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Tässä lehdessä mm.
Haukiputaan Pallon tuottama
vuosittainen arvo yhteiskunnalle
on 5,58 miljoonaa euroa
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Tärkeä tavoite joukkueen toiminnassa oli yksilöiden kehittäminen
Naisten Edustusjoukkueeseen ja muihin ylempiin valtakunnan
sarjoihin.
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HauPan juniorijoukkueet
Haukiputaan Pallo on pelaajamäärältään Pohjois-Suomen suurimpia jalkapalloseuroja,
jolla on erittäin aktiivinen junioritoiminta. Jalkapallokoulujen jatkoksi seurasta löytyvät
joukkueet nuorimmillekin.

Juniorijoukkueiden esittelyt sivuilla 15–18

VIKAA VIEMÄREISSÄ?
PAREMPI KUVATA
KUIN KAIVAA.
L&T:ltä saat kaikki viemärihuoltoon ja jätteiden
kierrätykseen liittyvät palvelut.

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

Autamme mielellämme
– kysy lisää:
Oulun viemärihuolto 24/7
044 751 8340
L&T asiakaspalvelu
010 636 7000
Palvelemme
ma–pe klo 7–17

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

lt.fi
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Kaikki merkit viittaavat siihen, että kesää kohti mentäessä päästään
taas harrastamaan normaaleissa olosuhteissa. Voitaisiinko jättää ainakin vähemmälle Teamsit ja Meetsit ja
kokoontua hyvän harrastuksen pariin yhdessä paikan päällä. Peli- ja
harjoituskentillä alkaa taas tapahtumaan. Kenttien reunoilla niin kannustamassa kuin kioskijonoissa olisi
paikkoja vapaana isollekin joukolle.
aikkoja olisi myös monenkirjavaan
joukkueiden taustahommiin. Kateellisena katselin pari vuotta sitten Ruotsin Örebrossa käydessäni sitä kymmenpäistä toimijoiden
joukkoa hoitamassa paikallisen edustusjoukkueen pelitapahtumaa. Kysellessäni motivaatiotekijöitä, vastaus oli: tämä on hauskaa
porukalla, yhteisöllisyyttä parhaasta päästä! Yhteisöllisyys. Sehän se on HauPassakin
ollut kantava voima kaikki nämä vuodet. Ja
on edelleen junnujoukkueissa. Sen sijaan
edustusjoukkueet kaipaavat joukkoihinsa leveämpiä hartioita. Voisitko se olla sinä?

HauPan yhteiskunnalle vuosittain

tuottama kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa
euroa. UEFA SROI (Social Return on Investment) -mallilla laskettu jalkapallon yhteiskunnallinen arvo kertoo niin sosiaalisen, terveydellisen kuin taloudellisen hyödyn olevan
merkittävä. Kuten sanotaan, jalkapallossa
opitut tiedot ja taidot tulevat vastaan positiivisella tavalla myös muilla elämänalueilla.

HauPa-brändin tekeminen on pitkäjän-

teistä työtä. Talouden tasapaino on edelleen
oleellisessa osassa toimintaa. Myös maine
luotettavana toimijana pitää ansaita. Yhteistyökumppanina eri tahojen kanssa haluamme hyötyjen olevan molemmin puoleisia.
Laaja ja uskollinen tukijajoukkomme ansaitsee jälleen isot kiitokset.

Strategia, niin hienolta kuin se kuulostaakin, on myös urheiluseurassa se toimintaa ohjaava asia. Muutosten maailmassa
on tärkeää pysähtyä miettimään, onko meidän toimintamme päälinjat ajassa mukana.
Strategia antaa pohjan mm. seurakehityksen, valmennuslinjauksen ja pelaajapolun rakentamiselle. Seuran joukkueet puolestaan
suunnittelevat kautensa näiden mukaan. Uutena haasteena on saada tämä perustoimintamalli koskemaan myös seurayhteistyötä.
Helmari- ja Huuhkajapolku ovat

erinomainen esimerkki Palloliiton toimista
saattaa seurat tiedolla johtamisen haasteellisiin ympyröihin. HauPa on tässä mukana. Da-

haupa.fi

Yhteystiedot
Haukiputaan Pallo ry.
Muottitie 1, 90830 Haukipudas
Y-tunnus 0998576-6
Hallinto: toimisto@haupa.fi • Taloushallinto: talous@haupa.fi

taa kerätään mm.
päivitetyillä
fysiikanmittauslaitteilla. Aika
näyttää, miten analysoitua tietoa saadaan hyödynnettyä pelaajan laadukkaaseen arkeen.

Kaiken pohjana on kuitenkin ns. GR-

toiminta eli ruohonjuuritaso. Hauska tekeminen, rento meininki, omilla ehdoilla alkuun pääseminen turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä ovat toiminnan kulmakiviä. HauPassakin aloitettu Perhefutistoiminta tuo lajin pariin lapset vanhempineen jo
2-vuotiaista alkaen. Playmakers-pallokoulu
on 5–8 -vuotiaille tytöille tarkoitettu Disneyelokuvan pohjalle rakennettu konsepti. Alueen päiväkotien viskarit ja eskarit saivat pelata taas 300 -päisenä Päiväkotiturnauksen
HauPa-hallissa. Prinsessa- ja Batman -pallokoulut starttaavat toukokuussa 12. kerran.
Kauden alku huipentuu KesäPudas -turnaukseen 10.-12.6.2022.

Menestys tulee kaiken tämän seu-

rauksena. HauPasta ponnistaneet yksilöt
jatkavat isommille areenoille suunnitellusti
niin jalkapallossa kuin futsalissa. Maajoukkueissa ja Aluejoukkueissa esiintyy HauPakasvatteja. Ja kun Suomenmestaruuskisoissa ripustetaan mitaleja haupalaisiin kauloihin, on jotain tehty oikein.
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Haukiputaan Pallon tuottama vuosittainen
arvo yhteiskunnalle on 5,58 miljoonaa euroa

Alkupotku – Kick off 2022

Olisiko nyt
sopiva aika
harrastuksille

Huhtikuu 2022

Johtokunta

Markku Kohonen, puheenjohtaja
Yleis- ja henkilöstöhallinto, järjestö- ja viranomaisyhteistyö
Puh. 050 514 8769, toimisto@haupa.fi, markku.kohonen@haupa.fi
Tuomo Sorakangas, varapuheenjohtaja
Taloushallinto, naisten joukkueen yhteishenkilö, it-tuki
Puh. 045 657 7371, talous@haupa.fi, tuomo.sorakangas@haupa.fi
Jarmo Körkkö, varustevastaava, koronayhdyshenkilö
Puh. 0400 662 624, jarmo.korkko@haupa.fi
Kari Puranen, sihteeri, kiinteistövastaava, miesten edustus
joukkueen yhteyshenkilö
Puh. 044 0500 981, kari.puranen@haupa.fi
Minna Sarvela, web-master, poikien juniorijoukkueet yhteyshenkilö
Puh. 041 506 9234, minna.sarvela@haupa.fi
Jari Nokela, yhteistyökumppanit, tyttöjen juniorijoukkueet
yhteyshenkilö
Puh. 040 537 8017, jari.nokela@haupa.fi

Muut yhteystiedot

Kari Puranen, valmennuspäällikkö
Poikajoukkueiden toiminnan koordinointi ja kehittäminen,
seurayhteistyö, sidosryhmäyhteistyö
Puh. 044 0500 981, 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

Kari Puranen

Petra Körkkö

Euroopan Jalkapalloliiton UEFA
SROI -mallinnus on työkalu valtakunnalliseen ja paikalliseen
vaikuttamiseen tutkitun tiedon
avulla. Mallinnuksen tavoitteena on osoittaa kuinka jalkapallo
edistää ihmisten hyvinvointia ja
terveyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.

suuden aleneminen. Taloudelliset vaikutukset ovat noin 2 miljoonaa euroa
ja näkyvät jalkapalloyhteisön harrastustoimintaan liittyvänä kulutuksena, sekä olosuhteisiin liittyvänä rakentamisen
tuottoina ja työpaikkoina.

aukiputaan Pallon tuottama vuosittainen yhteiskunnallinen arvo on laskettu mallinnuksen avulla ja se on 5,58 miljoonaa
euroa. Mukana mallinnuksessa on seuratoiminnassa mukana olleet toimijat
ja toiminnot vuodelta 2019. Huomioituna on mm. pelaajat, valmentajat,
tuomarit ja taustat. Myös valmentaja-,
erotuomari-, huoltaja- ja henkilöstökoulutukset on huomioitu. Pallokoulut,
leirit, turnaukset yms. tapahtumat seurassa ovat mukana. Mukana myös oma
HauPa-halli ja sen monet eri toiminnot.
Kaikki vapaaehtoistyö ja seuratyöntekijät on laskelmissa. Eli hyvin laajasti
kaikki se, mitä kaikkea seurassa tapahtuu sen varsinaisen pelaamisen lisäksi.

UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, ja ensi kertaa
suomalaisen jalkapallon arvo voidaan todentaa. Jalkapallon vuotuinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia
euroa. Suomessa laskelmassa on huomioitu 136 000 rekisteröityä pelaajaa.
Mallinnuksen taustalla asiantuntijoina on iso joukko eurooppalaisia toimijoita maiden keskushallinnoista, lajiliitoista, ammattiseuroista ja yliopistoista. Mukana on myös huippuasiantuntijoita, joilla on erityisosaamista
ruohonjuuritason toiminnasta, huippu-urheilusta, kilpailutoiminnasta, valmennuksesta, viestinnästä, mediasta,
olosuhteiden keittämisestä, politiikasta
ja kaupallisesta toiminnasta. Suomesta
tietolähteinä ovat mm. KIHU, THL, Likes, VLN, Tilastokeskus.

H

Terveydelliset, sosiaaliset ja
taloudelliset hyödyt
Mallinnuksen mukaan haupalainen
jalkapallo tuottaa terveydenhuollolle
vuosittain 2,497 miljoonan euron säästön mm. alentamalla riskiä sairastua
tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitautiin, syöpään tai mielenterveysongelmiin. Lähes 4 miljoonan euron
sosiaalisissa hyödyissä näkyy vapaaehtoistyön vaikutus, koulutustulokset,
syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja rikolli-

Taustalla laajaa
asiantuntijuutta

Haukiputaan Pallon
strategia
HauPan strategiakauden päivitys ajoittui UEFA SROI- mallinnuksen tulosten
julkaisemisen ajankohtaan. Strategiassa painottuu seuran tavoite tuottaa pelaajia, valmentajia, tuomareita, vapaaehtoistyön tekijöitä sekä jalkapallo- ja

SOSIAALISET
HYÖDYT

TERVEYDELLISET
HYÖDYT

futsalammattilaisia niin kilpa kuin harrastetoimijoille. Seuran arvot yhteisöllisyys, peli-ilo ja liikkumisen riemu sekä tavoitteellisuus tukevat saatuja tuloksia ja ovat suunnannäyttäjinä myös
tulevina vuosina.
Iso kiitos näistä erinomaisista tuloksista kuuluu koko seuraväelle ja laajalle jou-

TALOUDELLISET
HYÖDYT

kolle tukijoitamme, joille uskoakseni saadut tulokset ovat osaltaan sitä, mitä mukana olosta on ajateltu saavutettavan.
HauPan toimintaan on helppo tulla
mukaan, harrastaminen on kivaa ja kaikille löytyy sopivaa tekemistä. HauPan
toiminnasta löytyy lisätietoja haupa.fi
-sivuilta.

Olosuhdeasia kuitenkin mietityttää.

Kaupungin päättäjät ovat ”potkineet kulmuriksi” Torpanmäen urheilualueen kehityshankkeen ennätyksellisen pitkään. Jalkapallotaktiikkana tämä ei olisi maaleja tuottavaa
toimintaa. Torpanmäen maata on kairattu
näytteiksi yli 10 vuotta. Olisiko nyt analyysien pohjalta päätöksen teon aika? Joko rakentaa Torpanmäki tai rakentaa joku muu
paikka Pohjois-Oululaisille jalkapallon ja
muun urheilun harrastajille koulu- ja harrastusliikuntaa unohtamatta.

HauPa verkkarit näkyvät kylänraitilla.
Tämä on merkki siitä, että HauPassa on kiva
harrastaa. HauPa-brändin alla on hyvä myös
kilpailla, tehdä töitä ja olla kumppanina.

Haukiputaan Pallon
johtokunta

Futsal-kausi on saatu päätökseen pää-

sarjoja lukuun ottamatta. Futis-kausi pyörähtää käyntiin muutaman viikon kuluttua.
Hyvää alkavaa jalkapallokautta kaikille. Nähdään kentän reunalla!
Markku Kohonen
puheenjohtaja
Haukiputaan Pallo

Vasemmalta: Minna Sarvela, Jari Nokela, Jarmo Körkkö,
Tuomo Sorakangas, Kari Puranen, Markku Kohonen.

