuu Pohjois-Suomen
  Valmennuskeskuksen Pelaaja-

kehitysseurantaan
- Suomen Olympiakomitean Tähti-

seura, Lapset ja Nuoret
- Mukana Suomen Palloliiton Tutor 

hankkeessa
- JS Herculeksen osaomistaja

- Oma HauPa-halli + Mini stadion

- Seuran jäsenmäärä 1415. Rekiste-
röidyt pelaajat ja toimi henkilöt 
noin 800, joista pelaajia noin 680

- Joukkueita 26
- Sopimusvalmentajia 58   
- Pallokoulu Prinsessa- ja Batman
 pallokoulut 10 vuotta
- KesäPudas, 6. junioriturnaus

- Toimintaa ohjaa Seurakäsikirja, 
HauPan Valmennuslinja ja

 KeltaVihreä-tie (pelaajapolun
 periaatteet)

 haupa.fi

HauPa
PÄHKINÄN-
KUORESSA
2020

• YHTEISÖLLISYYS • PELI-ILO JA LIIKKUMISEN RIEMU
• TAVOITTEELLISUUS • LAADUKKUUS • AVOIMUUS

Eturivi vasemmalta:
1. Caspian Remes 2. Rami Alwali 3. Iiro Tihinen 4. Hugo Remes 5. Leo Luukela
6. Onni Poijula 7. Niko Karjalainen 8. Eino Kamutta.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Tomas Paasovaara 2. Jasper Kaiponen 3. Eeli Nikupeteri 4. Joonas Järvinen 
5. Jonni Lohela 6. Petri Holopainen 7. Veeti Granö.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Veikka Törmänen 2. Elias Piirainen 3. Olavi Pietikäinen 4. Janne Passinen
5. Leevi Mäkivierikko 6. Kaapo Härkönen 7. Jorma Aalto
Neljäs rivi vasemmalta:
1. Hannu Paasovaara 2. Irina Impola 3. Esa Aalto 4. Jarmo Lohela.

Eturivi vasemmalta:
1. Miska Sinisalo 2. Niklas Peltomaa 3. Arttu Rautava 4. Timi Luukkonen
5. Lenni Kallinen 6. Iisak Syrjälä 7. Tatu Haverinen 8. Hugo Niva 9. Vilho 
Häyrynen 10. Oliver Appel.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Niilo Heikkinen 2. Viktor Hahtonen 3. Alpo Ojantakanen 4. Nikolas Kujanpää
5. Anton Kukkonen 6. Ilari Paakkonen 7. Taavi Vartiainen 8. Peetu Ahola
9. Miska Väyrynen 10. Juuso Kyyrö.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Joni Ponnikas 2. Luukas Välitalo 3. Nuutti Kaisto 4. Akseli Hytönen 5. Jussi 
Karhu 6. Kaarlo Moilanen 7. Konsta Koskela 8. Akseli Viita 9. Reino Huotari.
Neljäs rivi vasemmalta:
1. Severi Kropsu 2. Aaro Hintikka 3. Paavo Kreku 4. Alvin Kemppainen
5. Toivo Tiri 6. Herkko Kontio 7. Jimi Seppälä 8. Otto Runtti.
Toimihenkilöt takarivissä:
1. Hannes Huotari 2. Jonna Södervall 3. Aki Hytönen 4. Juha Vartiainen
5. Jyrki Väyrynen 6. Anne Ahola 7. Jani Kaisto 8. Mikko Heikkinen.



Marraskuussa 2018 kau-
den alkaessa tiedettiin, 
että kaudesta tulisi iki-
muistoinen. 04-05 tyt-
töjen joukkue perustet-
tiin, kun tytöt eivät olleet 
edes koulutiellä. Kauden 
2019 jälkeen joukkueen 
yhteinen taival päättyi-
si vanhemman ikäluokan 
siirtyessä B-tyttöihin. 

Kaudelle asetettiin 
kolme tavoitetta, 
jotka kaikki toteu-
tuivat. Keväällä fut-

salin SM-lopputurnauksessa 
joukkue saavutti viidennen 
sijan T15 sarjassa. Talven fut-
sal pelit antoivat hyvää pohjaa 
kesää varten, jossa tavoitteena 
oli päästä T15 ikäluokan Lau-
ra Kalmari -lopputurnaukseen 

ja parantaa edelli-
sen kauden kah-
deksatta sijaa. 
Helmikuus-
sa sovittiin 
yhteistyös-
tä Torni-
on TP-47:n 
kanssa, jot-
ta kauteen ei 
tarvitsisi läh-
teä yhdellä maa-
livahdilla. Yhteis-
työ joukkueiden välillä 
sujui hienosti. Ennen kesän 
lopputurnausta pidettiin kah-
den viikon leirijakso, jolloin 
koko porukka taustajoukkoi-
neen hitsautui yhtenäiseksi 
joukkueeksi. Turnaus meni 
sekä pelillisesti että tuloksel-
lisesti loistavasti. Olimme ai-
noa joukkue, joka pystyi 1-1 

tasapelillä otta-
maan mestari 

HJK:lta pis-
teen. Lopul-
linen sijoi-
tus 04-ikä-
luokan Suo-
men parhai-
den joukossa 

