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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 15–18

B-tytöt Vuoden joukkue
kaudella 2021
Tärkeä tavoite joukkueen toiminnassa oli yksilöiden kehittäminen 
Naisten Edustusjoukkueeseen ja muihin ylempiin valtakunnan
sarjoihin.  
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Jalkapalloilun erikoisseura  •  Huhtikuu 2022  •  28. ilmestymisvuosi

lt.fi

L&T:ltä saat kaikki viemärihuoltoon ja jätteiden  
kierrätykseen liittyvät palvelut.

Autamme mielellämme  
– kysy lisää:
Oulun viemärihuolto 24/7
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

VIKAA VIEMÄREISSÄ?
PAREMPI KUVATA  
KUIN KAIVAA.

L&T:ltä myös jäteöljyn ja muiden  
vaarallisten jätteiden kierrätyspalvelut yrityksille.
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Haukiputaan Pallon tuottama
vuosittainen arvo yhteiskunnalle 
on 5,58 miljoonaa euroa
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Alkupotku – Kick off 2022

Yhteystiedot

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

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, 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

haupa.fi haupa.fi

Kari Puranen Petra Körkkö

Viime vuonna lanseerattu Pal-
loliiton Huuhkaja-Helmaripolku 
on suomalaisen jalkapallon yh-
teisen oppimisen ja tiedolla joh-
tamisen alusta, jonka tavoittee-
na on tukea seurojen pelaaja-
kehitystä. Huuhkaja- ja Helma-
ripolku on kohdistettu seurojen 
10-17 -vuotiaisiin poika- ja tyt-
töpelaajiin ja se voidaan jakaa 
kahteen osakokonaisuuteen: tie-
dolla johtaminen ja Huuhkaja-
Helmariliiga.

Mitä Huuhkaja- ja 
Helmaripolku käytännössä 
tarkoittaa?

Tiedolla johtamisesta puhutaan pal-
jon, mutta mitä se tarkoittaa? Huuh-

kaja- ja Helmaripolun pelaajakehityk-
sessä tiedolla johtamisen kokonaisuus 
jakautuu seurantaan ja tukiprosessiin.

Seurannassa pelaajien arjesta kerä-
tään tietoa, jota saadaan ottelutapah-
tumista ja pelaajien arjessa tapahtu-
vista testauksista. Tätä tietoa analy-
soidaan ja siitä saatu informaatio käy-
tetään pelaajien, valmentajien ja sitä 
kautta myös seuran kehittämiseen. 
Tukiprosesseilla tarkoitetaan Pallolii-
ton järjestämiä koulutuksia, valmen-
nustoiminnanohjausta, työpajoja ja 
tapahtumia.

Mitä informaatiota me
voimme otteluista saada?

Yhdestä ottelusta saatava datan mää-
rä on valtava ja alkuvaiheessa kerät-

tävä tieto tulee keskittymään ottelun 
tuloksen kannalta tärkeimpään, maa-
lintekoon. Palloliiton Taso-ottelujär-
jestelmä mahdollistaa ottelun aika-
na tehtävän laukaisutilastoinnin, jol-
la saadaan informaatiota siitä, kuin-
ka usein lauomme pelin aikana, mistä 
lauomme, mihin laukaukset suuntau-
tuvat ja kuka on laukaisijana, sekä mil-
lä ruumiinosalla maalintekoyritys on 
tehty.

Tämä saatu informaatio yksinkertai-
simmillaan kertoo meille, pääsemme-
kö esimerkiksi laukomaan niiltä alu-
eilta, joilta haluamme ja olemmeko 
tehokkaita maalinteossa. Tällöin val-
mennus voi muokata saadun tiedon 
perusteella harjoittelua siihen suun-
taan, että onnistumme asettamissam-
me tavoitteissa paremmin.

Huuhkaja-Helmariliiga

Liigan pelejä järjestetään alueellisesti 
ja valtakunnallisesti. Otteluiden kautta 
niin joukkueilla kuin yksittäisillä pelaa-
jilla on mahdollisuus edetä seuraavalle 
tasolla, aina kansainvälisiä vastustajia 
vastaan pelaamaan. Huuhkaja-Helma-
riliiga on kaikille avoin ja sitä järjeste-
tään 12-14 -vuotiaille pojille ja tytöille.

Huuhkaja-Helmariliiga starttaa alu-
eellisista (Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoi-
nen) karsinnoista ja huipentuu kan-
sainväliseen turnaukseen. Niin min-
kä tahansa joukkueen kuin yksittäisen 
pelaajankin on mahdollista edetä aina 
viimeiseen vaiheeseen asti.

Petra Körkkö
HauPan junioripäällikkö/tytöt 

aluevalmentaja, oto

Huuhkaja- ja Helmaripolku –
yhteistä oppimista ja tiedolla johtamista

Euroopan Jalkapalloliiton UEFA 
SROI -mallinnus on työkalu val-
takunnalliseen ja paikalliseen 
vaikuttamiseen tutkitun tiedon 
avulla. Mallinnuksen tavoittee-
na on osoittaa kuinka jalkapallo 
edistää ihmisten hyvinvointia ja 
terveyttä suomalaisessa yhteis-
kunnassa. 

Haukiputaan Pallon tuot-
tama vuosittainen yhteis-
kunnallinen arvo on las-
kettu mallinnuksen avul-
la ja se on 5,58 miljoonaa 

euroa. Mukana mallinnuksessa on seu-
ratoiminnassa mukana olleet toimijat 
ja toiminnot vuodelta 2019. Huomi-
oituna on mm. pelaajat, valmentajat, 
tuomarit ja taustat. Myös valmentaja-, 
erotuomari-, huoltaja- ja henkilöstö-
koulutukset on huomioitu. Pallokoulut, 
leirit, turnaukset yms. tapahtumat seu-
rassa ovat mukana. Mukana myös oma 
HauPa-halli ja sen monet eri toiminnot. 
Kaikki vapaaehtoistyö ja seuratyönte-
kijät on laskelmissa. Eli hyvin laajasti 
kaikki se, mitä kaikkea seurassa tapah-
tuu sen varsinaisen pelaamisen lisäksi.

Terveydelliset, sosiaaliset ja 
taloudelliset hyödyt

Mallinnuksen mukaan haupalainen 
jalkapallo tuottaa terveydenhuollolle 
vuosittain 2,497 miljoonan euron sääs-
tön mm. alentamalla riskiä sairastua 
tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja veri-
suonitautiin, syöpään tai mielenterve-
ysongelmiin. Lähes 4 miljoonan euron 
sosiaalisissa hyödyissä näkyy vapaa-
ehtoistyön vaikutus, koulutustulokset, 
syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja rikolli-

suuden aleneminen. Taloudelliset vai-
kutukset ovat noin 2 miljoonaa euroa 
ja näkyvät jalkapalloyhteisön harrastus-
toimintaan liittyvänä kulutuksena, se-
kä olosuhteisiin liittyvänä rakentamisen 
tuottoina ja työpaikkoina.

Taustalla laajaa
asiantuntijuutta

UEFA SROI -mallinnus on työväline, jol-
la mitataan jalkapalloon sijoitetun pää-
oman sosiaalista tuottoa. Mallinnukses-
sa on hyödynnetty laajasti asiantunti-
joita sekä tutkimustietoa, ja ensi kertaa 
suomalaisen jalkapallon arvo voidaan to-
dentaa. Jalkapallon vuotuinen vaikutta-
vuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia 
euroa. Suomessa laskelmassa on huomi-
oitu 136 000 rekisteröityä pelaajaa.

Mallinnuksen taustalla asiantunti-
joina on iso joukko eurooppalaisia toi-
mijoita maiden keskushallinnoista, la-
jiliitoista, ammattiseuroista ja yliopis-
toista. Mukana on myös huippuasi-
antuntijoita, joilla on erityisosaamista 
ruohonjuuritason toiminnasta, huip-
pu-urheilusta, kilpailutoiminnasta, val-
mennuksesta, viestinnästä, mediasta, 
olosuhteiden keittämisestä, politiikasta 
ja kaupallisesta toiminnasta. Suomesta 
tietolähteinä ovat mm. KIHU, THL, Li-
kes, VLN, Tilastokeskus.

Haukiputaan Pallon
strategia

HauPan strategiakauden päivitys ajoit-
tui UEFA SROI- mallinnuksen tulosten 
julkaisemisen ajankohtaan. Strategias-
sa painottuu seuran tavoite tuottaa pe-
laajia, valmentajia, tuomareita, vapaa-
ehtoistyön tekijöitä sekä jalkapallo- ja 

futsalammattilaisia niin kilpa kuin har-
rastetoimijoille. Seuran arvot yhteisöl-
lisyys, peli-ilo ja liikkumisen riemu se-
kä tavoitteellisuus tukevat saatuja tu-
loksia ja ovat suunnannäyttäjinä myös 
tulevina vuosina.

Iso kiitos näistä erinomaisista tuloksis-
ta kuuluu koko seuraväelle ja laajalle jou-

kolle tukijoitamme, joille uskoakseni saa-
dut tulokset ovat osaltaan sitä, mitä mu-
kana olosta on ajateltu saavutettavan.

HauPan toimintaan on helppo tulla 
mukaan, harrastaminen on kivaa ja kai-
kille löytyy sopivaa tekemistä. HauPan 
toiminnasta löytyy lisätietoja haupa.fi 
-sivuilta.

Haukiputaan Pallon tuottama vuosittainen
arvo yhteiskunnalle on 5,58 miljoonaa euroa

SOSIAALISET
HYÖDYT

TERVEYDELLISET
HYÖDYT

TALOUDELLISET
HYÖDYT

Kaikki merkit viittaavat siihen, et-
tä kesää kohti mentäessä päästään 
taas harrastamaan normaaleissa olo-
suhteissa. Voitaisiinko jättää aina-
kin vähemmälle Teamsit ja Meetsit ja 
kokoontua hyvän harrastuksen pa-
riin yhdessä paikan päällä. Peli- ja 
harjoituskentillä alkaa taas tapah-
tumaan. Kenttien reunoilla niin kan-
nustamassa kuin kioskijonoissa olisi 
paikkoja vapaana isollekin joukolle.

aikkoja olisi myös monenkirjavaan 
joukkueiden taustahommiin. Ka-
teellisena katselin pari vuotta sit-
ten Ruotsin Örebrossa käydessä-
ni sitä kymmenpäistä toimijoiden 

joukkoa hoitamassa paikallisen edustusjouk-
kueen pelitapahtumaa. Kysellessäni moti-
vaatiotekijöitä, vastaus oli: tämä on hauskaa 
porukalla, yhteisöllisyyttä parhaasta pääs-
tä! Yhteisöllisyys. Sehän se on HauPassakin 
ollut kantava voima kaikki nämä vuodet. Ja 
on edelleen junnujoukkueissa. Sen sijaan 
edustusjoukkueet kaipaavat joukkoihinsa le-
veämpiä hartioita. Voisitko se olla sinä?

