TÄÄ ON HERKKUA!
HAUPA-HALLIN SYNTY

Järjettömän kova osoitus
yhteisöllisyydestä ja yhteisön voimasta

LISÄTYLLÄ TODELLISUUDELLA
LISÄÄ LIIKETTÄ!

Lähirähinäpäivä 2020 järjestetään lauantaina 12.9. AR -kaupunkisuunnistuksena.
Mitä mahdollisuuksia lisätty todellisuus tuo ihmisten liikuttamiseen? Lue juttu!

MAALIVERKOT PINKEINÄ

Maalintekemistä tulee harjoitella paljon,
kertoo maalintekoleirillä valmentanut Jani
Sarajärvi

#PAIKKAUSHAASTE

Seurayhteisön joukkueiden pelikamppeet
kuntoon ja kestämään pitempään.
SEURAYHTEISÖN UUTISLEHTI. Nro 2/2020, Syyskuu 2020
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Pääkirjoitus
Voihan Korona! Toisen aallon suhteen ollaan
odottavalla kannalla ja epävarmuus tulevasta
kalvaa montaa eri toimintoa koko yhteiskunnassa. Pahimmissa uhkakuvissa jalkapallokaudet
saattavat jäädä kesken ja kokoontumisia
koskevat tiukentuvat rajoitukset voivat viedä
ensin katsojat ja sitten kaikki tapahtumatkin
mennessään. Ei pelejä, ei katsojia, ei harjoituksia,
ei tuloja näin jalkapallotoiminnan kautta
katsottuna. Sisäsarjojen osalta ollaan vielä
enemmän jännän äärellä.
Kriisit ovat kuitenkin samalla aina merkittävä
oppimisen mahdollisuus. Ihmiskunnan tulee joka
tapauksessa muuttaa vanhoja tuttuja toimintamalleja. Korona on vain pieni pieru Saharassa jo
hyvään vauhtiin päässeen ilmastomuutoksen
vaikutuksien kunnolla iskiessä päälle. ”We don’t
have time” -iskulauseet eivät tunnu uppoavan
kovinkaan monen päättäjän tai kuluttajan kaaliin,
kun saavutetuista eduista ei haluta päästää irti.
NIMBY- asenteellisia (not in my back yard),
paremmin tietäviä ja sivustaseuraajia riittää joka
lähtöön. Arjen painaessa päälle hiilijalanjäljen
pienentäminen tuntuu monelle kovin kaukaiselle
asialle. Hyviä asioita peukutetaan, mutta niille ei
koeta pystyvän tekemään mitään.

na Sitran Maapalloliigassa, joka oli järjestöille
tarkoitettu kehittämisohjelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Herculesin Lähirähinä pääsi ohjelmassa 10 finalistin joukkoon ainoana urheiluseurana. Maapalloliigassa opittiin, että urheiluseurojen toiminnan hiilijalanjäljestä 70% muodostuu
treeneihin ja peleihin kuljettamisesta. Kimppakyydit ja pyörällä treeneihin kulkemisen mahdollistamisen tulisi olla korkealla seurojen toiminnan
ohjauksessa. Urheilullisesta näkökulmasta katsottuna monipuolisen lähiliikunnan houkuttelevuuden kasvattaminen ja laadukkaiden pihapelien aikaan saaminen on ihan keskiössä myös
ilmastonmuutosta vastaan taistellessa. Meidän
tulisikin yhteisönä saada monipuoliset pihapelit
ja hauska liikunnallinen yhdessä tekeminen
takaisin asuinalueille. Tämä auttaisi myös
urheilullisen menestyksen tavoittelussa.
Lähirähinä on saanut positiivista peukutusta vuosikausia monelta taholta. Tarvitsemme vähemmän peukutusta ja enemmän liikettä yhdessä.
Lähellä.
Yhteisöpäällikkö, Timo Perälä

LÄHIRÄHINÄPÄIVÄ LA 12.9.2020
Mitä sitten urheiluseura tai yhteisö voi tehdä
asioiden eteen? Paljonkin. Otetaan muutama
esimerkki esille. Hercules oli vuonna 2019 muka-

KOKO SEURAYHTEISÖ LIIKKEELLE!