oli kuudes. 
Kauden pää-

tösreissun val-
mistelu aloitettiin jo 

alkuvuodesta. Toki ulko-
maanmatka oli siintänyt haa-
veissa jo vuosia. Joukkueen 
taival huipentui syyslomavii-
kolla Espanjan Salou:un, Bar-
celonan lähettyville. Reissu 
sisälsi vapaa-aikaa ja yhdes-
sä oloa mm. huvipuistossa, 
Camp Noulla, La Ramblasil-
la. Viikon lopuksi osallistuim-
me turnaukseen, jossa saim-
me pelata kansainvälisiä pele-
jä loistavissa olosuhteissa Sa-
loun kentillä. Turnaus saatiin 
päätettyä pronssimitalijuh-
liin. Yhteistyötä saatiin aikaan 
myös kansainvälisillä kentillä 
kun joukkueen nuorimpia pe-
laajia pyydettiin Australialai-
sen Hunter Valleyn riveihin 
pelaamaan. Viimeinen jouk-
kueen yhteinen ilta reissussa 
sisälsi iloa ja kyyneliäkin, to-
sin enemmän onnen-sellaisia, 
muistellessamme joukkueen 
pitkää yhteistä matkaa. 

Joukkueessa pelasi kaudella 
n. 25 tyttöä. Joukkueen pääval-
mentajana toimi Tuomo Sora-
kangas, apunaan Mika Moi-
lanen, Mauri Kuivala ja Vesa 
Naumanen. 

”Koutsit”

Poikien junioripäällikön kynästä
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Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

HauPa valittiin vuoden urheiluseuraksi Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu 
(PoPLi) ry:n järjestämässä urheilugaalassa 31.1.2020 Oulun Lasareetissa.
Kiitospuheessaan seuran puheenjohtaja Markku Kohonen korosti menestymisen
lisäksi seurassa vallitsevaa yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja lajin laajaa harrastuspohjaa.
Kuvassa oikealla PoPLi ry:n puheenjohtaja Mika Penttilä, keskellä HauPan vara-
puheenjohtaja Tuomo Sorakangas.

Tuo sanapari helähtää aina 
kauniisti keskusteluissa il-
moille tai powerpoint – esi-
tyksissä kansilehdelle, kun 
on aika pohtia jalkapallon 
syvintä olemusta tai sen 
olemassaolon tarkoitusta. 

Lukemat ovat kaikes-
sa yksinkertaisuu-
dessaan kiistattomat: 
puoli miljoonaa suo-

malaista pelaa tavalla tai toisella 
jalkapalloa, maassamme järjes-
tetään vuosittain lähes 100 000 
virallista ottelua jne. Mutta on-
ko Suomen Palloliitolla (nyt-
temmin Seurojen Palloliitolla) 
konsepti sellaisessa kunnossa, 
että seuroille luodaan mahdolli-
suuksia halutessaan kohdentaa 
jalkapallotoimintaa uudelle tai 
laajemmalle kohderyhmälle? 
Entäpä meillä Haukiputaan Pal-
lossa; jo selkeästi aikuiseksi kas-
vaneessa 27 vuoden iän saavut-
taneessa seurassa? Erääseen en-
tiseen miesten maajoukkueen 
päävalmentajaan yhdistettävää 
slogania lainatakseni ”Eteen-
päin on menty” – ja isosti. On-
neksemme seuramme, ja myös 
Seurojen Palloliiton, toiminnas-
sa aktiivisesti sekä hieman väl-
jemmin mukana olevat pyrkivät 
omalla panoksellaan myötävai-
kuttamaan siihen, että jokaisel-
la, varsinkin lapsella, on mah-
dollisuus kokea liikunnan ja 
miksei jalkapallon kautta jotain 
ennenkokematonta.

Olemme edelleen samaisessa 
kahvipöytäkeskustelussa jutus-
telemassa kauniita asioita, mut-
ta nyt kaivataan jotain konkreet-
tista. Mitä Haukiputaan Pallo 
ja tuhannet ihmiset sen ympä-
rillä yhdessä ovat saavuttaneet 
neljännesvuosisadan aikana ja 
miten me tästä eteenpäin ke-

hitymme, jotta jalkapallo kuu-
luu jokaiselle myös HauPa:ssa? 
Seuralla on oma halli ympäri-
vuotiseen lajiharjoitteluun, laji-
puolen ja hallinnollisen puolen 
asiantuntijoista koostuva orga-
nisaatio mahdollistamassa toi-
minnan pyörittämisen sekä har-
rastajia ja valmentajia kaikkiin 
ikäluokkajoukkueisiin 5-6 vuo-
tiaista aikuisiin saakka. Voidaan 
siis rehellisesti sanoa, että seu-
ran ydintoiminta on saavuttanut 
varsin kunnioitettavat mittasuh-
teet. Ja viimeisten vuosien aika-
na, ovat seuramme aktiivisim-
mat istuneet pitkiä iltoja miet-
tien toiminnan kehittämistä ja 
näiden lopputuloksena olem-
me valmiit vastaamaan lasten ja 
nuorten liikunnan harrastami-
sen tarpeisiin entistä paremmin.