Huuhkaja- ja Helmaripolku –
yhteistä oppimista ja tiedolla johtamista
Viime vuonna lanseerattu Palloliiton Huuhkaja-Helmaripolku
on suomalaisen jalkapallon yhteisen oppimisen ja tiedolla johtamisen alusta, jonka tavoitteena on tukea seurojen pelaajakehitystä. Huuhkaja- ja Helmaripolku on kohdistettu seurojen
10-17 -vuotiaisiin poika- ja tyttöpelaajiin ja se voidaan jakaa
kahteen osakokonaisuuteen: tiedolla johtaminen ja HuuhkajaHelmariliiga.

kaja- ja Helmaripolun pelaajakehityksessä tiedolla johtamisen kokonaisuus
jakautuu seurantaan ja tukiprosessiin.
Seurannassa pelaajien arjesta kerätään tietoa, jota saadaan ottelutapahtumista ja pelaajien arjessa tapahtuvista testauksista. Tätä tietoa analysoidaan ja siitä saatu informaatio käytetään pelaajien, valmentajien ja sitä
kautta myös seuran kehittämiseen.
Tukiprosesseilla tarkoitetaan Palloliiton järjestämiä koulutuksia, valmennustoiminnanohjausta, työpajoja ja
tapahtumia.

Mitä Huuhkaja- ja
Helmaripolku käytännössä
tarkoittaa?

Mitä informaatiota me
voimme otteluista saada?

Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon, mutta mitä se tarkoittaa? Huuh-

Yhdestä ottelusta saatava datan määrä on valtava ja alkuvaiheessa kerät-

tävä tieto tulee keskittymään ottelun
tuloksen kannalta tärkeimpään, maalintekoon. Palloliiton Taso-ottelujärjestelmä mahdollistaa ottelun aikana tehtävän laukaisutilastoinnin, jolla saadaan informaatiota siitä, kuinka usein lauomme pelin aikana, mistä
lauomme, mihin laukaukset suuntautuvat ja kuka on laukaisijana, sekä millä ruumiinosalla maalintekoyritys on
tehty.
Tämä saatu informaatio yksinkertaisimmillaan kertoo meille, pääsemmekö esimerkiksi laukomaan niiltä alueilta, joilta haluamme ja olemmeko
tehokkaita maalinteossa. Tällöin valmennus voi muokata saadun tiedon
perusteella harjoittelua siihen suuntaan, että onnistumme asettamissamme tavoitteissa paremmin.

Huuhkaja-Helmariliiga
Liigan pelejä järjestetään alueellisesti
ja valtakunnallisesti. Otteluiden kautta
niin joukkueilla kuin yksittäisillä pelaajilla on mahdollisuus edetä seuraavalle
tasolla, aina kansainvälisiä vastustajia
vastaan pelaamaan. Huuhkaja-Helmariliiga on kaikille avoin ja sitä järjestetään 12-14 -vuotiaille pojille ja tytöille.
Huuhkaja-Helmariliiga starttaa alueellisista (Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen) karsinnoista ja huipentuu kansainväliseen turnaukseen. Niin minkä tahansa joukkueen kuin yksittäisen
pelaajankin on mahdollista edetä aina
viimeiseen vaiheeseen asti.
Petra Körkkö
HauPan junioripäällikkö/tytöt
aluevalmentaja, oto

haupa.fi

Ikäryhmät 2015, 2016, 2017 ja 2018
PRINSESSAT TIISTAISIN 3.5.-7.6.2022
BATMANIT KESKIVIIKKOISIN 4.5.-8.6.2022
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
haupa.fi/tapahtumat/mukaan toimintaan

HauPan uusi valmennuspäällikkö

KARI PURANEN
Kari Puranen aloitti HauPan valmennuspäällikkönä 1.4.2022. Kari CV:stä
on poimittavissa muutama seuran toimintaan
oleellisesti liittyvä meriitti; koulutusta on
UEFA B jalkapallo ja
UEFA B futsal valmentajatutkinnot, Palloliiton valmentajakouluttajakoulutus, erotuomarikouluttaja vuoteen
2019 saakka sekä vuosien haupalainen tausta
valmentajana, joukkueen
johtajana ja johtokunnan jäsenenä. Seura toivottaa Karin tervetulleeksi yhteisölliseen joukkoon ja menestystä laajassa tehtäväkentässä.
HauPa, hyvä paikka kilpailla,
harrastaa ja tehdä töitä
Aloitin juuri valmennuspäällikkönä Haukiputaan
Pallossa. Tehtävä jäi Takkisen Jannen lähdön jälkeen täytettäväksi. Työn touhuun on kuitenkin
päästy ansiokkaan perehdytyksen tuloksena. Itselläni on ehtinyt vuosien aikana muodostumaan kuva, mitä on HauPalainen jalkapallo ja futsal.

Pelaajapolun haasteet
Keltavihreäntien kulkeminen pikkujunnusta aikuistasolle ei aina mene suorinta tietä. Onneksi tähän
on seurassa luotu jo
malli. Kehitys juniorivaiheessa on nopeaa ylöspäin ja välissä
tuntuu että junnataan
paikallaan. Parhaan
harjoitusympäristön
löytäminen askarruttaa. Tässä tilanteessa
on oltava ajan hermolla. Vaihtoehtoja on
monia, kuten ikäluokkien välinen yhteistyö ja vanhemmissa
junioreissa seurayhteisön yhteisjoukkueet. Tällöin kaikille annetaan mahdollisuus
tavoitella sitä omaa
huipputasoa, olipa se
sitten ammattilaisena ulkomailla tai sitten mukavana harrastuksena paikallisissa divarijoukkueissa
unohtamatta naisten
ja miesten harrastejoukkueita FC Rauhaa ja FC Reinoja. Edelleenkin iso painoarvo on itse treenaajalla, kuinka paljon on itse laittamaan
likoon. Kilpailullisesti jalkapallossa pelaajaputki
starttaa Prinsessa ja Batman futiskoulusta, kulkeutuen miesten puolella 4 div. ja 3 div. kautta Her-

HauPan valmennuspäällikkö
Kari Puranen.
culekseen ja sieltä kautta taas
mahdollisuudet aukeavat
eteenpäin. Naisten puolella
putki taas kulkee naisten 2
div. kautta mahdollisesti yhteistyöseura ONSiin ja sieltä
eteenpäin. Futsalissa pelaajaputki taas kulkeutuu poikien puolella nuorten liigasarjojen kautta nuorten maajoukkueeseen sekä kuten menneellä kaudella farmisopimuksen
kautta miesten liigaseura FC Kemiin
ja onpahan lähihistoriassa seuran juniori käynyt vuoden pelaamassa ammattilaisena
Ruotsin liigaa.
Valmennuspäällikön suurimmat haasteet tulevatkin olemaan löytää näille pelaajille omat polkunsa. Toisen asteen opintojen valmistuessa tuleekin armeija ja jatkopintojen mukana muutto
vastaan usealla pelaajalla. Näillekin pelaajille pyritään löytämään harjoitus ja peliolosuhteet uudesta ympäristöstä.

Valmentajien rekrytointi
Toinen iso osa valmennuspäällikön tehtävistä on
myös strategiaan kirjattu osaavat valmentajat ja
heidän kehittymiseen tähtäävä koulutuspolkujen
luominen. HauPa on tunnetusti ollut aktiivinen kehittämään ja kouluttamaan valmentajia. Seuratasolla pystytään kouluttamaan FVS eli Futisvalmentajan starttikoulutus ja
IVK eli ikävaihe koulutus. HauPasta löytyy
myös osaamista kouluttaa futsalin UEFA C-tason koulutus.

HauPa on tunne
tusti ollut aktiivinen
kehittämään ja koulut
tamaan valmentajia.
Seuratasolla pystytään
kouluttamaan FVS eli
Futisvalmentajan startti
koulutus ja IVK eli ikä
vaihe koulutus. HauPasta
löytyy myös osaamista
kouluttaa futsalin UEFA
C-tason koulutus."

haupa.fi

Olosuhteet
kehittymisen
edellytyksenä

Olosuhteet Haukiputaalla jalkapallon ja futsalin kilpailuun ja harrastamiseen ovatkin
poikkeuksellisen hyvät.
Meidän oma halli ja ministadioni, Virpiniemen
TN, Länsituulen TN ja
iki-ikoninen keskuskentän samenttinen nurmi
keskikesällä luovat futikseen loistavat puitteet. Kunhan saamme Haukiputaalle vielä
lämmitettävän tekarin
tai pohjoiseen Ouluun
täysikokoisen hallin, ei
voi futiksen osalta enää ainakaan valittaa. Futsalissa kehtomme on Jatuli ja harjoitustilana Länsituulen koulun sali. Vielä kun saisimme vain muutaman vuoron lisää Jatulista, olisi futsalinkin tulevaisuus turvattu HauPan osalta.

Jesse Kilpeläinen teki helmikuussa sopimuksen Ykkösen
Mikkelin Palloilijoihin, jolloin hänestä tuli neljäs HauPa
-taustainen pelaaja ensi kauden Ykköseen. Muut ”Haukiputtaan murretta”
puhuvat pelurit
ovat Samuli Hölttä / MP, Sami
Sipola / SJK
Akatemia sekä Lassi Nurmos / KTP.

T

apasimme Jessen Mikkelissä ja
kysyimme häneltä, kuinka mies
on päätynyt Kellon Oravan ruohokentältä Mikkelin Urheilupuistolle eli savolaisittain ”Urskille”.
- Aloitin futiksen HauPassa 4 tai 5 -vuotiaana.
Parhaan kaverini Eerik Patokosken kanssa lähdettiin Oravan koulun kentälle kokeilemaan futista
Haupan -00 poikiin, mitä
Alatalon Kimmo valmensi
myöhemmin mukaan tulleen Ville "Mosse" Hirvelän kanssa. Myöhemmin
ikäluokan valmennuksesta vastasi Olli Ruskola.
Isoveljeni Joonan kanssa
oltiin potkittu paljon pihafutista, mikä myös vaikutti lajin aloittamiseen.
Muita lajeja en ole seuroissa harrastanut kuin
jalkapalloa ja futsalia.
Jalkapalloharjoituksissa tykästyin hyvään ilmapiiriin, joukkuekavereiden
kanssa kilpailemiseen ja
siihen, että joukkueesta
sai monia samanhenkisiä
kavereita. Onnistumiset ja
niistä saadut kehut koukuttivat lajiin ja motivoivat
treenaamaan enemmän
ja enemmän omalla ajalla. Positiivisen palautteen
merkitys onkin suuri varsinkin nuoremmissa ikäluokissa ja se saa varmasti
nuoria pelaajia pysymään
lajin parissa.

Haukiputaan Pallo ry
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KILPELÄINEN
Jesse pelasi noin 10-vuotiaaksi asti omassa ikäluokassa P00:ssa,
mutta harjoitteli ja pelasi
välillä myös P98:n mukana. Sen jälkeen meni pari vuotta P99-joukkueen
mukana ja reilu vuosi Mika Sipolan valmentamassa P01-joukkueessa.
- Muistan Mikan järjestäneen kilpailuja, jossa voittajalle luvattiin jokin palkinto. Se vei pelaajia eteenpäin ja kannusti
harjoittelemaan omalla
ajalla. Palkintoja ei tosin
vielä ole näkynyt, mutta
tällaisten kisailujen hyöty
oli sitäkin suurempi.
14-vuotiaana Jesse siirtyi jälleen P99:n mukaan,
jossa hän pelasi B-junnujen loppuun asti.
- Alaselän rasitusvamma
kummankin B-junnuvuoden aikana hidasti harjoittelua ja kehittymistä.
Varsinkin kausi 2017 oli
todella rikkonainen ja pelit jäivät vähiin Kohosen
Markun valmentamassa
B-juniorijoukkueessa. Olin
tuolloin jo edustuksen ringissä, mutta debyytti jäi
vielä tekemättä.

Pelimies myös
futsal -kentillä
Juniori-iässä Jesse oli pelimies myös futsal -kentillä, joilla HauPa on niittänyt mainetta ja menestystä jo vuosia valtakunnallisestikin. Jesse oli mukana voittamassa P99joukkueen kanssa C15
SM-kultaa Tampereella

Kuva Torniosta 11/2013 pelatun P99 futsal -turnauksen jälkeen, Jesse laitimmainen vasemmalta.

