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

viruksen leviämistä. Palvelemme 24/7 numerossa 010 636 2130.
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Tässä
lehdessä mm.

HauPan juniorijoukkueet
Haukiputaan Pallo on pelaajamäärältään Pohjois-Suomen suurimpia jalkapalloseuroja, jolla 
on erittäin aktiivinen junioritoiminta. Jalkapallokoulujen jatkoksi seurasta löytyvät joukkueet 
nuorimmillekin.

Juniorijoukkueiden esittelyt sivuilla 14 –19

Naisten edustusjoukkue
Vuoden joukkue
kaudella 2020
Naisten edustusjoukkue säilytti viime kauden päätteeksi Ykkö-
sen sarjapaikkansa ilman karsintoja. Tänä vuonna sarjajärjestel-
mä muuttuu: nyt taakse pitää jättää neljä joukkuetta, kun kolme 
putoaa suoraan ja neljänneksi viimeinen karsii sarjapaikastaan.
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Alkupotku – Kick off

teenpäin on menty. Palloliiton 
tiukentuneiden kriteerien laatu-
järjestelmässä kuroimme HauPan 
takaisin tasolle 3. Hallinnon puo-
lella tehtiin iso työ vuoden aika-

na. Päivitetyksi tulivat niin seuran säännöt, 
Seurakäsikirja, Valmennuslinja, KeltaVih-
reä -pelaajapolku kuin viestintäsuunnitel-
ma. Tämä kaikki joukkueidemme laaduk-
kaan arjen parantamiseksi.

Palloliiton alainen pelaajakehitystoimin-
ta on ollut osana 10–13-vuotiaiden pelaa-
jiemme harjoittelua. Tämä muuttuu ke-
sällä 2021. Seurojen velvoitteet tulevat 
kasvamaan. Tulevaa toimintaa kuvaavat 
urheilulliset arvot, arkilaatu, osaaminen, 
prosessimaisuus. Yhteinen valtakunnalli-
nen työkalu My e-way hyödyntää kaikkia 
osallisia. Tavoitteellista valmennustyötä 
tekevän kasvattajaseuran on oltava kehi-
tyksessä mukana.

SEURAVÄKEMME ON saanut pandemiaa 
koskevia tiedotteita, ohjeita ja määräyksiä 
varmasti kyllästymiseen asti. Iso kiitos nii-
den noudattamisesta kuuluu kaikille Hau-
Pa-hallissa, saleissa ja kentillä treenanneil-
le ja toiminnassa mukana olleille, kuten 
lapsia kuljettaneille vanhemmille. Hyvin 
on mennyt ja kriiseiltä on vältytty.

JALKAPALLO-OLOSUHTEET pohjois-Ou-
lussa ovat vaatimattomat. Yli kaksi vuotta 
sitten Oulun kaupungilla oli liikuntapaikka-
rakentamisen suunnitelmassa Torpanmäen 
urheilualueen rakentaminen nykyisen Hau-
kiputaan keskuskentän tilalle. Kentän pitäisi 
olla valmis kuluvan vuoden lopussa. Toisin 
taitaa käydä. Länsituulen kenttä naisten Yk-
kösen pelikenttänä on Palloliiton listoilla ”li-
säajalla” ja keskuskentälle sopisi paremmin 
nimeksi ”urheilumuseo”. Jotain tarvis tehdä.

Oulun Heinäpäähän ollaan suunnittele-
massa pääosin yksityisrahoitteista jalka-
pallostadionia, johon kaupungiltakin odo-
tetaan osuutta. Hanke on ehdottomasti 
kannatettava. Kaupungin päättäjien ei kui-
tenkaan sovi unohtaa aiemmin linjattujen 
Torpanmäen kaltaisten liikuntapaikkojen 
saattamista loppuun aikataulussaan. Vai 
olisiko oikea vastaus näihin seuraavan hal-

lin rakentaminen Haukiputaalle?

SEURAMME TUKIJAT ovat uskollisia kan-
nattajiamme ja tuovat tuellaan merkittä-
vän lisäarvon seuran toimintaan koronasta 
huolimatta. Iso kiitos teille kaikille! Nyt yh-
teisölliseen joukkoomme voi liittyä myös 
kannattaja- tai kannattajayhteisöjäseneksi.

HAUPA ON EDELLEEN monipuolinen jal-
kapallon ja futsalin erikoisseura. Tavoit-
teellisen kilpaurheilun lisäksi seura tarjo-
aa toimintaa mm. harrastejoukkueille, eri-
tysryhmille, joukkueiden taustahenkilöille, 
erotuomareille sekä koulutusta joukkuei-
den toiminnassa mukana oleville. Seurayh-
teisömme kärkihanke JS Hercules haastaa 
toimijoita vielä omassa sarjassaan. 

UUTENA TOIMINTONA kesällä tulee UEFA/
Disneyn Playmakers-ohjelma sekä Perhefu-
tis. Perinteiset Päiväkotiturnaus, Prinsessa- 
ja Batman pallokoulut ja KesäPudas -turnaus 
näyttävät toteutuvan pandemian rajoitustoi-
mien purkautuessa juuri sopivasti.

HUUHKAJIEN OSALTA kautta aikojen en-
simmäiset EM-kisat alkavat kesäkuussa ja 
Pukki-Party saa jatkoa. Eikä tässä vielä kaik-
ki. Futsalmaajoukkueemme selvitti tiensä 
niin ikään ensimmäiseen EM-lopputurnauk-
seensa Hollantiin vuoden 2022 tammi-hel-
mikuussa. Helmareilla EM-kisapaikka on 
varmistunut vuoden 2022 kesälle.  Sopivas-
ti kansallisten sarjojen alkaessa futishuuma 
on katossaan. HauPan maalitykit, liukutak-
laavat pakit sekä liimahanskat saavat oman 
näytön paikkansa kauden peleissä. He esit-
täytyvät tässä lehdessä juttujen ja joukkue-
kuvien muodossa.

MALTETAAN VIELÄ pari viikkoa ja nouda-
tetaan terveysturvallisuuteen liittyvä ohjeita. 
Kaikki merkit viittaavat siihen, että tästä tu-
lee hieno futiskesä 2021! 

PS. Kesätyöpaikkoja on vielä tarjolla kau-
pungin kesätyösetelin saaneille 15–17 
-vuotiaille nuorille. 

Markku Kohonen
puheenjohtaja Haukiputaan Pallo
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Yhteystiedot

Vasemmalta: Tommi Ruotsalainen, Tuomo Sora kangas, 
Markku Kohonen, Jarmo Körkkö, Jarmo Keränen.

Haukiputaan Pallon
johtokunta

HAUKIPUTAAN PALLO ry.
Muottitie 1, 90830 Haukipudas

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

JOHTOKUNTA
Markku Kohonen, puheenjohtaja
Yleis- ja henkilöstöhallinto, järjestö- ja viranomaisyhteistyö
Puh. 050 514 8769, toimisto@haupa.fi

Tuomo Sorakangas, varapuheenjohtaja
Taloushallinto, naisten- ja tyttöjoukkueiden yhteishenkilö, it-tuki
Puh. 045 657 7371, talous@haupa.fi

Jarmo Körkkö, varustevastaava, koronayhdyshenkilö
Puh. 0400 662 624, johtokunta@haupa.fi

Kari Puranen, sihteeri, kiinteistövastaava,
miesten edustus joukkue
Puh. 044 050 0981, johtokunta@haupa.fi

Jarmo Keränen, mentorointi, seurakehitys, fysiikkatestaus
Puh. 040 922 4254, johtokunta@haupa.fi

Tommi Ruotsalainen, yhteistyökumppanit, varainhankinta
Puh. 040 532 8113, johtokunta@haupa.fi

MUUT YHTEYSTIEDOT
Janne Takkinen, junioripäällikkö
Poikajoukkueiden toiminnan koordinointi ja kehittäminen, 
seurayhteistyö
Puh. 044 977 6752, junioripaallikko@haupa.fi

Petra Körkkö, junioripäällikkö/tytöt
Tyttöjoukkueiden toiminnan koordinointi ja kehittäminen, 
seurayhteistyö
Puh. 041 313 5987, junioripaallikkotytot@haupa.fi

Joukkueiden yhteystiedot: www.haupa.fi/joukkueet

www.haupa.fi www.haupa.fi
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Takkinen

Petra
Körkkö

Jalkapallo on maailman har-
rastetuin urheilulaji. Sitä se on 
myös Suomessa. Suomalaisen 
jalkapallon arvo yhteiskunnalle 
on nyt mitattu SROI -mallinuk-
sen avulla. Terveys-, sosiaali- ja 
taloushyödyt ovat huomattavat. 
Käytännön läheisempinä arvoi-
na ovat mm. tutkitusti positiivi-
nen vaikutus opiskelutuloksiin, 
itseluottamuksen ja itsetunnon 
parantumiseen sekä yleisesti 
elämänhallinnan piiriin kuulu-
viin asioihin. Jalkapalloa pela-
taan katsomatta poliittista, us-
konnollista, sukupuolista, etnis-
tä tai kielellistä taustaa. Jalka-
pallo voi olla elämän mittainen 
harrastus, joka toisinaan ottaa, 
mutta erityisesti antaa paljon. 
Jalkapallo yhteisöllisyyden muo-
dostajana luo ihmissuhteista ka-
veruudesta avioliittoon. Jalka-
pallo on siis investointi tulevai-
suuteen. Ja onhan se vaan niin 
mahdottoman hienoa pelata, 
katsoa ja kannustaa!

Kannattajajäseneksi HauPaan Haukiputaan Pallo
Nyt voit liittyä HauPaan kannattajajäseniksi 
tai kannattajayhteisöjäseniksi.
Näin liityt mukaan:
Kannattajajäsenyys: Maksu seuran tukitilille, 
viitteeksi nimi ja kannattajajäsen 2021. 
Kannattajajäsenen maksu on 50€.
Kannattajayhteisöjäsen: Maksu seuran tuki-
tilille. Maksuna haluamansa rahasumma ja 
viitteeksi yhteisön nimi.
Seura on perustanut toimintansa tueksi ja ke-
hittämiseksi kaksi rahastoa, joiden käyttöperi-
aatteet on määritelty rahastojen säännöissä. 
Rahastoista toisella voidaan tulevaisuudessa 

tukea mm. vähävaraisten lasten harrastamis-
ta, uusien aloittavien erityisryhmien toimin-
taa. Toinen rahasto on tarkoitettu harjoitus-
olosuhteiden parantamiseksi tehtäviä toimen-
piteitä varten, kuten HauPa-hallin huolto- ja 
korjaustyöt sekä muutaman vuoden päästä 
tekonurmen vaihto. Rahastoihin kohdistuvat 
lahjoitukset suoritetaan seuran tukitilille.
Lisätietoja antaa seuran pj. Markku Kohonen.
Tukitilin yhteystiedot:
Haukiputaan Pallo ry.
BIC OKOYFIHH
IBAN FI33 5740 8920 1814 40

Apu löytyi nopeasti ja läheltä
Jalkapallopeli sai nuoren pelaajan kohdalla nopean käänteen, kun pallonta-
voittelutilanteessa reidessä tuntui viiltävää kipua. Peli oli noin sadan kilomet-
rin päässä Oulusta ja joukkueen huolto antoi ensiavun kentän reunalla. Huol-
tajan mukaan kyseessä voisi olla reisilihaksen revähdys.
Seuraavana päivänä asia varmistui. Puhelu Pohjola Sairaalan numeroon 
010 257 8100 ja aika urheilijoiden hoitoon erikostuneelle ortopedille löytyi 
heti. Tutkimuksen jälkeen todettiin vamman olevan lievä, jonka reidestä otet-
tu magneettikuvadiagnoosi vahvisti. Seuraavana aamuna ortopedi vielä soitti 
ja antoi tarkennetut hoito-ohjeet sekä ohjauksen fysioterapiaan. Asiantunte-
va fysioterapeutti löytyi saman katon alta. Vaikka pelaajan vakuutus ei ollut 
Pohjola Vakuutuksessa ja maksusitoumusta ei saanut, hoitui yhteistyö mut-
kattomasti ja ennen kaikkea hoito oli erinomaista ja nopeaa.