Yksi näistä toiminnan kehit-
tämishankkeista näki päivän-
valon viime marraskuussa, kun 
seuramme yhdessä Tervarit ju-
nioreiden, Ajax Sarkkirannan, 
Limingan Pallokarhujen sekä JS 
Herculesin kanssa paalutti yh-

teiset teesinsä lähialueemme 
poikien jalkapallon junioritoi-
minnan kehittämiseksi. Ja tästä 
näkyvimpänä saatiin yhdessä 
tuumin käynnistettyä 5-6 vuoti-
aiden ja siitä vanhempien jouk-
kueiden toimintaa tukemaan 
erilaisia pelitapahtumia, jotka 
varsinkin talven harjoituskau-
delle tuovat oivasti sisältöä jouk-
kueiden arkitoimintaan. Seu-
rojen pelaajapolut taaperosta 
aikuisjoukkueisiin saakka säily-
vät nykyisellään, mutta näiden 
rinnalle muodostetaan seuro-
jen yhteinen pelaajapolku. Tä-
män tavoitteena on lapsille ja 
nuorille mahdollistaa harrasta-
minen tutussa ympäristössä ny-
kyistä pidempään, oli kyseessä 
sitten rivakasti kehittyvä, kilpa-
orientoinut tai harrastusmieles-
sä lajiin pariin kiinnittynyt jal-
kapalloilija. Ensin mainituille 
seurayhteistyön puitteissa jär-
jestetään yhteisiä leiritapahtu-
mia U11-12 vaiheessa, muodos-
tetaan yhteisjoukkueita valta-
kunnallisiin sarjoihin U13-14 

vaiheessa sekä tästä eteenpäin 
tarjolla on vaihtoehto pysyvästä 
yhteisjoukkueesta U15 ikäisistä 
eteenpäin rehellisten, avoimi-
en harjoittelujaksojen jälkeen. 
Jälkimäisille oman joukkueen 
toiminnan jatko pyritään tur-
vaamaan ohjaamalla seurayh-
teisön sisällä pelaajat yhteen ja 
jatkamaan lajin parissa edelleen 
kohti seuran edustusjoukkuet-
ta tai jopa seurayhteisön yhteis-
tä edustusjoukkuetta, JS Her-
culesta. Edelleen vahvasti seu-
rat sitoutuivat myös tukemaan 
pelaajien jalkapallouraa näistä 
ympyröistä eteenpäin, jopa kan-
sainvälisille kentille. Ensimmäi-
siä tähän liittyviä konkreettisia 
uutisia olemme toivottavasti jo 
saaneet tietoomme median vä-
lityksellä tähän lehden ilmesty-
miseen mennessä.

Myös seuramme omassa toi-
minnassa olemme ottaneet as-
keleita eteenpäin, jotta pystym-
me vastaamaan osaltamme las-
ten ja nuorten liikuttamisen 
alati muuttuviin tarpeisiin. Tyt-
töjen ja naisten osalta olemme 
saaneet aktiivisten valmentaji-
en kautta käyntiin jalkapallon 
harrasteryhmiä. Nämä ryhmät 
määriteltiin alusta alkaen ns. 
matalan kynnyksen harraste-
joukkueiksi eli joukkueeseen 

voi liittyä mukaan ihan jokai-
nen, vaikka ei lajitaustaa olisi-
kaan ollenkaan. Termi ”matalan 
kynnyksen toiminta” ymmärre-
tään joskus virheellisesti mak-
suttomaksi toiminnaksi, mutta 
seurassamme nämäkin joukku-
eet saavat samat palvelut ja tuen 
ja siten ovat yhdenvertaisia kes-
kenään muiden joukkueidem-
me kanssa. Suunnittelupöydällä 
lienee seuraavaksi myös suun-
nata pojille vastaavaa jalka-
pallotoimintaa… Vuoden 2020 
alusta aloitimme yhteistyössä 
Oulun Kaupungin ja Suomen 
Paralympiakomitean kanssa so-
veltavan jalkapallon suunnattu-
na 7-15 vuotiaille erityislapsille. 
Koko Suur-Oulun alueella la-
jivalikoima esim. joukkuepeli-
en osalta jää erityislasten osalta 
paljon suppeammaksi kuin toi-
veissa olisi, joten HauPa:lle on 
ilo ja kunnia mahdollistaa lii-
kunnan harrastamisen myös 
heille, joille seuramme muis-
sa joukkueissa harrastaminen 
voisi olla vaikeampaa tai jopa 
mahdotonta.

Jalkapalloa jokaiselle,
jatkossakin

Janne Takkinen
junioripäällikkö/pojat
Haukiputaan Pallo ry

JALKAPALLOA JOKAISELLE –
missio vai sanahelinää?

HauPa valittiin vuoden 
urheiluseuraksi

Junioripäällikkö Janne Takkinen ja HauPan junnuja Ässä-
kentillä Kiimingin Alakylässä.

Piirin-
mestaruus

vaiheikkaan
kauden

kruununa
HauPan 2006 syntyneiden kausi 2019 oli varsin 
monivivahteinen sekä kentällä että kentän ulko-
puolella. Valmennustiimissä tapahtui vaihdok-
sia pariinkin otteeseen, sillä joskus siviilielämä 
aiheuttaa jalkapallon puolelle heijastuvia haas-
teita. Näiden vaihdoksien ei kuitenkaan annettu 
vaikuttaa laadukkaaseen tekemiseen harjoitus- 
ja pelikentillä.