HauPan yhteiskunnalle vuosittain 
tuottama kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa 
euroa. UEFA SROI  (Social Return on Invest-
ment) -mallilla laskettu jalkapallon yhteis-
kunnallinen arvo kertoo niin sosiaalisen, ter-
veydellisen kuin taloudellisen hyödyn olevan 
merkittävä. Kuten sanotaan, jalkapallossa 
opitut tiedot ja taidot tulevat vastaan positii-
visella tavalla myös muilla elämänalueilla.

HauPa-brändin tekeminen on pitkäjän-
teistä työtä. Talouden tasapaino on edelleen 
oleellisessa osassa toimintaa. Myös maine 
luotettavana toimijana pitää ansaita. Yhteis-
työkumppanina eri tahojen kanssa haluam-
me hyötyjen olevan molemmin puoleisia. 
Laaja ja uskollinen tukijajoukkomme ansait-
see jälleen isot kiitokset.

Strategia, niin hienolta kuin se kuulos-
taakin, on myös urheiluseurassa se toimin-
taa ohjaava asia. Muutosten maailmassa 
on tärkeää pysähtyä miettimään, onko mei-
dän toimintamme päälinjat ajassa mukana. 
Strategia antaa pohjan mm. seurakehityk-
sen, valmennuslinjauksen ja pelaajapolun ra-
kentamiselle. Seuran joukkueet puolestaan 
suunnittelevat kautensa näiden mukaan. Uu-
tena haasteena on saada tämä perustoimin-
tamalli koskemaan myös seurayhteistyötä.

Helmari- ja Huuhka japolku ovat 
erinomainen esimerkki Palloliiton toimista 
saattaa seurat tiedolla johtamisen haasteelli-
siin ympyröihin. HauPa on tässä mukana. Da-

taa kerä-
tään mm. 
päivitetyillä 
fysiikanmitta-
uslaitteilla. Aika 
näyttää, miten ana-
lysoitua tietoa saadaan hyödynnettyä pelaa-
jan laadukkaaseen arkeen. 

Kaiken pohjana on kuitenkin ns. GR-
toiminta eli ruohonjuuritaso. Hauska teke-
minen, rento meininki, omilla ehdoilla al-
kuun pääseminen turvallisessa ja luotetta-
vassa ympäristössä ovat toiminnan kulmaki-
viä. HauPassakin aloitettu Perhefutistoimin-
ta tuo lajin pariin lapset vanhempineen jo 
2-vuotiaista alkaen. Playmakers-pallokoulu 
on 5–8 -vuotiaille tytöille tarkoitettu Disney-
elokuvan pohjalle rakennettu konsepti. Alu-
een päiväkotien viskarit ja eskarit saivat pe-
lata taas 300 -päisenä Päiväkotiturnauksen 
HauPa-hallissa. Prinsessa- ja Batman -pallo-
koulut starttaavat toukokuussa 12. kerran. 
Kauden alku huipentuu KesäPudas -turna-
ukseen 10.-12.6.2022.

Menestys tulee kaiken tämän seu-
rauksena. HauPasta ponnistaneet yksilöt 
jatkavat isommille areenoille suunnitellusti 
niin jalkapallossa kuin futsalissa. Maajouk-
kueissa ja Aluejoukkueissa esiintyy HauPa-
kasvatteja. Ja kun Suomenmestaruuskisois-
sa ripustetaan mitaleja haupalaisiin kauloi-
hin, on jotain tehty oikein.

Olosuhdeasia kuitenkin mietityttää. 
Kaupungin päättäjät ovat ”potkineet kulmu-
riksi” Torpanmäen urheilualueen kehitys-
hankkeen ennätyksellisen pitkään. Jalkapal-
lotaktiikkana tämä ei olisi maaleja tuottavaa 
toimintaa. Torpanmäen maata on kairattu 
näytteiksi yli 10 vuotta. Olisiko nyt analyy-
sien pohjalta päätöksen teon aika? Joko ra-
kentaa Torpanmäki tai rakentaa joku muu 
paikka Pohjois-Oululaisille jalkapallon ja 
muun urheilun harrastajille koulu- ja harras-
tusliikuntaa 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.

Futsal-kausi on saatu päätökseen pää-
sarjoja lukuun ottamatta. Futis-kausi pyö-
rähtää käyntiin muutaman viikon kuluttua.  
Hyvää alkavaa jalkapallokautta kaikille. Näh-
dään kentän reunalla!

Markku Kohonen
puheenjohtaja 

Haukiputaan Pallo 

Olisiko nyt
sopiva aika
harrastuksille
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Kari Puranen aloitti Hau-
Pan valmennuspäällikkö-
nä 1.4.2022. Kari CV:stä 
on poimittavissa muuta-
ma seuran toimintaan 
oleellisesti liittyvä me-
riitti; koulutusta on 
UEFA B jalkapallo ja 
UEFA B futsal valmen-
tajatutkinnot, Pallolii-
ton valmentajakoulut-
tajakoulutus, erotuo-
marikouluttaja vuoteen 
2019 saakka sekä vuo-
sien haupalainen tausta 
valmentajana, joukkueen 
johtajana ja johtokunnan jäse-
nenä. Seura toivottaa Karin terve-
tulleeksi yhteisölliseen joukkoon ja menes-
tystä laajassa tehtäväkentässä.

HauPa, hyvä paikka kilpailla,
harrastaa ja tehdä töitä

Aloitin juuri valmennuspäällikkönä Haukiputaan 
Pallossa. Tehtävä jäi Takkisen Jannen lähdön jäl-
keen täytettäväksi. Työn touhuun on kuitenkin 
päästy ansiokkaan perehdytyksen tuloksena. Itsel-
läni on ehtinyt vuosien aikana muodostumaan ku-
va, mitä on HauPalainen jalkapallo ja futsal.

Pelaajapolun haasteet

Keltavihreäntien kulkeminen pikkujunnusta aikuis-
tasolle ei aina mene suorinta tietä. Onneksi tähän 
on seurassa luotu jo 
malli. Kehitys junio-
rivaiheessa on nope-
aa ylöspäin ja välissä 
tuntuu että junnataan 
paikallaan. Parhaan 
harjoitusympäristön 
löytäminen askarrut-
taa. Tässä tilanteessa 
on oltava ajan hermol-
la. Vaihtoehtoja on 
monia, kuten ikäluok-
kien välinen yhteis-
työ ja vanhemmissa 
junioreissa seurayh-
teisön yhteisjoukku-
eet. Tällöin kaikille an-
netaan mahdollisuus 
tavoitella sitä omaa 
huipputasoa, olipa se 
sitten ammattilaise-
na ulkomailla tai sit-
ten mukavana har-
rastuksena paikallisis-
sa divarijoukkueissa 
unohtamatta naisten 
ja miesten harraste-
joukkueita FC Rau-
haa ja FC Reinoja. Edelleenkin iso painoarvo on it-
se treenaajalla, kuinka paljon on itse laittamaan 
likoon. Kilpailullisesti jalkapallossa pelaajaputki 
starttaa Prinsessa ja Batman futiskoulusta, kulkeu-
tuen miesten puolella 4 div. ja 3 div. kautta Her-

culekseen ja sieltä kautta taas 
mahdollisuudet aukeavat 
eteenpäin. Naisten puolella 
putki taas kulkee naisten 2 
div. kautta mahdollisesti yh-
teistyöseura ONSiin ja sieltä 
eteenpäin. Futsalissa pelaa-
japutki taas kulkeutuu poi-
kien puolella nuorten liiga-

sarjojen kautta nuorten maa-
joukkueeseen sekä kuten men-

neellä kaudella farmisopimuksen 
kautta miesten liigaseura FC Kemiin 

ja onpahan lähihistoriassa seuran junio-
ri käynyt vuoden pelaamassa ammattilaisena 

Ruotsin liigaa. 
Valmennuspäällikön suurimmat haasteet tule-

vatkin olemaan löytää näille pelaajille omat pol-
kunsa. Toisen asteen opintojen valmistuessa tu-
leekin armeija ja jatkopintojen mukana muutto 
vastaan usealla pelaajalla. Näillekin pelaajille pyri-
tään löytämään harjoitus ja peliolosuhteet uudes-
ta 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 ke-
hittämään ja kouluttamaan valmentajia. Seurata-
solla pystytään kouluttamaan FVS eli Futisvalmen-

tajan starttikoulutus ja 
IVK eli ikävaihe koulu-
tus. HauPasta löytyy 
myös osaamista koulut-
taa futsalin UEFA C-ta-
son koulutus.

Olosuhteet
kehittymisen
edellytyksenä

Olosuhteet Haukipu-
taalla jalkapallon ja fut-
salin kilpailuun ja har-
rastamiseen ovatkin 
poikkeuksellisen hyvät. 
Meidän oma halli ja mi-
nistadioni, Virpiniemen 
TN, Länsituulen TN ja 
iki-ikoninen keskusken-
tän samenttinen nurmi 
keskikesällä luovat fu-
tikseen loistavat puit-
teet. Kunhan saam-
me Haukiputaalle vielä 
lämmitettävän tekarin 
tai pohjoiseen Ouluun 
täysikokoisen hallin, ei 

voi futiksen osalta enää ainakaan valittaa. Futsalis-
sa kehtomme on Jatuli ja harjoitustilana Länsituu-
len koulun sali. Vielä kun saisimme vain muuta-
man vuoron lisää Jatulista, olisi futsalinkin tulevai-
suus turvattu HauPan osalta.

Jesse Kilpeläinen te-
ki helmikuussa so-
pimuksen Ykkösen 
Mikkelin Palloilijoi-
hin, jolloin hänes-
tä tuli neljäs HauPa 
-taustainen pelaa-
ja ensi kauden Yk-
köseen. Muut ”Hau-
kiputtaan murretta” 
puhuvat pelurit 
ovat Samuli Hölt-
tä / MP, Sami 
Sipola / SJK 
Akatemia se-
kä Lassi Nur-
mos / KTP.

