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Haukiputaan Pallo r.y.
TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.11.2016 – 31.10.2017 VUOSIKOKOUKSELLE
(Sunnuntai 17.12.2017 klo 15 HauPa-halli).

YLEISTÄ
Seuran 24. toimintavuosi päättyi 31.10.2017. Kauden päättäjäistilaisuutta vietettiin HauPa –hallissa
sunnuntaina 5. marraskuuta.
Toimintakertomusta käsitellään SPL:n Laatujärjestelmän mukaisesti kolmessa kategoriassa: 1. johtaminen,
2. urheilutoiminta sekä 3. viestintä ja markkinointi sekä myös 2016 - 2017 toimintasuunnitelman pohjalta
arvioiden, kuinka tilikauden alussa asetettuihin tavoitteisiin on päästy.

1. JOHTAMINEN
ORGANISAATIO
Seuran johtokunta 2016-2017: - puheenjohtaja Jarmo Okkonen - varapuheenjohtaja Heikki Kropsu - sihteeri
Sauli Kukkonen - muut jäsenet; Pasi Alatalo, Jarmo Körkkö, Päivi Markuksela ja Mika Mutanen. Johtokunta
kokoontui tilikauden aikana 14 kertaa. Johtokunnalle ei ole kuluneen tilikauden aikana maksettu palkkioita
tai annettu muita etuuksia.
Toistaiseksi jatkuvissa työsuhteissa seurassamme tilikauden aikana työskentelivät, ja jatkavat edelleen,
toiminnanjohtaja Riikka Ylitalo ja valmennuspäällikkö Mikko Isokangas. Lisäksi seurassamme on tilikauden
aikana toiminut työsuhteisina kaksi oppisopimuskoulutuksessa opiskelevaa liikunnanohjaajaa – Aapo
Mankinen ja Petra Körkkö. Petra Körkkö jatkaa tehtävässä. Kesän aikana seura on työllistänyt nuoria Oulun
kaupungin kesätyösetelin avulla turnausten ja tapahtumien järjestelyihin sekä liikunnanohjaus- ja
pelinohjaajatehtäviin. Seurakouluttajana on toiminut Markus Aittola.
Seuran jäsenmäärä 8.11.2017 oli 1131 jäsentä. Määrä on noussut edelliseen toimintakauteen nähden,
jolloin jäsenmäärä oli 1117. Jäsenrekisteri on ajan tasalla, mutta etsinnässä on edelleen käytännöllisempi
tapa jäsenrekisterin ylläpitoon.
Seuran strategian viestintää jatkettiin kevään mittaan valmentajille ja rahastonhoitajille.
Toimintasuunnitelma perustuu strategiaan ja toimintasuunnitelman avulla pyritään toteuttamaan
strategiaa.
Seuramme on ollut mukana Suomen Palloliiton Laatujärjestelmä -hankkeessa. Laatujärjestelmää on
päivitetty SPL:n toimesta ja laatuvaatimuksia on tarkistettu urheilutoiminnan osalta. Kesäkuussa pidetyssä
katselmoinnissa HauPa säilytti edelleen 3-tason 1-5 portaisessa järjestelmässä. Pohjois-Suomessa on
muutamia seuroja jotka ovat yhtä korkealla tai korkeammalla tasolla. Haukiputaan Pallo on edelleen myös
Sinettiseura.
HauPa:n seurakysely toteutettiin loppukesästä. Vastauksia saatiin kaikkiaan 194 kpl. Vastaajat ilmaisivat
olevansa tyytyväisiä seuran toimintaan kokonaisuutena (82%). Seurakyselyn tulokset jaeltiin seuran
jäsenille materiaalipankissa.
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Haukiputaan Pallon kunniajäseniksi valittiin Pekka Pietilä, Pentti Myllylä ja Taisto Isokangas.
Kunniajäsenten valintaa juhlistettiin seuran avainhenkilöiden ja johtokunnan sekä valittujen kanssa
huhtikuussa lämminhenkisessä tilaisuudessa menneitä huippuhetkiä ja haasteitakin muistellen.