Joukkueen kevätkausi oli tuloksellisesti ailahteleva, vaikka 
peliesitykset olivatkin ajoittain lupauksia antavia. Piirisarjassa 
joukkue keikkui Mestaruussarjan sarjataulukon alemmalla 
puoliskolla. Elokuun alussa joukkue kävi esittelemässä taito-
jaan Etelä-Suomessa, osallistuen Eloturnaukseen Hyvinkääl-
lä. Peli rullasi mallikkaasti ja tulokset myötäilivät otteita ken-
tällä. Harrastesarjasta kotiintuomisina oli hopeaa ja kilpasar-
jasta pronssia. Tämä oli kuitenkin vasta alkusoittoa.

Ilmeisesti Eloturnaus loksautti pelilliset palaset ja itse-
luottamuksen oikeaan asentoon, niin lennokas oli joukku-
een syksy. Parhaimmillaan etenkin joukkueen kollektiivinen 
puolustaminen oli huikealla tasolla ja kirvoitti jopa hieman 
kitkeriä kommentteja joidenkin vastustajien kannattajilta.

Koko syksyn ainoa tappio koettiin piirisarjassa OLS 06 
edustuksen käsittelyssä. OLS:n kompuroitua muissa otte-
luissaan mestaruus ratkaistiin lopulta HauPan ja Tervarei-
den välillä. Syksyn viimeisestä ottelusta KajHaa vastaan 
HauPalle riitti tasapeli. HauPa siirtyi ottelussa 1-0-johtoon 
ja peli vaikutti olevan hyvin hyppysissä. Kajaanilaisten ta-
soitettua pelin alkoivat ottelun panokset näkyä HauPan ot-
teissa. Ottelun viimeisten minuuttien aikana ei tyylipisteitä 
jaettu eikä tiki-takaa pelattu (vaikka pallonhallintapeli al-
lekirjoittaneen silmää miellyttääkin), vaan joukkue näytti 
taistelutahtoaan repien, raastaen ja heittäytyen. Ottelu päät-
tyi tasatulokseen, mikä takasi HauPalle piirinmestaruuden.

Syksyllä valmennustiimi jälleen uusiutui. Uusien tuuli-
en myötä menestys jatkui myös futsalissa. HauPa P06 val-
loitti mestaruuden Pohjoisen alueen futsal-ykkösessä, kol-
men pisteen erolla AS Mooniin.

Mestaruuksista tulee tietysti olla ylpeä, olipa sarjataso 
mikä hyvänsä. Tästä huolimatta, mestaruuksiakin paljon 
tärkeämpää oli joukkueen hitsautuminen yhteen tavalla, 
jota oli miellyttävää seurata. Tämä on hieno joukkue, jos-
sa pelaavilla nuorilla miehillä on käsissään kaikki avaimet 
hyvään elämään sekä jalkapallokentällä että sen laidalla.

Timo Torvela

C-tytöt (04-05)
Vuoden joukkue
kaudella 2019

Pelaajien ja kannattajien riemua 1-1 tasoitusmaalista HJK vas-
taan SM-lopputurnauksessa heinäpäässä heinäkuussa.

Barcelonan lentokentällä matkatunnelmissa.

Viimeinen jouk-
kueen yhteinen 
ilta reissussa si-
sälsi iloa ja kyy-
neliäkin, tosin 
enemmän on-
nen-sellaisia, 
muistellessam-
me joukkueen 
pitkää yhteistä 
matkaa.”

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi
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Eturivi vasemmalta:
Veeti-Emil Homqvist, Leevi Pajari, Jonni Kukkonen, Lenni Rissanen, Topi 
Kurttila, Roope Oikarinen, Topi Kuusiniemi.
Toinen rivi vasemmalta:
Lukas Siikavirta, Tarmo Turpeinen, Ville Kummala, Tuomas Kurttila, Urho 
Hekkala, Samu Karjalainen, Casper Hahtonen.
Kolmas rivi vasemmalta: 
Hannu Holmqvist, Sauli Kukkonen, Pekka Kuusiniemi, Taneli Paakkola, Deniz 
Bilgin, Pauli Nikola, Viljami Vikström, Aku Tikkanen, Jooa Leinonen, Aaro 
Karhu, Juhamatti Pajari, Mikko Pesonen.

Pojat P10  |  2010 syntyneet

Eturivi vasemmalta: 
1. Eeli Ojala 2. Kosti Ronkanen 3. Julius Siurua 4. Jere Nissema 5. Eetu Larinen
6. Pyry Posio 7. Lassi Meriö 8. Sumu Taskila.
Toinen rivi vasemmalta: 
1. Herman Partanen 2. Riku Pörhö 3. Veeti Sorakangas 4. Vilho Packalen
5. Eerikki Hautajärvi 6. Jesse Ruuskanen 7. Lenni Mustonen.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Valmentaja Jouko Mustonen 2. Valmentaja Ville Vähälä 3. Valmentaja Pasi 
Miikk 4. Lasse Vähälä 5. Miska Miikki 6. Joonas Heino 7. Jimi Alanikula
8. Verneri Similä 9. Samu Paananen 10. Topi Hiltunen 11. Niilas Jokitalo
12. Valmentaja Rami Nissema 13. Valmentaja Mika Similä 14. Valmentaja Matti 
Heino.