Pohjola Sairaala on Haukiputaan Pallon virallinen yhteistyökumppani ja tuot-
taa jäsenistöllemme terveydenhuollolliset palvelut laadukkaasti ja ammattitai-
dolla. Palveluihin sisältyvät tapaturmapäivystys, vammoista ja vaivoista aiheu-
tuvat lääkärikäynnit, tutkimukset, leikkaus- ja kuntoutuspalvelut sekä mahdol-
liset urheilijan terveystarkastukset. Suosittelemme myös, että jäsenistömme 
ottaa Pohjola Vakuutuksen Jalkapalloturva-vakuutuksen. Tutustu tarkemmin
https://www.op.fi/sporttiturva.  Tämän myötä asiointi Pohjola Sairaalassa on 
erityisen helppoa.

MAINOS

E

Jalkapallokausi on mukavasti aluillaan, joskin myö-
hennetyllä aikataululla. Futsal Liigoissa alkavat sen si-
jaan lopputurnaukset ja pudotuspelit. Viimeinen vuosi 
on ollutkin varsinaista ”pudotuspelien” sekamelskaa 
johtuen meitä riivanneesta pandemiasta. Voisin kui-
tenkin todeta, että tästä play-offista HauPa jatkaa voit-
tajana eteenpäin kohti entistä parempaa tulevaisuutta. 
Terveysturvallisuus sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
vaikutuksen arviointi seuratoiminnassa ovat ol-
leet korostuneesti osana päivittäistä toimintaa. 
Seurassa, jossa kaikki energia pitäisi suun-
nata toimintojen kehittämiseen. Vaikka talo-
usluvut tilinpäätöksessä näyttivät positiivisil-
ta, tämä tehtiin sopeuttamistoimilla. Niiden 
vaikutusta mitataan edelleen. Joukkueem-
me ovat kuitenkin selvinneet poikkeusoloista 
ja toimintaa on pidetty yllä mitä moninaisin 
konstein aina webbijumpista wc-paperirullan 
pomputteluhaasteisiin. 



HauPan strategiaan on 
kirjattu futsal ja jalkapal-
lo yhdenvertaisina lajeina 
harrastaa ja harjoitella. 
Käytännössä painotus on 
edelleen selvästi jalkapal-
lon puolella. Merkillepan-
tavaa kuitenkin on, että 
vanhemmissa junioreissa 
joukkueiden parhaat pe-
laajat ovat harjoitelleet 
myös futsalia. Ilmiö ei ole 
pelkästään haupalainen, 
vaan globaali. Maailman 
huippupelaajista iso osa 
kertoo pelanneensa en-
nen ammattilaisuraa juni-
orina futsalia. Asian ym-
märtäminen on innoitta-
nut myös tutkijoita ja tu-
lokseksi on saatu myös 
tieteellistä faktaa tuke-
maan ajatusta.

HauPassa on harjoiteltu futsa-
lia määrätietoisesti jo vuosi-
en ajan. Näyttöjäkin on saatu. 
Poikien vuonna -99 syntynyt 
ikäluokka voitti Suomen mes-
taruuden 15-vuotiaina. Vuon-
na 2018 HauPan U19 jouk-

kue otti hopeaa ja seuraavana 
vuonna mitalin väri kirkastui 
kultaiseksi. Nuorten maajouk-
kueessa edellisissä UEFA EM-
karsinnoissa pelasi 4 HauPan 
pelaajaa. Kuluvalla kaudella 
HauPan pelaajista Taneli Ko-
honen on saanut kutsun mies-
ten A-maajoukkueeseen. Neljä 
HauPan pelaajaa pelaa mies-
ten Futsal Liiga-joukkueessa ja 
tavoittelee mestaruutta. Hau-
Pan P17 -joukkue voitti valta-
kunnallisen Futsal Liigan loh-
konsa ja lähtee tavoittelemaan 
Suomen mestaruutta loppu-
keväästä Tampereelle. Alue-
sarjoissa HauPan P15 voittivat 
aluemestaruuden kuten myös 
T18 sarjassa HauPan ja Ajax-
Sarkkirannan yhteisjoukkue. 
Talven kirous korona aiheutti 
Kakkosessa pelaavien naisten 
ja miesten joukkueiden sekä 
nuorempien junioreiden sarjo-
jen keskeytykset. 

Futsal on hauskaa

Käytännössä taustalla on innos-
tava ympäristö, joka motivoi 

pelaajaa harjoittelemaan. In-
nostavan ympäristön puitteet 
luo seura ja käytännön toteut-
taa osaavat valmentajat. Har-
joittelussa tyypillistä on älylli-
nen stimulointi, joka muuttuu 
nopeasti konkretiaksi ja onnis-
tumisiksi pelikentällä. Seuran 
lähihistorian futsal-gurut Kari 
Puranen ja Jani Paananen ovat 
tässä työssään onnistuneet 
kiitettävästi. Molemmilla on 
UEFA:n tähän asti korkein kou-
luttajatutkinto sekä Palloliiton 
valmentajakoulutusoikeudet. 
Lisäksi Kari kouluttaa erotuo-
mareita myös futsaliin. Janilla 
on pesti myös Palloliitossa. 

Yhteistyöstä Palloliiton 
ja Liigaseurojen kanssa

HauPa toimii Palloliiton yh-
teistyöseurana järjestäen 
alueelliset pelaajakehitysta-
pahtumat pohjois- Suomes-
sa. Viime talvena ns. Alue-
joukkueessa esiintyi useampi 
HauPan pelaaja edukseen ja 
kutsuja U19 -maajoukkuee-
seen on tullut edelleen. Jat-
ko näyttää myös hyvältä, kun 
nuoremmissa ikäluokissa on 
runsaasti potentiaalia. Pelaa-
jakehitysleirejä on tarkoitus 
jatkaa pandemian rajoitustoi-
mien lakattua niin poika- kuin 
tyttöpuolella.

Yhteistyöseuratoiminta on 
mahdollistanut haupalaisten 
esiintymisen myös pääsarjata-
solla. Usean nuoren pelaajan 
liigadebyytti tapahtui toissa-
kaudella Tervareiden paidassa. 
Viime syksynä tehty sopimus 
FC Kemin kanssa on taannut 
kehittävän harjoitusympäris-
tön ja mahdollisuuden pela-
ta Futsal Liigaa. Joukkue voitti 
miesten runkosarjan ja lähtee 
kevään play-offseihin ennakko-
suosikkina.

www.haupa.fi
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Haukiputaalla on ollut aina lii-
kunnallinen ja urheilullinen lei-
ma. Omat muistikuvani menevät 
80-luvulle, josta muistan kaksi 
vahvaa seuraa; Heitto ja Veikot, 
jotka taisivat jakaa mielipitei-
tä ainakin kunnan sisällä. Tein 
itsekin visiitin Veikkojen jalka-
pallojoukkueeseen, kun mana-
geri Pekka Pietilä värväsi minut 
joukkueen vahvistukseksi. Se oli 
henkilökohtaisesti yksi ratkai-
sevia siirtojani, sillä muutaman 
pelin jälkeen nilkkani muljah-
ti rantakentällä leikkauskuntoon 
ja peliura vaihtui valmentaja-
uraksi.  

yt, nelisenkymmentä vuot-
ta myöhemmin, haukipu-
taalainen jalkapalloilu ei 
perustu värväyksiin, vaan 
nuorisotyöhön. Lieneekö 

keskinkertaisilla värväyksillä ollut mer-
kitystä, mutta juuri Pietilä oli mukana 
vuonna 1993 perustamassa Haukipu-
taan Palloa ja seura on tällä hetkel-
lä maankuulu nimenomaan kasvatus-
työstään.

Varmasti seuran 28 vuotisen taipa-
leen aikana on ollut monen moisia 
haavekuvia, mutta juuri nyt näyttää 
siltä, että HauPa on onnistunut profi-
loinnissaan. Seura on noin 600 jäse-
nellään näkyvä osa Haukipudasta ja 
sen päivittäistä elämää, mutta myös 
osa suurempia kokonaisuuksia!

HauPa liikuttaa
tasapuolisesti

Pohjois-Suomen valmennuskeskuksen 
päällikkönä olen ollut alusta asti ilah-
tunut HauPan roolista antaa alueen 
tytöille ja pojille mahdollisuus syven-
tyä jalkapallon saloihin. Me Palloliitos-
sa olemme seuranneet seuran kehi-
tystä peleissä, testeissä, valmentaja-
koulutuksissa ja seuravierailuissa se-
kä harjoitusten sparrauksissa. Näissä 
kaikissa on pistänyt silmään se, kuinka 
seurassa positiivisesti kannustetaan 
kaikkia lapsia pelaamaan.

Kuntaliitostenkin jälkeen HauPa on 
suuri liikuttaja ja koska se on ollut sitä 
koko elämässä olonsa ajan, on seuran 
arvoissa oltava muutakin kiehtovaa.

Seurassa varmaan kaikissa rooleissa 
toiminut ex-pelaajani Veli-Matti Hölttä 
on vuosien varrella avannut minulle 
HauPa:n toimintaa ja samalla haupa-
laiseen tapaan myös kysynyt avoimes-
ti neuvoja. Juuri avoimuus ja tasaver-
taisuus ovat mielestäni asioita, joiden 
takia seuran joukkueita kunnioitetaan 
kaikilla kentillä.

HauPa kasvattaa
myös huipulle

Vaikka keltavihreät ovat parhaimmil-
laan edustaneet miesten Kakkosta ja 
naisten Ykköstä, on seurassa selkeästi 
tiedostettu sen rooli pelaajakasvatuk-
sessa. Valtakunnallisiin sarjoihin osal-
listuminen on parasta jättää pääosin 
muille, koska kustannukset kannattaa 
kohdentaa olosuhteisiin ja päivittäi-
seen työhön.

Herääkin kysymys, miten haukipu-
taalainen nuori voi toteuttaa unel-
mansa huippu-urheilijan urasta? Tätä-
hän tietenkin kannattaa kysyä esimer-
kiksi parilta upealta pelaajalta: Lassi 
Nurmos ja Aapo Heikkilä ovat per-
heidensä kannustuksella raivanneet it-
sensä valmentamani RoPS:n kautta AC 
Oulun Veikkausliigamiehistöön!

Haukiputaan väestömäärän takia on 
todella vaikea olettaa, että 
sama ikäluokka pys-
tyttäisiin viemään 
alle 10-vuotiais-
ta aikuisiän kyn-
nykselle, koska 
matkan varrella 
lasten kiinnos-
tusten kohteet 
usein muut-
tuvat. Seuran 
kannalta rat-
kaiseva askel 
tehtiin noin vuo-
si sitten, kun poika-
puoli teki sitoumuk-
sen oululaiseen 
Hercules-pelaa-
japolkuun siirty-
misestä. Tämä 
mahdol-
listaa 

tavoitteellisten pelaajien kivuttoman 
siirtymisen Tervareiden yhdistettyyn 
joukkueeseen, jossa taso on astetta 
kovempi. Toisaalta tuo yhteistyö suo 
myös liikkumisen toiseen suuntaan ja 
näin haupalaisuuden ilosanoma leviää.

HauPa avaa myös
futsalmaailman

Seura on tehnyt siis kovan työn mah-
dollistaakseen tyttöjen ja poikien ta-
voitteellisen jalkapalloharrastuksen 
toisen asteen opintoihin asti. Tässä 
vaiheessa joku haluaa vaihtaa opiske-
lupaikkaa, toinen taas satsata jalka-

palloilijan uraan, mutta jos kuitenkin 
haluat jatkaa pallon pelaamista 

ja koulunkäyntiä kotikonnuilla?
Jalkapallon edustusjoukkue 

takaa harrastuksen jatkumi-
sen Kolmosessa, mutta Hau-

Pa antaa myös mahdolli-
suuden pelata futsalia 
Kakkosessa. Pallon kesyt-
tämisen loputon yhtälö 

voi siis jatkua pienemmällä 
kentällä, pienemmässä ryh-
mässä, mutta silti kovatasoi-
sessa, kilpailullisessa sarjas-
sa. Olisiko mahdollisuutesi 

sittenkin futsalin paris-
sa, jossa maa-

joukkue on 
valloittanut 

suoma-

laisen urheiluyleisön?

Mitä seuraavaksi,
HauPa?

Sanomattakin on selvää, että seuraa-
va askel kohdistuu seuran hyvinvointiin 
myös tulevaisuudessa sekä olosuhtei-
den parantamiseen yhteistyökumppa-
neiden kera.