Tapasimme Jes-
sen Mikkelissä ja 
kysyimme hänel-
tä, kuinka mies 

on päätynyt Kellon Ora-
van ruohokentältä Mikke-
lin Urheilupuistolle eli sa-
volaisittain ”Urskille”.    

- Aloitin futiksen Hau-
Passa 4 tai 5 -vuotiaana. 
Parhaan kaverini Eerik Pa-
tokosken kanssa lähdet-
tiin Oravan koulun ken-
tälle kokeilemaan futista 
Haupan -00 poikiin, mitä 
Alatalon Kimmo valmensi 
myöhemmin mukaan tul-
leen Ville "Mosse" Hirve-
län kanssa. Myöhemmin 
ikäluokan valmennukses-
ta vastasi Olli Ruskola. 
Isoveljeni Joonan kanssa 
oltiin potkittu paljon pi-
hafutista, mikä myös vai-
kutti lajin aloittamiseen. 
Muita lajeja en ole seu-
roissa harrastanut kuin 
jalkapalloa ja futsalia. 

Jalkapalloharjoituksis-
sa tykästyin hyvään ilma-
piiriin, joukkuekavereiden 
kanssa kilpailemiseen ja 
siihen, että joukkueesta 
sai monia samanhenkisiä 
kavereita. Onnistumiset ja 
niistä saadut kehut kou-
kuttivat lajiin ja motivoivat 
treenaamaan enemmän 
ja enemmän omalla ajal-
la. Positiivisen palautteen 
merkitys onkin suuri var-
sinkin nuoremmissa ikä-
luokissa ja se saa varmasti 
nuoria pelaajia pysymään 
lajin parissa. 

Jesse pela-
si noin 10-vuo-

tiaaksi asti omas-
sa ikäluokassa P00:ssa, 

mutta harjoitteli ja pelasi 
välillä myös P98:n muka-
na. Sen jälkeen meni pa-
ri vuotta P99-joukkueen 
mukana ja reilu vuosi Mi-
ka Sipolan valmentamas-
sa P01-joukkueessa. 

- Muistan Mikan jär-
jestäneen kilpailuja, jos-
sa voittajalle luvattiin jo-
kin palkinto. Se vei pelaa-
jia eteenpäin ja kannusti 
harjoittelemaan omalla 
ajalla. Palkintoja ei tosin 
vielä ole näkynyt, mutta 
tällaisten kisailujen hyöty 
oli sitäkin suurempi. 

14-vuotiaana Jesse siir-
tyi jälleen P99:n mukaan, 
jossa hän pelasi B-junnu-
jen loppuun asti. 

- Alaselän rasitusvamma 
kummankin B-junnuvuo-
den aikana hidasti har-
joittelua ja kehittymistä. 
Varsinkin kausi 2017 oli 
todella rikkonainen ja pe-
lit jäivät vähiin Kohosen 
Markun valmentamassa 
B-juniorijoukkueessa. Olin 
tuolloin jo edustuksen rin-
gissä, mutta debyytti jäi 
vielä tekemättä. 

Pelimies myös
futsal -kentillä

Juniori-iässä Jesse oli pe-
limies myös futsal -ken-
tillä, joilla HauPa on niit-
tänyt mainetta ja menes-
tystä jo vuosia valtakun-
nallisestikin. Jesse oli mu-
kana voittamassa P99-
joukkueen kanssa C15 
SM-kultaa Tampereella 

vuonna 2014 
sekä ikäluo-
kassa P19 
vuonna 
2019, jäl-
leen SM-
kultaa! 

B-juniori-
iän jälkeen al-
koi siirtyminen 
miesten sarjoihin futis-
kentällä.

- HauPan edustukseen 
siirryin täysin vuonna 
2018. Alkukausi meni pit-
kälti penkillä istumiseksi 
ja hain peliaikaa miesten 
kakkosjoukkueesta Ne-
losesta. Kauden edetes-
sä aloin saamaan vastuu-
ta Kolmosessa ja peliajan 
myötä uskoa omaan teke-
miseen. 2019 menin ar-
meijaan Kajaaniin, tuolloin 
omatoiminen harjoitte-
lu korostui, sillä joukkue-
harjoituksiin pääsy oli vai-
keaa. Isokankaan Mikon 
kanssa juttelimme, että 
olisin tämän vuoden vielä 
HauPassa, mikä oli luulta-
vasti oikea ratkaisu. Sain 
paljon minuutteja myös 
lomille päästyäni, vaikka 
treeneistä olikin tullut tau-
koa. Tämä teki kaudesta 
vähemmän rikkonaisen. 

Nuorilla pelaajilla tun-
tuu aina olevan kiire siir-
tyä B-junnuista aikuisiin 
mahdollisimman korkealle 
sarjatasolle ja mikäli täs-
sä tulee haasteita, hans-
kat heitetään helposti tis-
kiin, jolloin pitkäjänteisyys 
unohtuu. Kolmosta pela-
tessa kuulikin välillä kuit-
tailua sarjatasosta ja siitä, 
kuinka tulisi jo olla Kakko-
sessa sen ikäisenä, mut-
ta mielestäni tärkeämpää 
on saada peliaikaa ja sitä 
kautta jatkaa kehittymistä. 
Mielestäni Kolmonenkin 
on hyvä sarja nuorille pe-
laajille kehittyä ja totutella 
miesten pelien vauhtiin. 

Kaudelle 2020 Jesse siir-
tyi Kakkosen JS Hercule-
siin, missä Isonkankaan 
Mikko oli toista kauttaan 
valmentajana. Tasoeroa 

joukku-
eiden 
välillä 

oli, mut-
ta mies ker-

too päässeensä 
vauhtiin nopeasti 

mukaan. Talvi-
kaudella louk-

kaantumi-
nen ja pol-
vileikkaus 
toivat jäl-
leen haas-

teita, mutta 
koronatau-

ko tuli sopivaan 
paikkaan, eikä pe-

lejä lopulta jäänyt välistä 
yhtäkään. Myös Herculek-
sessa rooli oli aluksi pie-
nehkö, mutta loppukaut-
ta kohti vastuuta alkoi 
tulla. Pelimies katsookin 
kauden olleen onnistu-
neen niin henkilökohtai-
sesti kuin joukkueelta (2. 
sija ja kabinettipaikka). 

- Herculeksessa peli-
paikkani vaihtui yllättäen 
keskikentän keskeltä lai-
tapuolustajaksi, mistä pis-
teet Mikolle ja Oksalan 
Jannelle. He näkivät peli-
paikan vaihdoksen minul-
le sopivana ja Hercun vah-
valla keskikentällä kun oli 
muutenkin tunkua: Valt-
teri Kovalainen, Simon 
Thurling, Miikka Paldan, 
Henry Mäkäräinen. 

Kaudella 2021 pela-
sin Hercussa kaikki pelit ja 
isoimmat minuutit. Tein 
yhden maalin, syöttöjä tuli 
useampia. Kokonaisuudes-
saan olin kohtalaisen tyyty-
väinen kauteen, mutta toki 
3. sija sarjassa oli pienoi-
nen pettymys joukkueelle. 

Olin kauden jälkeen ha-
lukas siirtymään sarjapor-
rasta ylemmäs. Kuulin Ji-
posta MP:seen siirtyneel-
tä Höltän Sampalta, että 
täällä voisi olla tarvetta. 

Soitin vuodenvaihteessa 
päävalmentaja Juha Pa-
sojalle, joka kutsui minut 
testeille tammikuun alul-
le. Testit venyivät muu-
taman viikon pituisiksi ja 
pelasin testipelaajana Yk-
kösen Cupin matsissa Ja-
roa vastaan helmikuun 
alussa, mikä meni koh-
talaisen hyvin. Voitimme 
1-3 ja sain syötettyä voit-
tomaalin. Pääsimme so-
pimukseen ja olin siihen 
totta kai tyytyväinen. 

Aika näyttää mihin 
rahkeet riittävät

Jalkapallon rinnalla Jesse 
opiskelee etänä kauppa-
tieteitä Oulun Yliopistossa 
ensimmäistä vuotta. Mies 
kertoo, että opiskelut ja 
jalkapallon peluun pystyy 
tällä hetkellä yhdistämään 
ihan hyvin, mutta sekä aa-
mu- että iltapäivätreenien 
takia luentoja jää väkisin-
kin välistä. Ensi kaudella 
pääpelipaikka tulee ole-
maan vasen puolustaja / 
wingback. 

- Talven Ykköscupissa ja 
harkkapeleissä olen saa-
nut hyvin vastuuta ja toi-
vottavasti tämä jatkuu 
myös sarjapeleissä. Viime 
viikkoina korona ja pie-
ni loukkaantuminen ovat 
olleet rasitteena, mutta 
muuten kauteen valmis-
tautuminen on sujunut 
hyvin. Ensi kaudella tavoit-
teena on saada mahdolli-
simman paljon peliaikaa ja 
totta kai antaa mahdolli-
simman hyviä näyttöjä. 
Tulevaisuuden tavoit-
teita en ikinä ole sen 
kummemmin kiveen 
hakannut, sillä jalka-
pallossa ei ikinä voi tie-
tää mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan ja menestymi-

seen tarvitaan toki myös 
hyvää tuuria. Tykkään tie-
tenkin harjoitella kovaa ja 
pyrkiä kehittymään jatku-
vasti, mutta aika näyttää 
mihin rahkeet riittävät. Ju-
nioreissa ainakin Höltän 
Vellu muistutteli meitä jat-
kuvasti, että aikuisiällä ke-
tään ei kiinnosta, kuka on 
pelannut esimerkiksi piiri- 
tai aluejoukkueissa, vaan 
ainoastaan sillä on väliä, 
kuinka pitkälle tulee mies-
ten tasolla pääsemään. 
Junnuille hyvä muistutus, 
että vaikka olisi junioreis-
sa heikommasta päästä, 
voi kovalla treenillä päästä 
pitkälle. Nykyään usein ar-
vostetaankin pelaajia, ket-
kä ovat ottaneet kehitys-
harppauksensa myöhem-
mällä iällä.

HauPa toivottaa kasva-
tilleen loistokkaita kausia 
sekä menestystä niin pe-
likentille kuin niiden ulko-
puolelle!