Soitin vuodenvaihteessa
joukkupäävalmentaja Juha Paeiden
sojalle, joka kutsui minut
välillä
testeille tammikuun aluloli, mutle. Testit venyivät muuta mies kertaman viikon pituisiksi ja
too päässeensä
pelasin testipelaajana Ykvauhtiin nopeasti
kösen Cupin matsissa Jamukaan. TalviESITTE
roa vastaan helmikuun
vuonna 2014
kaudella loukA
AJ
alussa, mikä meni kohsekä ikäluokaantumitalaisen hyvin. Voitimme
kassa P19
nen ja pol1-3 ja sain syötettyä voitvuonna
vileikkaus
tomaalin. Pääsimme so2019, jältoivat jälpimukseen ja olin siihen
leen SMleen haas★
totta kai tyytyväinen.
kultaa!
teita, mutta
★
★★
★★
B-juniorikoronatauiän jälkeen alko tuli sopivaan
Aika näyttää mihin
koi siirtyminen
paikkaan, eikä perahkeet riittävät
miesten sarjoihin futislejä lopulta jäänyt välistä
kentällä.
yhtäkään. Myös Herculek- Jalkapallon rinnalla Jesse
opiskelee etänä kauppa- HauPan edustukseen
sessa rooli oli aluksi pietieteitä Oulun Yliopistossa
siirryin täysin vuonna
nehkö, mutta loppukautensimmäistä vuotta. Mies
2018. Alkukausi meni pitta kohti vastuuta alkoi
kertoo, että opiskelut ja
kälti penkillä istumiseksi
tulla. Pelimies katsookin
jalkapallon peluun pystyy
ja hain peliaikaa miesten
kauden olleen onnistutällä hetkellä yhdistämään
kakkosjoukkueesta Neneen niin henkilökohtaiihan hyvin, mutta sekä aalosesta. Kauden edetessesti kuin joukkueelta (2.
mu- että iltapäivätreenien
sä aloin saamaan vastuusija ja kabinettipaikka).
takia luentoja jää väkisinta Kolmosessa ja peliajan
- Herculeksessa pelikin välistä. Ensi kaudella
myötä uskoa omaan tekepaikkani vaihtui yllättäen
pääpelipaikka tulee olemiseen. 2019 menin arkeskikentän keskeltä laimeijaan Kajaaniin, tuolloin tapuolustajaksi, mistä pis- maan vasen puolustaja /
wingback.
omatoiminen harjoitteteet Mikolle ja Oksalan
- Talven Ykköscupissa ja
lu korostui, sillä joukkueJannelle. He näkivät peliharkkapeleissä olen saaharjoituksiin pääsy oli vaipaikan vaihdoksen minulkeaa. Isokankaan Mikon
le sopivana ja Hercun vah- nut hyvin vastuuta ja toivottavasti tämä jatkuu
kanssa juttelimme, että
valla keskikentällä kun oli
myös sarjapeleissä. Viime
olisin tämän vuoden vielä
muutenkin tunkua: Valtviikkoina korona ja pieHauPassa, mikä oli luultateri Kovalainen, Simon
ni loukkaantuminen ovat
vasti oikea ratkaisu. Sain
Thurling, Miikka Paldan,
olleet rasitteena, mutta
paljon minuutteja myös
Henry Mäkäräinen.
Kaudella 2021 pelamuuten kauteen valmislomille päästyäni, vaikka
treeneistä olikin tullut tau- sin Hercussa kaikki pelit ja
tautuminen on sujunut
koa. Tämä teki kaudesta
isoimmat minuutit. Tein
hyvin. Ensi kaudella tavoitvähemmän rikkonaisen.
yhden maalin, syöttöjä tuli
teena on saada mahdolliNuorilla pelaajilla tunuseampia. Kokonaisuudessimman paljon peliaikaa ja
tuu aina olevan kiire siirsaan olin kohtalaisen tyyty- totta kai antaa mahdollityä B-junnuista aikuisiin
väinen kauteen, mutta toki
simman hyviä näyttöjä.
mahdollisimman korkealle
3. sija sarjassa oli pienoiTulevaisuuden tavoitsarjatasolle ja mikäli täsnen pettymys joukkueelle.
teita en ikinä ole sen
Olin kauden jälkeen hasä tulee haasteita, hanskummemmin kiveen
lukas siirtymään sarjaporkat heitetään helposti tishakannut, sillä jalkarasta ylemmäs. Kuulin Jikiin, jolloin pitkäjänteisyys
pallossa ei ikinä voi tieposta MP:seen siirtyneelunohtuu. Kolmosta pelatää mitä tulevaisuus tuo
tä Höltän Sampalta, että
tessa kuulikin välillä kuittullessaan ja menestymitäällä voisi olla tarvetta.
tailua sarjatasosta ja siitä,
kuinka tulisi jo olla Kakkosessa sen ikäisenä, mut"Junnuille hyvä muistutus,
ta mielestäni tärkeämpää
on saada peliaikaa ja sitä
että vaikka olisi junioreissa
kautta jatkaa kehittymistä.
heikommasta päästä,
Mielestäni Kolmonenkin
on hyvä sarja nuorille pevoi kovalla treenillä
laajille kehittyä ja totutella
päästä pitkälle."
miesten pelien vauhtiin.
Kaudelle 2020 Jesse siirtyi Kakkosen JS Herculesiin, missä Isonkankaan
Mikko oli toista kauttaan
valmentajana. Tasoeroa

SSÄ
LY

Vuonna 2015 tai
myöhemmin syntynyt
tyttö tai poika
TULE MUKAAN
PRINSESSA- ja
BATMANFUTIKSEEN!

Valmennuspäällikkö

Huhtikuu 2022

★★

Suuren suosion saavuttaneissa pallokouluissa lapset pääsevat tutustumaan HauPan jalkapallotoimintaan seuramme junioripäälliköiden ja apukouluttajien ohjauksessa.
Pallokoulut antavat valmiudet myös jatkaa jalkapallon
harrastamista perustettavissa uusissa ikäluokissa sekä jo
aloittaneissa joukkueissa. Tervetuloa mukaan maailman
ja Suomen suurimman urheilulajin pariin!

Huhtikuu 2022

★

Prinsessa- ja
Batmanfutis
järjestetään
12. kerran
HauPa-hallilla

Haukiputaan Pallo ry

★
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Sami Sipola (SJK-Aka
temia) ja Jesse Seinä
joella pelatun keskinäisen ottelun jälkeen
12.2.2022.
seen tarvitaan toki myös
hyvää tuuria. Tykkään tietenkin harjoitella kovaa ja
pyrkiä kehittymään jatkuvasti, mutta aika näyttää
mihin rahkeet riittävät. Junioreissa ainakin Höltän
Vellu muistutteli meitä jatkuvasti, että aikuisiällä ketään ei kiinnosta, kuka on
pelannut esimerkiksi piiritai aluejoukkueissa, vaan
ainoastaan sillä on väliä,
kuinka pitkälle tulee miesten tasolla pääsemään.
Junnuille hyvä muistutus,
että vaikka olisi junioreissa heikommasta päästä,
voi kovalla treenillä päästä
pitkälle. Nykyään usein arvostetaankin pelaajia, ketkä ovat ottaneet kehitysharppauksensa myöhemmällä iällä.
HauPa toivottaa kasvatilleen loistokkaita kausia
sekä menestystä niin pelikentille kuin niiden ulkopuolelle!
Vellu
MP WEB-SIVUT/MIKKO RAHIKAINEN

MP:n sinivalkoisessa peliasussa talvella 2022.

haupa.fi
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Kapteenisto
tentissä

Maalitykit
tentissä
HauPan miesten edustusjoukkueessa pelaa kaksi
armoitettua maalintekijää.
Kysytäänpä kauden alussa
pienellä revolverikysymyspatterilla miesten mietteitä.

HauPan naisten
Kakkosessa pelaavan joukkueen kapteenistossa on sekä kokemusta että
nuoruuden intoa.
Kapteenistotentti
paljastaa hieman lisää pelaajista.

haupa.fi

La 14.5.
Su 22.5.
Ti 7.6.
La 2.7.
La 9.7.
Ke 3.8.
Su 28.8.
La 10.9.
Su 2.10.

14:00
14:00
18:30
14:00
14:00
18:30
14:00
14:00
14:00

Länsituuli TN
Länsituuli TN
Länsituuli TN
Länsituuli TN
Länsituuli TN
Länsituuli TN
Länsituuli TN
Länsituuli TN
Länsituuli TN

HauPa - VIFK/2
HauPa - Esse IK
HauPa - FC OTP
HauPa - GBK
HauPa - SJK-j
HauPa - FC United
HauPa - SeMi
HauPa - JyPK/2
HauPa - RoPS

1. Katariina Kuivamäki,
25 vuotta ja jalkapalloa
pelannut noin 16 vuotta
2. Pelivuodet seurassa?
Noin 11 vuotta, niistä viisi vuotta naisten
edustusjoukkueessa
3. Hyvillä mielin, mukava päästä katsomaan
millainen taso kakkosessa nykyään on.
4. Omalta osalta tavoitteena on että pystyisin
pelamaan omalla tasolla koko kauden. Joukkueena pyritään toteuttamaan yhteisesti sovittuja asioita ja pelamaan
mahdollisimman hyvällä tasolla.
5. Pääsee katsomaan
tiukkoja ja hyviä otteluita.

Millainen joukkue on kasattu kaudelle ja mitä ovat tavoitteet
2022 päävalmentajan mielestä?
- Joukkue näyttää oikein hyvältä ja innostuneita pelaajia löytyi jo alkuun kohtuullisen hyvin. Koko joukkue on vetänyt sa-

Miesten kotipelit 2022
MIESTEN KOLMONEN
Su 8.5. 15:00 Länsituuli TN
Su 29.5. 15:00 Länsituuli TN
Su 12.6. 15:00 Keskuskenttä N
Su 10.7. 15:00 Keskuskenttä N
Ke 3.8. 18:30 Keskuskenttä N
Su 14.8. 15:00 Keskuskenttä N
Su 4.9. 15:00 Keskuskenttä N
Su 18.9. 15:00 Keskuskenttä N
La 1.10. 15:00 Länsituuli TN

HauPa - PonPa
HauPa - KePS
HauPa - OPS
HauPa - RoPo
HauPa - TP-47
HauPa - FC Raahe
HauPa - Roi Utd
HauPa - PS Kemi Kings
HauPa - Tervarit-j

MIESTEN NELONEN
La 23.4. 15:00 Länsituuli TN
La 7.5. 16:30 Länsituuli TN
La 28.5. 15:00 Länsituuli TN
Ke 15.6. 19:30 Keskuskenttä N
Ke 20.7. 19:30 Keskuskenttä N

HauPa/2 - OuTa
HauPa/2 - Kainuun Ärjy
HauPa/2 - FC Kurenpojat
HauPa/2 - Puleward City
HauPa/2 - OsPa

moissa treeneissä ja näin on saatu aikaan
USTUS
tekemisen meininkiä. Myös B-junioreiden
ED
J
kanssa on ollut tiivis yhteistyö. Joukkueen henki on hyvä ja positiivinen.
Alkuvuodesta on treenattu kaksi kertaa viikossa ja omatoimitreeniohjelma
on ollut käytössä. Osa pelaajista on ol★
lut myös futsalissa mukana. Maaliskuus2022 ★
sa harjoituskertoja on ollut jo 3 pallollista treeniä. Myös B-junnuja on ollut mukana
harjoituksessa. Ajatuksena on nostaa junnuja
haupalaiseen tapaan ainakin Nelosen peleihin ja joku voi debytoida myös Kolmosessa.

Tavoitteet kaudelle
Tavoitteet on asetettu koko joukkueen kanssa yhdessä. Yhdessä on sovittu, että jokaista peliä lähdetään voittamaan. Tarkoitus on sijoittua Miesten Kolmosessa mahdollisimman
korkealle.
Kakkosjoukkueessa tavoitteena on ajaa aikuismaailmaan mahdollisimman
monta junioripelaajaa ja
sarjapaikka säilyttämällä
taata jatkossakin pelitoimintaa Nelosessa.

HauPan miesten edustus
joukkueen päävalmentaja
Erkki Paananen.

KKUE
OU

Haasteita kauteen tuo tämänhetkinen pelaajamäärä. Otteluohjelmia on
onneksi pystytty säätämään päällekkäisiä pelipäiviä välttämällä ja näin
järjestellen saadaan peleihin aina iskukykyinen joukkue. Nuoret pelaajat

Naisten kotipelit
Kakkonen 2022

Miesten joukkueet
Kolmosessa ja Nelosessa
★

Nuorissa on tulevaisuus

HauPan naisten edustus
joukkueen päävalmentaja
Tuomo Sorakangas.