KLIKKAA TÄSTÄ LISÄTIETOJA PÄIVÄSTÄ!

tulisikin yhteisönä saada monipuoliset pihapelit ja hauska
” Meidän
liikunnallinen tekeminen takaisin asuinalueille ”

Yhteystiedot
JS Hercules Oy
Isokatu 56, 90100 Oulu
Y-tunnus: 3109637-5
Toimitusjohtaja:
Hallitus:

Yhteisöpäällikkö:

Ville Luotola, puh.
PJ Ville Vähälä, puh. 040 5528445
Jyrki Sundström (Tervarit-J), puh. 040 7331447
Tero Vedenjuoksu (Ajax), puh. 044 5161988
Markku Kohonen (HauPa), puh. 050 5148769
Miska Visuri (JS Hercules), puh. 040 5226141
Timo Perälä, puh. 040 7060415

toimisto@jshercules.com www.jshercules.com

Päävalmentaja:
Valmentaja:

Mikko Isokangas, puh. 040 8253682
Janne Oksala, puh. 044 9855325
Yusuf Erdogan, puh. 044 9855325
Jouko Kylmäoja, puh. 040 3545789
Mv-valmentaja:
Jussi Viirelä, puh. 040 192 5902
Fysiikkavalmentaja: Anu Perälä, puh. 050 5580529
Joukkueenjohtaja: Tuukka Tolonen, puh. 044 2385540
Huoltaja:
Jussi Hautala, puh. 050 4628649
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TAPAHTUMANURKKAUS

Poimintoja seurayhteisön tapahtumista 12.9. 12.10.2020
Syksy saapuu. Pelit vähitellen vähenevät ja lopulta loppuvat. Vai
loppuvatko?

Otetaan vielä kerta kiellon päälle: Lauantai 12.9.2020 on SUPERLAUANTAI. Raatissa klo
14:00 Tervarit J – FC Honka (B-SM) ja perään klo 17:00 Hercules – OLS Kakkosen Oulun
derby nro 2. Koko päivä on samalla Lähirähinäpäivä 2020, mikä tarkoittaa hauskaa kaupunkisuunnistusta tehtävärasteja koluten eri puolilla Oulun seutua. Kaikki mukaan! Ohjelma, ohjeet ja rastit nähtävissä www.lahirahina.fi/lrp2020. Vierailkaa myös HauPan naisten ykkösen pelissä Länsituulen tekonurmella klo 14:00. Sieltä irtoaa yksi rastimerkintä.

HauPan miehet taistelevat Pohjois-Suomen kolmosen kärjen takana kolmossijasta TP-47 ja
OTP:n ratkaistessa sarjan nousijan. HauPa:lle kotiotteluita siunaantuu aikajaksolle kaksi:
Perinteinen kiistakumppani Kajaanin Haka saapuu puttaalle La 19.9. klo 16:00 alkavaan
matsiin ja viikko siitä saadaan vieraita Rollosta, kun paikalliset Pojat laskeutuvat napapiiriltä
Haukiputaan korkeuksille. HauPa – RoPo siis 26.9. klo 11:00 ja paikkana Länsituulen tn..

Jos La 12.9. on Superlauantai, niin sunnuntaina 4.10. Castrenilla on SUPERSUNNUNTAI.
Ensin klo 11:00 B-SM sarjan ottelu Tervarit Juniorit – HJK. Tunnin huili ja perään Hercules –
JJK klo 14:00. Joko sataa räntää vaakaan? Hyytyykö etelän hetelmät pohjoisen loskaan?
Tervarit Junioreiden kotiottelut jatkuvat 10.10. ja taas on etelän vieraita luvassa, nimittäin
KäPa klo 14:00 alkavassa ottelussa Heinäpään tekonurmella. Joko on lunta maassa?
Kyseessä on viimeinen kotiottelu, niin kaikki paikan päälle lämmittämään tunnelmaa!

Naisten kolmosessa riittää seurayhteisön derbyjä. To 17.9. Sarkkirannan sametilla Ajax
– Haupa 2 klo 17:30. Seuraava on sitten 26.9. klo 13:00 Pateniemen tekonurmella, kun
Hercules saa vastaansa PonPan naiset. Kolmaskin mahtuu aikaikkunaan 8.10. klo Haupa
2 – Hercules klo 19:45 alkavan ottelun myötä. Paikkana Pateniemen tekonurmi
iltavalaistuksessa. Sarjataulukossa Herkuttaret ja HauPa 2:n naiset kyttäävät sijoilla 3 ja 4
kärjen takana. RoPS Naiset 2 johtaa sarjaa ylivoimaisesti.