Vellu

haupa.fi haupa.fi

MP:n sinivalkoisessa pe-
liasussa talvella 2022.

Sami Sipola (SJK-Aka-
temia) ja Jesse Seinä-
joella pelatun keski-
näisen ottelun jälkeen 
12.2.2022.

Kuva Torniosta 11/2013 pelatun P99 futsal -tur-
nauksen jälkeen, Jesse laitimmainen vasemmalta.
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"Junnuille hyvä muistutus,
että vaikka olisi junioreissa
heikommasta päästä,
voi kovalla treenillä
päästä pitkälle."

Prinsessa- ja 
Batmanfutis
järjestetään
12. kerran
HauPa-hallilla
Suuren suosion saavuttaneissa pallokouluissa lapset pää-
sevat tutustumaan HauPan jalkapallotoimintaan seuram-
me 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!

HauPan valmennuspäällikkö
Kari Puranen.

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 
Ctason koulutus."

Valmennuspäällikkö

HauPan uusi valmennuspäällikkö

KARI PURANEN

Vuonna 2015 tai
myöhemmin syntynyt

tyttö tai poika
TULE MUKAAN
PRINSESSA- ja

BATMANFUTIKSEEN!
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
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Alkavalla kaudella HauPa pelaa miesten sarjoissa 
Kolmosta ja Nelosta. Kolmonen pelataan edellisvuo-
desta poiketen taas kaksinkertaisena sarjana. Ne-
losessa on kaudella yksinkertainen alkusarja, josta 
jatketaan ylempään ja alempaan jatkosarjaan. Pää-
valmentajana aloitti tammikuussa meritoitunut kon-
karivalmentaja Erkki ”Emppu” Paananen. Empun 
komennossa on treenattu alkuvuodesta alkaen. 

Millainen joukkue on kasattu kaudelle ja mitä ovat tavoitteet 
2022 päävalmentajan mielestä?

- Joukkue näyttää oikein hyvältä ja innostuneita pelaajia löy-
tyi jo alkuun kohtuullisen hyvin. Koko joukkue on vetänyt sa-

moissa treeneissä ja näin on saatu aikaan 
tekemisen meininkiä. Myös B-junioreiden 
kanssa on ollut tiivis yhteistyö. Joukku-
een henki on hyvä ja positiivinen.

Alkuvuodesta on treenattu kaksi ker-
taa viikossa ja omatoimitreeniohjelma 
on ollut käytössä. Osa pelaajista on ol-
lut myös futsalissa mukana. Maaliskuus-
sa harjoituskertoja on ollut jo 3 pallollis-
ta treeniä. Myös B-junnuja on ollut mukana 
harjoituksessa. Ajatuksena on nostaa junnuja 
haupalaiseen tapaan ainakin Nelosen peleihin ja joku voi de-
bytoida myös Kolmosessa. 

Tavoitteet kaudelle

Tavoitteet on asetettu koko joukku-
een kanssa yhdessä. Yhdessä on sovit-
tu, että jokaista peliä lähdetään voit-
tamaan. Tarkoitus on sijoittua Mies-
ten Kolmosessa mahdollisimman 
korkealle.

Kakkosjoukkueessa tavoit-
teena on ajaa aikuismaa-
ilmaan mahdollisimman 
monta junioripelaajaa ja 
sarjapaikka säilyttämällä 
taata jatkossakin pelitoi-
mintaa Nelosessa.

HauPan miesten edustus-
joukkueessa pelaa kaksi 
armoitettua maalintekijää. 
Kysytäänpä kauden alussa 
pienellä revolverikysymys-
patterilla miesten mietteitä.

Jeremias Körkkö 

Ikä: 23
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pelaajaura: Haupa. :)
Odotukset kaudesta 2022:
TOP3 sarjassa
Messi vai Ronaldo: Ronttu
Pitsa vai lohikeitto: Riippuu on-
ko saunailta- vai pelipäivä
Motto: Posin kautta
Terveiset junnuille: Tsempit lop-
puvalle kouluvuodelle ja alkaval-
le sarjakaudelle.

Toni ”Tonto” Tuominen

Ikä: 38
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pelaajaura: Haupa, OuTa, Terva-
rit, HFF.
Odotukset kaudesta 2022:
Lähtään parantaan viime kaudes-
ta tuloksellisesti ja pelillisesti.
Messi vai Ronaldo: Molemmat 
kovia pelimiehiä, ehkä kuiten-

kin Messi, maaginen vasuri ja 
peluri.

Pizza vai lohikeitto: Kyllä 
kunnon kermainen lohi-
keitto lätyn voittaa. :)
Motto:Erästä legendaa 
lainatakseni: Mennään 
eteenpäin.
Terveiset junnuille: 
Tulkaahan kesällä kan-

nustaan kentän laidalle 
ja nauttimaan paikallisesta 

edarifutiksesta!

Naisten edustusjouk-
kue pelaa alkavalla 
kaudella Kakkos-
ta kovasti nuoren-
tuneella ryhmällä. 
Ykkösestä tippu-
minen on vaikut-
tanut oleellises-
ti uuden joukkueen 
kokoonpanoon ml. 
valmennus. Viime kau-
den joukkueesta ainoastaan 4 
aikuispelaajaa jatkaa seurassa 
muiden joko lopettaessa uransa 
tai suunnatessa Oulusta muualle 
pelaamaan. 

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 seurayhteis-
työlle ja nuorille pelaajille pystytään 
helposti järjestämään peliaikaa. Yh-
teistyö on käynnistetty kevättalven ai-
kana ja harjoituspeleissä HauPankin 
pelaajat ovat päässeet kokeilemaan 
Liigajoukkueen mukava vauhtia.

Nuorissa on tulevaisuus

Haasteita kauteen tuo tämänhetki-
nen pelaajamäärä. Otteluohjelmia on 
onneksi pystytty säätämään päällek-
käisiä pelipäiviä välttämällä ja näin 
järjestellen saadaan peleihin aina is-
kukykyinen joukkue. Nuoret pelaajat 

tulevat saamaan kauden aika-
na uusia kovempia haasteita. 
Tärkein kauden tavoite 
onkin pelaajien kehit-
tyminen. Sarjapaikan 
säilyminen on myös 
tärkeää jatkuvuuden 

kannalta, jotta myö-
hemmin voidaan taas 

tavoitella paluuta Naisten 
Ykköseen.

Tervetuloa seuraamaan Länä-
rille pelejä! Luvassa on varmas-
ti viihdyttäviä tapahtumia, jois-
sa pelirohkeutta ei tule puuttu-
maan!

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. 

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.

MIESTEN KOLMONEN
Su 8.5. 15:00 Länsituuli TN HauPa - PonPa
Su 29.5. 15:00 Länsituuli TN HauPa - KePS
Su 12.6. 15:00 Keskuskenttä N HauPa - OPS
Su 10.7. 15:00 Keskuskenttä N HauPa - RoPo
Ke 3.8. 18:30 Keskuskenttä N HauPa - TP-47
Su 14.8. 15:00 Keskuskenttä N HauPa - FC Raahe
Su 4.9. 15:00 Keskuskenttä N HauPa - Roi Utd
Su 18.9. 15:00 Keskuskenttä N HauPa - PS Kemi Kings
La 1.10. 15:00 Länsituuli TN HauPa - Tervarit-j

MIESTEN NELONEN 
La 23.4. 15:00 Länsituuli TN HauPa/2 - OuTa
La 7.5. 16:30 Länsituuli TN HauPa/2 - Kainuun Ärjy
La 28.5. 15:00 Länsituuli TN HauPa/2 - FC Kurenpojat
Ke 15.6. 19:30 Keskuskenttä N HauPa/2 - Puleward City
Ke 20.7. 19:30 Keskuskenttä N HauPa/2 - OsPa

Miesten kotipelit 2022

Miesten joukkueet 
Kolmosessa ja Nelosessa

Naiset uudistuneena
uuteen kauteen

HauPan naisten 
Kakkosessa pelaa-
van joukkueen kap-
teenistossa on se-
kä kokemusta että 
nuoruuden intoa. 
Kapteenistotentti 
paljastaa hieman li-
sää pelaajista.

1. Kerro lyhyesti it-
sestäsi? 
2. Pelivuodet seu-
rassa? 
3. Millä mielin kau-
teen? 
4. Tavoitteet omalta 
ja joukkueen osalta?
5. Miksi kannattaa 
olla kotipelejä kat-
somassa?

1. Oon Laura Ka-
rukka, 18-vuotias 
lukiolainen Ou-
lusta. 
 2. HauPassa me-
nossa vasta toi-

nen vuosi, mut-
ta jalkapallon paris-

sa oon viihtynyt jo 11 
vuotta.
3. Hyvillä, mutta eh-
kä vähän jännittyneil-
lä fiiliksillä uutta kautta 
kohti, sillä vastassa on 
uusia joukkueita ja itel-
le uusi sarjataso.
4. Kauden tavoitteisiin 
kuuluu jatkuva kehit-
tyminen ja varma, ta-
sainen tekeminen. Si-
tä kautta haluun tuoda 
oman panokseni jouk-
kueelle. Meidän jouk-
kueen osalta toivon tie-
tysti menestystä ja hy-
viä pelejä kesällä.
5. Kotipelejä kannattaa 
tietty tulla kattomaan. 
Kentältä löytyy varmas-
ti jokaiselle vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita.

1. Anni Sorakangas, 
16-vuotias lukiolainen 
Haukiputaalta.
2. Olen pelannut hau-
passa 11 vuotta, eli aina.
3. Hyvillä ja odottavilla 
fiiliksillä kauteen.
4. Oma tavoite on ke-
hittyä pelaajana mah-
dollisimman paljon.
5. Kotipelejä kannattaa 
tulla katsomaan, koska 
yleisön tuki on pelaajil-
le tärkeää.

1. Katariina Kuivamäki,
25 vuotta ja jalkapalloa 
pelannut noin 16 vuotta
2. Pelivuodet seurassa? 
Noin 11 vuotta, niis-
tä viisi vuotta naisten 
edustusjoukkueessa
3. Hyvillä mielin, mu-
kava päästä katsomaan 
millainen taso kakko-
sessa nykyään on.
4. Omalta osalta tavoit-
teena on että pystyisin 
pelamaan omalla tasol-
la koko kauden. Joukku-
eena pyritään toteutta-
maan yhteisesti sovit-
tuja asioita ja pelamaan 
mahdollisimman hyväl-
lä tasolla.
5. Pääsee katsomaan 
tiukkoja ja hyviä otte-
luita.