1. Oon Laura Karukka, 18-vuotias
lukiolainen Oulusta.
2. HauPassa menossa vasta toinen vuosi, mutta jalkapallon parissa oon viihtynyt jo 11
vuotta.
3. Hyvillä, mutta ehkä vähän jännittyneillä fiiliksillä uutta kautta
kohti, sillä vastassa on
uusia joukkueita ja itelle uusi sarjataso.
4. Kauden tavoitteisiin
kuuluu jatkuva kehittyminen ja varma, tasainen tekeminen. Sitä kautta haluun tuoda
oman panokseni joukkueelle. Meidän joukkueen osalta toivon tietysti menestystä ja hyviä pelejä kesällä.
5. Kotipelejä kannattaa
tietty tulla kattomaan.
Kentältä löytyy varmasti jokaiselle vauhtia ja
vaarallisia tilanteita.

Ikä: 23
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pelaajaura: Haupa. :)
Odotukset kaudesta 2022:
TOP3 sarjassa
Messi vai Ronaldo: Ronttu
Pitsa vai lohikeitto: Riippuu onko saunailta- vai pelipäivä
Motto: Posin kautta
Terveiset junnuille: Tsempit loppuvalle kouluvuodelle ja alkavalle sarjakaudelle.

Eturivi vasemmalta: 1. Harri Karvonen 2. Jeremias Körkkö 3. Akseli Syrjälä 4. Ari-Pekka Mansikkamäki 5. Toni Tuominen.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Oskari Autti 2. Ville Kuisma 3. Mikko Isokangas 4. Iiro Vandell 5. Erkki Paananen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Henri Hanhela 2. Santeri Kohonen 3. Junior Obagbemiro 4. Ilari Nikula 5. Samuel
Alapuranen.

Alkavalla kaudella HauPa pelaa miesten sarjoissa
Kolmosta ja Nelosta. Kolmonen pelataan edellisvuodesta poiketen taas kaksinkertaisena sarjana. Nelosessa on kaudella yksinkertainen alkusarja, josta
jatketaan ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Päävalmentajana aloitti tammikuussa meritoitunut konkarivalmentaja Erkki ”Emppu” Paananen. Empun
komennossa on treenattu alkuvuodesta alkaen.

★

NAISTEN
★

Harjoittelu on sujunut talven aikana
pääsääntöisesti B-tyttöjen joukkueen
kanssa ja jatkuu samassa muodossa
loppukaudenkin, kertoo joukkueen
päävalmentaja Tuomo Sorakangas.
Farmiyhteistyö sopimus on tehty ONS
liigajoukkueen kanssa. Tämä on hyvä
lisä alueella tapahtuvalle seurayhteistyölle ja nuorille pelaajille pystytään
helposti järjestämään peliaikaa. Yhteistyö on käynnistetty kevättalven aikana ja harjoituspeleissä HauPankin
pelaajat ovat päässeet kokeilemaan
Liigajoukkueen mukava vauhtia.

KKUE
OU

Naisten edustusjouktulevat saamaan kauden aikaUSTUS
ED
J
kue pelaa alkavalla
na uusia kovempia haasteita.
kaudella KakkosTärkein kauden tavoite
ta kovasti nuorenonkin pelaajien kehittuneella ryhmällä.
tyminen. Sarjapaikan
Ykkösestä tippusäilyminen on myös
minen on vaikuttärkeää jatkuvuuden
★
2022 ★
tanut oleelliseskannalta, jotta myöti uuden joukkueen
hemmin voidaan taas
kokoonpanoon ml.
tavoitella paluuta Naisten
valmennus. Viime kauYkköseen.
den joukkueesta ainoastaan 4
Tervetuloa seuraamaan Länäaikuispelaajaa jatkaa seurassa
rille pelejä! Luvassa on varmasmuiden joko lopettaessa uransa
ti viihdyttäviä tapahtumia, joistai suunnatessa Oulusta muualle
sa pelirohkeutta ei tule puuttupelaamaan.
maan!

Jeremias Körkkö

★

Naiset uudistuneena
uuteen kauteen

1. Anni Sorakangas,
16-vuotias lukiolainen
Haukiputaalta.
2. Olen pelannut haupassa 11 vuotta, eli aina.
3. Hyvillä ja odottavilla
fiiliksillä kauteen.
4. Oma tavoite on kehittyä pelaajana mahdollisimman paljon.
5. Kotipelejä kannattaa
tulla katsomaan, koska
yleisön tuki on pelaajille tärkeää.

MIESTEN

Eturivi vasemmalta: 1. Katariina Kuivamäki 2. Ronja Mäkivierikko 3. Assi Lieska 4. Venla Tervahauta
5. Pinja Tossavaisen 6. Saana Saukkoriipi 7. Ella Mäki 8. Jasmiina Salo.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Anssi Väisänen 2. Ida Korpi 3. Emma Feodoroff 4. Tuuli Kemppainen 5. Heta
Klasila 6. Isabella Moilanen 7. Netta Kurvinen 8. Anni Tossavainen 9. Mika Hämäläinen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Olivia Muurikainen 2. Saga Hämäläinen 3. Nelli Taipaleenmäki 4. Suvi
Riipinen 5. Neea Taivaloja 6. Sofia Simsek 7. Jenna Jämsä 8. Carita Koskensalo 9. Tuomo Sorakangas.

1. Kerro lyhyesti itsestäsi?
2. Pelivuodet seurassa?
3. Millä mielin kauteen?
4. Tavoitteet omalta
ja joukkueen osalta?
5. Miksi kannattaa
olla kotipelejä katsomassa?

7

Toni ”Tonto” Tuominen
Ikä: 38
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pelaajaura: Haupa, OuTa, Tervarit, HFF.
Odotukset kaudesta 2022:
Lähtään parantaan viime kaudesta tuloksellisesti ja pelillisesti.
Messi vai Ronaldo: Molemmat
kovia pelimiehiä, ehkä kuitenkin Messi, maaginen vasuri ja
peluri.
Pizza vai lohikeitto: Kyllä
kunnon kermainen lohikeitto lätyn voittaa. :)
Motto:Erästä legendaa
lainatakseni: Mennään
eteenpäin.
Terveiset junnuille:
Tulkaahan kesällä kannustaan kentän laidalle
ja nauttimaan paikallisesta
edarifutiksesta!

haupa.fi
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Vuoden joukkue 2021 B-tytöt

B-tytöillä ikimuistoinen kausi
Vastoinkäymisten selättäminen johdattaa usein
hyvään tulokseen, niin
tälläkin kertaa. HauPa
T18 joukkueen starttiin
vuoden 2020 syksyllä sisältyi useita haasteita.
Tavoitteet päästiin kuitenkin asettamaan marraskuun alussa joukkueen voimin ja siitä käynnistyi ennätyspitkä, reilun kalenterivuoden mittainen, taistelu kohti
unelmia.

Syksyn ja talven aikana HauPa T20102011 joukkueen harjoituksissa sekä peleissä on ollut hyvä
tempo ja tekemisen
meininki. Harjoitusaktiivisuus on ollut erinomainen ja joukkueeseen on liittynyt useita
uusia pelaajia.

Alkupotku

haupa.fi

★

21

0

VUO

lieron ollessa 14-3.
seen. Pari harjoitusN JOUK
Kesän harjoitteluspeliä SM-sarjaan
E
D
sa pääpaino oli
valmistautuvia
edelleen hyökjoukkueita vaskäyspelaamisen
taan päättyi
ja erikoistilanteiyhden maalin
den kehittämierolla tappiU
sesssä. Matka kohti
oihin. Tämäkin
D ELL A 2
unelmaa oli hyvässä
antoi viitettä siivauhdissa.
tä että talvella on
tehty oikeita asioita.
Maalivahtitilanne oli oikeasSyyskierroksella
taan ainoa ongelma kauteen
mitattiin tasoa
valmistautuessa, valmentatosissaan
jat ja huoltajat saivatkin palSyyskierrokselle oli hienoa
jon mustelmia talvikauden
lähteä, olihan seuran sisällä
harjoituksissa jäädessään vätehtävän yhteistyön ansioslillä pallon tielle ”maalivahta myös 06-ikäluokalle saatu
tina” toimiessaan. Onneksi
paikka samaan sarjaan. Palsarjan alkuun saatiin asiaa jo
loliiton sääntöjen puitteissa
parempaan järjestykseen ja
joukkueeseen löytyi tolppien
teihtiin joukkueiden kokoonväliin vartijat.
panoihin pieniä muutoksia.
Tällä saatiin turvattua kaikille pelaajille reilusti peliaikaa
T18 Ykkönen kevätsyksyn peleihin. Historiallinen
kierros lämmittelynä
T18 Ykkösen paikallispeli oli
tulevaan
merkattu ohjelmaan lokakuun
Palloliitto muutti kevätkierpuoliväliin. Sitä odotellessa oli
roksen sarjajärjestelmää niin
kuitenkin paljon töitä edessä.
että pelasimme T18 Ykkösen
Syksy tulisi olemaan ennätykPohjoislohkon Kokkola-Oulusellisen pitkä, viimeinen peli
Rovaniemi akselilla. Kevätkalenterissa oli 24.10.
kierroksella panoksena oli alSyyskierros käynnistyi malkupisteet syksyn sarjaan. Sarlikkaasti. Vastustajia ei juujakausi alkoi tasapelillä ONS2
ri paikoille päästetty ja oma
joukkuetta vastaan. Seuraamonipuolinen hyökkäyspevat pelit sujuivat voittoisasli parantui peli peliltä. Syysti ja hyökkäyspelissäkin alkoi
kuun puolivälissä oli koko
näkyä monimuotoisuutta.
sarjan kannalta tärkeä peli
Murtautumiset maalintekoVaasassa FC Sportia vastaan.
tilanteeseen onnistuivat lai70 minuutin ajan peliä haltojen ja keskustan kautta lulittiin mutta kotijoukkue oli
pauksia herättävästi. Kevätvastahyökkäyksiensä ansioskierros meni tappioitta maata 3-1 johtoasemassa. Jouk-

E
KU

Talven harjoittelu sujui lähes tulkoon normaalirytmissä pitkistä rajoitustoimista
huolimatta. Kilpajoukkue statuksella saimme harjoitella
hyvissä olosuhteissa läpi talven, välillä pienryhmissä, toisinaan taas koko joukkueen
voimin. Omatoiminen harjoittelu sujui myöskin mallikkaasti. Jo ensimmäisistä
harjoituspeleistä oli nähtävissä, että joukkueen tekeminen puolustuspelaamisen
suhteen oli täynnä tahtoa.
Vastustajat pidettiin loitolla
maalitilanteista yhteisvoimin.
Harjoittelua pystyttiin jo hyvissä ajoin ennen sarjan alkua
suuntaamaan fysiikkapuolen
kehittämiseen ja hyökkäyspelin osa-alueiden parantami-

B-tytöt tuulettaa kotikentällään Länsituulessa 7-0 päättyneen ottelun voittoa SeMiä vastaan
ja sarjavoiton varmistumista 3.10.2021.

A
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Työn täyteinen talvi
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Juniorijoukkueiden kauden kuulumisia

HauPa T2010-2011

Lähtö kauteen sisälsi paljon
huolia Covidin rikkoman edellisen kauden sekä joukkueen
pelaajamäärän suhteen. Oululaisen OBC:n lopetettua toiminnot, saimme 7 uutta pelaajaa seuraamme. Joukkueen vahvuus oli noin 20 pelaajaa kauden alussa. Yhteistyö oman 06-ikäluokan kanssa oli jo aloitettu aiemmin ja
sen jatkaminen oli itsestäänselvyys. Avauspalaverissa oli
aistittavissa innokkuutta ja
yhdessä joukkue asetti ryhmätöinä tavoitteen päästä
vuoden 2021 syksyn SM-karsintaan. Tavoite oli kova, mutta yhdessä työtä tekemällä
saavutettavissa. Yhtenäisyyden täytyisi olla läsnä joukkueen toiminnoissa. Lisäksi tärkeä tavoite joukkueen toiminnassa oli yksilöiden kehittäminen Naisten Edustusjoukkueeseen ja muihin ylempiin
valtakunnan sarjoihin.

Haukiputaan Pallo ry

kue osoitti voimavarojaan,
tullen rinnalle ja lopussa
ohikin. ”90-minuuttia aikaa
tehdä oikeita asioita”-tuotti tulosta. Kopissa kuulosti
olevan isosti tunnelmaa ottelun jälkeen, kotiinlähtökin
kesti tunnin verran. Oikeastaan tuo peli kuvasti kokonaisuudessaan koko kautta.
Vaikeuksia on matkan varrella, mutta kaikesta selvitään
omaan tekemiseen luottamalla. Vaasan reissun jälkeen tulleet 4 peliä joukkue
suoritti rutiininomaisesti.
Sarjavoiton ratkaiseva peli oli Länsituulessa lokakuun
puolessa välissä omia harjoituskavereita vastaan. Räntää ja vettä vihmoi kentällä
urakalla ja pelistä muodostui
jännittävä kamppailu seurattavaksi muutamalle paikalle
uskaltautuneelle katsojalle.
Pelistä jäi varmasti hyvä fiilis
kaikille osallistujille, tekeminen oli hyvää kummallakin
joukkueella ja tuloskin tasainen kamppailun tauottua.