HauPan vetovoima on lasten urheilu-
kasvatuksessa ja sen varmistamiseksi on 
valmentajakoulutukseen satsattava jat-
kuvasti. Ne valmentajat, jotka ovat kiin-
nostuneet itsensä kehittämisestä, ovat 
myös sitoutuneita ja motivoituneita. 
Heidän harjoituksissansa lapset viihtyvät 
illasta toiseen, vuodesta toiseen.

Oulun alueen seurat ovat mahtipon-
tisesti heränneet olosuhteiden paran-
tamiseen. Kempeleessä Ajax on raken-
tanut upean hallin, jota nyt täydenne-
tään ravintolalla ja klubirakennuksella 
kera ulkokenttien. AC Oulu ja OLS sai-
vat nostettua myös Heinäpäähän toi-
sen uuden hallin ja nyt AC suunnitte-
lee jo stadionia samalle alueelle.

Uskon, että näissä molemmissa ta-
pauksessa suunnannäyttäjänä on ollut 
HauPa. Reilut 25 vuotta sitten seura 
hämmästytti yhteisöllisyydellään ra-
kentamalla teollisuushallista toimivan 
HauPa-hallin. Olisiko aika kerätä en-
nakkoluulottomat ihmiset yhteen ja 
taata myös pohjoisen Oulun lapsille ja 
nuorille ajan mukaiset olosuhteet?

Juha Malinen
U21 maajoukkueen päävalmentaja

P-S valmennus keskuksen
päällikkö

Haukiputaan Pallo

Upeaa
kasvatus-
työtä

N

www.haupa.fi

Juha Malisen johtamissa SPL:n pelaajakehitystapahtumissa on mukana 
myös joukkueiden valmentajat. HauPasta Tuomo Sorakangas ohjeistaa 
2004 syntyneitä tyttöjä seuraavaan harjoitukseen.

Prinsessa- ja Batmanfutis
järjestetään 11. kerran 
HauPa-hallilla
Suuren suosion saavuttaneissa pallokouluissa lapset pääsevat tu-
tustumaan HauPan jalkapallotoimintaan seuramme junioripääl-
liköiden ja apukouluttajien ohjauksessa. Pallokoulut antavat val-
miudet myös jatkaa jalkapallon harrastamista perustettavissa uu-
sissa ikäluokissa sekä jo aloittaneissa joukkueissa. Tervetuloa mu-
kaan maailman ja Suomen suurimman urheilulajin pariin!

JUHA MALINEN

Futsal vie eteenpäin
pelaajauralla

HauPan U19 -maajoukkuepelaajat ovat esiintyneet eduk-
seen Futsal Liigaseura FC Kemin paidassa yhteistyösopi-
muksen kautta. Vas. Toni Kaikkonen, Henri Seppälä, Tatu 
Tallavaara ja Taneli Kohonen, joka on saanut kutsun myös 
Futsalin miesten A-maajoukkueeseen.

JANI PAANANEN toimii U19 
-maajoukkuevalmentajana se-
kä HauPassa eri ikäisten juni-
oreiden futsalvalmennustii-
missä. Futispuolella hän toimii 
valmentajana P12 joukkuees-
sa. Jani valittiin 1.4.2021 alka-
en Suomen Palloliiton alueel-
lisen futsalkoulutusvastaavan 
tehtävään Pohjoisella alueella.

Futsalkoulutusvastaavan 
toimenkuvaan kuuluu mm. 
alueellisen futsalvalmentaji-
en lisenssikoulutuksen orga-
nisointi ja johtaminen sekä 
koulutusten kouluttajana toi-
miminen, ikävaihekoulutus-

ten futsalosioiden koulutus ja 
kouluttajakoulutus, täyden-
nyskoulutukset, seurakurssit 
ja tietoiskut.

Yhteistoimintaa HauPan 
kanssa seuraa mm. alueellis-
ten futsalpelaajakehitystapah-
tumien valmentajakoulutusten 
organisoinnissa yhdessä futsal-
maajoukkueiden valmennuk-
sen ja alueellisesta pelaajake-
hitystoiminnasta vastaavien 
toimijoiden kanssa.

Mielenkiinnolla voidaan 
odotella myös uutta ajatusta 
edustava yläkoululeirien ope-
tussuunnitelmatyö.
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Naisten edustusjoukkue 
säilytti viime kauden päät-
teeksi Ykkösen sarjapaik-
kansa ilman karsintoja. 
Tänä vuonna sarjajärjestel-
mä muuttuu: nyt taakse pi-
tää jättää neljä joukkuetta, 
kun kolme putoaa suoraan 
ja neljänneksi viimeinen 
karsii sarjapaikastaan.

auPa lähtee uuteen 
kauteen voimak-
kaampana: jouk-
kueessa on kaksi-
kymmentä kenttä-

pelaajaa ja neljä maalivahtia. 
Myös ”piiskureita” on entistä 
enemmän. Päävalmentaja Ant-

ti Kuivamäki on saanut aisapa-
rikseen kovan pelaajataustan 
omaavan Milla Aholan. Maa-
livahteja kouluttaa tuttuun ta-
paan Sakari Pikkarainen.

- Pelaajat ovat tykänneet sii-
tä, että Milla on tuonut tree-
neihin lisää henkilökohtaista 
ohjausta. Nyt on enemmän sil-
miä ja kaksi suuta neuvomassa. 
Valmentaminen on tiimityötä, 
Kuivamäki sanoo.

Maalinteko
paremmaksi

Joukkue on valmentajakaksikon 
mukaan viimevuotista vahvempi.

- Seuran ulkopuolelta tulleet 

pelaajat ovat selkeitä vahvistuk-
sia. Nyt meillä on aitoa kilpailua 
avauskokoonpanoon pääsystä. 

- Viime kaudella kaikki ei 
mennyt kuten Strömsössä - 
paljon jäi hampaankoloon. Pal-
lollisen pelin ja etenkin maa-
linteon täytyy parantua. Nyt 
säilyminen on entistä tiukem-
paa, joten otteluja pitää pystyä 
voittamaan. Viime vuonna me-
netimme pisteitä viime hetken 
maaleilla emmekä pystyneet 
”tappamaan” niitä pelejä, jotka 
piti, Antti Kuivamäki toteaa.

Päävalmentajan mukaan pe-
laajatilanne on hyvä.

- Mutta periaatteessa jouk-
kue on aina auki: jos selkeä 

vahvistus on tulossa, mu-
kaan kyllä mahtuu. 

Tekemisen meininkiä

Milla Aholan mielestä jalkapal-
loilija voi aina kehittää taitojaan.

- Tärkeintä on ensimmäinen 
kosketus palloon. Nähdäkseni 
tämän joukkueen suurimmat 
puutteet ovat avauspelissä, jo-
ka on liian hakevaa. Sitä pitää 
monipuolistaa huomattavasti, 
Ahola sanoo.

- Tämä joukkue on hyvä po-
rukka, jossa on vahvoja per-
soonia ja toisaalta nuoria 
tulokkaita. Ja ulkopuo-
lelta tulleet pelaajat 
ovat tuoneet sisukkuut-

ta ja uutta tekemisen meinin-
kiä. Nyt on todellista kilpailua 
avauskokoonpanoon pääsystä.

Fysiikkatreeniä on otettu vii-
mevuotista selvästi enemmän 
mukaan. Pelaajien sunnuntai-
aamut ovat kuluneet HauPa-
hallilla fysiikkavalmentaja Elina 
Pehkosen komennossa.

Kymmenen plus yksi ky-
symystä kahdelle naisten 
edustusjoukkueen runko-
pelaajalle.
1. Ensimmäinen muistosi jal-
kapallosta? Sara: Mietin aika-
naan, miten päin säärisuojat 
laitetaan, sukan alle vai pääl-
le. Olin kai kahdeksanvuotias. 
Lotta: Olin kymmenvuotiaana 
jossain turnauksessa. Kukaan 
ei suostunut menemään maa-
liin, joten minut laitettiin maa-
linsuulle ja päästin kymme-
nen maalia. Sitten en joutunut 
enää maalivahdiksi.
2. Miten ajauduit jalkapallo-
iijaksi? S: Kaksoisveljeni kaut-
ta, hän harrasti jalkapalloa.  M: 
Myös minulla sisarukset pela-
sivat ja isä oli innokas kuskaa-
maan. Sitä kautta laji tarttui.

3. Kauanko pelaajaurasi on 
kestänyt ja kauanko se vielä 
kestää? S: Parikymmentä vuot-
ta, hui! Ja monta vuotta on jo 

menty teemalla: nyt on viimei-
nen vuosi. L: Reilut parikym-
mentä vuotta minullakin taka-
na, vaikka sainkin nappikset jo 

nelivuotiaana. Mutta joukku-
eeseen menin vasta myöhem-
min. Ja vuosi kerrallaan men-
nään joka ainoa kausi.
4. Mitä osaat kentällä parhai-
ten? S: Rauhoittaa tilanteita - 
aina välillä. L: Taklata.
5. Missä asioissa olet kentäl-
lä eniten pihalla? S: Jos jou-
dun antamaan vapaapotkuja. 
L: Rangaistuspotku, ehdotto-
masti!
6. Luonnehdi HauPan naisten 
edustusjoukkuetta yhdellä lau-
seella. S: Tiimihenki on parasta 
A-luokkaa. L: Olemme tosi yhte-
näinen joukkue, kaikki ovat si-
toutuneita - meininki on remp-
seä, mutta tavoitteellinen.
7. Jatka lausetta: Jos saisin 
valtuudet kehittää HauPaa 
seurana, niin…. S: …rakentai-

sin heti isomman hallin. L:…
panostaisin vielä enemmän ju-
nioritoimintaan.
8. Pelaajaidolisi? S: Minulla ei 
juuri idolia ole ollut, mutta sa-
notaan Natalia Kuikka. Miehis-
tä olen seurannut eniten Mi-
kael Forssellia. L: Laura Katte-
lus (Ilves) on ollut aina minulle 
idoli. Miesten puolelta ehkäpä 
Paulus Arajuuri.
9. Millaista musiikkia et mis-
sään tilanteessa halua kuunnel-
la? S: Erika Vikmania. Ei ole mi-
nun musaani! L: Kunnon örinä-
mörinäheviä, josta ei saa mitään 
selvää. Pelkkää huutamista.
10. Mikä on mottosi? S: Ajattele 
aina positiivisen kautta. L: Päivä 
kerrallaan rennon rempseästi.
+ 1 Mitä sinulta jäi sanomatta?
S: Olen aina halunnut painot-

Eturivi vasemmalta: 1. Josefiina Kotikangas 2. Kiia Tefke 3. Tiia 
Mensonen 4. Johanna Raappana 5. Katariina Kuivamäki 6. Essi 
Kinnunen 7. Saija Suni. Toinen rivi vasemmalta: 1. Milla Ahola 2. Anssi 
Väisänen 3. Elina Pehkonen 4. Pihla Tiilikainen 5. Assi Lieska 6. Taika 
Naumanen 7. Kia Höglund 8. Anni Kairamo 9. Emilia Oksanen 10. Roosa 
Immonen 11. Petra Körkkö 12. Antti Kuivamäki. Kolmas rivi vasemmalta:
1. Ronja Nieminen 2. Anni Konttinen 3. Johanna Lyytinen 4. Vilma Kummala
5. Jessica Karjalainen 6. Olga Haataja 7. Carita Koskensalo 8. Sakari Pikkarainen.

Pelipaikoista kova kilpailu

Naisten Ykköseen juoksee vahvempi HauPa 

Vaikka pandemia rajoit-
teet ovat hankaloittaneet 
ja välillä tehneet harjoitte-
lun lähes mahdottomaksi, 
on miesten edustusjoukku-
eessa pysynyt hyvä henki 
ja korkea tahotila tulevan 
kesän otteluihin.

oukkueen koostumus tu-
lee olemaan taas värikäs 
viime kauden tapaan. 
Kokeneet konkarit muo-
dostavat rungon ja men-

toroivat nuoria oman seuran 
kasvatteja kohti kovempia tree-
nejä ja pelejä. Alakerran luudat 
Iiro ”Ipi” Vandell, Harri Karvo-
nen ja jalkavammasta toipuva 
Aleksi ”Aku” Autioniemi saavat 
vahvistuksia Hercules yhteisös-
tä paluumuuttajana tulevista 
Juuso ”Juse” Pernusta ja Miik-
ka Paldanista. Kokemusta löy-
tyy myös pelin rakentelusta ja 
maalinteosta. Ilari ”Ilu” Nikula 
ja Toni ”Tonto” Tuominen pu-
kevat joukkueen uudenkarheat 
pelipaidat jälleen päällensä. Tal-
ven treenitkin ovat maistuneet 
hyvälle, joten viihdyttäviä jalka-
pallohetkiä on taas luvassa. 