Kapteenisto
tentissä

haupa.fi
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Naisten kotipelit
Kakkonen 2022

La 14.5. 14:00 Länsituuli TN HauPa - VIFK/2
Su 22.5. 14:00 Länsituuli TN HauPa - Esse IK
Ti 7.6. 18:30 Länsituuli TN HauPa - FC OTP
La 2.7. 14:00 Länsituuli TN HauPa - GBK
La 9.7. 14:00 Länsituuli TN HauPa - SJK-j
Ke 3.8. 18:30 Länsituuli TN HauPa - FC United
Su 28.8. 14:00 Länsituuli TN HauPa - SeMi
La 10.9. 14:00 Länsituuli TN HauPa - JyPK/2
Su 2.10. 14:00 Länsituuli TN HauPa - RoPS

HauPan naisten edustus-
joukkueen päävalmentaja 

Tuomo Sorakangas.

Maalitykit
tentissä

haupa.fi
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HauPan miesten edustus-
joukkueen päävalmentaja 

Erkki Paananen.
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Vastoinkäymisten selät-
täminen johdattaa usein 
hyvään tulokseen, niin 
tälläkin kertaa. HauPa 
T18 joukkueen starttiin 
vuoden 2020 syksyllä si-
sältyi useita haasteita. 
Tavoitteet päästiin kui-
tenkin asettamaan mar-
raskuun alussa joukku-
een voimin ja siitä käyn-
nistyi ennätyspitkä, rei-
lun kalenterivuoden mit-
tainen, taistelu kohti 
unelmia.

Alkupotku

Lähtö kauteen sisälsi paljon 
huolia Covidin rikkoman edel-
lisen kauden sekä joukkueen 
pelaajamäärän suhteen. Ou-
lulaisen OBC:n lopetettua toi-
minnot, saimme 7 uutta pe-
laajaa seuraamme. Joukku-
een vahvuus oli noin 20 pe-
laajaa kauden alussa. Yhteis-
työ oman 06-ikäluokan kans-
sa oli jo aloitettu aiemmin ja 
sen jatkaminen oli itsestään-
selvyys. Avauspalaverissa oli 
aistittavissa innokkuutta ja 
yhdessä joukkue asetti ryh-
mätöinä tavoitteen päästä 
vuoden 2021 syksyn SM-kar-
sintaan. Tavoite oli kova, mut-
ta yhdessä työtä tekemällä 
saavutettavissa. Yhtenäisyy-
den täytyisi olla läsnä joukku-
een toiminnoissa. Lisäksi tär-
keä tavoite joukkueen toimin-
nassa oli yksilöiden kehittä-
minen Naisten Edustusjouk-
kueeseen ja muihin ylempiin 
valtakunnan sarjoihin.

Työn täyteinen talvi

Talven harjoittelu sujui lä-
hes tulkoon normaalirytmis-
sä pitkistä rajoitustoimista 
huolimatta. Kilpajoukkue sta-
tuksella saimme harjoitella 
hyvissä olosuhteissa läpi tal-
ven, välillä pienryhmissä, toi-
sinaan taas koko joukkueen 
voimin. Omatoiminen har-
joittelu sujui myöskin mal-
likkaasti.  Jo ensimmäisistä 
harjoituspeleistä oli nähtä-
vissä, että joukkueen teke-
minen puolustuspelaamisen 
suhteen oli täynnä tahtoa. 
Vastustajat pidettiin loitolla 
maalitilanteista yhteisvoimin. 
Harjoittelua pystyttiin jo hy-
vissä ajoin ennen sarjan alkua 
suuntaamaan fysiikkapuolen 
kehittämiseen ja hyökkäyspe-
lin osa-alueiden parantami-

seen. Pari harjoitus-
peliä SM-sarjaan 
valmistautuvia 
joukkueita vas-
taan päättyi 
yhden maalin 
erolla tappi-
oihin. Tämäkin 
antoi viitettä sii-
tä että talvella on 
tehty oikeita asioita. 
Maalivahtitilanne oli oikeas-
taan ainoa ongelma kauteen 
valmistautuessa, valmenta-
jat ja huoltajat saivatkin pal-
jon mustelmia talvikauden 
harjoituksissa jäädessään vä-
lillä pallon tielle ”maalivah-
tina” toimiessaan. Onneksi 
sarjan alkuun saatiin asiaa jo 
parempaan järjestykseen ja 
joukkueeseen löytyi tolppien 
väliin vartijat.

T18 Ykkönen kevät-
kierros lämmittelynä 
tulevaan

Palloliitto muutti kevätkier-
roksen sarjajärjestelmää niin 
että pelasimme T18 Ykkösen 
Pohjoislohkon Kokkola-Oulu-
Rovaniemi akselilla. Kevät-
kierroksella panoksena oli al-
kupisteet syksyn sarjaan. Sar-
jakausi alkoi tasapelillä ONS2 
joukkuetta vastaan. Seuraa-
vat pelit sujuivat voittoisas-
ti ja hyökkäyspelissäkin alkoi 
näkyä monimuotoisuutta. 
Murtautumiset maalinteko-
tilanteeseen onnistuivat lai-
tojen ja keskustan kautta lu-
pauksia herättävästi. Kevät-
kierros meni tappioitta maa-

lieron ollessa 14-3. 
Kesän harjoittelus-

sa pääpaino oli 
edelleen hyök-
käyspelaamisen 
ja erikoistilantei-
den kehittämi-

sesssä. Matka kohti 
unelmaa oli hyvässä 

vauhdissa.

Syyskierroksella 
mitattiin tasoa
tosissaan

Syyskierrokselle oli hienoa 
lähteä, olihan seuran sisällä 
tehtävän yhteistyön ansios-
ta myös 06-ikäluokalle saatu 
paikka samaan sarjaan. Pal-
loliiton sääntöjen puitteissa 
teihtiin joukkueiden kokoon-
panoihin pieniä muutoksia. 
Tällä saatiin turvattua kaikil-
le pelaajille reilusti peliaikaa 
syksyn peleihin. Historiallinen 
T18 Ykkösen paikallispeli oli 
merkattu ohjelmaan lokakuun 
puoliväliin. Sitä odotellessa oli 
kuitenkin paljon töitä edessä. 
Syksy tulisi olemaan ennätyk-
sellisen pitkä, viimeinen peli 
kalenterissa oli 24.10. 

Syyskierros käynnistyi mal-
likkaasti. Vastustajia ei juu-
ri paikoille päästetty ja oma 
monipuolinen hyökkäyspe-
li parantui peli peliltä. Syys-
kuun puolivälissä oli koko 
sarjan kannalta tärkeä peli 
Vaasassa FC Sportia vastaan. 
70 minuutin ajan peliä hal-
littiin mutta kotijoukkue oli 
vastahyökkäyksiensä ansios-
ta 3-1 johtoasemassa. Jouk-

kue osoitti voimavarojaan, 
tullen rinnalle ja lopussa 
ohikin. ”90-minuuttia aikaa 
tehdä oikeita asioita”-tuot-
ti tulosta. Kopissa kuulosti 
olevan isosti tunnelmaa ot-
telun jälkeen, kotiinlähtökin 
kesti tunnin verran. Oikeas-
taan tuo peli kuvasti koko-
naisuudessaan koko kautta. 
Vaikeuksia on matkan varrel-
la, mutta kaikesta selvitään 
omaan tekemiseen luotta-
malla. Vaasan reissun jäl-
keen tulleet 4 peliä joukkue 
suoritti rutiininomaisesti. 
Sarjavoiton ratkaiseva pe-
li oli Länsituulessa lokakuun 
puolessa välissä omia harjoi-
tuskavereita vastaan. Rän-
tää ja vettä vihmoi kentällä 
urakalla ja pelistä muodostui 
jännittävä kamppailu seurat-
tavaksi muutamalle paikalle 
uskaltautuneelle katsojalle. 
Pelistä jäi varmasti hyvä fiilis 
kaikille osallistujille, tekemi-
nen oli hyvää kummallakin 
joukkueella ja tuloskin tasai-
nen kamppailun tauottua.

Tavoite saavutettu, 
unelma edessä

Tämän jälkeen alkoi kahden 
viikon tiukka valmistautumi-
nen SM-sarjan alkukarsin-
taan. Viimeinen sarjapeli oli 
ONS2 vastaan. Asenne oli 
kunnossa ja sarjavoitto kruu-
nattiin 6-1 voitolla. Yksi tasuri 
ja loput ottelut voittoja, pa-
rannettavaa ei jäänyt. Sitten 
alkoikin odotus Palloliiton ar-
vonnoista. Tulisiko vastaan 

T18 Ykkösen toisten lohkojen 
voittaja vaiko SM-sarjassa si-
jalle 10. Jäänyt ONS. Monel-
lekaan alueella toimivalle ei 
yllätyksenä arvontatulos tul-
lut. PaRi vs HJS oli toinen pa-
ri, ONS vs HauPa toinen. Viik-
ko aikaa valmistautua ole-
maan parhaimmillaan tuttua 
vastustajaa vastaan. Tavoite 
saavutettu, unelmaan oli  90 
minuuttia matkaa. ONS oli 
kuitenkin karsintaottelussa 
erittäin vahva. Joukkueem-
me pysyi hyvin suunnitelmas-
sa. Muutama maalipaikkakin 
pystyttiin omalla tekemisellä 
luomaan. Tulos ei kuitenkaan 
jättänyt jossiteltavaa, 0-5 tau-
lulle erikoistilannepelaami-
sella ja suunta kohti kauden 
päättäjäisiä.

Tilinpäätös

Joukkue taustoineen teki kui-
tenkin kaudesta ikimuistoi-
sen. Tavoite toteutui, unelmat 
jäivät elämään. Vaikka kausi 
olikin rikkonainen pandemi-
an vuoksi, pystyi joukkue te-
kemään kausisuunnitelman 
mukaiset toimet kokonaisuu-
dessaan. Naisten edustusjouk-
kueessa sai muutama pelaaja 
käydä kokemassa kovempaa 
harjoitusympäristöä ja peli-
aikaakin valtakunnan toiseksi 
kovimmassa sarjassa tuli mo-
nelle T18 joukkueen pelaajal-
le. Joukkueen tekeminen otti 
isoja harppauksia kauden ai-
kana. Yksilöt kehittyivät ja nel-
jä HauPan T18 ikäluokan pe-
laajaa siirtyivät uudelle kau-
delle ONS T18 SM-sarjajouk-
kueen mukaan. Kaksi pelaa-
jaa puolestaan muutti Jyväs-
kylään ja jatkavat pelaamista 
JyPK riveissä. 