SEURAYHTEISÖÄ JA
HERCULESIA TUKEMASSA
KENTÄN REUNALLA JA
TAUSTOISSA
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Poimintoja seurayhteisön tapahtumista 12.9. 12.10.2020

Seurayhteisön juniorijoukkueet ovat tulessa harva se päivä; pelejä on niin paljon.
Nostetaan aikajaksolta muutama Oulun seudulla käytävä kamppailu, joita kannattaa mennä
katsomaan. T15 Ykkösessä Ajax/Ospa YJ pelaa ensin 15.9. klo 19:30 MeLu:a vastaan
Pateniemessä ja 19.9. klo 13:00 on vastassa FC SCJ/YJ Sarkkirannassa. HauPan tytöt
mittelevät ONS:n kanssa 19.9. klo 16:00 Pateniemessä. P17 Ykkösessä Tervarit-j/2 saa
vastaansa 13.9. VPS-j:n klo 14:00 Castrenilla. La 26.9. klo 14:00 vastassa on NFF/Kanu YJ
samoin Castrenin kentällä.

SyysSarkkis! Ajax Sarkkirannan T0809 järjestämä tyttöjen T08, T09 ja T10-T11 ulkokauden
päättävä syysturnaus pelataan 8vs8 otteluina 26 ja 27.9. Sarkkirannan tekonurmella.
Lauantaina pelataan alkusarjoja ja sunnuntaina loppusarjan ottelut. GIRL POWER!

Ootko käyny kattoon yhtään miesten nelosen matsia? Nou hätä! Vielä ehtii. Pari mahdollisuutta vielä. Ensin Ajax Sarkkiranta vs. JunSu Sarkkirannan tekonurmella 13.9. klo 15:00.
Tonen mahku on siitä 4 päivän päästä, kun Tervarit-j/JuPa pelaa viimeisen pelinsä Kellossa
17.9. klo 17:30 Kellon nurmella paikallista työväen urheiluseuraa vastaan. Sinne siis!

Tervarit ry:n järjestämä Oulu Boys Cup järjestetään kuudennen kerran kahtena lokakuun
viikonloppuna. Ensin ovat tulessa P2011-P2014 joukkueet lauantaina 3.10. Viikko siitä on
vuorossa P2003 – P2010 joukkueet 10.-11.10. (La-Su). Turnaukseen osallistuu paljon
seurayhteisön joukkueita, joten kannattaa lähteä kannustamaan kentän reunalle!
Pelipaikkoja on ympäri Oulua, joten kannattaa tsekata Tervareiden sivuilta lähempänä
turnausta, missä kukin joukkue pelaa.
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Lisätyn todellisuuden
mahdollisuudet liikuttamisessa
Lähirähinäpäivä 2020 järjestetään AR (=augmented reality) kaupunkisuunnistuksena
yhteistyössä Mekiwi Oy:n ja Oulun kaupungin kanssa. Mutta mitkä ovat lisätyn
todellisuuden mahdollisuudet ja keinot kansalaisten liikuttamisessa, hyvinvoinnin
lisäämisessä sekä urheilullisen menestyksen edistämisessä tällä hetkellä?

Whoaaa… otetaan nyt ensin vähän takapakkia… Mitä on AR- eli lisätyn todellisuuden
urheilu? Onko sitä vielä olemassa? Ehkä on
parempi lähteä liikkeelle AR-peleistä. Niistä
tunnetuin ja suosituin on Pokemon Go, joka
on jo vuosia innostanut lapsia ja nuoria globaalisti liikkeelle Pokemonien jahtaamisen
myötä. Joillekin voi olla tuttu myös Zombie
Run, jossa juoksulenkkiä vauhdittavat läähättävät zombiet. AR pelejä pukkaa koko
ajan lisää. Jalkapalloon liittyen ruotsalainen
Just Football toi virtuaalimaalivahdin tyhjän
maalin suulle.
AR urheilun parissa tapahtuu jatkuvasti nopeaa kehitystä. Uusi suosittu urheilulaji voi
syntyä jo tänään ja levitä nopeastikin eri
puolille maailmaa. AR urheilun suosio ja sovellukset tulevat nopeasti lisääntymään,
kunhan AR lasien teknologia kehittymisen
myötä lasit tulevat pienenemään ja kevenemään. Tämä mahdollistaa paremman liikkuvuuden pelatessa ja näin uusien lajien syntymisen. AR-lasien kehitystyötä ovat jo tekemässä myös eräät suomalaiset yritykset.