Joukkueesta löytyy ns. entisiä 
nuoria edelleen ilahduttavan 
paljon. Ysiysi ikäluokasta mu-
kana ovat edelleen Jeremias 
Körkkö, Joel Haara, Ville Kuis-
ma ja Joel Merikanto. Vuotta 
nuoremmista Samuel Alapura-
nen tekee vahvaa nousua. Intti-
ikäisitä Toni Kaikkonen ja San-
teri Kohonen ovat vältelleet 
”Sotkun” munkkikahvijonot ja 

vetäneet pre-seasonia futsa-
lin merkeissä. Kuten ovat teh-
neet myös seurakasvatit Henri 
Seppälä ja Antti Wiik. Treeneis-
sä on aktiivisia kävijöitä olleet 
myös Henri Hanhela, A-P Man-
sikkamäki, Mikko Suomela, se-
kä Ruskolan veljekset.

Nuoria ajetaan sisään

Viimekaudella nuorin Kolmo-
sen pelissä tulikasteensa saa-
nut pelaaja oli maalivahti Niila 
Kanste -06, joka osoitti selkeitä 

kehittyvän maalivahdin vinkeitä 
OuHua vastaan. Niila tulee ot-
tamaan Akseli Syrjälän ja Niko 
Kusminin rinnalla paikan edus-
tuksen maalivahtitiimissä.

Ilmari Vallström s. -03 antoi 
viime kaudella hyvät näytöt 
nuoresta iästään huolimatta ja 
tulee vahvistamaan kaudella 
joukkueen hyökkäysosastoa. 
Lisäksi seuran nuoret herrat 
Otto Mäntylä ja Mikko Mäm-
milä -04 ikäluokkaa, ovat seu-
raamisen arvoisia ja janoavat 
Edareissa peliaikaa.

Edellisillä kausilla hyväksi ha-
vaittu ja seuran linjausten mu-
kainen kuvio saa jatkoa tälläkin 
kaudella. Yhteistyö P17 juniori-
joukkueen ja miesten Neloses-
sa pelaavan kakkosjoukkueen 
kanssa on saumatonta ja lisäk-
si farmisopimus Herculeksen 
kanssa toimii hienosti molem-
piin suuntiin. Pelaajille saadaan 
tarjottua oman tasoisia ja ko-
vempia pelejä oman pelaajake-
hityksen mukaan. 

Sarja uudistuu

Sarjassa pelaa 9 joukkuetta, 
jotka pelaavat kaksinkertaisen 
sarjan, jonka jälkeen pelataan 
ylempi ja alempi loppusarja. 
Miesten joukkueella onkin ta-
voite pelata sarjassa kolmen 
parhaan joukkoon. 

Edustus pelaa kauden en-
simmäisen kotiottelunsa Län-
situulen tekonurmella hela-
torstaina 13.5. klo 18.30.

Paikalla palvelee HauPa 
kioski ja kuulutuksista vastaa 
samettinen ääni, seuran pj 
Markku Kohonen! Toivotta-
vasti pandemia selätetään ja 
yleisö päästetään katsomaan 
pelejä. Mitä olisikaan kesäilta 
ilman paikallista jalkapalloa ja 
paikallisia uskollisia kannatta-
jia makkaraa ja munkkikahveja 
unohtamatta!

Kesäillan futishuumaa odo-
tellessa

Kari Puranen 
valmentaja

Innolla kesän futiskauteen

Eturivi vasemmalta: 1. Harri Karvonen 2. Erno Blomster 3. Samuel Alapuranen 4. Ville 
Kuisma 5. Jeremias Körkkö. Toinen rivi vasemmalta: 1. Mikko Suomela 2. Pyry Lampela 3. 
Aleksi Kangas 4. Ilari Nikula 5. Toni Tuominen. Kolmas rivi vasemmalta: 1. Henri Hanhela 
2. Joel Haara 3. Ilmari Vallström 4. Santeri Kohonen 5. Juuso Pernu. 

Vilma Kummala (vas.) 
ja Emilia Oksanen ovat 
nuoresta iästään huoli-
matta edustusjoukkueen 
vakiokalustoa.

Nuoria vakiokalustoon

HauPan kasvatit, puolustaja 
Vilma Kummala ja keskikenttä-
pelaaja Emilia Oksanen mahtu-
vat ikänsä puolesta vielä B-tyt-
töjen peleihin, mutta molem-
mat ovat vakiinnuttaneet paik-
kansa edustusjoukkueessa.

Kummala oli mukana jo vii-
me kaudella useimmissa pe-
leissä, Oksanen vasta totutteli 
aikuisten menoon.

- Viime kaudesta jäi hyvät 
fiilikset, vaikka se olikin vie-
lä opettelua. Jatketaan tästä, 
Kummala sanoo.

Suuntaviivat ovat selkeät.
- Pelirohkeutta pitää kehittää 

ja peruskuntoa parantaa. Tavoit-
teeni on pelata mahdollisimman 
korkealla tasolla niin kauan kuin 
kiinnostusta riittää, joukkueen 
parhaan potkutekniikan omaava 
Vilma Kummala sanoo.

Emilia Oksanen kiittelee, että 
on päässyt hyvin sisään joukku-
eeseen.

- Meillä on hyvä meininki! On 
kiva treenata hyvässä joukku-
eessa, jossa kehittyy. Minulla 
riittää kehittämistä kaikilla osa-
alueilla, ehkä eniten pelin luke-
misessa. Fyysisyydessä ja pal-
lon suojaamisessa on minulla 
vielä paljon parantamista.

Anssi Väisänen

taa junioreille, että koskaan 
ei voi kotona treenata liikaa. 
Minäkin neppailin aina taka-
pihalla. Pallonäppäryys tulee 
vain sitä kautta. Iskä rakensi 
syöttöseinät ja maalit, meil-
lä oli pikku pelikenttä pihalla.
Kesällä joukkueemme on vii-
mevuotista vahvempi, toi-
vottavasti meitä tullaan kan-
nustamaan kentälle!
L: Tekniikan oppiminen van-
hempana vaatii enemmän, 
mutta ei ole koskaan myö-
häistä. Ei riitä, että käy pel-
kästään joukkueharjoituksis-
sa, ellei ole aivan ylivoimai-
nen jossain erityistaidossa.
Toivottavasti saamme näyt-
tää, mitä osaamme. Meidän 
ei pidä mennä rimaa hipoen 
vaan satasella!  

Sara Kuotesaholle (nro 6) ja Lotta Porolalle (nro 11) esitettiin 
Kymmenen plus yksi kysymystä.
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HauPan miesten edustus-
joukkueen valmentajana
toimii Kari Puranen.
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Naisten kotipelit
Ykkönen 2021

Su 2.5. 14:00 Länsituuli TN HauPa - VIFK
La 22.5. 14:00 Länsituuli TN HauPa - EBK
Su 6.6. 14:00 Länsituuli TN HauPa - VJS
La 3.7. 13:00 Länsituuli TN HauPa - RoPS
La 10.7. 14:00 Länsituuli TN HauPa - NJS
La 31.7. 14:00 Länsituuli TN HauPa - TuWe 
La 7.8. 14:00 Länsituuli TN HauPa - TPS
La 21.8. 14:00 Länsituuli TN HauPa - P-Iirot
La 4.9. 14:00 Länsituuli TN HauPa - ONS
La 18.9. 14:00 Länsituuli TN HauPa - PKKU
2.10.-3.10.   Länsituuli TN HauPa - Ilves/2
Viimeisen kierroksen aika ja päivämäärä määräytyvät myöhemmin
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MIESTEN KOLMONEN
To 13.5. 18:30 Länsituuli TN HauPa - Tervarit-j
Su 23.5. 14:00 Länsituuli TN HauPa - TP-47
Su 20.6. 16:00 Keskuskenttä N HauPa - FC Raahe
Ke 14.7. 19:00 Keskuskenttä N HauPa - KajHa
La 24.7. 15:00 Keskuskenttä Ns HauPa - RoPo
Ti 17.8. 18:00 Keskuskenttä N HauPa - OsPa
La 21.8. 16:00 Keskuskenttä N HauPa - OPS
Su 5.9. 13:00 Keskuskenttä N HauPa - Roi Utd

MIESTEN NELONEN 
La 8.5. 13:00 Länsituuli TN HauPa - KePS/Akatemia
La22.5. 17:00 Länsituuli TN HauPa - OuTa
La5.6. 14:00 Keskuskenttä N HauPa - KTU
Ke 9.6. 18:30 Keskuskenttä N HauPa - OuRe
Ke 30.6. 18:30 Keskuskenttä N HauPa - JuNsU
Su 4.7. 16:00 Keskuskenttä N HauPa - PonPa
Su 18.7. 13:00 Keskuskenttä Ns HauPa - Ajax
Su 8.8. 16:00 Länsituuli TN HauPa - ToTa
Su 22.8. 13:00 Keskuskenttä N HauPa - FC Kurenpojat
La 4.9. 13:00 Keskuskenttä N HauPa - FC Kemi
Ti 14.9. 18:00 Keskuskenttä N HauPa - OTP

Miesten kotipelit 2021
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TERVE SUU + KAUNIS HYMY
Varaa aika osoitteesta www.haukiputaanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Vanhempana sitä haluaa omille lapsilleen 
parasta mahdollista elämää, myös aikuise-
na. Liikunnan, muodossa tai toisessa, hyödyt 
paremman elämänlaadun suhteen ovat kiis-
tattomat.

yysinen ja henkinen hyvinvointi paranee, 
kaveri- ja ystäväpiiri muodostuu harrastuk-
sen ympäriltä ja jos vielä kilpaurheiluun 
suuntautuu ja harjaantuu siinä vaadittavi-
en henkistenkin ominaisuuksien osalta, niin 

peruskoulun jälkeen jokainen opiskelu- ja työpaikka 
on eräänlainen kilpailu, jossa nuoren täytyy jollain 
tavalla osoittaa kykynsä / taitonsa päästä haluamal-
leen askelmalle opiskeluiden tai työpaikan suhteen. 
On erittäin yleistä, että terveen itsetunnon omaavat 
urheilijat eivät tyydy murusiin opiskelu- tai työelä-
mässä vaan tavoittelevat vain parasta ja jos toiveam-
mattiin tähtäävissä pääsykokeissa päätyy toiselle si-
jalle, niin sekään ei ole huono saavutus. Tämän kal-
taisiin saavutuksiin voivat urheiluseurat mahdollis-
tajina ja vanhemmat lastensa kasvattajina yhdessä 
päästä, kun liikunnasta rakennetaan pysyvä osa kas-
vavan lapsen elämää.

VANHEMPIEN ESIMERKKI ja vanhempien mielipi-
teet ovat tärkeitä lapselle varsinkin lapsuusvuosien 
aikana. Vaikka kaverien vaikutus myöhemmin kas-
vaa, vanhemmat ovat edelleen tärkeitä lapselle. Van-

hempien arvostukset ja toiminta vaikutta-
vat siihen, miten lapsi suhtautuu urheile-
miseensa ja siihen mikä ylläpitää hänen 
kiinnostustaan urheiluun. Tutkimusten 
mukaan seuraavat vanhempien asenteet 
tukevat lapsen halua olla mukana 
urheilussa: painopiste on uu-
den oppimisessa ja suoritusten 
paranemisessa, ei painoste-
ta lasta tuloksiin tai sijoituk-
siin, kannustetaan lasta yrit-
tämään parhaansa niin usein 
kuin mahdollista, tuetaan lasta 
myötä- ja vastamäessä, kannuste-
taan lasta olemaan itse aktiivinen, opetetaan lasta 
vuorovaikutukseen ja arvostamaan joukkuetoverei-
taan. Vanhempien tukeva, mutta ei painostava asen-
ne saa lapsen viihtymään ja pitää lapsen parhaiten 
urheiluharrastuksen piirissä. Kilpailutulokset tulevat 
myöhemmin. 