TALOUS
Yhteistyötä tilitoimisto Esmo Oy:n kanssa jatkettiin ja se on sujunut moitteetta. Seuran talous on pysynyt
tasapainossa ja velvoitteet pystytään hoitamaan aikataulussa eräpäiviin mennessä. Päättyneen tilikauden
tilinpäätöksen varsinaisen toiminnan tuotot olivat 574 209 € (2016; 572 000 €, 2016; 551 000 €), taseen
loppusumma 182 446 € (2016; n.177 000 €, 2015; n.182 000 €) ja tilikauden tulos 1124€ alijäämäinen
(2016; 855€ ylijäämäinen, 2014; 10 000 € alijäämäinen).
Emoseuran osalta varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 223 945€, niiden ollessa viime kaudella 197
437 €. Toimintamaksujen tuotto oli n.11 000 € korkeampi, kun maksua korotettiin ja maksun maksaneiden
pelaajien määrä kasvoi. Toimintamaksu on seuran tuottojen keskeisin lähde 52% osuudella. Toimintamaksu
on edelleenkin yksi Oulun alueen jalkapalloseurojen alhaisimpia. Toimintamaksuilla on katettu seuran
ulkopuolelle maksettavat sarjatoiminnasta aiheutuneet kulut (SPL:n jäsen-, piirin-, sarja- ja
pelaajasiirtomaksut yms.), samoin kuin toimisto-, kirjanpito-, tietoliikenneyhteyksien kulut. HauPa on
maksanut ainoana oululaisena seurana myös pelaajiensa piiri-, aluejoukkue- ja taitokisamaksut.
Valmentajien koulutuksesta aiheutuneet kulut on seura maksanut täysimääräisesti C-tasolle asti, josta
eteenpäin periaatteella 50/50 seura/joukkue.
Hallituotot (n.28 000 €) olivat merkittävät (15%). Avustusten, tukien ja hanketuottojen osuus laski
ennustettua vähemmän. Lisäksi seuran suunnitellut avustukset, lähinnä miesten ja naisten
edustusjoukkueille, olivat merkittävästi suunniteltua määrää alemmat. Joukkueiden menoja kompensoitiin
kuitenkin kulupuolella, jossa varsinaisen toiminnan kulut ylittyivät. Emoseuran tasolla tilikauden tulos
osoittaa 14 865 € ylijäämää. Seuran kassavaroihin on kertynyt suunnitellusti puskuria ja tyypillinen
vuodenvaihteen ajoittuva toistuva kassakriisi on saatu eliminoitua.
Prinsessat & Batmanit jalkapallokoulu on edelleen suosittu ja saavuttanut vakiintuneen aseman
Haukiputaalla. Aiemmista vuosista toimintamallia on kehitetty ja toiminnassa on panostettu ohjaajien
rekrytointiin ja osaamiseen. Prinsessat & Batmanit jalkapallokoulusta on muodostunut seuralle paitsi
merkittävä rekrytointikanava, myös vakiintunut osa seuran taloutta tuottoinen ja kuluineen. Vaikka tälle
toiminnalle olisi ehkä enemmänkin kysyntää, on toiminnan kasvattamisen riskinä laadun kärsiminen. Tästä
syystä toimintaa kehitettiin maltillisesti enemmän laadun kuin talouden ehdoilla. Kesäpudas-turnaus on
noussut merkityksellisempään asemaan. Turnauksen tuotot ovat kaikkiaan noin 16 000 € ja tulos oli
kuluneena vuonna positiivinen. Turnaus tunnetaan jo yhtenä Oulun alueen ja koko Pohjois-Suomen
suurimpana turnauksena.
Seuran toiminnantarkastajana on toiminut Raili Prokkola.
2. URHEILUTOIMINTA
OLOSUHTEET
HauPa-halli
HauPa-hallin käyttöaste oli tavanomaisen korkea lokakuusta huhtikuun loppuun, etenkin arki-iltoina.
Viikonloppuisin hallissa oli vajaakäyttöä joinakin viikonloppuina. Hallin tuotot ovat pysyneet jo useita vuosia
vakiintuneella tasolla ollen noin 30 000€ vuodessa. Ulkopuolisten osuus hallin käytöstä oli 13 % sen kaikesta
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käytöstä. Hallin päiväaikainen käyttöaste oli varsin alhainen. Hallin uuden maton laina on maksettu
tilikauden aikana pois.