Tavoite saavutettu,
unelma edessä
Tämän jälkeen alkoi kahden
viikon tiukka valmistautuminen SM-sarjan alkukarsintaan. Viimeinen sarjapeli oli
ONS2 vastaan. Asenne oli
kunnossa ja sarjavoitto kruunattiin 6-1 voitolla. Yksi tasuri
ja loput ottelut voittoja, parannettavaa ei jäänyt. Sitten
alkoikin odotus Palloliiton arvonnoista. Tulisiko vastaan

T18 Ykkösen toisten lohkojen
voittaja vaiko SM-sarjassa sijalle 10. Jäänyt ONS. Monellekaan alueella toimivalle ei
yllätyksenä arvontatulos tullut. PaRi vs HJS oli toinen pari, ONS vs HauPa toinen. Viikko aikaa valmistautua olemaan parhaimmillaan tuttua
vastustajaa vastaan. Tavoite
saavutettu, unelmaan oli 90
minuuttia matkaa. ONS oli
kuitenkin karsintaottelussa
erittäin vahva. Joukkueemme pysyi hyvin suunnitelmassa. Muutama maalipaikkakin
pystyttiin omalla tekemisellä
luomaan. Tulos ei kuitenkaan
jättänyt jossiteltavaa, 0-5 taululle erikoistilannepelaamisella ja suunta kohti kauden
päättäjäisiä.

Tilinpäätös
Joukkue taustoineen teki kuitenkin kaudesta ikimuistoisen. Tavoite toteutui, unelmat
jäivät elämään. Vaikka kausi
olikin rikkonainen pandemian vuoksi, pystyi joukkue tekemään kausisuunnitelman
mukaiset toimet kokonaisuudessaan. Naisten edustusjoukkueessa sai muutama pelaaja
käydä kokemassa kovempaa
harjoitusympäristöä ja peliaikaakin valtakunnan toiseksi
kovimmassa sarjassa tuli monelle T18 joukkueen pelaajalle. Joukkueen tekeminen otti
isoja harppauksia kauden aikana. Yksilöt kehittyivät ja neljä HauPan T18 ikäluokan pelaajaa siirtyivät uudelle kaudelle ONS T18 SM-sarjajoukkueen mukaan. Kaksi pelaajaa puolestaan muutti Jyväskylään ja jatkavat pelaamista
JyPK riveissä.

Matka jatkuu
eteenpäin
Kaudella 2022 HauPan riveissä on kuitenkin ennätysmäärä B ikäisiä pelaajia siirroista
huolimatta. Toisaalta Naisten
edustusjoukkueesta ei moni pelaaja pelaamista jatkanut. Uudet haasteet ovat siis
edessä kun T18 Ykkönen ja
Naisten Kakkonen pitäisi pystyä pelaamaan melkolailla samalla nuorella ryhmällä. Tavoitteet näihin on vielä pelaajilla asettamatta, mutta haasteet on tehty voitettaviksi.

Innolla tulevaan kesään!

Tulevalla kaudella luvassa
on pitkän matkan turnauksia, joita ei liiemmälti ole
päästy tekemään. Kaukaisimmat turnausreissut pelaajisto on tehnyt aiemmin
Piteåån ja Seinäjoelle.
Kesäkauteen valmistau-

tuminen alkaa Pääsiäisturnauksella Tampereella,
jossa järjestävänä seurana on Ilves. Tähän turnaukseen joukkue osallistuu
T2010-sarjaan.
Kaudella tullaan pelaamaan alueellisia sarjoja ja lisäksi lähialueen turnauksissa kuljetaan ahkerasti. Myös
seurayhteisön kautta mahdollistuu osallistuminen
Junnuliigaan, sekä ikäluokkien omille yhteisleireille.
Yksi kesän kohokohdista on koko seuraa liikuttava KesäPudas, jolloin niin
pelaajat, kuin vanhemmat
pääsevät yhdessä nauttimaan jalkapallon huumaa

paikallisesti. KesäPudas
järjestetään tänä vuonna
7. kerran. Turnaus yhdistää koko HauPa-perhettä
ja mahdollistaa tuttujen ja
sukulaisten pääsyn kannustamaan lähikentän laidalle.
Pitkän odotuksen jälkeen
kesälle on luvassa mahtavia turnausreissuja. Ehkä odotetuimpana Ahvenanmaan turnaus, Ålandia
Cup, jossa luvassa ikimuistoinen turnausmatka. Tämä kyseinen turnaus on
jouduttu perumaan kahtena viimeisenä vuotena koronan vuoksi, joten tätä on
odotettu jo vuosia. Matkustamme junalla Turkuun,

josta laivalla Ahvenanmaalle. Osalle pelaajista
jo matkan alku tarjoaa uusia elämyksiä, kun he pääsevät ensimmäistä kertaa
junaan, sekä laivaan. Kansainvälisessä turnauksessa
päästään kohtaamaan täysin uusia vastustajia.
Positiiviseen joukkoomme ovat tervetulleita uudet pelaajat, olipa kokemusta futiksesta tai ei, jokainen otetaan vastaan ja
jokaiselle pystytään tarjoamaan joukkueen sisällä
tason mukaista toimintaa.
Tervetuloa!
Jari Nokela
valmentaja

HauPa P2012

”Tosissaan, mutta ei vakavasti”
HauPa-P12 joukkueen poikamäärä kasvoi edellisenä syksynä lähes puolella ja
samalla kasvoi myös
toimihenkilöiden määrä samassa suhteessa.
Tällä hetkellä kyseisen
ikäluokan valmentajien ja toimihenkilöiden
määrä käy jo toistakymmentä, mikä näkyy erittäin positiivisesti joukkueen aktiivisuudessa pelitapahtumien ja -reissujen suhteen. Turnauskalenteri
onkin lyöty lukkoon jo
hyvissä ajoin vuoden
2021 loppupuolella.
Läpi talvikauden joukkue
on osallistunut eri talviliigoihin ja sarjoihin ja vauhti kiihtyy kesää kohti. Turnauskalenterissa on reissuja muun muassa Vaasaan, Leppävirralle, Tampereelle sekä pääkaupun-

SIMO KIVARI

HauPan P12 tositoimissa ORA-areenalla.
kiseudulle asti. P12 isännöi
myös vappuna kahdella
tasolla pelattavaa järjestyksessään ensimmäistä
Avant Cup- nimellä kulkevaa turnausta Oulussa, mihin mukaan on ilmoittautunut joukkueita etelästä
asti. Junnuliigaan ja piirisarjaan mennään myös
tottakai!
HauPa P12 joukkueen
pelaajamäärä on tällä
hetkellä vahvuudeltaan
55 poikaa, mikä mahdollistaa harrastamisen

usealla eri tasolla pojan
omasta sen hetkisen taito- ja motivaatiotason
mukaan. Vastaavasti suuri
määrä valmentajia ja toimihenkilöitä mahdollistaa
kaikille pojille tapahtumia lähellä ja kauempana.
HauPa P12 on perustellusti tällä hetkellä pohjoisen junnufutiksen suunnannäyttäjä kaikilla mittareilla mitattuna!
Joukkueeseen on hyvin hoidettujen puitteiden
ansiosta tulijoita, mutta

ei lähtijöitä. Tämä kertoo
osaltaan siitä, että ilmapiiri
ja tekemisen taso on erinomaista. Päävalmentaja
Hannu Paasovaara laittaakin keiloja hymyissä suin
nurmelle hyvissä ajoin ennen treenien alkua, ettei
tehokasta harjoitusaikaa
valu hukkaan ja kaikki pojat saavat treenata hikeen
asti. Myös pelaajien vanhemmista löytyy aktiivisia
henkilöitä muun muassa
pelien kuvaamiseen, taaten, että vanhemmat kotona pääsevät nauttimaan
pelien fiiliksestä ruudun
välityksellä.
Kausi 2021-22 on siis
hyvässä vauhdissa ja tekemistä riittää kaikille toimijoille. Hurtti huumori ja
positiivinen asenne kantaa
pitkälle, jokaisen tehdessä
oman osuutensa.
Ville Rutanen
apuvalmentaja

Tuomo Sorakangas

haupa.fi
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Kauden 2021
päättäjäisissä palkitut
Jesse Ruuskanen
Vuoden joukkuepelaaja:
Eerikki Hautajärvi
Vuoden pelaaja: Sumu Taskila

Osallistujamitalit:
P15, P14, P13 sekä T14, T13-12

POJAT -08
Vuoden kehittynein:
Tuukka Tamminen
Vuoden joukkuepelaaja:
Topi Rauhala
Vuoden pelaaja: Vertti Markus

B-TYTÖT
Vuoden kehittynein:
Anni Sorakangas
Vuoden joukkuepelaaja:
Viivi Heikkilä
Vuoden pelaaja: Aada Oja

TYTÖT -07
Vuoden kehittynein:
Henni Sorakangas
Vuoden joukkuepelaaja:
Ella Ahola
Vuoden pelaaja: Lilli Ervasti

U17 FUTSAL
Vuoden kehittynein: Sampo Kanste
Vuoden joukkuepelaaja:
Panu Utriainen
Vuoden pelaaja: Otto Mäntylä

TYTÖT -11
Vuoden kehittynein:
Laura Paukkeri
Vuoden joukkuepelaaja:
Vilma Appel
Vuoden pelaaja: Maiju Sorakangas
POJAT -11
Vuoden kehittynein:
Kalle Hiltunen
Vuoden joukkuepelaaja:
Joonas Verronen
Vuoden pelaaja: Anton Moilanen
TYTÖT -10
Vuoden kehittynein: Anni Kamutta
Vuoden joukkuepelaaja:
Emmi Kukkonen
Vuoden pelaaja: Jonna Haipus
POJAT -10
Vuoden kehittynein:
Jooa Leinonen
Vuoden joukkuepelaaja: Eeli Käyrä
Vuoden pelaaja:
Veeti-Emil Holmqvist
POJAT -09
Vuoden kehittynein:

POJAT -07
Vuoden kehittynein: Nooa Hirvelä
Vuoden joukkuepelaaja:
Ossi Vierimaa
Vuoden pelaaja: Peter Kordas
TYTÖT -06
Vuoden kehittynein:
Nelli Taipaleenmäki
Vuoden joukkuepelaaja: Isabella
Moilanen
Vuoden pelaaja: Sofia Simsek

U
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POJAT -12
Vuoden kehittynein:
Hugo Ruotanen
Vuoden joukkuepelaaja:
Elias Oikarinen
Vuoden pelaaja: Niila Haapsaari

TYTÖT -08-09
Vuoden kehittynein:
Tuuli Tervonen
Vuoden joukkuepelaaja:
Miona Selkälä
Vuoden pelaaja: Janette Nissema

LKITUT
PA

★ ★ ★

Vuoden Haupa-perhe:
Nokelan perhe
Vuoden Haupalainen:
Minna Sarvela
Vuoden valmentaja:
Jouko Mustonen
Vuoden tyttöpelaaja:
Emilia Oksanen
Vuoden poikapelaaja:
Panu Utriainen
Vuoden joukkue: B-tytöt

D ELLA 20

P19 FUTSAL
Vuoden kehittynein:
Ilmari Vallström
Vuoden joukkuepelaaja:
Antti Wiik
Vuoden pelaaja: Mikko Mämmilä

Haukiputaan Pallo ry

NAISET 2
Vuoden kehittynein:
Saana Tossavainen
Vuoden joukkuepelaaja:
Johanna Lyytinen
Vuoden pelaaja: Petra Koivunen

B-POJAT
Vuoden kehittynein:
Viljami Pennanen
Vuoden joukkuepelaaja:
Sampo Kanste
Vuoden pelaaja: Otto Mäntylä

MIEHET EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Jeremias Körkkö
Vuoden joukkuepelaaja:
Iiro Vandell
Vuoden pelaaja: Juuso Pernu
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HauPan
Perhefutis
HauPan Perhefutis on suunnattu 2-5
vuotiaille tytöille ja
pojille oman aikuisen kanssa.
Perhefutis on lapsen ja
vanhemman yhteinen
harrastus, jossa nautitaan
liikunnasta monipuolisesti ja turvallisesti ilman
suorituspaineita. Toiminta on yhteistä oppimista
ja oivaltamista kiireettömässä ilmapiirissä.
Lapselle toiminta tarjoaa aikuisen jakamattoman huomion. Vanhemmalle Perhefutis on mahdollisuus rentoutua arjen
kiireen keskellä yhteisen
tekemisen parissa.
haupa.fi/tapahtumat/
perhefutis

haupa.fi

NAISET EDUSTUS
Vuoden kehittynein: Assi Lieska
Vuoden joukkuepelaaja:
Vilma Kummala
Vuoden pelaaja: Emilia Oksanen

POJAT -06
Vuoden kehittynein: Auku Laitinen
Vuoden joukkuepelaaja:
Elias Välipakka
Vuoden pelaaja: Panu Utriainen

SEURALEHTI

TAPATURMAPÄIVYSTYS
Ortopedimme päivystävät:
ma-pe 8-20 • la-su ja pyhäpäivinä 11-17
Myös ilman ajanvarausta.