ERI PUOLILLA MAAILMAA on tehty lukuisia tutki-
muksia liikunnan ja urheilun parissa. Eräästä näistä 
löytyi menestykseen ja jatkuvuuteen liittyvä yhtei-
nen piirre liittyi huippu-urheilijoiden vanhempien 
asenteisiin. Urheilijat kertoivat, että heidän vanhem-
pansa eivät olleet kiinnostuneita pelkästään mitaleis-
ta ja tuloksista. Vanhemmille tärkeintä oli yhdessäolo 
ja kehittyminen. Vanhemmat veivät lapsensa urhei-

luharrastuksen piiriin ja an-
toivat myönteistä palau-

tetta. He nauttivat itse-
kin siitä, kun lapsi viih-
tyi. He tukivat lastaan 

käytännön asioissa ja var-
mistivat taloudelliset mahdolli-

suudet olla mukana. He kan-
nustivat lastaan aktiiviseen 
vapaa-ajan viettoon. He 

vahvistivat lapsen myön-
teistä asennoitumista. 
He myös uskoivat lap-

sen kykyihin. He kannus-
tivat lapsiaan siihen, että koskaan ei saa antaa perik-
si. Lapset kokivat saamansa tuen aidoksi välittämi-
seksi. He oppivat urheilemisen ilon vanhemmiltaan. 
He eivät välttämättä osallistuneet aktiivisesti varsi-
naiseen valmentamiseen tai urheilemiseen, mutta 
osallistuivat muulla tavalla joukkueen toimintaan. 
Useimmiten he ovat välttämättömiä toiminnan pyö-
rittämisen kannalta. Useimmat vanhemmat ovat voi-
mavara myös urheiluseuran ja urheilemisenkin kan-
nalta. Toki monet lasten vanhemmat ovat samalla 
myös valmennustehtävissä. 

Janne Takkinen
junioripäällikkö/pojat
Haukiputaan Pallo ry

Viime vuosien aikana on otet-
tu askelia eteenpäin tyttöjen ja 
naisten jalkapalloilun kehittämi-
sessä niin maailmanlaajuisesti, 
kansallisesti kuin myös alueelli-
sestikin.

uomen naisten maajoukkue 
päävalmentaja Anna Signeu-
lin johdolla menee jalkapal-
lon EM-kisoihin historiallises-
ti ilman yhtäkään tappiota 

karsintalohkossa. Suomalaisia naispe-
laajia voi nähdä pelaamassa ammat-
tilaisina ja isossa roolissa mm. Italias-
sa, Yhdysvalloissa ja Englannissa. Sa-
ma buumi on myös Suomessa, eikä ole 
enää ollenkaan tavatonta, että Kan-
sallisessa Liigassa pelaaja voi keskittyä 
pelkästään pelaamiseen. Muutoksen 
tuulet puhaltavat edelleen, pyrkien ta-
kaamaan yhä ammattimaisempaa ym-
päristöä pelaajille niin korkeimmalla 
sarjatasolla kuin myös Naisten Ykkö-
sessä, jossa myös seuramme naisten 
edustusjoukkue pelaa. Hurja noste 
nais- ja tyttöjalkapalloilun osalta on 
nyt käynnissä ja myös me saamme sii-
tä nauttia.

ALUEELLISESTI ISOIMPANA ponnis-
tuksena on viime syksynä solmittu tyt-
töpuolen seurayhteistyösopimus yh-
dessä Haukiputaan Pallon, Ajax Sark-
kirannan, Limingan Pallokarhujen ja 
Oulun Naisfutiksen kanssa. Konkreetti-
nen esimerkki pelaajien arjen paranta-
misesta nähdään jo 2008 ikäluokan Lii-
ga Pohjoiseen tähtäävässä yhteisjouk-
kuetoiminnassa. Toiminta on lähtenyt 
hyvin käyntiin osaavien valmentajien 
johdolla ja sekä valmennus, että pe-
laajat ovat kokeneet toiminnan tuovan 
sopivaa lisähaastetta pelaajien arkeen. 
Nuoremmissa ikäluokissa on startat-
tu pre-tapahtumia, joissa eri seurojen 
pelaajat ja valmentajat pääsevät tu-
tustumaan toisiinsa jo ennen virallis-
ta yhteisjoukkuetoimintaa erilaisten 
ryhmäytymisten, harjoitusten ja peli-
en kautta. Keskustelua eri seurojen toi-
mijoiden välillä käydään jatkuvasti toi-
minnan kehittämiseksi. 

SEURAAVA ASKEL tyttöjalkapalloi-
lun toiminnan vahvistamiseksi ja yhä 
useamman pelaajan saattamiseksi jal-
kapallon pariin otetaan HauPa:n osal-
ta kesäkuussa. Olemme päässeet mu-
kaan UEFA:n ja Disneyn lanseeraa-
maan UEFA Playmakers-ohjelmaan. 
Ohjelman tavoitteena on kasvattaa 
tyttöpelaajien määrää ja saada myös 
valmennuspuolelle yhä enemmän 
naisvalmentajia. Playmakers tutustut-
taa uudet 5-8 vuotiaat tyttöpelaajat 

jalkapallon maailmaan lasten näkökul-
masta tarinankerronnan keinoin. Hau-
Pa käyttää Frozen-elokuvan tarinaa, 
jonka kautta lapset pääsevät eläyty-
mään ja heittäytymään yhdessä kou-
lutettujen valmentajien opastuksella. 
HauPa:n ohjaama Playmakers alkaa 
kesäkuussa heti perinteisen Prinsessa- 
ja Batmanfutiskoulun jälkeen. Valmen-
nuspuolesta huolehtii allekirjoittanut 
yhdessä naisten edustusjoukkueen 
pelaajien kanssa. 

RUOHONJUURITASOLLA tapahtuu 
muutakin. Naisten pelaajat toimivat 
seuramme tyttöjuniorijoukkueiden 
kummipelaajina ja osallistuvat joukku-
eiden toimintaan säännöllisesti eri ta-
voin, esimerkiksi vetämällä harjoituk-
sia, kertomalla urheilijan elintavoista ja 
kannustamalla peleissä. Kesällä vasta-
vuoroisesti juniorijoukkueet pääsevät 
toimimaan pallotyttöinä naisten otte-
luissa ja seuraamaan esikuviensa ot-
teita aitiopaikalta Länsituulen pyhätös-
sä. Yhä useampi naisten pelaaja toimii 
myös valmennustehtävissä seuramme 
joukkueissa ja pääsevät sitäkin kautta 
jakamaan osaamistaan eteenpäin. 

HAUPA:SSA ON tyttöjoukkueita 2014 
syntyneistä aina aikuisiin asti, siis alu-
eellisesta Miniliigasta valtakunnalli-
seen Naisten Ykköseen. Joukkueet har-
joittelevat ja osallistuvat sarjoihin niin, 
että jokainen pelaaja saa vastinetta 
omalle tasolleen, välillä helpompaa, 
välillä haastavampaa. Uudet pelaajat 
toivotetaan tervetulleiksi iloiseen ja 
liikunnalliseen joukkoomme mukaan 
kaikkina vuodenaikoina. 

Tyttö- ja naisjalkapalloilun puolesta,

Petra Körkkö
junioripäällikkö/tytöt
Haukiputaan Pallo ry

Liikunnasta lapselleni osa elämää –

Urheiluseurojen ja vanhempien
yhteinen päämäärä

F

• Älä anna minulle teknisiä tai taktisia neuvoja sil-
loin, kun peli on käynnissä. Se sotkee peliäni. 
Voitko toimia näin muulloinkin?

 • Älä vihastu minulle tai arvostele minua, vaikka 
häviäisimme tai tekisinkin virheitä. 

• Älä pane liian suurta painoa sille, voitinko ja hä-
visinkö. MM-kisat eivät ole vielä huomenna. En 
jaksa niihin saakka, jos painostat minua koko 
ajan. 

• Kehu minua silloin, kun olen oppinut jotain uutta 
tai taistellut ja yrittänyt loppuun saakka. 

• Kun annat minulle palautetta pelin jälkeen, kes-
kity siihen, miten asennoiduin peliin ja millainen 
oli taistelutahtoni. On oikein, että sinulla on näi-
den suhteen odotuksia. 

• Voit olla kriittinen arvioinneissasi. Mutta sen tuli-
si koskea asennettani ja sitä, taistelinko huonosti 

tai enkö tehnyt parastani. 
• Voit antaa minulle käytännön asioihin liittyviä oh-

jeita: mitä ja milloin minun tulee syödä ja juoda, 
milloin on aika aloittaa verryttely, miten huoleh-
din hyvästä ja riittävästä nukkumisesta. 

• Älä jankuta tai nalkuta minulle. Anna minulle käy-
tännöllisiä ohjeita. Jos en kuuntele tai tottele si-
nua, anna minun tehdä virheeni ja oppia niistä il-
man, että väheksyt minua. 

• Anna minun hoitaa urheiluun liittyvät asiat itse 
tai yhdessä valmentajani kanssa. Haluan oppia it-
senäiseksi. Haluan oppia toimimaan urheilijana. 

• Kannusta minua säännöllisesti. Silloin tiedän, että 
välität minusta ja urheilemisestani. 

• Lohduta minua, jos olen surullinen. Kestä minua, 
jos olen vihainen. Naura kanssani silloin, kun olen 
iloinen. 

• Käyttäydy arvokkaasti silloin, kun olet tekemisis-
sä urheilussani mukana olevien kanssa: tuomarit, 
toimitsijat, vastustajat, muiden vanhemmat, oh-
jaaja, valmentaja... minä myös. 

• Auta kaikkia mukana olevia viihtymään yhdessä 
urheilun parissa. He ovat minun ystäviäni. Minä 
pidän heistä ja omasta urheilemisestani. Kun ol-
laan ystävällisiä toisillemme, pääsemme pitkälle. 

• Voin nähdä sinusta ja kasvojesi ilmeestä, olet-
ko pettynyt, turhautunut tai vihainen. Huomaan 
myös sen, jos riitelet tai kinastelet muiden kanssa 
silloin, kun pelaan tai kilpailen. Ei sillä ole mitään 
väliä, mitä sanot minulle, jos eleilläsi ja ilmeillesi 
näytät toista. 

• Ja jos autat minua ja muita nauttimaan urheilus-
ta, me ehkä jaksamme seuraaviin MM-kisoihin 
saakka….

Tätä lapsi odottaa vanhemmiltaan? 

Naisten ja tyttöjen jalkapalloilu

KASVAA JA KEHITTYY

S

Olemme päässeet 
mukaan UEFA:n ja 
Disneyn lanseeraa-
maan UEFA Playma-
kers-ohjelmaan. Oh-
jelman tavoitteena on 
kasvattaa tyttöpelaa-
jien määrää ja saa-
da myös valmennus-
puolelle yhä enem-
män naisvalmenta-
jia."