Kahvion ilta-aikainen käyttöaste oli talvella korkea, jopa siinä määrin, että vapaan ajan löytäminen
vanhempainpalavereille tai joukkueiden toimihenkilöiden palavereille oli edelleen aika ajoin vaikeaa. Hallia
käytettiin kokoustamisen lisäksi erilaisiin koulutuksiin.
Ministadion
HauPa-hallin ulkokenttä, Ministadion, on ollut vilkkaassa käytössä kevään, kesän ja syksyn ajan. Kentälle on
keskitetty pienimpien junioreiden harjoittelua. Valojen ansiosta harjoittelua voitiin jatkaa myös syksyllä.
Kentän varaukset tehtiin HauPa-hallin varauskalenterin kautta.
Arina-areena
Arina-areenalta saimme talvikaudeksi 2017 yhteensä 14 viikkovuoroa 1/3 kentän osalle. Ne jaettiiin
ikäluokille -07 ja vanhemmat. Harjoitusotteluita varten saatiin muutamia pelivuoroja. Lukuisat turnaukset
Arina-areenalla aiheuttavat sen, että vuoroja peruuntui tämän tästä. OPS-Areenaa käytettiin jonkinverran
lähinnä vanhempien junioreiden sekä aikuisjoukkueiden toimesta.
Salit
Seura käytti salivuoroja Jatulin sekä Länsituulen koulun salista yhteensä 26,5 viikkotuntia talvikaudella
2016/2017. Saleja käytettiin sekä jalkapallon että futsalin harjoitteluun ja pelaamiseen kuin myös fyysisten
ja motoristen kykyjen kehittämiseen.
Ulkokentät
Ulkokentistä HauPalle jaettiin vuoroja kaupungin puolesta Länsituulen, Ritaharjun, Talvikkipuiston ja
Normaalikoulun tekonurmilta, joista Länsituulen koulun kenttä oli kovimmassa käytössä. Osalle joukkueista
jaettiin lisävuoroja myös Virpiniemen tekonurmelle, joista seura ja joukkueet maksoivat kauden aikana
korvausta Virpiniemen liikuntaopistolle. Pienimmät juniorijoukkueet saivat edelleen HauPa-hallin sekä
”Ministadionin” käyttöönsä kesän ajaksi alennetulla hinnalla.
Keskuskentän ruoholla ovat edelleen pelanneet pääasiassa vanhimmat ikäluokat. Kuluneena vuotena
Keskuskenttää käytti pääasiassa B-poikien ja miesten joukkueet. Myös Kesäpudasturnauksen pelejä
pelattiin Keskuskentällä.
Sosiaalitilat Länsituulella ollaan saatu pidettyä toimivina Länsituulen koulun henkilökunnan suosiollisella
avustuksella pelipäivien osalta, mutta harjoitusten aikana ei alueelta löydy vessoja.
Hallihanke
Toimintasuunnitelmaan oli kirjattuna tavoite edistää täysimittaisen katetun kentän tai jalkapallon
harjoitteluun soveltuvan hallin saamisesta Pohjois-Oulun alueelle vuoteen 2020 mennessä. Huolimatta
seuran ponnistelusta, kaupunki ilmoitti, ettei se tule olemaan mukana hankkeessa tavalla, joka
mahdollistaisi hankkeen käynnistämisen.
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VALMENNUS
Haukiputaan Pallon Valmennuslinja ja Keltavihreä tie (Harrastus- ja kilpatoiminnan periaatteet) päivitettiin
ja hyväksyttiin johtokunnassa. Linjauksia valmisteltiin valmennuspäällikön johdolla yhteistyössä seuran
valmentajien kesken. Linjausten tarkoitus on auttaa ja ohjata valmennustyötä ja sen suunnittelua sekä
kertoa myös koko seuraväelle, mitä asioita missäkin ikävaiheessa harjoitellaan.
Palloliiton Fortum Tutor-hanke jäi tauolle talvella 2017 eikä toimintaa ollut keväällä/kesällä 2017. Markus
Aittola jatkoi SPL:n valtuuttamana seurakouluttajana, jolla on oikeus kurssittaa SPL:n E- ja D-tason kursseja.