Eturivi vasemmalta:
Milla Kivimäki, Janette Nissema, Emma Immonen, Minttu Pesonen, Iida 
Vuopala, Alisa Lämsä, Vieno Hietala, Isabella Alaraasakka, Pihla Heikkinen.
Takarivi vasemmalta:
päävalmentaja Rami Nissema, Vanessa Koski, Ella Alatalo, Anna Vierimaa, 
Riina Rahko, Fanny Noronen, Iisa Kaukua, Eveliina Mällinen, Miona Selkälä, 
Lotta Sarviaho, Emilia Hemmilä, valmentaja Katriina Lieska.
Kuvasta puuttuu Aino Hintsala.

Eturivi vasemmalta:
1. Eetu Männikkö 2. Valtteri Halminen 3. Santeri Suutari 4. Luca Rosberg
5. Aapo Koivisto 6. David Rukajärvi 7. Niko Seppälä 8. Onni Hämälä.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Ossi Kaipainen 2. Joonatan Koivuranta 3. Tuukka Tamminen 4. Elmeri 
Heikkinen 5. Nooa Lukkari 6. Vertti Markus 7. Matias Alatalo.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Markku Rauhala 2. Vesa Nurminen 3. Veikka Nurminen 4. Otto Ruotsalainen
5. Jonni Nikula 6. Vertti Markus 7. Sami Heikkonen 8. Aapel Mikkola
9. Topi Rauhala 10. Topi Sääskilahti 11. Tuomas Alatalo 12. Olli Leinonen
13. Tommi Ruotsalainen.
Poissa: Noah Hoikkaniemi.

Pojat P08  |  2008 syntyneet

Pojat P09  |  2009 syntyneet

Eturivi vasemmalta:
1. Veikko Virtanen 2. Elmo Sipilä 3. Elias Riekki 4. Aatos Rasi 5. Miikka 
Ruuskanen 6. Miko Leinonen 7. Eemi Lämsä 8. Hannes Paasovaara
9. Iivari Vaittinen.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Osmo Kuismin 2. Juuso Viinikka 3. Noel Talsta 4. Sampo Lahdenkauppi
5. Kalle Härkönen 6. Jaani Törmänen 7. Viljami Sipola 8. Eemeli Hoikkala
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Hannu Paasovaara (valmentaja) 2. Eemeli Rönkä 3. Kalle Rönkä
4. Jalmari Ruokolainen 5. Eino Sarvanko 6. Hugo Ruotanen 7. Niilo Haapsaari
8. Otto Haipus 9. Olli Korhonen 10. Peetu Kivimäki 11. Antti Oskari Riekki (val-
mentaja).

Pojat P12  |  2012 syntyneet

Eturivi vasemmalta: 
1. Hilla Tolonen 2. Ida Meriläinen 3. Minttu Lammassaari 4. Maiju Sorakangas 
5. Sanni Eero 6. Milja Lapinlampi 7. Aava Matila.
Toinen rivi vasemmalta: 
1. Oona Rahko 2. Milja Körkkö 3. Vilma Appel 4. Nea Kauppi 5. Anneli Heino
6. Vilma Törmänen.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Matti Heino 2. Katriina Lieska 3. Toni Meriläinen 4. Heini Isoherranen.

Eturivi vasemmalta:
1. Jimi Manninen 2. Kalle-Eemeli Karvonen 3. Joel Rössi 4. Oiva Airovuo
5. Tatu Savilaakso 6. Ville Lotvonen 7. Leevi Eskelinen 8. Terho Vartiainen.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Kasper Luolavirta 2. Aapo Halonen 3. Elias Karjalainen 4. Jooa Ruonakoski
5. Veikka Varjonen 6. Luka Selkälä 7. Arttu Meriläinen.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Juhani Verronen 2. Heikki Vierimaa 3. Tuukka Korvala 4. Juuso Vierimaa
5. Kalle Hiltunen 6. Joonas Verronen 7. Johannes Salo 8. Joona Isoniemi
9. Joel Nokela 10. Samuli Hiltunen 11. Jari Nokela 12. Taija Nokela.
Poissa: 1. Aaron Harju 2. Hannu Hiltunen 3. Hugo Hiltunen 4. Joona Kantola
5. Niilo Mustonen 6. Oliver Määttä 7. Otto Palomäki 8. Sakari Harju 
9. Tenho Pitkänen.

Pojat P11  |  2011 syntyneet

Eturivi vasemmalta:
1. Emmi Kukkonen 2. Nea Viinikka 3. Saga Erholtz 4. Netta Junes 5. Emmi Forss
6. Unna Loukusa 7. Neela Leinonen 8. Matilda Kallio 9. Anni Manninen.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Mea Tuominen 2. Nea Tapio 3. Elina Hintsala 4. Jonna Haipus 5. Sinna 
Kivimäki 6. Ninja Ahonen 7. Oona Nokela.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Jari Nokela 2. Tommi Loukusa 3. Arto Kivimäki 4. Harri Haipus.

Tytöt T10  |  2010 syntyneet

Tytöt T11  |  2011 syntyneet

Tytöt T08-09 2008 ja 2009
syntyneet

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi
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 jokaisella  pitää olla varaa  syödä hyvin.