Jalkapallo on maalintekopeli. Linnea Selkälä (vas.) ja Niina Suomela iloitse-
vat toimitettuaan pallon vastustajan maaliin.
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HauPassa
palkittuja ja 
huomion-
osoituksia

Vuoden Haupa-perhe:
Körkön perhe
Vuoden Haupalainen:
Kari Puranen
Vuoden valmentaja:
Mika Moilanen
Vuoden tyttöpelaaja:
Taika Naumanen
Vuoden poikapelaaja:
Jaakko Hintsala
Vuoden joukkue:
Naiset/Ykkönen

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

TYTÖT -11
Vuoden kehittynein:
Vilma Appel
Vuoden joukkuepelaaja:
Hilla Tolonen
Vuoden pelaaja:
Aava Matila

POJAT -11
Vuoden kehittynein:
Niilo Mustonen
Vuoden joukkuepelaaja:
Joel Nokela
Vuoden pelaaja:
Luka Selkälä

TYTÖT -10
Vuoden kehittynein:
Nea Viinikka
Vuoden joukkuepelaaja:
Unna Loukusa
Vuoden pelaaja:
Sinna Kivimäki

POJAT -10
Vuoden kehittynein:
Urho Leinonen
Vuoden joukkuepelaaja:
Casper Hahtonen
Vuoden pelaaja:
Tuomas Kurttila

POJAT -09
Vuoden kehittynein:
Eeli Ojala
Vuoden joukkuepelaaja:
Veeti Sorakangas
Vuoden pelaaja:
Samu Paananen

TYTÖT -08/09
Vuoden kehittynein:
Lotta Sarviaho
Vuoden joukkuepelaaja:
Aino Hintsala
Vuoden pelaaja:
Miona Selkälä

POJAT -08 
Vuoden kehittynein:
Aapel Mikkola
Vuoden joukkuepelaaja:
Vertti Markus 
Vuoden pelaaja:
David Rukajärvi

TYTÖT -07
Vuoden kehittynein:
Juulia Vähäkainu

Vuoden joukkuepelaaja:
Lumi Hiltunen
Vuoden pelaaja:
Linnea Selkälä

POJAT -07
Vuoden kehittynein:
Eetu Honkanen
Vuoden joukkuepelaaja:
Ossi Vierimaa
Vuoden pelaaja:
Henri Siipola

TYTÖT -0506
Vuoden kehittynein:
Heta Klasila
Vuoden joukkuepelaaja:
Ella Mäki
Vuoden pelaaja:
Pinja Tossavainen

POJAT -06
Vuoden kehittynein:
Kasperi Sipola
Vuoden joukkuepelaaja:
Teemu Honkanen
Vuoden pelaaja:
Eetu Forss

POJAT -05
Vuoden kehittynein:
Vili Heinonen 
Vuoden joukkuepelaaja:
Aleksi Sarajärvi
Vuoden pelaaja:
Eeli Haapa-aho 

B-TYTÖT
Vuoden kehittynein:
Viivi Heikkilä
Vuoden joukkuepelaaja:
Tuuli Kemppainen
Vuoden pelaaja:
Netta Kurvinen

B-POJAT
Vuoden kehittynein:
Ilmari Välipakka
Vuoden joukkuepelaaja:
Aaro Wiik
Vuoden pelaaja:
Ville Tihinen

U19 FUTSAL
Vuoden kehittynein:
Mikko Mämmilä
Vuoden joukkuepelaaja:
Henri Seppälä
Vuoden pelaaja:
Toni Kaikkonen

NAISET EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Lotta Porola
Vuoden joukkuepelaaja:
Sara Kuotesaho
Vuoden pelaaja:
Tiia Mensonen

MIEHET EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Ilmari Vallström
Vuoden joukkuepelaaja:
Aleksi Autioniemi
Vuoden pelaaja:
Harri Karvonen

HauPan palkitut 2020

HauPan kauden päättä-
jäiset pidettiin olosuhtei-
den sanelemana pienel-
lä joukolla HauPa-hallin 
kahviossa 1.11.2020. 
Sen sijaan, että HauPa-
hallissa olisi ollut moni-
satapäinen joukko seu-
raväkeä palkitsemistilai-
suudessa, pullakahvilla 
ja pillimehulla, paikalle 
oli kutsuttuna vain seu-
ran palkitsemat henkilöt. 
Joukkueiden palkitsemiset 
hoidettiin omissa joukois-
sa tilanteen mukaan so-
veltaen.

Palkitsemistilaisuudessa jaet-
tiin seurahistorian ensimmäi-
nen nykymuotoinen HauPa-
standaari Veli-Matti ”Vellu” 
Höltälle. Standaari on hyväk-
sytty seuran korkeimmaksi 
huomionosoitukseksi ja luo-
vutukseen liittyvät säännöt on 
kirjattu Seurakäsikirjaan. 

Palloliiton
huomionosoitukset

Suomen Palloliitto palkitsi 
6.2.2021 Seurojen Ääni -webi-
naarin yhteydessä alueellisia 
toimijoita.

Vuoden seuratyöntekijä 
2020 palkinnon sai HauPan 

urheilukoordinaattori Mikko 
Isokangas. Perusteluissa tode-
taan mm. ”Mikon ansiot ovat 
olleet kuluvana vuonna mut-
ta myös aikaisempina vuosi-
na seuratyöntekijänä ja -ke-
hittäjänä kiistattomat ei pel-
kästään HauPassa, vaan laa-
jemmaltikin oululaisessa ja 
pohjois-Suomalaisessa jalka-
pallossa. Mikko on ollut vai-
kuttamassa oululaisen seura-
yhteisön, sekä poika- että tyt-
töpuolten yhteistoimintaso-
pimusten syntyyn. Mikko ke-
hittää jatkuvasti itseään ja on 
elänyt jalkapallosta. Hän on 
vienyt seurayhteisön pelaajia 
seuraavalle tasolle peruste-
tun JS Herculesin ja OFA:n val-
mennusryhmissä.”

Respect seuratoimija Mark-
ku Kohonen. Perusteluissa to-
detaan. ”Markku on esimerkil-
lisesti johtanut seuransa kehit-
tymistä laatujärjestelmäseu-
rana. Hänen johdollaan seura 
on kasvattanut pelaajamääriä 
sekä kehittänyt valmennuksen 
laatua palkaten urheilutoimin-
nan edistämiseen henkilöitä. 
Hän on osallistunut kaikkein 
aktiivisimpana seuratoimija-
na Palloliiton järjestämiin seu-
radialogi tapahtumiin 2020. 
Markku on myös aktiivinen 
vaikuttaja.”

Peleissä mukana:

Kuvassa vas. HauPan vuo-
den 2020 valmentajana
palkittu Mika Moilainen, 
vuoden poikapelaaja 
Jaakko Hintsala, HauPa-
standaarilla palkittu Veli-
Matti Hölttä ja vuoden hau-
palainen Kari Puranen.PALKITUT★

  ★
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Asiakkaanamme saat muun muassa
• Sähköisen OmaRealia-palvelun monipuoliset palvelut taloyhtiön hallitukselle, osakkaille ja asukkaille

• Laajan palveluvalikoiman ja kumppaniverkoston

• Vahvan juridisen ja teknisen isännöinnin osaamisen

PALVELEVAA JA ASIANTUNTEVAA ISÄNNÖINTIÄ

Pyydä tarjous isännöinnistä: www.realiaisannointi.fi

www.realiaisannointi.fiRealia Isännöinti Oy, Tyrnäväntie 14, 90400 Oulu, puh. 010 228 8400

Myymälä avoinna 
ma-pe 10-18, la 10-15

Karhunkedontie 1 
90410 OULU

KÄYTETYT TIETOKONEET

kannettavat tietokoneet 

greenix-pelikoneet 

näytöt ja oheistarvikkeet 

pöytäkoneet 

Löydät meidät myös Facebookista

Etsitkö uutta tilitoimistoa? 

Oletko perustamassa yritystä?
Tutustu www.esmo.fi

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Viime vuoden aikana omien tyt-
töjunioreiden, erityisesti 2004 
– syntyneiden, esiinmarssi koh-
ti edustusjoukkuettamme on ilah-
duttanut niin valmennusryhmää 
kuin seuran toimihenkilöitä ja 
kannattajiakin. Junioreille ja hei-
dän vanhemmille merkitsee eri-
tyisen paljon konkreettiset sig-
naalit siitä, että tie omalle hui-
pulle ja kansallisellekin huipulle 
avautuu HauPa:ssa ja seurayh-
teistyön kautta kontaktit myös 
muualle parantuvat entisestään. 
Tässä pelaajapolun muodosta-
misessa on harpattu iso loikka 
eteenpäin seurassamme viimei-
sen viiden vuoden aikana ja näi-
tä tuloksia alkaa satamaan tästä 
eteenpäin oman edustusjoukku-
eemme laariin entistä enemmän.

aika Naumasen kehittyminen 
pelaajana kolkuttelemaan 
Kansallisessa Ykkösessä pe-
laavan edustusjoukkueemme 
portteja ei ole sattumaa. Sii-

hen kuuluu osaavan valmennusryhmän 
ja kotoa tulevan vahvan kannustuksen 
ja tuen yhdistelmä, jossa kaikkien yhtei-
nen, vilpitön halu mahdollistaa hänen 
kehittymisensä jalkapalloilijana ja ihmi-
senä. Sekä vanhempien että pelaajan 
täytyy heittäytyä täysin seuran ja val-
mentajan tarjoamalle matkalle; tarvitta-
vat tarkistukset ( mitä, miksi ) tehdään 
aikuisten kesken ja matka jatkuu jälleen. 

TAIKAN OMINAISUUDET ottaa iso 
rooli edustusjoukkueessamme ovat 
joiltakin osin jo olemassa. Hänen kos-

ketuksensa palloon on liki samettisen 
pehmeä ja kyky tehdä peliä edistäviä 
ratkaisuja pallon kanssa kertoo poikke-
uksellisen aikaisin kehittyneestä pelin 
ymmärtämisestä. Toki Kansallisessa Yk-
kösessä peli tulee olemaan nopeampaa 

ja tilaa ja aikaa on vähemmän käytet-
tävissä kuin esimerkiksi T18 Ykkösessä 
ja tähän totuttautuminen ja fyysisten 
ominaisuuksien kehittymi-
nen tarvittavalle tasolle 
tulee vielä ottamaan 

oman aikansa, mutta eräs erityispiirre 
Taikassa vahvistaa luottamusta siihen, 
että hänellä on kaikki mahdollisuudet 
ottaa tarvittavat askeleet eteenpäin: 

99 % joukkuepelejä pelaavista osal-
listuvat peleihin yhtenä, kiinteä-

nä osana joukkuetta, mikä on 
todella tärkeä yhteistyön opet-
tamisessa lapsille ja nuorille. 
Nämä hoitavat tunnollises-
ti oman pelipaikkansa ja pot-
kaisevat palloa suht’ oikeaan 

suuntaan aina kun se kohdalle 
osuu. Ja sitten on se 1 % pelaajis-

ta, jotka tekevät tästä lajista todel-
la kiehtovan seurata ja tutkia. Nämä 

eivät ole pelaamassa peliä vain yhtenä 
joukkueen osana; he ovat jotain paljon 
enemmän - he ovat osa peliä. Heillä ai-
voissa prosessori antaa koko ajan uu-
sia toimintaohjeita pelin muuttuvassa 
virrassa ja jatkuvassa vuorovaikutuk-
sessa ja kun on aina ollut lupa tehdä 
ratkaisuja ja myös epäonnistuakin, niin 
myöskään Taika ei epäröi osallistua ja 
vaikuttaa pelin kulkuun, jatkuvasti. 

VALMENNUKSEN HAASTE on valjas-
taa hänen ominaisuudet joukkueen ja 
hänen itsensäkin eduksi paremmin ja 
pelikavereiden mukaan hänen kykynsä 
ottaa vastaan neuvoja ja ohjeita myös 
muilta kertoo kyllä halusta mennä 
eteenpäin ja tulla paremmaksi. Kaik-
ki Taikan tavoitteet jalkapallon parissa 
ovat toteutuneet tai toteutumassa – 
mitkähän lienevät seuraavat… ?

Vuoden tyttöpelaaja Taika 
Naumanen harjoittelee HauPan 
naisten edustusjoukkueessa.

Hercules-yhteisön ensim-
mäinen toimintakausi 
2020 haastoi meitä kaik-
kia ilkeän vihulaisen muo-
dossa, joka hyökkäsi sää-
limättä seurojen, pelaaji-
en ja koko yhteiskunnan 
kimppuun.

Yhteisömme seurat hoitivat 
osuutensa niin hienosti ja so-
peutuen kuin se vain voi näissä 
oloissa tapahtua. Vahva yhteis-
työ kaikilla tasoilla oli ja on tär-
kein menestystekijämme myös 
kaikkia koettelevassa kriisis-
sä. Hercules Oy:n näkökulmas-
ta ensimmäinen toimintakausi 
onnistui urheilullisesti loista-
vasti: joukkue on rakennettu 
pääasiassa alueen pelaajista, 
on yhteisönsä näköinen ja tais-
teli Ykköseen noususta sarjan 
loppuun asti. Suurin osa jouk-
kueen pelaajista pelasi uransa 
parhaan kautensa. Tämä ker-
too valmennusryhmän kovas-
ta osaamisesta päävalmenta-
ja Mikko Isokankaan johdolla. 
Muissa tärkeimmiksi määritel-
lyissä tavoitteissa emme on-
nistuneet; talous haastoi pit-
kin kautta ja yhteisön sisäinen 
tiedotus ja sen myötä yhteisön 
rakentuminen jäi isosti vajaaksi 
ja näin Hercules edustusjouk-
kue jäi erityisesti pienemmille 
pelaajille ja heidän perheilleen 
kaukaiseksi. Tästä olemme läh-
teneet yhdessä parantamaan.