Tilikauden aikana HauPa:n järjestämälle D-valmentajakurssille osallistui 11 valmentajaa, joista kahdeksan
oli haupalaisia. Myös E-kurssi pidettiin talvella. Seura vastasi kaikista koulutuskuluista.
Samuel Vehkalahti ja Timo Torvela suorittivat SPL:n C-tason valmentajakoulutuksen.
Seura jatkoi aiemmalla linjalla tehden valmentajasopimukset joukkueiden valmentajille syksyllä 2016.
Sopimus on valmentajan ja seuran välinen, jolloin seuran valmennuspäällikkö vastaa valmennuksen
ohjauksesta ja linjauksista ja ja valmentajalle maksettavista kulukorvauksista vastaa täysimääräisesti
joukkue. Sopimusvalmentajia oli kaikkiaan 55.
Aamutreenitoimintaa jatkettiin kuluneena toimintavuotena yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.
Lukujärjestysten sovittaminen oli keväällä haastavaa, joten aamuharjoittelu koski lopulta ainoastaan
muutamia pelaajia. Kesällä toiminta jälleen vilkastui ja syksyllä HauPa käynnisti Haukiputaan
Yhtenäiskoulun kanssa yhteistyössä aamuharjoitukset, joissa on käynyt noin kymmenen yläkouluikäistä
pelaajaa säännöllisesti.
Jalkapallokoulu järjestettiin keväällä alakouluikäisille kerran viikossa. Jalkapallokoulun ohjaamisesta
vastasivat liikunnanohjaajat Petra Körkkö ja Aapo Mankinen.
Keväällä järjestettiin perinteinen Pelinohjaajakurssi kaikille erotuomaritoiminnasta kiinnostuneille nuorille
sekä valmentajille. Kurssille osallistui 38 pelaajaa ja valmentajaa. Keväällä järjestettiin myös
Erotuomareiden peruskurssi, johon osallistui 26 tuomaria.
Valmennuspäällikkö jatkoi ’Valkkaklubi’ –toimintaa.
HauPa järjesti seitsemännen kerran peräkkäin touko-kesäkuussa Prinsessat & Batmanit – jalkapallokoulun,
nyt vuosina 2010–2013 syntyneille lapsille. Osallistujia oli yhteensä 125. Jalkapallokoulun
loppuhuipennuksessa Prinsessat ja Batmanit pääsivät pelaamaan omat pelinsä KesäPudas-turnauksessa.
URHEILUTOIMINTA
Seuralla oli toimintaa seuraavissa ikäluokkiin jaetuissa joukkueissa
pojissa: -12, -11, -10, -09, -08, -07, -06, -05 edustus, -05, -0403, B2, B1
tytöissä: -11, -10, -09, -08, -07, -06, -05, -0403, -02, B2, B1
Miehissä ja naisissa oli sekä edustusjoukkue että kakkosjoukkue. Miehet osallistuivat kahdella joukkueella
yhteensä kolmeen sarjaan.
Lisäksi harrastejoukkueet miehissä ja naisissa (FC Reinot ja FC Rauha) ja toimintakaudella joukkueita oli siis
yhteensä 29.
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Poikien puolella tuloksellista menestystä saavutti eniten 05 Edustus, joka voitti mm. perinteisen Kaleva
Cupin. B-pojat osallistuivat kevätkierroksella B-poikien Ykköseen, mutta tippuivat syyskierrokselle P17piirisarjaan.
Tytöissä HauPan T04-joukkue sijoittui keväällä toiseksi PSL:ssa ja selviytyi ensimmäisenä haupalaisena
joukkueena nykymuotoiseen SPL-lopputurnaukseen tasolle 1. Joukkue sijoittui Pajulahdessa pelatussa
turnauksessa kymmenenneksi. B-tytöt osallistuivat talvella B-tyttöjen SM-karsintaan, mutta eivät yltäneet
kesän SM-sarjapaikkaan oikeuttaville sijoituksille. Kesän ajan joukkue pelasi ikäluokan Ykköstä ja voitti
kevätkierroksella oman lohkonsa.