HADO -liiga pyörii syntymaassaan Japanissa
isosti ja turnauksissa on jo palkintorahojakin.
Hado –areenoita on toiminnassa kaiken
kaikkiaan 25 eri maassa. Jatkossa on
mielenkiintoista nähdä, miten tämä laji
skaalautuu HADO-areenoiden ulkopuolelle
esimerkiksi koulun saleihin.
Hercules Esports ja Lähirähinä ovat yhdessä
Navico Oy:n, Liikuntakeskus Hukan, Qridi
Oy:n ja MeKiwi Oy:n kanssa ponnistelleet
tulevaisuuden urheilun sekä ihmisten
liikuttamisen parissa teknologian ja
pelillistämisen avulla. Tämä aihepiiri tulee
olemaan keskiössä kolmannessa Herkuston
tapaamisessa lokakuun alussa. Lauantaina
12.9. järjestettävä AR-kaupunkisuunnistus on
ensimmäinen konkreettinen kokeilu asian
tiimoilta.
Mielenkiinnolla odotamme, mitä pääsemme
yhdessä kehittämään. Hercules Esports ja Liikuntakeskus Hukan tilat yhdessä monipuolista osaamista omaavien yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollistavat uusien asioiden
kokeilemisen ja kehittämisen.

Nykyisin AR kilpailullisia suosittuja urheilulajeja on jo maailmalla ainakin yksi, nimittäin
AR polttopallo nimeltään HADO. Virtuaalipelaamisen puolella (VR) kilpailullisia liigoja
on jo olemassa esimerkiksi Echo Arena ja
Beat Saber -peleissä. Näissäkin lajeissa tulee
jo hiki ja ne vaativat keskittymisen lisäksi
mm. hyvää silmä-käsi-koordinaatiota.
xxxxKuva. Just Football App on hyvä esimerkki, mitä AR voi
tuoda jalkapalloilun harjoitteluun ja pelillistämiseen
(kuva: JustFootball)
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Seurayhteisön #Paikkaushaaste
HYVÄ PELIPAIKKA!
Oululais – kuortanelaisen yrityksen Oikiat Design Oy:n lippulaivatuote Vaatelaastari on otettu
vastaan ilolla monissa jalkapalloperheissä. Vaatelaastarin avulla junioreista lähtien pelaajat
voivat itse nopeasti paikata omat pelikamppeet ja pidentää niiden kestoikää huomattavasti.
Oikiat Design Oy ilmoittautui ensimmäisten joukossa mukaan Herkustoon. Tapasimme Oikiat
Design Oy:n yrittäjiä kahvikupposen ääressä ja sen seurauksena käynnistämme nyt yhdessä
koko seurayhteisön #paikkaushaasteen.
Vaatelaastari on suomalaisten äitien innovaatio.
Vaatelaastari on painamalla ilman silitystä
kiinnittyvä, muotoilijoiden suunnittelema
Suomessa täysin valmistettu tuote. Se soveltuu
paikkaamiseen, peittämiseen ja koristeluun!

TUE SEURAASI OSTAMALLA
VAATELAASTARI!
Jokaisesta www.vaatelaastari.fi sivuilta seuraavilla
koodeilla ostetuista tuotteista tuloutetaan osa
seurojen toiminnan tukemiseen.

Vaatelaastarit soveltuvat useimpien vaatteiden
ja muiden tekstiilituotteiden kuten jalkineiden,
laukkujen ja asusteiden korjaamiseen.
Jalkapalloperheisiin suositellaan ulko- ja
urheiluvaatelaastaria.