KAUDESTA 2021 eteenpäin 
yhteisön kilpajoukkueet U13-
U20 esiintyvät sarjoissa Her-
cules nimellä ja väreissä. Jouk-
kueita valmentaa ammatti-
valmentajat ja päävalmentaja 

Isokangas johtaa urheilullista 
linjaa ja sparraa valmentajia. 
Edustusjoukkue lähtee paranta-
maan sarjasijoitustaan ja nosta-
maan toiminnan tasoa.  Hercu-
les on järjestänyt kaksi maalin-
tekoleiriä yhteisön junioreille ja 
joulukuussa vanhemmille we-
binaarin nuoren urheilijan tu-
kemisesta polullaan. Näitä jär-
jestämme lisää. Tapahtumien 
järjestelyistä kiitos kuuluu Hau-
Pan, Tervarit Junioreiden ja Aja-
xin henkilöstölle ja valmenta-
jille. Edustusjoukkueen kotiot-
teluiden yhteyteen rakennam-
me pienemmille pelureille Her-
cules-junnupäiviä. Heruleksen 
kausarikilpailussa on palkintona 
mm. treenit ja ottelu edustus-
joukkueen kanssa. 

HERCULES-YHTEISÖN toimin-
nan lähtökohta on, että kaikil-
le on paikka pelata tai toimia 
muuten futiksen parissa, ihan 
kaikille. Kokemuksesta tiedäm-

me, että jokainen pelaaja ke-
hittyy omaa tahtiaan ja omilla 
vahvuuksillaan. HauPan kas-
vatti Samuli Hölttä osoitti ko-
valla työllään, että hieman 
myöhemminkin voi ottaa iso-
ja kehitysloikkia, kahden Her-
cules kauden jälkeen Samppa 
siirtyi Ykkösen Jippoon. Toinen 
HauPan kasvatti, Valtteri Kova-
lainen oli lähellä jo sopimus-
ta Veikkausliigassa pelaavan 
HIFK:n kanssa. Hercules yhtei-
sön junnut saavat vielä vuoden 
seurata Valen kokonaisvaltai-
sesta joukkueelle pelaamisesta 
keskikentän ytimessä. Vale on 
Pohjois-Suomen keskikenttäpe-
laajien ehdotonta eliittiä. Huip-
pupelaajaksi on monta tietä 
ja tapaa; tärkeintä on ruokkia 
nuoren intohimoa pelaamiseen 
ja harjoitteluun. Kun liekki roi-
huaa riittävästi niin muilla asi-
oilla on tapana järjestyä.

ME HERCULES-yhteisönä 
olemme iso joukko, yli 1500 
perhettä Oulun seudulta. Lä-
hiaikoina otamme käyttöön 
oman viestintäkanavan, jolla ta-
voitamme yhteisömme perheet 
ja pelaajat hyvin. Sinä yhtei-
sömme yrittäjä/päättäjä, mie-
tippäs voisiko yhteisö tuoda yri-
tyksellesi uutta liiketoimintaa. 
Porukkaan mahtuu paljon eri 
alojen toimijoita ja laajat ver-
kostot. Aivan kohta tämä po-
rukka on sinunkin tavoitettavis-
sasi. Rakennellaanpa hyvä ko-
konaisuus, josta hyötyy yrityk-
sesi ja hieno toimintamme saa 
kaivattuja pelimerkkejä.

 Pää pystyssä kohti parasta 
kautta 2021!

Make Saranlinna

17-vuotias Taika Naumanen

Matkalla kohti Kansallista Ykköstä
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HERCULES-YHTEISÖ,
isompaa vaihdetta silmään

HauPa
Facebookissa

Käy
tykkäämässä!

https://www.facebook.com/
HaukiputaanPallo



 jokaisella  pitää olla varaa  syödä hyvin.

www.haupa.fi www.haupa.fi

14 SEURALEHTI Huhtikuu 2021Haukiputaan Pallo ry 15SEURALEHTIHuhtikuu 2021 Haukiputaan Pallo ry

HauPa P6  |  2015 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta: 1. Elmeri Junnikkala 2. Roni Vekki 3. Väinö Veteläinen 
4. Manuel Pirilä 5. Heikki Pohjonen 6. Alvar Smeds 7. Noel Juntunen 8. 
Vilho Vänttilä.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Janne Takkinen 2. Olli Pohjonen 3. Daniel 
Kordas 4. Jere Kyyrö 5. Lenni Kreus 6. Roope Kipinä 7. Niilo Veteläinen 
8. Aatu Juutinen 9. Luka Merinen 10. Joonas Järvinen 11. Riku Kipinä 12. 
Tapio Veteläinen.

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

kehitysseurantaan
• Suomen Olympiakomitean Tähti-

seura, Lapset ja Nuoret
• Vuoden Urheiluseura 2019, PoPLi
• Mukana Suomen Palloliiton
 Tutor hankkeessa
• JS Herculeksen osaomistaja

• Oma HauPa-halli + Mini stadion

• Joukkueita 32
• Rekisteröidyt pelaajat ja toimi-

henkilöt noin 800, joista pelaajia 
640, valmentajia 68, joukkueiden 
toimihenkilöitä 90

• Prinsessa- ja Batman pallokoulut 
11 vuotta

• KesäPudas, 6. junioriturnaus
• UEFA/Disney Playmakers yhteis-

työseura

• Toimintaa ohjaa Seurakäsikirja, Hau-
Pan Valmennuslinja ja KeltaVihreä-
tie (pelaajapolun periaatteet)

HauPa 2021
PÄHKINÄN-
KUORESSA

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

HauPa P8  |  2013 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta: 1. Peetu Ahola 2. Viktor Hahtonen 3. Miska Väyrynen 
4. Jimi Seppälä 5. Ilari Paakkonen 6. Anton Kukkonen 7. Juuso Kyyrö.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Anne Ahola 2. Akseli Viita 3. Severi Kropsu 
4. Jussi Karhu 5. Oliver Appel 6. Miska Sinisalo 7. Vili Valkama 8. Jonna 
Södervall.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Aki Hytönen 2. Niklas Peltomaa 3. Toivo Tiri 4. 
Elvar Ylisassi 5. Lukas Anttonen 6. Venni Suopanki 7. Akseli Hytönen 8. Joni 
Ponnikas 9. Jyrki Väyrynen.

Eturivi vasemmalta: 1. Veeti Granö 2. Tomas Paasovaara 3. Jonni Lohela 4. 
Eerik Eklund 5. Jasper Kaiponen 6. Aatu Kuukasjärvi.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Oliver Kylmänen 2. Oula Isola 3. Niko 
Karjalainen 4. Leevi Mäkivierikkon 5. Caspian Remes 6. Hugo Remes.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Irina Impola 2. Jorma Aalto 3. Esa Aalto 4. Petri 
Holopainen 5. Eino Kamutta 6. Elias Piirainen 7. Janne Passinen 8. Jarmo 
Lohela 9. Lassi Kauppinen 10. Hannu Paasovaara.

HauPa P7  |  2014 syntyneet pojat

HauPa T9  |  2012-2013 syntyneet tytöt

Eturivi vasemmalta: 1. Matleena Kallio 2. Anni Kaarre 3. Anni Ervasti 4. Ria 
Kemppainen 5. Ellen Parviainen 6. Enni Salmela.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Julia Körkkö 2. Enni Viinamäki 3. Eevi Kukka 4. 
Helka Vänttilä 5. Kira Hyry 6. Emmi Holma 7. Helmi Pesonen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Inkeri Ronkanen 2. Lilja Jeskanen 3. Sofia 
Jääskelä 4. Helmi Häyrynen 5. Pihla Halijoki 6. Ella Haipus 7. Kia Höglund.

HauPa T7  |  2014 syntyneet tytöt

Eturivi vasemmalta: 1. Noora Laukkanen 2. Emilia Kaakinen 3. Saana 
Hämäläinen 4. Elsi Suorsa 5. Pihla Holmqvist 6. Taimi Aalto.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Petra Körkkö 2. Elise Heinikoski 3. Minja Haipus 
4. Ruska Saaranen 5. Isla Heinikoski 6. Inna Hämäläinen 7. Maija Passinen 
8. Aada Oksanen.

HauPassa on tehty vuo-
sia määrätietoista työtä 
pelaajien kehittämisek-
si kohti omaa huippua. 
Kaikki ei tapahdu aina 
kaavamaisesti. Pelaajat 
ovat yksilöitä ja kehitty-
vät eri aikaan. Kuten pe-
laaja-agentit ovat sano-
neet, 15-vuotiaana pe-
laajissa on paljon lahjak-
kuutta ja edellytyksiä hui-
pulle. Silti en laittaisi ko-
vin isoa vetoa vielä tässä 
vaiheessa huippupelaajan 
puolesta.

HauPa-kasvatti 
Samuli Hölttä Ykkösen 
Joensuun JIPPOon

Haukiputaan Pallon 1999 syn-
tyneiden pelaaja Samuli Hölttä 
teki 1+1-vuotisen sopimuksen 

Ykkösessä kaudella 2021 pe-
laavan Joensuun Jipon kanssa. 
Samuli aloitti pelit HauPassa 
5-vuotiaana -99-00-joukkuees-
sa pelaten seurassa kaikki ju-
niorivuodet aina B-junioreihin 
asti, jossa joukkue voitti toise-
na pelivuotenaan I-divisioonan 
saaden seuralle paikan SM-
karsintaan. Kaudet 2017–2018 
meni HauPan miesten edus-
tusjoukkueessa Kolmosessa, 
jonka jälkeen Kakkosessa kau-
det 2019–2020 seurayhteisö 
Ajax/HauPa/Tervarit edustus-
joukkue JS Herculesissa. Her-
cules sijoittui menneellä kau-
della Kakkosessa toiseksi nou-
sijajoukkue Jipon jälkeen.

Vale on valttia

Kolme kautta Herculeksen kes-
kikentällä ahkeroinut Valtteri 
Kovalainen pelaa JS Hercule-
sin joukkueessa myös alkaval-
la kaudella. ”Valen” jatko on 
joukkueelle erinomainen uu-
tinen. Monipuolinen kahden-
suunnan pelaaja valittiin viime 
kauden päätteeksi pelaajien ja 
taustojen äänestyksessä vuo-
den pelaajaksi, mikä osaltaan 

kertoo miehen tärkeydestä 
joukkueelle.

Haukiputaan Pallon kasvatti 
oli alkutalvesta Veikkaus-
liigaan valmistautuvan 
HIFK:n testipelaajana. Tes-
tin palaute oli positiivi-
nen, mutta liigasopimus 
jäi odottamaan tulevaisuuteen.

Jesse Kilpeläinen on niin 
ikään HauPa-kasvateista kau-
den runkopelaajia Herculek-
sessa. Jesse on osoittanut 
määrätietoisella harjoittelul-
la ja kovalla tahtotilalla olevan 
oleellinen merkitys raivata tie 
menestykselliselle pelaajaural-
le. Jessen valintana HauPas-
sa on ollut joustava ajattelu ja 
mahdollisuus ottaa irti kaikki 
hyvästä valmennuksesta. Li-
sätreenit ja pysyvä pelipaikka 
on löytynyt usein HauPan van-
hemmista ikäluokista ja edus-
tusjoukkueesta.

HauPan KeltaVihreä tie tuottaa tulosta

Samuli ”Samppa” Hölttä 
pelasi viime kauden JS 
Herculesissa. Kaudella lä-
hes ohittamaton toppari teki 
1+1-vuotisen sopimuksen 
Joensuun Jipon kanssa.

Valtteri ”Vale” Kovalainen 
on HauPan kasvateista va-
kiinnuttanut pelipaikan 
Herculeksen puolustavana 
keskikenttäpelaajan. Kova 
taistelutahto, jalka vapaak-
si ja hyvä syöttö ovat Valen 
tavaramerkkejä, joista täl-
lä kertaa saa nauttia taus-
talla hyvässä peliasennossa 
oleva HauPa-kasvatti Taneli 
”Tane” Kohonen.