MIKA KARPPINEN

KANNATTAJAJÄSENEKSI
HAUPAAN
Nyt voit liittyä HauPaan kannattaja
jäseniksi tai kannattajayhteisöjäseniksi.
Näin liityt mukaan:
Kannattajajäsenyys: Maksu seuran tukitilille, viitteeksi nimi ja kannattajajäsen 2022. Kannattajajäsenen maksu on 50€.
Kannattajayhteisöjäsen: Maksu seuran tukitilille.
Maksuna haluamansa rahasumma ja viitteeksi yhteisön nimi.
Seura on perustanut toimintansa tueksi ja kehittämiseksi kaksi rahastoa, joiden käyttöperiaatteet on
määritelty rahastojen säännöissä. Rahastoista toisella voidaan tulevaisuudessa tukea mm. vähävaraisten lasten harrastamista, uusien aloittavien erityisryhmien toimintaa. Toinen rahasto on tarkoitettu harjoitusolosuhteiden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä 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

aan Pallo
put
i
k
u
a
H

Pihlajalinna Hiironen, Kiilakivenkuja 1, Oulu
AJANVARAUS pihlajalinna.fi
Satapäinen seuraväki kokoontui 31.10.2021 HauPa-halliin kauden päätöstilaisuuteen. Tilaisuudessa
palkittiin kauden aikana ansioituneita pelaajia ja joukkueiden taustoja.

haupa.fi

haupa.fi
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FUTSAL

Menestystä futsalissa
Suomen toiseksi paras P19 sarjassa, pronssiottelu T18 sarjassa, lohkovoitto ja nousukarsinta miesten Ykköseen sekä useampi maajoukkuepaikka nuorissa sekä syksyllä FC Kemiin siirtyneen Taneli Kohosen
nimeäminen miesten maajoukkuerinkiin ovat osoitus vahvasta futsaltoiminnasta HauPassa. Junioreita on kasvamassa lajin pariin P17 Futsal Liigan ja aluesarjojen myötä niin pojissa kuin tytöissä.

Yhteistyöterveiset Futsal-liigasta
Tervehdys ja onnittelut hopeamitalista
U19 SM- kisoissa. Myös Kakkosen lohkovoitto ja eteneminen nousukarsintoihin kertonee erinomaisesta juniorityöstä, jota seurassanne
tehdään.
C Kemissä aloitimme 3 vuotta
sitten projektin, jonka tarkoituksena oli kyetä voittamaan
Suomen mestaruus Futsalliigassa ja päästä kokeilemaan pelaajiemme kykyjä Euroopan kovimpia joukkueita vastaan. Nyt olemme
voittaneet runkosarjan kaksi kertaa
peräkkäin ja viime kaudella saavutimme hopeamitalin, joka toivottavasti kirkastuu kultaiseksi tälle kaudelle. Näiden isojen askelten ottaminen ei meille pienenä seurana olisi
ollut mahdollista ilman hyviä kontakteja ulkomaille ja kotimaahan. Ulkomailta löysimme ammattilaiset joukkueeseemme, jotka kehittävät omia
kasvattejamme ja yhteistyöllä löysimme seuran, joka kykenee kasvattamaan pelaajia pienillä resursseilla
aina Euroopan huipulle. Sellainen yhteistyöseura löytyi Haukiputaalta.

Kasvattajaseuralla
tärkeä rooli
Mikään yhteistyö ei kuitenkaan toimi
ilman hyviä ihmissuhteita, vaikka tarpeet kohtaisivat. HauPa ei ole pelkästään hyvien junioreiden kasvattiseura, vaan myös johdonmukaisen seuratyön tyyssija. Ilman hyvää seurajohtamista ei seurasta voi nousta systemaattisesti useampia junioreita menestykseen. Taneli Kohonen, Santeri
Kohonen, Henri Seppälä, Tatu Tallavaara ja Toni Kaikkonen ovat hyviä
esimerkkejä tästä johdonmukaisesta työstä, jota seura on junioreiden
eteen tehnyt. Täytynee muistaa, että
harvoin kasvattiseura kykenee yksin
rakentamaan ehjää pelaajapolkua aina Suomen huipulle asti, joten oikeilla valinnoilla yhteistyössä takaavat oi-

haupa.fi

keanlaisen ympäristön kehittää pelaajia ja samalla
tukea oman seuran tavoitteita työnsä kehittämisessä.

Palloliiton
kehitystyön
merkitys
Sovi ei unohtaa myöskään seurojemme yhteistyön
vanavedessä kulkevaa Palloliiton
kehitystyötä, jota molemmat seurat
edustavat. Palloliiton futsalin aluevalmennuksesta vastaa HauPan Jani
Paananen ja moni seurojemme pelaajista on löytänyt tätä kautta itsensä myös nuorten ja miesten futsalmaajoukkueista. Toivottavasti tähän
aluevalmennukseen saadaan lisäpanostusta Palloliiton suunnalta, sillä
vähäisetkin panostuksen siemenet
ovat poikineet pohjoisesta poikkeuksellisen monta maajoukkuepelaajaa,
eikä tälle kehitykselle näytä olevan
loppua, sillä niin selkeät ovat molempien seurojen kehityssuunnat niin juniorityössä kuin edustusjoukkueiden
osalta, unohtamatta jo nostamaani
yhteistyön merkitystä.
Allekirjoittanut on saanut myös
mahdollisuuden toimia Palloliiton
futsal-strategiaryhmässä, jonka tehtävänä on vaikuttaa futsalin kehitystyöhön nyt ja tulevaisuudessa. Ja
täytynee kehaista toista pohjoisen
poikaa, Hannu Tihistä, joka antoi
loistavan työpanoksen futsalin seuraavan 4 vuoden strategialle. Meillä pohjoisessa on voimaa, mutta
tarvitsemme hyvää yhteistyötä sen
valjastamiseksi pelaajiemme eduksi ja tähän seurojemme välinen yhteistyö on ollut oiva esimerkki.
Isot kiitokset kaikille haupalaisille menestyksekkäästä yhteistyöstä
ja erityiskiitokset johdonmukaisesti
seuraa ja pelaajien etua kehittävälle puheenjohtaja Markku Kohoselle, jonka olemus, sitoutuminen ja
kokemus huokuu haupalaisuutta ja
seurajohtajuutta, jota suomalainen
seuratyö kaipaa.
Yhteistyöterveisin
Kalle Huusko, FC Kemi

HauPassa sekä FC Kemissä kaudella pelanneet futsalistat saivat vastuuta myös
U19 maajoukkueessa. Taneli Kohonen (vas.) toimi maajoukkueen kapteenina Janakkalassa pelatuissa UEFA U19 EM karsinnoissa. Henri Seppälä (kesk.)
oli niin ikään maajoukkueen kantavia voimia. Majun valmennusringissä toimi
HauPan miesten ja P19 -joukkueiden valmennuksesta vastannut Jani Paananen
(oik.). Joukkueeseen oli nimettynä paikanpäällä myös Otto Mäntylä. Voittoisat
pelit Bosnia-Herzegovinasta ja Kazakstanista eivät riittäneet lopputurnauspaikkaan Puolan ollessa kolmannessa karsintapelissä vahvempi.

HauPan P19 Futsal yhdisti voimansa myös junioreissa FC Kemin kanssa.
Tuloksena oli C-lohkon voiton myötä SM lopputurnauspaikka.
Pirkkalassa 26.-27.3.2022 pelatussa lopputurnauksessa välieräpelissä kaatui
PJK. Loppuottelussa YIlves oli kuitenkin vahvempi ja HauPa/FC Kemi YJ:llä oli
kotiin tuomisena SM hopeaa. Finaalin jälkeiset ilmeet kertovat pettymyksestä.
Nuorella joukkueella on kuitenkin vielä sanansa sanottavana Suomi-futsalin
kentillä.
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STRATEGIA 2022-2026
Haukiputaan Pallo ry:n strategiakausi vuosille 2017-2022 tulee päätökseen. Nyt tehty strategia 20222026 määrittää seuran toiminnan
päälinjat niin urheilutoiminnassa,
johtamisessa kuin viestinnässä.
HauPa on kansallisessa mittapuussa
tyypillinen keskisuuri seura, jossa rekisteröityjä pelaajia on lähes 700 ja jäsenistöä vajaat 2000. Seura on Suomen
Palloliiton Laatujärjestelmässä tasolla 3
toiminnallisesti ja saanut Suomen Olympiakomitean Tähtiseura -statuksen kategoriassa “lapset ja nuoret”.
Seura on toiminut edelläkävijänä olosuhteiden kehittämisessä Oulun seudulla vuosituhannen vaihteessa rakentamalla oman hallin ja sen viereen ministadionin. Uuden jalkapallohallin rakentaminen on ollut suunnitteilla vuodesta
2015 alkaen. Päämääränä on lämmitettävän tekonurmikentän ja hallin saaminen pohjois-Ouluun.
Henkilöstörakennetta on kehitetty painottaen urheilullista ja valmennuksellista osaamista. Henkilöstö- ja operatiivisen
hallinnon sekä taloushallinnon työt tuotetaan osittain ostopalveluna ja osa johtokunnan työjärjestystoimenpitein.
PELAAJAPOLKU VAUVASTA VAARIIN
Jalkapallotoiminta rakentuu KeltaVihretie -pelaajapolun ajatukseen. Siinä on
kuvattuna päiväkoti-ikäisten lasten pallokouluista alkaen pelaajaan mahdollisuudet edetä joko seuran edustusjoukkueeseen tai seurayhteistyön kautta
ylempien sarjojen juniorijoukkueisiin ja
edustusjoukkueisiin.
Pelaajista suurin osa on junioripelaajia. Toiminnan resurssoinnin painopiste
on lasten ja nuorten valmentamisessa.
Seuralla on seurayhteistyösopimukset
Oulun seudun seurojen kanssa sekä tyttö- että poikapuolelle. Yhteistyössä saavutetaan etuja pelaajapolkujen rakentamisessa, valmennuksessa, koulutuksessa, testaamisessa ja olosuhteissa.
Seura tarjoaa toimintaa 2-vuotiaista
lähtien Perhefutiksessa. Tytöille on oma
Play Makers -pallokoulu. Päiväkotiturnaus viskareille ja eskareille pelataan HauPa-hallissa. Prinsessa- ja Batman pallokoulut ovat 6 -vuotiaille ja sitä nuoremmille. Näistä tyhmistä muodostuu syksyyn mennessä uudet ikäkausijoukkueet.
Seuran kasvateista nousee valmennukseen ja tuomarointiin nuoria henkilöitä.
MIESTEN JA NAISTEN EDUSTUSJA KAKKOSJOUKKUEET
HauPalainen jalkapallo perustuu aikuis-