Tytöt T07  |  2007 syntyneet

Eturivi vasemmalta:
1. Joel Lohela 2. Peter Kordas 3. Iivari Karhu 4. Severi Väänänen 5. Nooa 
Hirvelä 6. Eemil Pirilä 7. Veeti Södö 8. Niklas Oksanen 9. Rasmus Mella-Aho
10. Samu Barck 11. Joonatan Saarinen.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Eetu Honkanen 2. Veeti Haakana 3. Aaro Meriläinen 4. Henri Siipola
5. Sampo Korvala 6. Eino Hassi 7. Ossi Vierimaa 8. Onni Kokko 9. Heikki 
Raappana 10. Alvar Salminen.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Pekka Hassi 2. Vellu Hölttä 3. Heikki Vierimaa 4. Jarmo Siipola 5. Jouko 
Raappana.

Pojat P07  |  2007 syntyneet

Pojat P06  |  2006 syntyneet

Eturivi vasemmalta:
1. Aleksi Granat 2. Miika Puunuvaara 3. Teemu Honkanen 4. Aleksi Soini
5. Panu Utriainen 6. Joona Vehkalahti 7. Tuomas Millaskangas 8. Kasperi 
Sipola.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Jouni Välipakka 2. Samuel Vehkalahti 3. Auku Leinonen 4. Santeri Kropsu
5. Jaakko Hintsala 6. Rymy Niskala 7. Eetu Forss 8. Elias Välipakka 9. Emre 
Bilgin 10. Junior Obabgemiro 11. Katriina Lieska.

Eturivi vasemmalta: 
1. Emmi Väisänen 2. Sara Riikonen 3. Linnea Selkälä 4. Henni Sorakangas
5. Anni Tervonen 6. Sanni Huhtala 7. Anni Tefke.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Simo Hiltunen 2. Lumi Hiltunen 3. Juulia Vähäkainu 4. Emili Ylianttila
5. Kerttu Tervonen 6. Elina Millaskangas 7. Sini Viinamäki 8. Teemu 
Vähäkainu.

Pojat P05  |  2005 syntyneet

Eturivi vasemmalta: Aleksi Pyyny, Aleksi Sarajärvi, Vili Heinonen, Aleksi 
Laukka, Juho Väisänen, Niila Kanste, Sampo Kanste, Elmeri Nylund, Paavo 
Juutinen.
Toinen rivi vasemmalta: Niklas Niskala (valmentaja), Jari Väätämöinen (JoJo), 
Niko Puranen, Veeti Tervonen, Eeli Haapa-aho, Niko Väätämöinen, Aulon 
Sejdija, Ardi Sejdija, Blerton Xhemajli, Sampo Tervonen (valmentaja), Janne 
Laukka (huoltaja).

Löydät meidät myös Facebookista

Etsitkö uutta tilitoimistoa? 

Oletko perustamassa yritystä?
Tutustu www.esmo.fi

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Pajasuora 5, Haukipudas • Puh. 040 846 1975
info@peltimylly.fi • www.peltimylly.fi

TERVE SUU + KAUNIS HYMY
Varaa aika osoitteesta www.haukiputaanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

HAUKIPUTAAN HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS
Kirkkotie 4, Haukipudas 
puh. 08 547 2972
haukiputaanhammas.fi

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi
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Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

HauPa
Instagramissa

www.instagram.com/
haukiputaanpallo

HauPa
Facebookissa

Käy
tykkäämässä!

https://www.facebook.com/
HaukiputaanPallo

C-tytöt  |  2006-2005 syntyneet

Eturivi vasemmalta: 
1. Henna Haapakoski 2. Matilda Koivuranta 3. Viia Patala 4. Jenni Vuorio
5. Enna Ketola 6. Emilia Oksanen 7. Olivia Soukka.
Toinen rivi vasemmalta:
1. Sakari Pikkarainen 2. Taika Naumanen 3. Niia Huovinen 4. Katariina 
Patokoski 5. Mette Majava 6. Tuuli Kemppainen 7. Emma Feodoroff
8. Netta Kurvinen 9. Petra Körkkö.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Tuomo Sorakangas 2. Pinja Koskela 3. Saga Hämäläinen 4. Johanna Lyytinen
5. Vilma Kummala 6. Aada Oksanen 7. Olivia Muurikainen 8. Viivi Heikkilä.

B-tytöt  | 2004-2003 syntyneet

B-pojat  |  2004-2003 syntyneet

Eturivi vasemmalta: 
1. Niko Paasikivi 2. Otto Mäntylä 3. Aaro Ahola 4. Johannes Lindroth
5. Aaro Wiik 6. Mikko Mämmilä 7. Viljami Pennanen.
Toinen rivi vasemmalta: 
1. Ville Tihinen 2. Pyry Lampela 3. Leevi Huttunen 4. Ilmari Välipakka
5. Mikael Alaraasakka 6. Otso Mäkinen 7. Ilari Tossavainen 8. Kari 
Tossavainen.