ANU PERÄLÄ

HauPan poikafutiksen pelaajapolku KeltaVihreä tie päivitet-
tiin v. 2020. Tie vie haupalaisen junioriputken kautta tiiviissä 
seurayhteisössä omalle huipulle. Se mahdollistaa pelaamisen 
HauPan edustusjoukkueessa, kakkosjoukkueessa tai harras-
tejoukkueessa. Toisaalta se antaa suunnitellun mahdollisuu-
den pelaajauralle yhteisjoukkueiden kautta seurayhteisön 
edustuksen riveihin ja siitäkin eteenpäin. Paluupolku on erit-
täin tärkeä osa kokonaisuutta. Pelaajat kehittyvät eri ikävai-
heessa ja se on huomioitu suunnitelmassa.

Haukiputaan Pallo ry keltavihreätie (Pojat)

P9-P6

Jalkapallokoulu 
Päiväkotiturnaus
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HauPa T13  |  2008-2009 syntyneet tytöt

Eturivi vasemmalta: 1. Jinna Klemetti 2. Isabella Alaraasakka 3. Emma 
Immonen 4. Vieno Hietala 5. Iida Vuopala 6. Janette Nissema 7. Tuuli 
Tervonen 8. Elle Putkonen.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Lotta Sarviaho 2. Aino Hintsala 3. Hilda Kivirinta 
4. Sara Hannu 5. Miona Selkälä 6. Emilia Hemmilä 7. Alisa Lämsä.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Rami Nissema 2. Emilia Putkonen 3. Iida 
Jääskelä 4. Melissa Räihä 5. Riina Rahko 6. Fanny Noronen 7. Iisa Kaukua 
8. Sara Kemppainen 9. Anna Vierimaa 10. Saija Suni 11. Sonja Madetoja.

Eturivi vasemmalta: 1. Eeli Ojala 2. Lassi Meriö 3. Vilho Packalen 4. Lenni 
Mustonen 5. Julius Siurua 6. Eetu Larinen 7. Arttu Kummala.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Jere Nissema 2. Leevi Sirniö 3. Veeti Sorakangas 
4. Niilo Mustonen 5. Riku Pörhö 6. Eerikki Hautajärvi 7. Sumu Taskila 8. 
Jesse Ruuskanen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Jouko Mustonen 2. Jani Paananen 3. Verneri 
Similä 4. Topi Hiltunen 5. Joonas Heino 6. Miska Miikki 7. Samu Paananen 
8. Herman Partanen 9. Topias Sarviaho 10. Rami Nissema 11. Mika Similä.
Kuvasta puuttuu: 1. Lasse Vähälä.

HauPa P12  |  2009 syntyneet pojat

HauPa P13  |  2008 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta: 1. Valtteri Halminen 2. Niko Seppälä 3. Luca Rosberg 4. 
Aapo Koivisto 5. Matias Alatalo 6. David Rukajärvi.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Tuomas Alatalo 2. Otto Ruotsalainen 3. Tuukka 
Tamminen 4. Elmeri Heikkinen 5. Vertti Markus 6. Joonatan Koivuranta.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Tommi Ruotsalainen 2. Jani Karhu 3. Sami 
Heikkonen 4. Vertti Markus 5. Topi Rauhala 6. Aapel Mikkola 7. Topi 
Sääskilahti 8. Jonni Nikula 9. Veli-Matti Hölttä.

HauPa P11  |  2010 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta: 1. Lenni Hinttala 2. Casper Hahtonen 3. Deniz Bilgin 4. 
Jooa Leinonen 5. Urho Leinonen 6. Tuomas Kurttila 7. Topi Kuusiniemi.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Pekka Kuusiniemi 2. Oula Kanste 3. Eeli Käyrä 
4. Viljami Vikström 5. Eemeli Pesonen 6. Elmo Holma 7. Miro Piirainen 8. 
Mikko Pesonen 9. Anssi Käyrä.

HauPa P10  |  2011 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta: 1. Lukas Siikavirta 2. Jimi Manninen 3. Anton Moilanen 
4. Juuso Vierimaa 5. Elias Karjalainen 6. Leevi Eskelinen 7. Joona Kantola.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Juhani Verronen 2. Kasper Luolavirta 3. Joel 
Rössi 4. Jaakko Pietilä 5. Ville Lotvonen 6. Luka Selkälä 7. Aapo Halonen 8. 
Kaisa Breilin 9. Taija Nokela.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Jari Nokela 2. Jooa Ruonakoski 3. Kalle 
Hiltunen 4. Blake Burrow 5. Joonas Verronen 6. Benjamin Sipola 7. Joel 
Nokela 8. Samuli Hiltunen.
Kuvasta puuttuvat: Aaron Harju, Kalle-Eemeli Karvonen, Veikka Varjonen, 
Juuso Pitkälä, Tuukka Korvala, Oiva Airovuo, Niilo Mustonen, Eeli Krankka 
selä valmentajat Heikki Vierimaa ja Sakari Harju.

Eturivi vasemmalta: 1. Hilla Tolonen 2. Aava Matila 3. Nea Ilmola 4. Vilma 
Appel 5. Minttu Lammassaari 6. Sanni Eero 7. Milja Lapinlampi.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Katriina Lieska 2. Heini Isoherranen 3. Vilma 
Törmänen 4. Maiju Sorakangas 5. Anneli Heino 6. Oona Rahko 7. Nea 
Kauppi 8. Laura Paukkeri 9. Matti Heino.

HauPa T10  |  2011 syntyneet tytöt

HauPa T11  |  2010 syntyneet tytöt

Eturivi vasemmalta: 1. Matilda Kallio 2. Anni Kamutta 3. Unna Loukusa 4. 
Ninja Ahonen 5. Emmi Kukkonen 6. Anni Manninen 7. Anna Lepistö.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Veera Piittinen 2. Netta Junes 3. Saga Erholtz 4. 
Oona Nokela 5. Silva Kropsu 6. Nea Viinikka 7. Mea Tuominen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Jari Nokela 2. Sinna Kivimäki 3. Emmi Forss 
4. Ellen Issakainen 5. Jonna Haipus 6. Elina Hintsanen 7. Alina Mulari 8. 
Saaga Simola 9. Arto Kivimäki.

HauPa P9  |  2012 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta: 1. Elias Riekki 2. Eemeli Hoikkala 3. Iivari Vaittinen 4. 
Vilho Ruuska 5. Hannes Paasovaara 6. Viljami Sipola 7. Joona Torvinen 8. 
Veikko Virtanen.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Sampo Lahdenkauppi 2. Kalle Härkönen 3. 
Miikka Ruuskanen 4. Elias Oikarinen 5. Sampo Aspegren 6. Juuso Viinikka 
7. Osmo Kuismin.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Hannu Paasovaara 2. Aleksi Koskela 3. Otto 
Haipus 4. Hugo Ruotanen 5. Niilo Haapsaari 6. Kalle Rönkä 7. Eemeli 
Rönkä 8. Peetu Kivimäki 9. Juha Hoikkala.
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HauPa P19 Futsal  
|  2002-2003 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta:1. Erno Blomster 2. Ilmari Vallström 3. Niila Kanste 4. 
Taneli Kohonen 5. Aaro Wiik 6. Mikko Mämmilä.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Santeri Kohonen 2. Elmeri Nylund 3. Pyry 
Lampela 4. Valtteri Markus 5. Niko Puranen 6. Sampo Kanste 7. Markku 
Kohonen.

Eturivi vasemmalta: 1. Helmi Utriainen 2. Anna Pasma 3. Venla Tervahauta 
4. Pinja Tossavainen 5. Eveliina Aho 6. Laura Karukka 7. Matilda 
Koivuranta. 
Toinen rivi vasemmalta: 1. Kaisu Heikilä 2. Sami Mäki 3. Tuomo 
Sorakangas 4. Anni Sorakangas 5. Netta Kurvinen 6. Sonja Kaski 7. Tuuli 
Kemppainen 8. Elina Mäki 9. Olivia Muurikainen 10. Emma Feodoroff 11. 
Mikko Kaski 12. Mika Hämäläinen. 
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Viivi Heikkilä 2. Friia Riekki 3. Aada Oja 4. 
Netta Hassi 5. Tiia Siipola 6. Nella Rantakangas 7. Saga Hämäläinen.

HauPa T18  |  2003-2005 syntyneet tytöt

HauPa N2
|  Naisten kakkosjoukkue

Eturivi vasemmalta: 1. Laura Paakkari 2. Olivia Soukka 3. Jenni Vuorio 4. 
Petra Koivunen 5. Henna Haapakoski.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Tanja Manerus 2. Saana Tossavainen 3. Johanna 
Lyytinen 4. Aada Oksanen 5. Siiri Ronkainen 6. Aada Matilainen 7. Hannu 
Haapakoski.

HauPa P17  |  2004-2005 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta: 1. Viljami Pennanen 2. Ilari Tossavainen 3. Johannes 
Lindroth 4. Niila Kanste 5. Mikko Mämmilä 6. Otto Mäntylä.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Janne Kangasluoma 2. Aaro Wiik 3. Blerton 
Xhemaili 4. Aleksi Sarajärvi 5. Elmeri Nylund 6. Aaro Ahola 7. Vili 
Heinonen 8. Sampo Tervonen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Ardi Sejdija 2. Aulon Sejdija 3. Ilmari Välipakka 
4. Veeti Tervonen 5. Eeli Haapa-Aho 6. Sampo Kanste.

HauPa T15  |  2006 syntyneet tytöt

Eturivi vasemmalta:  1. Anni Törmä 2. Saana Saukkoriipi 3. Pinja 
Tossavainen 4. Venla Tervahauta 5. Katariina Lyytinen 6. Ella Mäki.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Nea Juvani 2. Olivia Luolavirta 3. Heta Klasila 4. 
Jenna Jämsä 5. Isabella Moilanen. 
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Mika Moilanen 2. Sakari Pikkarainen 3. Sofia 
Simsek 4. Neea Taivaloja 5. Moona Telin 6. Suvi-Tuulia Riipinen 7. Nelli 
Taipaleenmäki 8. Anni Tossavainen 9. Tuomo Sorakangas 10. Petra Körkkö.

Eturivi vasemmalta: 1. Iivari Karhu 2. Peter Kordas 3. Nooa Hirvelä 4. Veeti 
Södö 5. Eetu Honkanen 6. Konsta Kauppila.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Jani Karhu 2. Ari Hirvelä 3. Rasmus Mella-Aho 
4. Ossi Vierimaa 5. Heikki Raappana 6. Eino Hassi 7. Sampo Korvala 8. 
Heikki Vierimaa 9. Jouko Raappana.
Kuvasta puuttuvat: Niko Kivimäki, Jarno Kivimäki, Pekka Hassi, Akseli 
Nikkilä.

HauPa P14  |  2007 syntyneet pojat

HauPa P15  |  2006 syntyneet pojat

Eturivi vasemmalta: 1. Aleksi Granat 2. Miika Puunuvaara 3. Teemu 
Honkanen 4. Panu Utriainen 5. Emre Bilgin 6. Auku Leinonen 7. Aleksi Soini.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Harri Sipola 2. Eetu Forss 3. Elias Välipakka 
4. Oskari Hirvaskari 5. Santeri Kropsu 6. Kasperi Sipola 7. Junior 
Obagbemiro.

HauPa T14  |  2007 syntyneet tytöt

Eturivi vasemmalta: 1. Emmi Väisänen 2. Elina Harju 3. Lotta Remes 4. Alina 
Pöyhtäri 5. Jenna Karppinen 6. Inka Lämsä 7. Helga Pattison 8. Anni Tefke.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Anne Tervonen 2. Riina Paulsen 3. Selina 
Lehtinen 4. Sini Viinamäki 5. Lumi Hiltunen 6. Minea Kukkonen 7. Linnea 
Selkälä 8. Lilli Ervasti 9. Milla Ahola 10. Teemu Vähäkainu.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Toni Lehtinen 2. Henni Sorakangas 3. Elina 
Millaskangas 4. Aino Ågren 5. Ella Ahola 6. Kerttu Tervonen 7. Emili 
Ylianttila 8. Juulia Vähäkainu 9. Niina Suomela 10. Sakari Pikkarainen.

Seuralehti 2021
ILMESTYMISPÄIVÄ: 15.4.2021
PAINOSMÄÄRÄ: 14 000 kpl
ULKOSASU JA TAITTO: Rantapohja, Haukipudas
PAINOPAIKKA: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
VASTAAVA TOIMITTAJA: Markku Kohonen
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