KOODIT:

Hercules
Ajax Sarkkiranta
Haukiputaan Pallo
Limingan Pallokarhut
Ponkilan Pantterit
Tervarit Juniorit

Vaatelaastarin käyttö on helppoa. Irrota, aseta
ja paina noin 1-2 minuuttia. Vaatelaastarilla
paikattu tekstiili on heti käyttövalmis ja sen voi
pestä max. 40 asteessa noin 72 tunnin päästä
paikkauksesta.
Oikiat Designin tarina alkoi kahden perheenäidin
puhelusta helmikuisena iltana vuonna 2017. Se
alkoi ennen aikojaan puhkikuluneista sukista,
itsekseen purkautuneista takinsaumoista ja
reikäisistä housunpolvista. Eikö todellakaan ollut
tapaa, jolla vaatteet voisi korjata kauniisti,
helposti ja nopeasti?
Vaatelaastari on suomalaisten äitien vuosia
kestäneen iloisen kehitystyön tulos. Se on
tämän päivän ratkaisu ikiaikaiseen ongelmaan oikia innovaatio oikiaan aikaan.
Seurayhteisön paikkaushaaste tuo helpotusta
jalkapalloilevaan arkeen ja toimii samalla
varainkeruun muotona seuroille.

” Vaatelaastari on tämän päivän

ratkaisu ikiaikaiseen ongelmaan

”

JSH
AJAX
HAUPA
LPK
PONPA
TJUN

7

Syyskuu 2020

TÄÄ ON HERKKUA!

Herculesilla onnistunut
maalintekoleiri
TEKSTI: MIKKO ISOKANGAS
JS Hercules ja omistajaseurat järjestivät elokuun puolessa välissä maalintekoleirin pelaajilleen.
Tapahtumaan kutsuttiin Ajax Sarkkirannan, Tervarit-junioreiden ja HauPan 2005-2008-syntyneitä
pelaajia, joista noin 50 osallistui ja sai arvokasta oppia maalinteon saloihin.

Leirin päävetäjänä toimi Lissabonin yliopistossa
jalkapallon tohtoriopintoja suorittava Jani Sarajärvi.
Pelaajauransa jälkeen mm. HJK:n ja VPS:n
kakkosvalmentajana toiminut Pudasjärven
Sarakylästä kotoisin oleva koutsi valmensi edellisellä
kaudella Ecuadorin suurseura Independiente del
Vallen U20 joukkueen valmennustiimissä. Janin
yhtenä vastuualueena oli hyökkääjien valmennus.
Joukkue voitti huhtikuussa U20 Coba Libertadoresin
(vastaava kuin Champions League Euroopassa),
finaalissa kaatui argentiinalainen suurseura River
Plate. Jani on myös kysytty luennoitsija. Talvella hän
oli esimerkiksi luennoimassa Portugalin suurseura
SL Benfican valmentajille.

Leirin valmennukseen osallistui viikonlopun aikana
myös mm. JS Herculesin päävalmentaja Mikko
Isokangas, oululaisille varsinkin AC Oulusta tutuksi
tullut nykyinen Tervarit YJ-valmentaja Rauno
Ojanen sekä maalivahteja kahtena päivänä
opastanut JS Herculesin MV-valmentaja Jussi
Viirelä. Myös muita seurayhteisön valmentajia
osallistui ansiokkaasti leirin vetämiseen. JS
Herculesin hyökkääjä Joonas Kurvinen ja kapteeni
Aleksanteri Patronen pistäytyivät myös
tapahtumassa leirin päätöspäivänä. Leirin
suunnittelua ja järjestelyä hoiti aktiivisesti HauPan
junioripäällikkö Janne Takkinen yhdessä Sarajärven
ja muiden toimijoiden kanssa.

Maalintekoleiripäivät oli jaettu kolmeen erilliseen
Pikaisella aikataululla toteutettu leiri osoitti, että
isompaan teemaan. Perjantaina keskityttiin
erikoisleirien järjestämistä ja kehittämistä
laukaisutekniikkaan sekä maalintekoon Golden
kannattaa toteuttaa jatkossakin.
Zonelta eli keskisektorilta lähietäisyydeltä.
Keskustamurtautuminen täydensi kokonaisuuden.
Lauantaina painopiste siirtyi laitamurtautumiseen ja
maalintekoon. Myös päällä viimeistelyyn käytettiin
toisena päivänä aikaa. Sunnuntaina pelaajat saivat
huiman määrän toistoja rangaistusalueen sisällä
viimeistelyssä ja maalipaikkojen luomisessa. Myös
vaikeista tilanteista ja asennoista laukominen tuli
tutuksi.
Pelaajat saivat viikonlopun aikana ison määrän
toistoja maalintekotilanteissa ja niiden luomisessa
sekä paljon vinkkejä maalinteon saloihin
huippuammattilaiselta. Leiriin kuului myös
lauantain koulutusta videoiden muodossa sekä
Kakkosen ottelu JS Hercules-RFA (Rovaniemi)
Haukiputaalla. Tärkein anti kuitenkin varmasti oli
muistutus harjoittelun laadun ja määrän
tärkeydestä osaamisen kehittämiseksi.
Omatoiminen harjoittelu on kaiken kehittymisen
ytimessä.
Maalitekoleirin päävetäjänä toimi Jani Sarajärvi
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PARRASVALOISSA
esittelemme seurayhteisön pelaajia, valmentajia, taustahenkilöitä, entisiä jäseniä ja muita mielenkiintoisia
henkilöitä.