Eturivi vasemmalta:
1. Elmeri Nylund 2. Ville Tihinen 3. Aaro Wiik 4. Niila Kanste 5. Tatu 
Tallavaara 6. Johannes Lindroth 7. Mikko Mämmilä 8. Otto Mäntylä.
Toinen rivi vasemmalta: 
1. Markku Kohonen 2. Niko Puranen 3. Sampo Kanste 4. Antti Wiik 5. Henri 
Seppälä 6. Toni Kaikkonen 7. Kari Puranen.
Kuvasta puuttuu: Santeri Kohonen.

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

Eturivi vasemmalta: 
1. Eveliina Aho 2. Jonna Halonen 3. Katariina Lyytinen 4. Pinja Tossavainen
5. Ella Mäki 6. Saana Saukkoriipi 7. Fiona Lukkari.
Toinen rivi vasemmalta: 
1. Mika Moilanen 2. Mikko Rahko 3. Anni Sorakangas 4. Jenna Jämsä
5. Sofia Simsek 6. Heta Klasila 7. Isabella Moilanen 8. Friia Riekki
9. Laura Rahko 10. Tuomo Sorakangas.
Kolmas rivi vasemmalta:
1. Neea Taivaloja 2. Stella Rantala 3. Anni Tossavainen 4. Suvi-Tuulia Riipinen
5. Venla Töyrylä 6. Tiia Siipola 7. Olivia Luolavirta.

U19 Futsal  |  alle 19 vuotta



Muistan kuinka vanha 
rehtori yllätti eräätkin 
pojankoltiaiset luvatta 
koulun ATK-luokasta ja 
sai näiden hiukset ja nis-
kavillat pystyyn äkäisellä 
”Mitäs peliä tämä on!?” 
tokaisulla. Saatoin ol-
la yksi noista koltiaisis-
ta. Silloin olin kauhusta 
jäykkänä ja häpeissäni, 
mutta nykyään sanoisin, 
että ”Relaa reksi, pääasia 
on, että pelataan.”

 

Sillä pelaaminen on 
hyvä harrastus! Maa-
ilmassa lienee noin 
miljardi vanhempaa, 

jotka saattavat olla vielä eri 
mieltä. Mutta juuri tätä negatii-
vista mielikuvaa pelaamisesta 
muuttaakseen Hercules aikoi-
naan perusti oman esports-ja-
oksensa. 

 Lasten ja nuorten kiinnostus 
pelaamista kohtaan on massii-
vista, mutta eihän tämä loppu-
jen lopuksi mikään uusi ilmiö 
ole. Välineet vain ovat kehitty-
neet. Pelejä ihmiset ovat pelan-

neet aina. Tärkeintä on, että 
lasten mielenkiinto ja innostus 
osataan hyödyntää oikein. Koh-
distui se sitten mihin tahansa. 

 Herculesin konseptissa pelit 
ja pelaaminen ovat välineitä, 
joilla opetetaan lapsille ja nuo-
rille hyödyllisiä tulevaisuuden 
taitoja. Nuo ns. 21st century 
skills ovat tulevaisuudessa nii-
tä taitoja, joita kompuutterit 
ja tekoäly eivät hallitse. Taito-
ja, kuten elämänhallinta, luo-
vuus, innovointi, yhteistyö, 
empatia, johtajuus, kriittinen 
ajattelu ja medialukutaito.

 Kantavana ajatuksena jokai-
sessa lapsille ja nuorille suun-
natussa harrastuksessa pitäisi 
olla hyödyllisten tietojen ja tai-
tojen kerryttäminen koko elä-
män mittaiselle matkalle. Ei 
pelkästään seuloa parhaat 
kyvyt huippu-urheilun 
tarpeisiin. Herculesissa 
halutaan olla varhaiskas-
vatuksen ja koulumaail-
man rinnalla yksi oheis-
kasvattaja, joka kasvattaa 
jäsenistämme ensisijaises-
ti kunnon kansalaisia se-

kä hyväkäytöksisiä, empaattisia 
ja laaja-alaisesti eri taitoja osaa-
via peliharrastajia.

 Ensi syksyksi Hercules 
Esports siirtyy suurempiin ti-
loihin Oulun keskustassa, mi-
kä mahdollistaa enemmän 
vuoroja. Pelitilan avaaminen 
ja toiminnan käynnistämi-
nen Haukiputaalla on myös 
suunnitelmissa. Sitä ennenkin 
mukaan pääsee ilmoittautu-
malla verkossa järjestettyihin 
“etävalmennuksiin” osoittees-
sa www.hercules.gg

Mikko Perälä
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Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

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

HauPa aloitti virallisen 
yhteistyön Pohjola Sai-
raalan kanssa 1.1.2020 al-
kaen. Yhteistyökumppa-
nimme Pohjola Sairaala 
tuottaa jäsenistöllemme 
terveydenhuollolliset pal-
velut laadukkaasti ja am-
mattitaidolla.

Palveluihin sisältyvät 
mm. loukkaantumi-
sista aiheutuvat lää-
kärikäynnit, tutki-

mukset ja tarvittavat leikkaus- 
ja kuntoutuspalvelut sekä tar-
vittavat urheilijan terveystar-
kastukset. 