AIKUISET
Aikuisten edustusjoukkueet selviytyivät nousijajoukkueina sarjojensa kärkipäähän. Miehet sijoittuivat
Kolmosessa kolmanneksi ja naiset Kakkosessa neljänneksi. Lisäksi miesten edustusjoukkue pelasi talvella
Suomen Cupin lohkovaiheessa, jossa vastassa olivat Veikkausliigan RoPS ja PS Kemi, Ykkösen AC Oulu, KPV
ja OPS. HauPa jäi lohkossaan ilman pisteitä, mutta haastoi ennakkoluulottomasti ylempisarjalaiset ja tarjosi
kannattajilleen hyvää viihdettä. Miesten kakkosjoukkue pelasi kaudella 2017 Nelosessa ja kolmosjoukkue
Vitosessa. Kakkosjoukkueen pelaajarinki muodostui edustusjoukkueen, kolmosjoukkueen ja B-poikien
pelaajistosta.
KESÄPUDAS
18.-19.6.2017 HauPa järjesti Kesäpudas turnauksen Haukiputaalla kolmannen kerran. Turnaukseen
osallistui 164 joukkuetta (2016 154 joukkuetta) ja turnauksessa pelattiin yhteensä 402 ottelua kahdeksalla
eri kentällä.
FUTSAL
Seurastamme tyttöjen futsalin piirisarjoihin osallistui 6 joukkuetta. T02 voitti piirinmestaruuden C14-15
sarjassa. Heidän lisäkseen myös B-tytöt selvittivät tiensä Valtakunnalliseen lopputurnaukseen. Myös naiset
pelasivat futsalia Kakkosessa. Pojista futsalsarjoihin osallistuttiin 8 joukkueen voimin. P04 voitti D12 sarjan
P02 voitti C14 sarjan. Miehet osallistuivat futsalin Kakkoseen ja säilyttivät sarjapaikkansa.
TAITOKISAT
Piirin taitokilpailut pidettiin Oulussa 4.- 5. marraskuuta. HauPa:sta kisaan osallistui 64 pelaajaa (2016/69 ja
2015/67) ja he suorittivat yhteensä 7 kultamerkkiä, 23 hopeamerkkiä ja 24 pronssimerkkiä eli yhteensä 54
taitomerkkiä. Valtakunnalliset taitokisat järjestetään Oulussa 2.12.2017, jonne kaikki piirin kisoissa
kultamerkin saaneet ovat oikeutettuja osallistumaan.
KEHITTYMISEN SEURANTA
HauPa valittiin mukaan Pohjois-Suomen Valmennuskeskuksen Pelaajakehitysseurantaan. HauPalta
toimintaan osallistui neljä tyttö- ja neljä poikajoukkuetta (T04, T05, T06, T07, P04, P05 ed., P06, P07). P04joukkue osallistui pelaajakehityspilottiin, joka päättyi keväällä. Muut joukkueet aloittivat toiminnan syksyn
tapahtumissa Oulussa ja Rovaniemellä. Pelaajien fyysistä testausta on edelleen jatkettu myös muissa
ikäluokissa Jarmo Keräsen johdolla.