ten toiminnassa omaan kasvatustyöhön
jatkossakin. Seura tarjoaa edustusjoukkueiden kautta mahdollisuuden tavoitteelliseen harjoitteluun ja pelaamiseen.
Kakkosjoukkueiden toimintaympäristö
on harrastepohjaista toimien samalla
kehittyville junioripelaajille porttina aikuismaailman peleihin.
HARRASTEJALKAPALLO
Seurassa toimii harrasteryhmät: Rauhat
naisille ja Reinot miehille. Lisäksi on erityisryhmien jalkapalloa, sekä harrasteryhmä Hupi-futis 10-15 vuotiaille pojille.
Harrastetoimintaa pyritään lisäämään
mm. kävelyjalkapalloon.
HauPa on edelleen aktiivinen toimija
Oulun kaupungin ja Iin kunnan suuntaan
sekä päiväkoti- että kouluympäristössä.
FUTSAL
Futsal on nostettu tasavertaiseen asemaan jalkapallon kanssa, kuten Palloliiton strategiassakin. Seura on pelaajamäärältään Palloliiton Pohjois-Suomen
Alueen suurimpia. Futsalissa tehdään
määrätietoista valmennustyötä ja koulutetaan futsalvalmentajia yhteistyössä
Palloliiton kanssa. Toiminta tuottaa pelaajia nuorten maajoukkueeseen sekä
Futsal Liigaan. Seuran kasvateista nousee myös valmennukseen nuoria henkilöitä.
MISSIO
Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia erityisesti jalkapalloilun ja
futsalin harrastusta. Tavoitteena on jäsenistön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin kehittäminen:
Tämä tarkoittaa käytännössä, että
seuran tehtävä on tarjota pelaajille, valmentajille ja muille toimijoille tavoitteellinen ja kehittävä ympäristö, jossa kilpailla ja harrastaa sekä edistyä omien tavoitteiden ja edellytysten mukaisesti.
Nämä kaksi kuvausta perustehtävästämme eivät milloinkaan voi olla ristiriidassa toistensa kanssa.
VISIO
HauPa on Pohjois-Suomen parhaita jalkapallo- ja futsal-seuroja ja tuottaa
säännöllisesti pelaajia, valmentajia, tuomareita sekä joukkueita kansalliselle
huipputasolle. HauPa:lla on vahva kannattajakunta ja taustayhteisö.
Haukiputaan Pallo tarjoaa kilpatoimintaa, aikuisten ja juniori-ikäisten harrastejalkapalloa ja jalkapallokoulu-toimintaa.
HauPalla on hyvin hoidettu talous, ja
seuran ydintoiminta toteutetaan koulutettujen ohjaajien ja valmentajien toi-

mesta laadukkaasti joka ikätasolla. Tämä luo pohjan ja edellytykset HauPan
edustusjoukkueiden menestykselle. Tavoitteenamme on Pohjois-Oululaisena
jalkapallon ja futsalin erikoisseurana olla Pohjois-Suomen merkittävimpien jalkapallo- ja futsaltoimijoiden joukossa.
Pyrkimyksenämme on saada tulevaisuudessa pelaajiamme enemmän aluejoukkuetasolle muun muassa laadukkaan valmentamisen ja tasoryhmien
luomisen avulla. Tavoitteeseen päästään oman toiminnan lisäksi hyvässä
seurayhteistyössä.
Seuran toiminta perustuu yhteisesti
sovittuihin pelisääntöihin.
ARVOT
Arvot kertovat, mitkä asiat ovat seurassamme tärkeitä ja ohjaavat toimintaan
vaikuttavia valintojamme.
Yhteisöllisyys sisältää kumppanuuden,
sitoutuneisuuden ja välittämisen, sekä
Haupalaisuuden käsitteen.
Peli-ilon ja liikkumisen riemun korostaminen on kaiken harrastus- ja kilpatoimintamme lähtökohta.
Tavoitteellisuus näkyy toiminnan laadun kehittämisenä, jatkuvana panostamisena koulutuksiin, tasoryhmien perustamisena ja miesten/naisten edustusjoukkueiden laadukkaan tekemisen ylläpitona sekä liiton sarjojen sarjapaikkojen vakiinnuttamisena.
HauPalaisuus: Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva pyrkii hyvässä hengessä kehittämään seuraa ja toimii sen
tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Aktiivinen osallistuminen seuran
päätöksentekoon ja rakentavien kehittämisehdotusten tekeminen toiminnan
edelleen kehittämiseksi on paras tapa
vaikuttaa HauPan toimintaan.

Viestinnän tavoitteet
Seuran viestinnän tavoitteena
on kertoa seuran toiminnasta ja
elinvoimaisuudesta. Viestinnällä vahvistetaan yhdessä aikaansaadun toiminnan tasokkuutta,
vapaaehtoisten joukkoon kuulumista, yhteisöllisyyttä ja mahdollisuutta vaikuttaa. Seuraviestintä on osa seuran toimintaa ja
sen johtamista, toimintaan vaikuttavien asioiden seuraamista ja arviointia sekä tiedon jakamista niille, joille sillä on merkitystä. Laadukas viestintä kertoo
toiminnan avoimuudesta.

STATEGIA 2022-2026

PÄÄTAVOITTEET

HauPan T18 Futsal-joukkue selvisi Tampelleella 19.-20.3.2022 pelattuun
SM-lopputurnaukseen. Tytöt selvittivät itsensä aina välieriin saakka.
Lopputuloksena oli 4. sija.

PROSESSIT

KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT

KEHITYSTOIMENPITEET/MITTARIT

PELAAJIEN
KEHITTÄMINEN
KANSALLISELLE
HUIPULLE ML. MUUT
SEURATOIMIJAT

Helmari/Huuhkaja-polut
Seurayhteistyösopimukset
Laatujärjestelmä

Yksilöiden
valmennus

Pelaajakehitys seurassa ja seurayhteisössä, T3-T4
KeltaVihreä -tien kulku ylös saakka
Valmennussuunnitelmat, -linjat ja -yhteistyö seuran
sisällä ja seurayhteisössä

VALMENNUKSEN
KEHITTÄMINEN KOHTI
AMMATTIVALMENTAJUUTTA

FVS, IVK, UEFA ->

Matalan
kynnyksen
kouluttautuminen

Koulutetut, motivoituneet valmentajat ikäluokissa
Koulutusorganisaatio yhteistyöseurojen kanssa
Valmentajarekryn kustannukset, joukkue/seura

PELAAJAMÄÄRÄN
LISÄÄMINEN

Pallokoulut
Pelaajapolut
Ikäkausijoukkueet

GR-toiminnan
laatu

Seuran veto-ja pitovoimatekijät junnuista edareihin
Laadukkaat pallokoulut
Toimiva pelaajapolku kilpa-haaste-harraste

SEURAN JA SEURAORGANISAATION
KEHITTÄMINEN

PJ/TJ/VP/JP/Johtokunta
Koulutus ja viestintä
Paikallinen toiminta

Rekrytointi

Resurssit suhteutettuna pelaajamäärään/toimintaan
Seuraimagon/brandin nosto, viestinnän
tehostaminen, pysyvät yhteistyökumppanit
Haupalaisuuteen kasvaminen

haupa.fi
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HauPa-hallin
valaistus kokonaan
LED-aikaan
HauPa-hallin valaistuksen uusiminen led-valoihin aloitettiin harjoitushallin osalta v. 2020
yhteistyössä HSO:n kanssa. Alkuvuodesta
2022 vaihdettiin loputkin valaisimet ledeiksi.
Yläkerran toimisto ja kahvio-/kokoustiloissa alkoi ajatuksetkin kirkastumaan, kun kirkkaat ja vähävirtaiset ledit alkoivat loistaa. Myös alakerran pukukoppija saunatilat vaihdettiin energiatehokkaisiin ledeihin
HSO:n ammattitaitoisen henkilöstön toimesta. HSO:n
toimitusjohtaja Juha Sipola kertoo arvostavansa energiatehokasta ajattelua jalkapalloseurassa. Sähkön kulutuksen säästön lisäksi vaikutusta on myös paloturvallisuudelle.

Haukiputaan Pallo ry

Huhtikuu 2022

Huhtikuu 2022

Haukiputaan Pallo ry

HauPa P16

HauPa 2022

SEURALEHTI
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HauPa P15

PÄHKINÄNKUORESSA
• Perustettu vuonna 1993
• Mukana Suomen Palloliiton Laatujärjestelmässä
• Osallistuu Palloliiton Pelaajakehitysseurantaan
Helmari ja Huuhkaja-polkuun
• Suomen Olympiakomitean Tähtiseura,
Lapset ja Nuoret
• Vuoden Urheiluseura 2019, PoPLi
• Mukana Suomen Palloliiton VOK-hankkeessa
(valmennusosaamisen kehittäjä)
• JS Herculeksen osaomistaja
• Oma HauPa-halli + Mini stadion
• Joukkueita 27; kaikki sarjat ja harrastejoukkueet ml.
• Rekisteröidy pelaajat ja toimihenkilöt noin 800,
joista pelaajia 674, valmentajia 71, joukkueiden
toimihenkilöitä 87

• Prinsessa- ja Batman pallokoulut 12 vuotta
• KesäPudas, 7. junioriturnaus
• UEFA/Disney Playmakers yhteistyöseura
Palloliiton Perhefutis -ohjelma
• Toimintaa ohjaa Strategia 2022-2026, Seura
käsikirja, HauPan Valmennuslinja ja KeltaVihreätie (pelaajapolun periaatteet)

haupa.fi

ARVOT: • YHTEISÖLLISYYS • PELI-ILO JA LIIKKUMISEN RIEMU
• TAVOITTEELLISUUS

TERVE SUU + KAUNIS HYMY

Eturivi vasemmalta: 1. Lenni Kreus 2. Heikki Pohjonen 3. Viljo Saari 4. Esko
Tähtinen 5. Patrik Kalvio.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Jyri Sakko 2. Alvari Vallström 3. Jalmari Vallström
4. Eemil Jussinpekka 5. Oskari Kuivas.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Janne Takkinen 2. Jesse Pelkonen 3. Manuel Pirilä
4. Elmo Koskinen 5. Sasu Haapala 6. Elias Kuivamäki 7. Elmeri Junnikkala
8. Olli Pohjonen.

Eturivi vasemmalta: 1. Kaapo Herva 2. Jere Kyyrö 3. Joona Ojala 4. Leo
Haapakangas 5. Mauno Korkeamaa 6. Noel Jussila 7. Niklas Blomberg
8. Daniel Kordas.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Aleksi Riekki 2. Eemi Saukkoriipi 3. Juuso Märsy
4. Eero Heikkinen 5. Aatu Juutinen 6. Luca Marttila 7. Luka Merinen
8. Niklas Kuivamäki.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Jimi Veteläinen 2. Valtteri Liimatainen 3. Leo
Järvenpää 4. Heimo Sassali 5. Amos Valtanen 6. Alvin Turunen 7. Niilo
Veteläinen.
Valmentajat vasemmalla: 1. Tuomas Ojala 2. Jarno Turunen.
Valmentajat oikealla: 1. Mika Kyyrö 2. Heikki Jussila 3. Tapio Veteläinen.

HauPa T1415

HauPa P14

Eturivi vasemmalta: 1. Adella Suomela 2. Inna Hämäläinen 3. Emilia Kaakinen
4. Minja Haipus 5. Viola Vanninen 6. Amanda Halonen.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Vivian Takalo 2. Emilia Jussinpekka 3. Enna Vihelä
4. Minja Sakko 5. Aurora Halonen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Petra Körkkö 2. Aada Oksanen 3. Viivi Siekkinen
4. Mila Talvensaari 5. Taimi Aalto 6. Alina Latvalehto 7. Saana Hämäläinen
8. Kerttu Remsu 9. Esa Aalto.

Eturivi vasemmalta: 1. Jimi Säävälä 2. Leevi Mäkivierikko 3. Onni Poijula 4.
Oula Isola 5. Jonni Lohela.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Aarni Kaisto 2. Maximilien Haidamous 3. Petri
Holopainen 4. Niilo Järvenpää 5. Tomas Paasovaara 6. Samuel Torvinen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Irina Impola 2. Jasper Kaiponen 3. Valtteri
Hoikkala 4. Eino Kamutta 5. Tatu Korpikannel 6. Onni Vilppola 7. Elias
Piirainen 8. Janne Passinen 9. Antti Kamutta.

Varaa aika osoitteesta www.haukiputaanhammas.fi
HAUKIPUTAAN HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS
Kirkkotie 4, Haukipudas
puh. 08 547 2972
haukiputaanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

HauPa naiset 2

V IILE N N YS TÄ PE L A A JILLE!

Eturivi vasemmalta: 1. Emili Alitalo 2. Ella Keränen 3. Tiia Siipola 4. Petra
Körkkö 5. Olivia Soukka.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Hannu Haapakoski 2. Helmi Alitalo 3. Aada
Oksanen 4. Johanna Lyytinen 5. Kia Höglund 6. Tanja Manerus.

haupa.fi

KO T IM A ISE T L A A D U K K A AT
K A IH T IME T JA M U U T
AU R IN G O NSU OJAT SEK Ä
T ER A SSILLE E T TÄ
SISÄT ILO IHIN .