”Nuoret palaajamme ovat 
kaikki vakuutettuja. Riippu-

matta pelaa-
jan vakuu-
tusyhtiöstä 
yhteistyö-
kumppanim-
me Pohjola 
Sairaala tarjoaa 
tarvittaessa par-
haan mahdollisen hoi-
topolun, kertoo sairaalan toi-
mintaan tutustunut seuran 
puheenjohtaja Markku Ko-
honen. ”Saamme yhteistyön  
kautta myös ammattitaitois-
ta koulutusapua mm. joukku-
eiden huoltajille. Suosittelen 
kokemuksesta jäsenistöllem-
me myös Pohjola Vakuutuk-
sen Sporttiturva-vakuutusta”. 
Tutustu tarkemmin https://

www.op.fi/sport-
titurva.

Kun jotain sat-
tuu, toimi seu-

raavasti:  Varaa ai-
ka pohjolasairaala.

fi tai Pohjola Sairaala 
-sovelluksessa, jonka löy-

dät sovelluskaupastasi. Tapa-
turmapäivystykseen voit tulla 
myös ilman ajanvarausta. Voit 
myös soittaa Pohjola Sairaa-
laan puh. 010 257 8100.

Pohjola Sairaala palvelee 
puhelimessa joka päivä klo 
7–23. Saat selkeät ohjeet jatko-
toimenpiteitä varten ja ohja-
uksen oikealle vastaanotolle 
nopean hoidon varmistami-
seksi.

HauPa aloitti
virallisen yhteistyön
Pohjola Sairaalan
kanssa

YH
TE

IS
TYÖKUMPPAN

I  ★
  ★

★
  2020  ★  ★

  
★

Haupa-hallilla pidettiin koulutus miesten edustusjoukkueelle Pohjola Sairaalaan asiantunte-
van fysioterapeutin opastuksella nilkan tukisidonnasta. Tositilanteessa, kun apua tarvitaan 
vammojen hoitoon,  apu löytyy noin 20 min ajomatkan päästä Pohjola Sairaalasta.

Mitäs peliä tämä on?!

INFO
MIKKO PERÄLÄ on kansainvälisesti hyvin verkostoitu-
nut suomalainen urheiluvaikuttaja, joka on viime vuodet 
rakentanut JS Herculesista yhteiskunnallisiin ongelmiin 
konkreettisin keinoin tarttuvaa urheiluseuraa. Mikko on 
työskennellyt mm. La Liga -seuralle sekä Saudi-Ara-
bian urheiluministeriölle asiantuntijana. Hän on pe-
rustanut useita teknologiafirmoja Oulun seudulle 
sekä muualle maailmaan, yli 10 maahaan ja neljäl-
le eri mantereelle. Hän on työllistänyt yrittäjäuran-
sa aikana yli 1000 ihmistä.

Ajankohtaiset asiat ja tapahtumat: haupa.fi

Kesäpudas 2020
13.-14.6.

 

Tervetuloa!

Haukiputaan Pallo toivottaa Teidät 
tervetulleeksi järjestyksessään 6. 
Kesäpudas-turnaukseen 
13.-14.6.2020. 
Turnaus tarjoaa sarjoja pojille ja 
tytöille ikäluokissa 2007-2014. 
Ottelut järjestetään Oulun alueen 
nurmi- ja keinonurmikentillä. 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset:  
haupa.fi/kesapudas

POJAT
Sarja S.vuosi Pelitapa Peliaika Osall.maksu

D13 2007

8 vs 8 2 * 20 min 
2 pv 170 

D12 2008

E 11 2009

E 10 2010

F 9 2011

5 vs 5 2 * 15 min 
2 pv 140 F 8 2012

F 7 2013

G 6-5 2014- 5 vs 5 1 * 25 min 
1 pv 40 

TYTÖT
Sarja S.vuosi Pelitapa Peliaika Osall.maksu

D 13-12 2007-08
8 vs 8 2 * 20 min 

1 pv 85 
E 11-10 2009-10

F 9-8 2011-12
5 vs 5

2 * 15 min 
1 pv

70 

G 7-5 2013- 1 * 25 min 
1 pv

40 
Peleissä mukana:

Tervetuloa taas kesällä 2021!SIIRRETTY KESÄLLE 2021Korona-pandemian aiheuttamien rajoitustoimien takia

HauPa-halliin asennet-
tiin tammikuun 2020 lo-
pussa LED-valaisimet. 
Vanhat valaisimet olivat 
tulleet hyvin palvellei-
na elinkaarensa päähän 
ja hallin tietty osa hallia 
muistutti toisinaan ”fu-
tis-discoa”. 

Päätös valaisimien vaihtoon 
perustui kuitenkin sähkön 
kulutuksen pienenemiseen ja 
ennen kaikkea paloturvalli-
suuteen. Valoteho ja -sävy pa-

rani myös huomattavasti. Sen 
huomasi myös käyttäjät tode-
tessaan tekonurmen keltaisen 
viiva muuttuneen valkoiseksi 
viivaksi.

Valaisimien vaihdon mah-
dollistaja oli HauPan paikalli-
nen yhteistyökumppani Hau-
kiputaan Sähköosuuskunta. 
Toimitusjohtaja Juha Sipola 
totesikin, että HSO:n toimin-
taperiaatteena on myös ener-
giatalous, joka tällaisessa pro-
jektissa toteutuu erinomaisen 
hyvin.

HauPa-halli
LED-aikaan

HSO:n ammattitaitoinen henkilöstö asensi HauPa-hallin
kattoon yhteensä 20 uutta led-valaisinta.
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