PALKITUT
Vuoden Haupa-perhe: Heidi Markus & Mikko Kemppaisen perhe, lapset, Valtteri, Ville, Vertti, Alvin, Aava
Vuoden Haupalainen: Veli-Matti Hölttä
Vuoden valmentaja: Sakari Pikkarainen
Vuoden tyttöpelaaja: Jenni Vuorio
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Vuoden poikapelaaja: Taneli Kohonen
Vuoden joukkue: P05 edustus
Osallistujamitalit: P12, T11, P11, T10, P10, T09 ja P09
Tytöt -08
Vuoden kehittynein: Niina Suomela
Vuoden joukkuepelaaja: Miona Selkälä
Vuoden pelaaja: Pihla Heikkinen
Pojat -08
Vuoden kehittynein: Niko Seppälä
Vuoden joukkuepelaaja: Ossi Kaipainen
Vuoden pelaaja: Sami Heikkonen
Tytöt -07
Vuoden kehittynein: Sara Riikonen
Vuoden joukkuepelaaja: Elina Millaskangas
Vuoden pelaaja: Laura Rahko
Pojat -07
Vuoden kehittynein: Aleksi Jääskeläinen
Vuoden joukkuepelaaja: Eelis Mustonen
Vuoden pelaaja: Konsta Kauppila
Tytöt -06
Vuoden kehittynein: Amalia Korkiakoski
Vuoden joukkuepelaaja: Pinja Tossavainen
Vuoden pelaaja: Heta Klasila
Pojat -06
Vuoden kehittynein: Eetu Forss
Vuoden joukkuepelaaja: Miika Puunuvaara
Vuoden pelaaja: Jaakko Hintsala
Tytöt -05
Vuoden kehittynein: Friia Riekki
Vuoden joukkuepelaaja: Eveliina Aho
Vuoden pelaaja: Anni Sorakangas
Pojat -05
Vuoden kehittynein: Niila Kanste
Vuoden joukkuepelaaja: Veeti Tervonen
Vuoden pelaaja: Ville Markus
Poiat -05 edustus
Vuoden kehittynein: Konsta Moilanen
Vuoden joukkuepelaaja: Eemil Merikanto
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Vuoden pelaaja: Saku Sipola
Tytöt -04
Vuoden kehittynein: Tuuli Kemppainen
Vuoden joukkuepelaaja: Kaisla Korhonen
Vuoden pelaaja: Emilia Oksanen
Pojat -04
Vuoden kehittynein: Mikko Mämmilä
Vuoden joukkuepelaaja: Aaro Tallavaara
Vuoden pelaaja: Aaro Wiik
Tytöt -02
Vuoden kehittynein: Iida Tolppanen
Vuoden joukkuepelaaja: Oona Yrjänäinen
Vuoden pelaaja: Aada Oksanen
B-tytöt
Vuoden kehittynein: Anni Riihiniemi
Vuoden joukkuepelaaja: Iida Meriläinen
Vuoden pelaaja: Kiia Tefke
B-pojat
Vuoden kehittynein: Samuel Alapuranen
Vuoden joukkuepelaaja: Santeri Kohonen
Vuoden pelaaja: Taneli Kohonen
Naiset 2-joukkue
Vuoden kehittynein: Milja Männikkö
Vuoden joukkuepelaaja: Hanna Lappeteläinen
Vuoden pelaaja: Annika Kainuharju
Naiset edustus
Vuoden kehittynein: Sara Kuotesaho
Vuoden joukkuepelaaja: Marge Ollila
Vuoden pelaaja: Eveliina Heikkinen
Miehet edustus
Vuoden kehittynein: Samuli Hölttä
Vuoden joukkuepelaaja: Aleksi Autioniemi
Vuoden pelaaja: Miikka Paldan
Seuramme rekisteröityjen pelaajien määrä 8.11.2017 oli yhteensä 764 pelaajaa. Kasvua edelliseen vuoteen
on 37 pelaajaa. Rekisteröityneistä pelaajista 2008 syntyneitä ja nuorempia on yhteensä 338 kpl, 2007–2000
syntyneitä 319 kpl ja vuonna 2017 18 vuotta täyttäneitä ja vanhempia 107 kpl.
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3. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Stadium yhteistyö jatkui. Varusteiden saatavuus on ollut pääosin hyvä ja varustehankintojen suunnittelu on
tapahtunut yhteistyössä Stadiumin kanssa. Joidenkin varusteiden osalta malliston jatkuvuuden kanssa on
ollut haasteita.
Seuran internet sivujen ulkoasu uudistettiin, rakenteeseen ei tullut muutoksia. Sivujen käyttöönotto
tapahtui marraskuussa. HauPa.fi –sivustolla julkaistiin kaikkiaan 103 seuran ja joukkueiden uutista. Näitä
uutisia jaettiin edelleen seuran Facebook sivuilla, joilla on toimintakauden lopulla 938 seuraajaa. Facebook
sivustomme eniten luetut uutiset olivat miesten joukkueen ottelutapahtumat Respect Cupissa sekä P05joukkeen menestys Kaleva-Cupissa. Seuralehti toteutettiin maaliskuussa. Tämä oli 23. vuosi peräkkäin, kun
lehti on Haukiputaalla ilmestynyt.

Haukiputaalla 25.11.2017,
HAUKIPUTAAN PALLO RY, pj. Jarmo Okkonen / Johtokunta