Matka jatkuu
eteenpäin

Kaudella 2022 HauPan riveis-
sä on kuitenkin ennätysmää-
rä B ikäisiä pelaajia siirroista 
huolimatta. Toisaalta Naisten 
edustusjoukkueesta ei mo-
ni pelaaja pelaamista jatka-
nut. Uudet haasteet ovat siis 
edessä kun T18 Ykkönen ja 
Naisten Kakkonen pitäisi pys-
tyä pelaamaan melkolailla sa-
malla nuorella ryhmällä. Ta-
voitteet näihin on vielä pelaa-
jilla asettamatta, mutta haas-
teet on tehty voitettaviksi. 

Tuomo Sorakangas

B-tytöillä ikimuistoinen kausi

B-tytöt tuulettaa kotikentällään Länsituulessa 7-0 päättyneen ottelun voittoa SeMiä vastaan 
ja sarjavoiton varmistumista 3.10.2021.
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Syksyn ja talven ai-
kana HauPa T2010-
2011 joukkueen har-
joituksissa sekä pe-
leissä on ollut hyvä 
tempo ja tekemisen 
meininki. Harjoitusak-
tiivisuus on ollut erin-
omainen ja joukkuee-
seen on liittynyt useita 
uusia pelaajia.

Tulevalla kaudella luvassa 
on pitkän matkan turnauk-
sia, joita ei liiemmälti ole 
päästy tekemään. Kaukai-
simmat turnausreissut pe-
laajisto on tehnyt aiemmin 
Piteåån ja Seinäjoelle.

Kesäkauteen valmistau-

tuminen alkaa Pääsiäis-
turnauksella Tampereella, 
jossa järjestävänä seura-
na on Ilves. Tähän turna-
ukseen joukkue osallistuu 
T2010-sarjaan.

Kaudella tullaan pelaa-
maan alueellisia sarjoja ja li-
säksi lähialueen turnauksis-
sa kuljetaan ahkerasti. Myös 
seurayhteisön kautta mah-
dollistuu osallistuminen 
Junnuliigaan, sekä ikäluokki-
en omille yhteisleireille.

Yksi kesän kohokohdis-
ta on koko seuraa liikutta-
va KesäPudas, jolloin niin 
pelaajat, kuin vanhemmat 
pääsevät yhdessä nautti-
maan jalkapallon huumaa 

paikallisesti. KesäPudas 
järjestetään tänä vuonna 
7. kerran. Turnaus yhdis-
tää koko HauPa-perhettä 
ja mahdollistaa tuttujen ja 
sukulaisten pääsyn kannus-
tamaan lähikentän laidalle.

Pitkän odotuksen jälkeen 
kesälle on luvassa mah-
tavia turnausreissuja. Eh-
kä odotetuimpana Ahve-
nanmaan turnaus, Ålandia 
Cup, jossa luvassa ikimuis-
toinen turnausmatka. Tä-
mä kyseinen turnaus on 
jouduttu perumaan kahte-
na viimeisenä vuotena ko-
ronan vuoksi, joten tätä on 
odotettu jo vuosia. Mat-
kustamme junalla Turkuun, 

josta laivalla Ahvenan-
maalle. Osalle pelaajista 
jo matkan alku tarjoaa uu-
sia elämyksiä, kun he pää-
sevät ensimmäistä kertaa 
junaan, sekä laivaan. Kan-
sainvälisessä turnauksessa 
päästään kohtaamaan täy-
sin uusia vastustajia.

Positiiviseen joukkoom-
me ovat tervetulleita uu-
det pelaajat, olipa koke-
musta futiksesta tai ei, jo-
kainen otetaan vastaan ja 
jokaiselle pystytään tarjo-
amaan joukkueen sisällä 
tason mukaista toimintaa. 
Tervetuloa!

Jari Nokela
valmentaja

HauPa T20102011

Innolla tulevaan kesään!

HauPa-P12 joukku-
een poikamäärä kas-
voi edellisenä syksy-
nä lähes puolella ja 
samalla kasvoi myös 
toimihenkilöiden mää-
rä samassa suhteessa. 
Tällä hetkellä kyseisen 
ikäluokan valmentaji-
en ja toimihenkilöiden 
määrä käy jo toista-
kymmentä, mikä nä-
kyy erittäin positiivi-
sesti joukkueen aktiivi-
suudessa pelitapahtu-
mien ja -reissujen suh-
teen. Turnauskalenteri 
onkin lyöty lukkoon jo 
hyvissä ajoin vuoden 
2021 loppupuolella.

Läpi talvikauden joukkue 
on osallistunut eri talvilii-
goihin ja sarjoihin ja vauh-
ti kiihtyy kesää kohti. Tur-
nauskalenterissa on reis-
suja muun muassa Vaa-
saan, Leppävirralle, Tam-
pereelle sekä pääkaupun-

kiseudulle asti. P12 isännöi 
myös vappuna kahdella 
tasolla pelattavaa järjes-
tyksessään ensimmäistä 
Avant Cup- nimellä kulke-
vaa turnausta Oulussa, mi-
hin mukaan on ilmoittau-
tunut joukkueita etelästä 
asti. Junnuliigaan ja piiri-
sarjaan mennään myös 
tottakai!

HauPa P12 joukkueen 
pelaajamäärä on tällä 
hetkellä vahvuudeltaan 
55 poikaa, mikä mah-
dollistaa harrastamisen 

usealla eri tasolla pojan 
omasta sen hetkisen tai-
to- ja motivaatiotason 
mukaan. Vastaavasti suuri 
määrä valmentajia ja toi-
mihenkilöitä mahdollistaa 
kaikille pojille tapahtu-
mia lähellä ja kauempana. 
HauPa P12 on perustel-
lusti tällä hetkellä pohjoi-
sen junnufutiksen suun-
nannäyttäjä kaikilla mitta-
reilla mitattuna!

Joukkueeseen on hy-
vin hoidettujen puitteiden 
ansiosta tulijoita, mutta 

ei lähtijöitä. Tämä kertoo 
osaltaan siitä, että ilmapiiri 
ja tekemisen taso on erin-
omaista. Päävalmentaja 
Hannu Paasovaara laittaa-
kin keiloja hymyissä suin 
nurmelle hyvissä ajoin en-
nen treenien alkua, ettei 
tehokasta harjoitusaikaa 
valu hukkaan ja kaikki po-
jat saavat treenata hikeen 
asti. Myös pelaajien van-
hemmista löytyy aktiivisia 
henkilöitä muun muassa 
pelien kuvaamiseen, taa-
ten, että vanhemmat ko-
tona pääsevät nauttimaan 
pelien fiiliksestä ruudun 
välityksellä.

Kausi 2021-22 on siis 
hyvässä vauhdissa ja te-
kemistä riittää kaikille toi-
mijoille. Hurtti huumori ja 
positiivinen asenne kantaa 
pitkälle, jokaisen tehdessä 
oman osuutensa. 

Ville Rutanen
apuvalmentaja

HauPa P2012

”Tosissaan, mutta ei vakavasti”

Vuoden joukkue 2021 B-tytöt

HauPan P12 tositoimissa ORA-areenalla.

SIMO KIVARI

Juniorijoukkueiden kauden kuulumisia
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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

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

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

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:

Jesse Ruuskanen
Vuoden joukkuepelaaja:
Eerikki Hautajärvi
Vuoden pelaaja: Sumu Taskila

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIEHET EDUSTUS
Vuoden kehittynein:
Jeremias Körkkö
Vuoden joukkuepelaaja:
Iiro Vandell
Vuoden pelaaja: Juuso Pernu

Kauden 2021
päättäjäisissä palkitut

PALKITUT
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Satapäinen seuraväki kokoontui 31.10.2021 HauPa-halliin kauden päätöstilaisuuteen. Tilaisuudessa 
palkittiin kauden aikana ansioituneita pelaajia ja joukkueiden taustoja.

HauPan Perhefu-
tis on suunnattu 2-5 
vuotiaille tytöille ja 
pojille oman aikui-
sen kanssa.

Perhefutis on lapsen ja 
vanhemman yhteinen 
harrastus, jossa nautitaan 
liikunnasta monipuoli-
sesti ja turvallisesti ilman 
suorituspaineita. Toimin-
ta on yhteistä oppimista 
ja oivaltamista kiireettö-
mässä ilmapiirissä.

Lapselle toiminta tar-
joaa aikuisen jakamatto-
man huomion. Vanhem-
malle Perhefutis on mah-
dollisuus rentoutua arjen 
kiireen keskellä yhteisen 
tekemisen parissa.

haupa.fi/tapahtumat/
perhefutis

HauPan
Perhe-
futis

TAPATURMAPÄIVYSTYS
Ortopedimme päivystävät:

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

Pihlajalinna Hiironen, Kiilakivenkuja 1, Oulu
AJANVARAUS pihlajalinna.fi

KANNATTAJA-
JÄSENEKSI
HAUPAAN

Haukiputaan Pallo

Nyt voit liittyä HauPaan kannattaja-
jäseniksi tai kannattajayhteisöjäseniksi.