Herculesin miesten edustusjoukkueen puolustuksen luottotoppari ja
Haupan kasvatti Samuli Hölttä (20 v.) pelaa jo kolmatta kautta miesten
tasolla ja toista kautta Herculesin riveissä kakkosta. Nuori mies haluaa
ponnahtaa urallaan eteenpäin ja tavoitettiin haastatteluun HIFK:n
testistä.
1.Miten kausi joukkueelle / itsellä lähtenyt käyntiin?
• Alkukausi lähti hyvin käyntiin. Hercules on tiivis ja yhtenäinen joukkue,
jossa on hyvä meininki päällä. Omalta osalta koronaharjoittelu meni
nappiin. Harjoitellessa joukkuekaveri Jesse Kilpeläisen kanssa pääsin
hyvin sisään kuntosaliharjoitteluun. Tulokset olivat hyviä lihasmassan
ja rasvan osalta ja se on auttanut tekemisessä kentällä.

SAMULI HÖLTTÄ #3

2.Olet parhaillaan HIFK:n mukana harjoittelemassa. Miten siellä on
mennyt?
• Hifk käynti on vielä puolivälissä (haastattelun tekoaikaan), mutta tähän
mennessä ollut paljon antava kokemus. Olen päässyt totuttelemaan
Veikkausliigan harjoitusten tempoon, joka on vähän myös yllättänyt
intensiteetillään. Mutta siltikään liigakunnon raja ei ole enää kaukana.
Hitusen lisää voimaa, nopeutta ja kestävyyttä, niin niiltä osin
ominaisuudet alkaisivat riittämään.
Herculesin miesten edustusjoukkueen kokeneempaan osastoon kuuluu
keskikentän moottori Henry Mäkäräinen (26 v.), jolla on kokemusta
monesta eri oululaisesta joukkueesta ja eri sarjatasolta.

1. Miten kausi joukkueelle / itsellä lähtenyt käyntiin?
• Tulosten valossa kauden pelit ovat menneet hyvin.
Pelillisesti kuitenkaan parasta Herculesta ei olla vielä nähty.
Henkilökohtaisesti kausi on ollut vähän rikkonainen johtuen
erityisesti heinäkuun pelikiellosta.

HENRY MÄKÄRÄINEN
#6

2. Millaisin odotuksiin loppukauteen? Haastattelua tehdessä
on vielä 8 peliä kautta jäljellä.
• Toivottavasti itse pysyy kunnossa, jotta voi auttaa
joukkuetta parhaalla mahdollisella tavalla. Uskon, että
pystymme joukkueena parantamaan pelillistä ilmettä ja sitä
kautta taistelemaan loppuun asti sarjan kärkipaikasta.
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Ajax Sarkkirannan poikien 06 joukkueesta esittelyssä joukkueen maalivahti
Joonas Niinivaara, joka odottaa malttamattomana paluuta kentälle
käsivarsivamman jäljiltä.