Pyydä tarjous kotisi
auringonsuojista.
Oulun Kaihdinpalvelu
Asemakatu 4, 90100 Oulu
p. 044 767 0700
www.oulunkaihdinpalvelu.fi
info@oulunkaihdinpalvelu.fi

haupa.fi
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HauPa P13

Eturivi vasemmalta: 1. Justus Peteri 2. Hugo Niva 3. Eino Takkinen 4. Akseli
Hytönen 5. Anton Mäkitalo 6. Kaarlo Moilanen 7. Niklas Konttila.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Vili Valkama 2. Samuel Väänänen 3. Joni Ponnikas 4.
Aapo Laakko 5. Vertti Sorakangas 6. Jimi Seppälä 7. Jussi Karhu 8. Nuutti Kaisto.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Akseli Viita 2. Reino Huotari 3. Taavi Vartiainen
4. Benjam Turunen 5. Luukas Välitalo 6. Alpo Ojantakanen 7. Ilari Paakkonen.
Neljäs rivi vasemmalta: 1. Anton Kukkonen 2. Peetu Ahola 3. Toivo Tiri
4. Nikolas Kujanpää 5. Niklas Peltomaa 6. Miska Väyrynen 7. Juuso Kyyrö.
Toimihenkilöt vasemmalta: 1. Jonna Södervall 2. Aki Hytönen toimihenkilö
3. Jyrki Väyrynen 4. Hannes Huotari.

Huhtikuu 2022

HauPa T1213

Huhtikuu 2022

Haukiputaan Pallo ry

HauPa P1011

SEURALEHTI
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HauPa P09

Eturivi vasemmalta: 1. Eeli Ojala 2. Julius Siurua 3. Lassi Meriö 4. Eerikki Hauta
järvi 5. Eetu Larinen 6. Jesse Ruuskanen 7. Sumu Taskila 8. Arttu Kummala.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Vilho Packalen 2. Lenni Mustonen 3. Jalo
Kaspalo 4. Veeti Sorakangas 5. Riku Pörhö 6. Jere Nissema 7. Arttu
Kynkäänniemi 8. Eetu Huhtamäki.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Topi Hiltunen 2. Herman Partanen 3. Verneri
Similä 4. Joonas Heino 5. Samu Paananen 6. Niilo Mustonen 7. Topias
Sarviaho 8. Viljami Ristolainen.
Valmentajat vasemmalla: 1. Matti Heino 2. Jouko Mustonen 3. Jani
Paananen. Valmentajat oikealla: 1. Jukka Kummala 2. Mika Similä 3.
Tuomas Ojala. Kuvasta puuttuu: 1. Leevi Sirniö.

Etuviri vasemmalta: 1. Matleena Kallio 2. Ria Kemppainen 3. Emily Takalo
4. Enni Viinamäki 5. Iina Tolonen 6. Lilja Björkqvist.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Eevi Kukka 2. Alexandra Harju 3. Emmi Holma
4. Helka Vänttilä 5. Kira Hyry 6. Beeda Muuri 7. Helmi Pesonen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Julia Körkkö (toimihenkilö) 2. Lilja Jeskanen
3. Sofia Jääskelä 4. Helmi Häyrynen 5. Minea Ruotsalainen 6. Ella Haipus
7. Pihla Halijoki 8. Aada Matilainen.

Eturivi vasemmalta: 1. Eemeli Pesonen 2. Ville Lotvonen 3. Luka Selkälä
4. Juuso Vierimaa 5. Jooa Ruonakoski 6. Daniel Majava 7. Niilo Määttä.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Topi Kuusiniemi 2. Joona Kantola 3. Elias
Karjalainen 4. Joel Rössi 5. Severi Latva-Ranta 6. Kalle-Eemeli Karvonen 7.
Urho Leinonen 8. Taija Nokela.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Jari Nokela Valnentaja 2. Samuli Hiltunen 3. Joel
Nokela 4. Kalle Hiltunen 5. Joonas Verronen 6. Iikka Leppälä 7. Atte Peura 8.
Benjamin Sipola 9. Pekka Kuusiniemi 10. Mikko Pesonen 11. Juhani Verronen.

HauPa P12

HauPa T1011

HauPa T070809

HauPa P0708

Ensimmäinen rivi vasemmalta: 1. Aleksi Siuruainen 2. Elia Timonen 3. Arttu
Siuruainen 4. Niilas Itkonen 5. Eeka Niemelä 6. Hugo Ruotanen 7. Emil Mäkitalo.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Akseli Leppänen 2. Riku Ahola 3. Veikko Virtanen
4. Kosti Karvinen 5. Hannes Paasovaara 6. Elias Riekki 7. Valtteri Syrjänen
8. Felix Rutanen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Akseli Koskela 2. Elias Hadid 3. Niilo Haapsaari
4. Peetu Kivimäki 5. Miikka Ruuskanen 6. Kalle Härkönen 7. Elias Oikarinen
Neljäs rivi vasemmalta: 1. Sampo Aspegren 2. Masi Kivari 3. Juuso Viinikka
4. Viljami Sipola 5. Iivari Vaittinen 6. Eemeli Hoikkala 7. Topias Itkonen 8.
Justus Korva.
Valmentajat vasemmalta: 1. Hannu Paasovaara 2. Jaakko Ahola 3. Ville Rutanen
Valmentajat oikealta: 1. Juha Ruuskanen 2. Juha Hoikkala 3. Mika Leppänen

Eturivi vasemmalta: 1. Oona Rahko 2. Maiju Sorakangas 3. Vilma Appel
4. Anneli Heino 5. Noora Männikkö 6. Jonna Haipus.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Veera Piittinen 2. Netta Junes 3. Aava Matila
4. Ninja Ahonen 5. Sinna Kivimäki 6. Minttu Lammassaari.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Petra Körkkö 2. Kamutta Anni 3. Anna Lepistö
4. Emmi Kukkonen 5. Mea Tuominen 6. Unna Loukusa 7. Matilda Kallio.
Neljäs rivi vasemmalta: 1. Jukka Ahonen 2. Tommi Loukusa 3. Silja
Ahopelto 4. Nea Viinikka 5. Silva Kropsu 6. Oona Nokela 7. Enni Sillanpää
8. Laura Paukkeri 9. Jari Nokela Valmentaja 10. Matti Heino 11. Arto Kivimäki.

Eturivi vasemmalta: 1. Inka Lämsä 2. Sini Viinamäki 3. Lumi Hiltunen 4. Iida
Vuopala 5. Alisa Lämsä 6. Henni Sorakangas 7. Helga Pattison.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Sonja Madetoja 2. Petra Körkkö 3. Lilli Ervasti
4. Tuuli Tervonen 5. Vieno Hietala 6. Elina Millaskangas 7. Minttu Pesonen
8. Mette Tuikka 9. Linnea Selkälä 10. Isabella Alaraasakka 11. Milla Ahola.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Eveliina Marttila 2. Iida Jääskelä 3. Iisa Kaukua
4. Ella Ahola 5. Fanny Noronen 6. Sara Kemppainen 7. Miona Selkälä 8.
Emili Ylianttila.

Eturivi vasemmalta: 1. Iivari Karhu 2. Aksu Ervasti 3. Tuukka Tamminen
4. Eetu Luolavirta 5. Luca Rosberg 6. Valtteri Halminen 7. Dávid Rukajärvi.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Jouko Raappana 2. Outi Raappana 3. Tuomas
Alatalo 4. Niko Seppälä 5. Joonatan Koivuranta 6. Ossi Vierimaa 7. Nooa
Hirvelä 8. Matias Alatalo 9. Junior Obagbemiro 10. Ari Hirvelä.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Aapo Koivisto 2. Topi Sääskilahti 3. Topi Rauhala
4. Aapel Mikkola 5. Heikki Raappana 6. Veeti Södö 7. Sampo Korvala.

Pajasuora 5, Haukipudas • Puh. 040 846 1975
info@peltimylly.fi • www.peltimylly.fi
haupa.fi
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HauPa B-tytöt

Huhtikuu 2022

HauPa B-pojat

Huhtikuu 2022
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Aluevalmennus

Tyttöjen
aluejoukkueen
kuulumisia
HauPan värejä on saatu pelaajiston lisäksi myös Pohjoisen aluevalmennusjoukkueen
taustatiimiin, kun seuran tyttöjen junioripäällikkö Petra Körkkö (UEFA B) on liittynyt mukaan
valmennustiimiin vuoden 2021
syksynä.
Eturivi vasemmalta: 1. Ronja Mäkivierikko 2. Ella Mäki 3. Venla Tervahauta
4. Pinja Tossavaisen 5. Saana Saukkoriipi 6. Jasmiina Salo.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Markku Manner-Raappana 2. Emma Feodoroff 3.
Tuuli Kemppainen 4. Heta Klasila 5. Jenna Jämsä 6. Isabella Moilanen 7.
Netta Kurvinen 8. Anni Tossavainen 9. Mika Hämäläinen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Olivia Muurikainen 2. Saga Hämäläinen 3. Nelli
Taipaleenmäki 4. Suvi Riipinen 5. Neea Taivaloja 6. Sofia Simsek.

Eturivi vasemmalta: 1. Aleksi Granat 2. Peter Kordas 3. Panu Utriainen 4.
Blerton Xhemajli 5. Vili Heinonen.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Janne Kangasluoma 2. Elmeri Nylund 3. Eeli
Haapa-aho 4. Aleksi Soini 5. Aulon Sejdija 6. Ardi Sejdija 7. Sampo Tervonen.
Kolmas rivi vasemmalta: 1. Akseli Ukkola 2. Eetu Forss 3. Teemu Honkanen
4. Veeti Tervonen 5. Ilmari Välipakka.

HauPa P17 Futsal

HauPa P19 Futsal

Toisena tyttöjen aluevalmentajana toimii Toni Koskinen. Poikien puolella
aluevalmentajana toimii Mika Nurmela.
Aluejoukkuetoiminta koskettaa tällä hetkellä 2006- ja 2007-syntyneitä pelaajia ja leirejä järjestetään neljällä maantieteellisesti jaetulla alueella, Etelässä, Lännessä, Idässä ja
Pohjoisessa. Aluejoukkuekausi huipentuu 2006-syntyneiden osalta
Alueturnaukseen, joka pelataan Eerikkilän Urheiluopistolla toukokuun
alussa.

Seuran pelaajia runsaasti
leireillä ja turnauksissa
2006-syntyneiden joukkue leireili
Kuortaneella joulukuussa ja HauPa:sta
oli runsas edustus, kun kaikkiaan vii-

Eturivi vasemmalta: 1. Iivari Karhu 2. Peter Kordas 3. Sampo Kanste
4. Panu Utriainen 5. Niila Kanste 6. Elmeri Nylund 7. Vili Heinonen.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Markku Soini 2. Aleksi Soini 3. Elias Välipakka
4. Heikki Raappana 5. Nooa Hirvelä 6. Niko Puranen 7. Ilmari Välipakka
8. Kari Puranen.

si pelaajaa osallistui tapahtumaan.
Leiriltä joutui jättäytymään näiden lisäksi kaksi seuramme pelaajaa pois.
Tiiviit kolme päivää Kuortaneen Urheiluopiston loistavissa olosuhteissa
tarjosivat laadukkaita harjoituksia ja
otteluita muiden alueiden joukkueita vastaan, sekä harjoitusten ja otteluiden läpikäyntejä videopalaverien
muodossa. HauPan pelaajat esiintyivät edukseen niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin ja saivat valmennusta
myös tyttöjen maajoukkuevalmentajalta, Marko Salorannalta.
Molemmille ikäluokille on järjestetty leirejä myös keväällä ja viimeisimmillä 2007-syntyneiden leireillä
kaikkiaan 9 HauPan pelaajaa oli näyttämässä osaamistaan ja saamassa lisäoppia omaan arkeensa. Leirit sisältävät teemojen läpikäyntiä palavereissa, niin keskustellen kuin myös videoita katsoen, sekä harjoituksia ja pelejä,
joissa teemojen mukaisia asioita harjoitellaan ja opetetaan pelaajille.
Petra Körkkö

HauPan junioripäällikkö/tytöt
aluevalmentaja, oto

Eturivi vasemmalta: 1. Erno Blomster 2. Aaro Tallavaara 3. Tatu Tallavaara
4. Niila Kanste 5. Otto Mäntylä 6. Mikko Mämmilä.
Toinen rivi vasemmalta: 1. Markku Kohonen 2. Vili Heinonen 3. Peter
Kordas 4. Ilmari Vallström 5. Riku Puranen 6. Sampo Kanste 7. Elmeri
Nylund 8. Henri Seppälä 9. Kari Puranen.

Haukiputaan Pallo
Seuralehti 2022

ILMESTYMISPÄIVÄ: 14.4.2022
PAINOSMÄÄRÄ: 13 000 kpl
ULKOSASU JA TAITTO: Rantapohja, Haukipudas
PAINOPAIKKA: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani
VASTAAVA TOIMITTAJA: Markku Kohonen

haupa.fi

Aluevalmentaja Petra Körkkö (vas.) luotsaa HauPan tyttöjä aluejoukkue
leirillä Kuortaneella.
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