Näin liityt mukaan:
Kannattajajäsenyys: Maksu seuran tukitilille, viit-
teeksi nimi ja kannattajajäsen 2022. Kannattaja-
jäsenen maksu on 50€.
Kannattajayhteisöjäsen: Maksu seuran tukitilille. 
Maksuna haluamansa rahasumma ja viitteeksi yh-
teisön nimi.
Seura on perustanut toimintansa tueksi ja kehittä-
miseksi kaksi rahastoa, joiden käyttöperiaatteet on 
määritelty rahastojen säännöissä. Rahastoista toi-
sella voidaan tulevaisuudessa tukea mm. vähäva-
raisten lasten harrastamista, uusien aloittavien eri-
tyisryhmien toimintaa. Toinen rahasto on tarkoi-
tettu harjoitusolosuhteiden parantamiseksi tehtä-
viä toimenpiteitä varten, kuten HauPa-hallin huol-
to- ja korjaustyöt sekä muutaman vuoden päästä 
tekonurmen vaihto. Rahastoihin kohdistuvat lah-
joitukset suoritetaan seuran tukitilille.
Lisätietoja antaa seuran pj. Markku Kohonen.
Tukitilin yhteystiedot: Haukiputaan Pallo ry.
BIC OKOYFIHH
IBAN FI33 5740 8920 1814 40

haupa.fi

MIKA KARPPINEN
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STATEGIA 2022-2026

PÄÄTAVOITTEET PROSESSIT KRIITTISET 
MENESTYSTEKIJÄT KEHITYSTOIMENPITEET/MITTARIT

Helmari/Huuhkaja-polut
Seurayhteistyösopimukset
Laatujärjestelmä

FVS, IVK, UEFA ->

Pallokoulut
Pelaajapolut
Ikäkausijoukkueet

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

Yksilöiden
valmennus

Matalan 
kynnyksen 
kouluttautuminen

GR-toiminnan 
laatu

Rekrytointi

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

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

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

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

PELAAJIEN 
KEHITTÄMINEN 
KANSALLISELLE 
HUIPULLE ML. MUUT 
SEURATOIMIJAT

VALMENNUKSEN
KEHITTÄMINEN KOHTI 
AMMATTI-
VALMENTAJUUTTA

PELAAJAMÄÄRÄN 
LISÄÄMINEN

SEURAN JA SEURA-
ORGANISAATION
KEHITTÄMINEN

FUTSAL

Menestystä futsalissa

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.

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

HauPassa sekä FC Kemissä kaudella pelanneet futsalistat saivat vastuuta myös 
U19 maajoukkueessa. Taneli Kohonen (vas.) toimi maajoukkueen kapteeni-
na 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 lopputurnauspaik-
kaan Puolan ollessa kolmannessa karsintapelissä vahvempi.

Tervehdys ja onnitte-
lut hopeamitalista 
U19 SM- kisois-
sa. Myös Kak-
kosen lohko-
voitto ja etene-
minen nousu-
karsintoihin ker-
tonee erinomai-
sesta juniorityös-
tä, jota seurassanne 
tehdään. 

C Kemissä aloitimme 3 vuotta 
sitten projektin, jonka tarkoi-
tuksena oli kyetä voittamaan 
Suomen mestaruus Futsal-

liigassa ja päästä kokeilemaan pe-
laajiemme kykyjä Euroopan kovim-
pia joukkueita vastaan. Nyt olemme 
voittaneet runkosarjan kaksi kertaa 
peräkkäin ja viime kaudella saavu-
timme hopeamitalin, joka toivotta-
vasti kirkastuu kultaiseksi tälle kau-
delle. Näiden isojen askelten ottami-
nen ei meille pienenä seurana olisi 
ollut mahdollista ilman hyviä kontak-
teja ulkomaille ja kotimaahan. Ulko-
mailta löysimme ammattilaiset jouk-
kueeseemme, jotka kehittävät omia 
kasvattejamme ja yhteistyöllä löy-
simme seuran, joka kykenee kasvat-
tamaan pelaajia pienillä resursseilla 
aina Euroopan huipulle. Sellainen yh-
teistyöseura löytyi Haukiputaalta. 

Kasvattajaseuralla
tärkeä rooli

Mikään yhteistyö ei kuitenkaan toimi 
ilman hyviä ihmissuhteita, vaikka tar-
peet kohtaisivat. HauPa ei ole pelkäs-
tään hyvien junioreiden kasvattiseu-
ra, vaan myös johdonmukaisen seu-
ratyön tyyssija. Ilman hyvää seurajoh-
tamista ei seurasta voi nousta syste-
maattisesti useampia junioreita me-
nestykseen. Taneli Kohonen, Santeri 
Kohonen, Henri Seppälä, Tatu Talla-
vaara ja Toni Kaikkonen ovat hyviä 
esimerkkejä tästä johdonmukaises-
ta työstä, jota seura on junioreiden 
eteen tehnyt. Täytynee muistaa, että 
harvoin kasvattiseura kykenee yksin 
rakentamaan ehjää pelaajapolkua ai-
na Suomen huipulle asti, joten oikeil-
la valinnoilla yhteistyössä takaavat oi-

keanlaisen ympäristön ke-
hittää pelaajia ja samalla 

tukea oman seuran ta-
voitteita työnsä kehit-
tämisessä. 

Palloliiton 
kehitystyön 

merkitys

Sovi ei unohtaa myös-
kään seurojemme yhteistyön 

vanavedessä kulkevaa Palloliiton 
kehitystyötä, jota molemmat seurat 
edustavat. Palloliiton futsalin alue-
valmennuksesta vastaa HauPan Jani 
Paananen ja moni seurojemme pe-
laajista on löytänyt tätä kautta itsen-
sä myös nuorten ja miesten futsal-
maajoukkueista. Toivottavasti tähän 
aluevalmennukseen saadaan lisäpa-
nostusta Palloliiton suunnalta, sillä 
vähäisetkin panostuksen siemenet 
ovat poikineet pohjoisesta poikkeuk-
sellisen monta maajoukkuepelaajaa, 
eikä tälle kehitykselle näytä olevan 
loppua, sillä niin selkeät ovat molem-
pien seurojen kehityssuunnat niin ju-
niorityössä kuin edustusjoukkueiden 
osalta, unohtamatta jo nostamaani 
yhteistyön merkitystä. 

Allekirjoittanut on saanut myös 
mahdollisuuden toimia Palloliiton 
futsal-strategiaryhmässä, jonka teh-
tävänä on vaikuttaa futsalin kehi-
tystyöhön nyt ja tulevaisuudessa. Ja 
täytynee kehaista toista pohjoisen 
poikaa, Hannu Tihistä, joka antoi 
loistavan työpanoksen futsalin seu-
raavan 4 vuoden strategialle. Meil-
lä pohjoisessa on voimaa, mutta 
tarvitsemme hyvää yhteistyötä sen 
valjastamiseksi pelaajiemme eduk-
si ja tähän seurojemme välinen yh-
teistyö on ollut oiva esimerkki. 

Isot kiitokset kaikille haupalaisil-
le menestyksekkäästä yhteistyöstä 
ja erityiskiitokset johdonmukaisesti 
seuraa ja pelaajien etua kehittäväl-
le puheenjohtaja Markku Kohosel-
le, jonka olemus, sitoutuminen ja 
kokemus huokuu haupalaisuutta ja 
seurajohtajuutta, jota suomalainen 
seuratyö kaipaa.

Yhteistyöterveisin 
Kalle Huusko, FC Kemi

Suomen toiseksi paras P19 sarjassa, pronssiottelu T18 sarjassa, loh-
kovoitto ja nousukarsinta miesten Ykköseen sekä useampi maajouk-
kuepaikka nuorissa sekä syksyllä FC Kemiin siirtyneen Taneli Kohosen 
nimeäminen miesten maajoukkuerinkiin ovat osoitus vahvasta futsal-
toiminnasta HauPassa. Junioreita on kasvamassa lajin pariin P17 Fut-
sal Liigan ja aluesarjojen myötä niin pojissa kuin tytöissä.

Yhteistyöterveiset Futsalliigasta

Haukiputaan Pallo ry:n strategia-
kausi vuosille 2017-2022 tulee pää-
tökseen. Nyt tehty strategia 2022-
2026 määrittää seuran toiminnan 
päälinjat niin urheilutoiminnassa, 
johtamisessa kuin viestinnässä.

HauPa on kansallisessa mittapuussa 
tyypillinen keskisuuri seura, jossa rekis-
teröityjä pelaajia on lähes 700 ja jäse-
nistöä vajaat 2000. Seura on Suomen 
Palloliiton Laatujärjestelmässä tasolla 3 
toiminnallisesti ja saanut Suomen Olym-
piakomitean Tähtiseura -statuksen kate-
goriassa “lapset ja nuoret”. 

Seura on toiminut edelläkävijänä olo-
suhteiden kehittämisessä Oulun seudul-
la vuosituhannen vaihteessa rakenta-
malla oman hallin ja sen viereen mini-
stadionin. Uuden jalkapallohallin raken-
taminen on ollut suunnitteilla vuodesta 
2015 alkaen. Päämääränä on lämmitet-
tävän tekonurmikentän ja hallin saami-
nen pohjois-Ouluun.

Henkilöstörakennetta on kehitetty pai-
nottaen urheilullista ja valmennuksellis-
ta osaamista. Henkilöstö- ja operatiivisen 
hallinnon sekä taloushallinnon työt tuo-
tetaan osittain ostopalveluna ja osa joh-
tokunnan työjärjestystoimenpitein.

PELAAJAPOLKU VAUVASTA VAARIIN 
Jalkapallotoiminta rakentuu KeltaVihre-
tie -pelaajapolun ajatukseen. Siinä on 
kuvattuna päiväkoti-ikäisten lasten pal-
lokouluista alkaen pelaajaan mahdolli-
suudet edetä joko seuran edustusjouk-
kueeseen tai seurayhteistyön kautta 
ylempien sarjojen juniorijoukkueisiin ja 
edustusjoukkueisiin.

Pelaajista suurin osa on junioripelaa-
jia. Toiminnan resurssoinnin painopiste 
on lasten ja nuorten valmentamisessa.

Seuralla on seurayhteistyösopimukset 
Oulun seudun seurojen kanssa sekä tyt-
tö- että poikapuolelle. Yhteistyössä saa-
vutetaan etuja pelaajapolkujen rakenta-
misessa, valmennuksessa, koulutukses-
sa, testaamisessa ja olosuhteissa.

Seura tarjoaa toimintaa 2-vuotiaista 
lähtien Perhefutiksessa. Tytöille on oma 
Play Makers -pallokoulu. Päiväkotiturna-
us viskareille ja eskareille pelataan Hau-
Pa-hallissa. Prinsessa- ja Batman pallo-
koulut ovat 6 -vuotiaille ja sitä nuorem-
mille. Näistä tyhmistä muodostuu syk-
syyn mennessä uudet ikäkausijoukkueet.

Seuran kasvateista nousee valmen-
nukseen ja tuomarointiin nuoria hen-
kilöitä.