HANNES HAUKIPURO #5
JOONAS NIINIVAARA #1

1. Miten kausi joukkueelle / itsellä lähtenyt käyntiin?
• Kausi on lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka muutama tappiokin on
tullut.
2. Miksi pelaat futista?
• Pelaan futista, koska se on vain yksinkertaisesti sanottuna parasta.
3. Mikä on parasta futiksessa?
• Parasta futiksessa on joukkuekaverit, pelit ja kun pelit ja treenit
menevät hyvin.
4. Paras kokemuksesi jalkapallon parissa
• Paras kokemus futiksessa tähän mennessä on Huuhkajaturnaus
Eerikkilässä.
5. Paras futari? Entä kenen futarin kanssa haluaisit höntsäillä?
• Idolini on Hradecky, koska hän on hyvä. Kivoin tapaamani futari on
Mikael Forssell.
6. Tavoitteet syksylle?
• Tavoitteet syksylle on pärjätä hyvin PSL:ssä, pelata hyvin ja päästä
syksyn Tähtitarha-tapahtumaan.
7. Kuka on vaikuttanut sinuun eniten pelaajana?
• Eniten minuun on vaikuttanut pelaajana hyvät valmentajat.
Tervarit Junioreista parrasvaloihin astuu tällä kertaa #22 Markku
Lappalainen Tervarit Junioreiden -09 joukkueesta.

MARKKU LAPPALAINEN #22

1. Miten kausi joukkueelle / itsellä lähtenyt käyntiin?
• Joukkueella on mennyt ihan hyvin, toki vaisujakin hetkiä on ollut.
Korona-aika on vaikuttanut aikalailla koko jengin treenaamiseen.
Oma kausi alkoi hyvin mutta heti alkukesästä tullut pitkä
loukkaantuminen häiritsi kautta. Nyt taas pitkästä aikaa peleissä
mukana.
2. Miksi pelaat futista ja mikä on parasta futiksessa?
• Futis on mielenkiintoista ja taktisuus viehättää. Onnistumiset antavat
eniten ja meillä on huippu jengi! .
3. Paras kokemuksesi jalkapallon parissa
• Turnaus -ja pelireissut sekä omat ikimuistoiset ratkaisuhetket.
4. Idolisi ja miksi hän? Kivoin futari?
• Neymar jr, nopeus ja kikat on vaan niin siistejä. Siinä on haastetta.
Niitä on siistiä yrittää matkia. Kivoin on ehottomasti Pukki. Hyvät
käytöstavat niin kentällä kuin sen ulkopuolla on esimerkillistä
toimintaa. Symppis jätkä!
5. Tavoitteet syksylle?
• Treenata juoksukuntoa, pysyä terveenä ja pelata niin hyvin kun
pystyy. .
6. Kuka on vaikuttanut sinuun eniten pelaajana ja miksi? Terveisiä?
• Valkku Ville Luotola on vaikuttanut oman pelinäkemyksen
kehittämiseen ja osaa ohjata kentällä ja treeneissä hyvin. Terkkuja
tukijoukoille!
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Haukiputaan Pallon pelaajaesittelyssä B-tyttöjen 16-vuotias Tuuli Kemppainen.

1. Miten kausi joukkueelle / itsellä lähtenyt käyntiin?
•

Kausi on sujunut hyvin. Pelit ovat menneet vaihtelevasti. Mukaan on mahtunut voittoja
sekä tappioita. Kuluneen kauden aikana ollaan kehitytty ja menty joukkueena eteenpäin.
Itselläni kausi on mennyt mukavasti.

2. Miksi pelaat futista?
•

Futista on hauska pelata. Treeneissä näkee kavereita ja pääsee vaihtamaan kuulumisia
sekä jalkapallon ansiosta tulee liikuttua paljon viikon aikana.

3. Mikä on parasta futiksessa?
•

Parasta jalkapallossa on lajin kilpailuhenkisyys ja pelaaminen yhdessä hyvien kavereiden
kanssa. Laji tarjoaa myös jatkuvasti haasteita ja aina on mahdollisuus kehittyä
paremmaksi.

4. Paras kokemuksesi futiksesta tähän mennessä?
•

TUULI KEMPPAINEN #23

Tähän mennessä paras kokemus jalkapallon parissa oli Laura Kalmari -turnaus Oulussa
viime vuoden kesänä. Siellä päästiin pelaamaan kovia pelejä sekä viettämään mukava
turnaus.

5. Kivoin futiskaverisi?
• Taika. Taikalla on hauskat jutut ja tsemppaa aina kaikkia joukkuekavereita. Hän
on motivoitunut pelaaja ja Taikan kanssa tulee käytyä kentällä treenaamassa
vapaa-ajalla.
6. Tavoitteet syksylle?
•

Tavoitteena on lähteä voittamaan kaikki tulevat pelit ja treenata paljon.