MIESTEN JA NAISTEN EDUSTUS-
JA KAKKOSJOUKKUEET
HauPalainen jalkapallo perustuu aikuis-

ten toiminnassa omaan kasvatustyöhön 
jatkossakin. Seura tarjoaa edustusjouk-
kueiden kautta mahdollisuuden tavoit-
teelliseen harjoitteluun ja pelaamiseen. 
Kakkosjoukkueiden toimintaympäristö 
on harrastepohjaista toimien samalla 
kehittyville junioripelaajille porttina ai-
kuismaailman peleihin. 

HARRASTEJALKAPALLO
Seurassa toimii harrasteryhmät: Rauhat 
naisille ja Reinot miehille. Lisäksi on eri-
tyisryhmien jalkapalloa, sekä harraste-
ryhmä 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 ase-
maan jalkapallon kanssa, kuten Pallo-
liiton strategiassakin. Seura on pelaaja-
määrältään Palloliiton Pohjois-Suomen 
Alueen suurimpia. Futsalissa tehdään 
määrätietoista valmennustyötä ja kou-
lutetaan futsalvalmentajia yhteistyössä 
Palloliiton kanssa. Toiminta tuottaa pe-
laajia nuorten maajoukkueeseen sekä 
Futsal Liigaan. Seuran kasvateista nou-
see myös valmennukseen nuoria hen-
kilöitä.

MISSIO
Seuran tarkoituksena on edistää, kehit-
tää ja vaalia erityisesti jalkapalloilun ja 
futsalin harrastusta. Tavoitteena on jäse-
nistön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin kehittäminen:

Tämä tarkoittaa käytännössä, että 
seuran tehtävä on tarjota pelaajille, val-
mentajille ja muille toimijoille tavoitteel-
linen ja kehittävä ympäristö, jossa kil-
pailla ja harrastaa sekä edistyä omien ta-
voitteiden ja edellytysten mukaisesti.

Nämä kaksi kuvausta perustehtäväs-
tämme eivät milloinkaan voi olla ristirii-
dassa toistensa kanssa. 

VISIO
HauPa on Pohjois-Suomen parhaita jal-
kapallo- ja futsal-seuroja ja tuottaa 
säännöllisesti pelaajia, valmentajia, tuo-
mareita sekä joukkueita kansalliselle 
huipputasolle. HauPa:lla on vahva kan-
nattajakunta ja taustayhteisö.

Haukiputaan Pallo tarjoaa kilpatoi-
mintaa, aikuisten ja juniori-ikäisten har-
rastejalkapalloa ja jalkapallokoulu-toi-
mintaa. 

HauPalla on hyvin hoidettu talous, ja 
seuran ydintoiminta toteutetaan koulu-
tettujen ohjaajien ja valmentajien toi-

mesta laadukkaasti joka ikätasolla. Tä-
mä luo pohjan ja edellytykset HauPan 
edustusjoukkueiden menestykselle. Ta-
voitteenamme on Pohjois-Oululaisena 
jalkapallon ja futsalin erikoisseurana ol-
la Pohjois-Suomen merkittävimpien jal-
kapallo- ja futsaltoimijoiden joukossa. 
Pyrkimyksenämme on saada tulevai-
suudessa pelaajiamme enemmän alue-
joukkuetasolle muun muassa laaduk-
kaan valmentamisen ja tasoryhmien 
luomisen avulla. Tavoitteeseen pääs-
tään oman toiminnan lisäksi hyvässä 
seurayhteistyössä. 

Seuran toiminta perustuu yhteisesti 
sovittuihin pelisääntöihin.

ARVOT
Arvot kertovat, mitkä asiat ovat seuras-
samme tärkeitä ja ohjaavat toimintaan 
vaikuttavia valintojamme.
Yhteisöllisyys sisältää kumppanuuden, 
sitoutuneisuuden ja välittämisen, sekä 
Haupalaisuuden käsitteen. 
Peli-ilon ja liikkumisen riemun korosta-
minen on kaiken harrastus- ja kilpatoi-
mintamme lähtökohta. 
Tavoitteellisuus näkyy toiminnan laa-
dun kehittämisenä, jatkuvana panosta-
misena koulutuksiin, tasoryhmien perus-
tamisena ja miesten/naisten edustus-
joukkueiden laadukkaan tekemisen yllä-
pitona sekä liiton sarjojen sarjapaikko-
jen vakiinnuttamisena.
HauPalaisuus: Jokainen seuran toimin-
nassa mukana oleva pyrkii hyvässä hen-
gessä kehittämään seuraa ja toimii sen 
tukemiseksi parhaalla mahdollisella ta-
valla. Aktiivinen osallistuminen seuran 
päätöksentekoon ja rakentavien kehit-
tämisehdotusten tekeminen toiminnan 
edelleen kehittämiseksi on paras tapa 
vaikuttaa HauPan toimintaan. 

STRATEGIA 2022-2026

Viestinnän tavoitteet

Seuran viestinnän tavoitteena 
on kertoa seuran toiminnasta ja 
elinvoimaisuudesta. Viestinnäl-
lä vahvistetaan yhdessä aikaan-
saadun toiminnan tasokkuutta, 
vapaaehtoisten joukkoon kuu-
lumista, yhteisöllisyyttä ja mah-
dollisuutta vaikuttaa. Seuravies-
tintä on osa seuran toimintaa ja 
sen johtamista, toimintaan vai-
kuttavien asioiden seuraamis-
ta ja arviointia sekä tiedon jaka-
mista niille, joille sillä on merki-
tystä. Laadukas viestintä kertoo 
toiminnan avoimuudesta.
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HauPa naiset 2

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 haupa.fi

• 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 harraste -
 joukkueet 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 KeltaVihreä-
tie (pelaajapolun periaatteet)

 

 haupa.fi

HauPa 2022
PÄHKINÄN-
KUORESSA

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

HauPa P16

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. 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.

HauPa P14HauPa T1415

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. 

HauPa P15

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. 

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

VIILENNYS TÄ PEL A A JILLE! 

KOT IMAISE T L A ADUKK A AT  
K AIH T IME T JA MUU T  
AURINGONSUOJAT SEK Ä 
TER ASSILLE E T TÄ  
SISÄT ILOIHIN. 

Pyydä tarjous kotisi  
auringonsuojista. 

Oulun Kaihdinpalvelu  
Asemakatu 4, 90100 Oulu 

p. 044 767 0700  
www.oulunkaihdinpalvelu.fi 
info@oulunkaihdinpalvelu.fi

HauPa-hallin valaistuksen uusiminen led-va-
loihin aloitettiin harjoitushallin osalta v. 2020 
yhteistyössä HSO:n kanssa. Alkuvuodesta 
2022 vaihdettiin loputkin valaisimet ledeiksi.

Yläkerran toimisto ja kahvio-/kokoustiloissa alkoi aja-
tuksetkin kirkastumaan, kun kirkkaat ja vähävirtai-
set ledit alkoivat loistaa.  Myös alakerran pukukoppi- 
ja saunatilat vaihdettiin energiatehokkaisiin ledeihin 
HSO:n ammattitaitoisen henkilöstön toimesta. HSO:n 
toimitusjohtaja Juha Sipola kertoo arvostavansa ener-
giatehokasta ajattelua jalkapalloseurassa. Sähkön kulu-
tuksen säästön lisäksi vaikutusta on myös paloturvalli-
suudelle.

HauPa-hallin
valaistus kokonaan
LED-aikaan
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HauPa P12

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 

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. 

HauPa T1213HauPa 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.

haupa.fi haupa.fi

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

HauPa P09

Eturivi vasemmalta: 1. Eeli Ojala 2. Julius  Siurua 3. Lassi Meriö 4. Eerikki  Hau ta-
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. 

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. 

HauPa P0708HauPa T1011

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. 

HauPa T070809

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.

HauPa P1011

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. 
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HauPa P17 Futsal

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.

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 B-pojat

HauPa P19 Futsal

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. 

HauPa B-tytöt

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. 

Seuralehti 2022
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HauPan värejä on saatu pe-
laajiston lisäksi myös Pohjoi-
sen aluevalmennusjoukkueen 
taustatiimiin, kun seuran tyttö-
jen junioripäällikkö Petra Körk-
kö (UEFA B) on liittynyt mukaan 
valmennustiimiin vuoden 2021 
syksynä. 

Toisena tyttöjen aluevalmentajana toi-
mii Toni Koskinen. Poikien puolella 
aluevalmentajana toimii Mika Nurmela.

Aluejoukkuetoiminta koskettaa täl-
lä hetkellä 2006- ja 2007-syntynei-
tä pelaajia ja leirejä järjestetään nel-
jällä maantieteellisesti jaetulla alu-
eella, Etelässä, Lännessä, Idässä ja 
Pohjoisessa. Aluejoukkuekausi hui-
pentuu 2006-syntyneiden osalta 
Alueturnauk seen, joka pelataan Ee-
rikkilän Urheiluopistolla toukokuun 
alussa.

Seuran pelaajia runsaasti 
leireillä ja turnauksissa 

2006-syntyneiden joukkue leireili 
Kuortaneella joulukuussa ja HauPa:sta 
oli runsas edustus, kun kaikkiaan vii-

si pelaajaa osallistui tapahtumaan. 
Leiriltä joutui jättäytymään näiden li-
säksi kaksi seuramme pelaajaa pois. 
Tiiviit kolme päivää Kuortaneen Ur-
heiluopiston loistavissa olosuhteissa 
tarjosivat laadukkaita harjoituksia ja 
otteluita muiden alueiden joukkuei-
ta vastaan, sekä harjoitusten ja otte-
luiden läpikäyntejä videopalaverien 
muodossa. HauPan pelaajat esiintyi-
vät edukseen niin kentällä kuin sen ul-
kopuolellakin ja saivat valmennusta 
myös tyttöjen maajoukkuevalmenta-
jalta, Marko Salorannalta.

Molemmille ikäluokille on järjes-
tetty leirejä myös keväällä ja viimei-
simmillä 2007-syntyneiden leireillä 
kaikkiaan 9 HauPan pelaajaa oli näyt-
tämässä osaamistaan ja saamassa li-
säoppia omaan arkeensa. Leirit sisäl-
tävät teemojen läpikäyntiä palavereis-
sa, niin keskustellen kuin myös videoi-
ta katsoen, sekä harjoituksia ja pelejä, 
joissa teemojen mukaisia asioita har-
joitellaan ja opetetaan pelaajille.

Petra Körkkö
HauPan junioripäällikkö/tytöt 

aluevalmentaja, oto

Tyttöjen
aluejoukkueen 
kuulumisia

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

Aluevalmennus
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