7. Kuka on vaikuttanut sinuun eniten pelaajana ja miksi? Terveiset?
•

Eniten minuun pelaajana on vaikuttanut valmentajamme tuomo, sillä hän on ollut
valmentajani aina siitä asti, kun aloitin jalkapallon, sekä muut joukkueeni pelaajat, joiden
kanssa olen pelannut jo usean vuoden ajan. Valmentajilta ja joukkuelaisilta saa paljon
hyviä neuvoja ja kannustusta.

Lopuksi terveiset kaikille meidän joukkuelaisille ja valkuille Petralle ja Tuomolle :D

www.ranka.cc
HERCULES
T-PAIDAT JA
HUPPARIT
NYT RANGAN
VERKKOKAUPASTA
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Ylämummon nurkkaus
HauPa –hallin synty

Ylämummon nurkkauksessa vieraskynä kirjoittaa jalkapallosta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Teksti: Timo Perälä

Oulun seudulla jalkapallohallitilanne on lähtenyt parantumaan seurojen halliprojektien myötä. Pitkään
talviharjoittelun mahdollistavia halleja ei montaa koko Oulun seudulla ollut, kun ainoastaan kaupungin
rakentamat hallit Ouluhalli ja Heinäpään jalkapallohalli palvelivat futaajia. Haukiputaalle rakennettiin
kuitenkin oma hallinsa paljon ennen muiden seurojen omia halliprojekteja. Miten tämä oikein tapahtui?
HauPan nykyinen puheenjohtaja Markku Kohonen muisteli haastattelussa HauPa-hallin historiaa ja
pohdiskeli myös tulevaa halliolosuhteiden osalta.
Ennen hallin rakentamista perustettiin itse
seura. Miten ajatus lähti liikkeelle?

Miltä näyttää Pohjois-Oulun
talviharjoitteluolosuhteet tulevaisuudessa?

Haukiputaalla oli 1990-luvulla monia
yleisseuroja, joiden takana oli vielä tuohon
aikaan ideologisia jäänteitä (SVUL, TUL).
Tarve puolueettomalle ja sitoutumattomalle
erikoisseuralle oli olemassa ja HauPa
perustettiin tähän tarpeeseen vuonna 1993.
Seuran väritkin valittiin siten, ettei historian
painolasteja siirtyisi mukana. Poliittinen
lataus saatiin pois tätä myöten toiminnasta
pois.

Oman hallin laina maksettiin pois jo 2013.
Hallia on paranneltu laina- ja vanhempien
rahalla, mutta pienuudestaan johtuen halli
soveltuu parhaiten alle 12 -vuotiaiden
harjoittelupaikaksi. Jokunen vuosi sitten
Haupalla oli jo tonttivaraus nykyisen hallin
läheisyydestä sekä rahoitusmalli mietittynä,
mutta hanke kaatui Oulun kaupungin
poliittiseen huopaamiseen. Haupan laatimia
asiakirjoja on käytetty hyväksi sittemmin
muissa hallihankkeissa, mutta Pohjois-Oulun
osalta tilanne on vielä ratkaisematon.

Miten Haupa hallin rakentamiseen
päädyttiin?
Pohjoisessa ei tuohon aikaan ollut talviharjoittelupaikkoja. Tarve oli kova seuran harrastajamäärien kasvaessa. Haukiputaan kunta antoi tontin Annalankankaalta 5 vuoden
vuokravapaudella siunattuna. PK Cablesilta
ostettiin johtokunnan nopealla päätöksellä
Kempeleestä 30 000 markalla kaarihalli, joka
pitkälti huikean talkooponnistelujen (15 000
työtuntia) ja pankkilainan (500 000 mk)
myötä nousi pystyyn vuonna 1999.

Vaihtoehtoja on pohdittu ahkerasti Haupan
sisällä ja asia on taas nostettu esille. Yksi
vaihtoehto joka on ollut aina välillä enemmän
tai vähemmän esillä on Virpiniemen alue, joka
tarvitsisi lisää pontta koko alueen urheilullisen
toiminnan ja uskottavuuden kehittämiseksi.
Niin tai näin, tarve isommalle jalkapallohallille
on suuri Pohjois-Oulussa ja asiaan tulisi pian
saada ratkaisuja tehtyä. Ritaharju – Haukipudas
välille sijoitettavalle jalkapallohallille olisi
paljon käyttäjiä.

Kuva. HauPa –halli on ollut kovassa käytössä vuodesta 1998 lähtien (kuva: Haukiputaan Pallo
ry.)

