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Alkavana kesänä SAPA:n vihreät kollariasut ovat siirtyneet Kaisaniemestä
Haapaniemeen, jossa futiskausi on kevään kuluessa jo pyörähtänyt täysillä 
käyntiin. Helsingin Ponnistuksen vireille panema kenttähanke, johon SAPA viime 
vuoden alusta liittyi, saatettiin loppusyksystä 2014 päätökseen. Haapaniemen 
kenttä rakennettiin tekonurmella päällystetyksi nuorten ja junioreiden liikunta- 
ja harjoituskeskukseksi. Kentän avajaiset olivat 1.11.2014.

Tiivis SAPA-perhe koostuu yli 300 pelaajasta sekä heidän vanhemmistaan. 
Juniori-ikäluokkia on 10 ja niissä joukkueita kaikkiaan 18. Nuorimmaksi 
ikäluokaksi on tänä vuonna muodostunut 2008-syntyneiden ikäluokka kahdella 
joukkueellaan. Miesten edustusjoukkue aloittaa jo 17 kautensa III-divisioonassa. 
Kakkosjoukkue pelaa neljättä ja nuorekas kolmosjoukkue toista kauttaan IV-
divisioonassa. Lisäksi on vielä hieman vanhempien miesten harrastetason 
joukkue. Kaikkiaan joukkueita on siis 22.

Junnupuolella SAPA on aina tunnettu hyvähenkisestä toiminnastaan. 
Liikuntaleikkikoulujen ja koululaisten iltapäivätoiminnan lisäksi SAPAn vahva 
satsaaminen nuorten futikseen näkyy mm. kahdesti kesässä pidettävissä 
suosituissa jalkapallokouluissa. Futiksen aitoa iloa löytyy myös kevään ja syksyn 
SAPA-junioriturnauksissa.

Lähdemme SAPAssa siitä, että futiksen pitää olla hauskaa. Annamme jokaiselle 
vihreänuttuiselle junnulle mahdollisuuden harrastaa ja kehittyä – 
tavoitteellisesti, yksilölliset erot huomioiden. Pelata yhdessä kavereiden kanssa 
ja samalla saada uusia kavereita.

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja jäseniämme, jotka ovat 
mahdollistaneet tämän julkaisun teon ja toivotamme kaikki runsain määrin 
tervetulleiksi seuraamaan SAPA-joukkueiden otteita pelikentän laidoille – 
kannustaminen paikan päällä on tärkeää niin pelaajille kuin itse lajille.

Futisterveisin,

Markku Lounatvuori
SAPA ry:n puheenjohtaja

Hyviä kavereita kentiltä
Taustavoimille jälleen suuret kiitokset!

Edustusjoukkue kiittää pelikauden 2015 mahdollistaneita yrityksiä.

Harry’s Bar, Soredex, Finn-Rent Oy

Sekä kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat tämän julkaisun kautta tukeneet SAPAn 

toimintaa.

Suuret kiitokset haluamme osoittaa seuraaville henkilöille: Mara, Masa, Soso, 

Kiena, Kaitsu, Tevi, Paalu, Klemi, Juha, Epro, Ulof, Santtu, Vesku, Antsa, Hyny, 

Ertsi, Jari, Eki, Ralf, Timppa, jotka tekivät suuren urakan perinteisessä Pää-

siäistapahtumassa.
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Kauden 2014 pelaajapalkinto ”Maran pytty”

Mikko ”Mice” Niemiselle

Edustusjoukkueen vuoden pelaajaksi kaudella 2014 valittiin pisimpään joukkueessa pelannut 
alakerran luuko, Mikko ”Mice” Nieminen. Mice sai palkinnon toisen kerran. Vuosittain kiertävä 
palkinto on nimetty SAPAn edustusjoukkueen taustalla ahkerasti työtä tekevän, erinomaisen 
tarinankertojan Martti Heiton mukaan.. 

Vuodesta 2000 alkaneen kiertopalkinnon ovat saavutuksillaan ansainneet:

2013 Mikko Merikari
2012  Mikael Biese 
2011  Mikael Biese 
2010  Topi Saari 
2009  Anselmi Henriksson 
2008  Kaj Linerva 
2007  Tommi Bergström 
2006  Kalle Siira 
2005  Mikko Nieminen 
2004  Juha Saarnio
2003  Kaj Linerva
2002  Mikko Ahonen 
2001  Tomi Tyysteri 
2000  Juha Kienanen
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Syksyn perinteinen SAPA-junnuturnaus 
06–08-syntyneille!

Sunnuntaina 6.9.2015 uudella Haapaniemen kentällä, 
kaupunkielämää sykkivän Kallion kaupunginosan kupeessa. 
Tule mukaan!

Lisätietoja turnauksesta ja ilmoittautumiset osoitteessa:

www.sapa.fi

Turnauksen yhteyshenkilöt:

Niku Määttänen 
niku.maattanen@sapa.fi

Harri Katajisto 
harri.katajisto@sapa.fi



Tilanne Kaisaniemessä ei vieläkään ole 
muuttunut – eikä liene lähiaikoina muut-
tumassa – siitä, missä oltiin jo keväällä 
2011. Tuolloin hyväksytyn kaavamuu-
toksen toteuttamisen aikataulu on yhä 
avoin, todennäköisesti edelleen rahoi-
tuksesta johtuen.  

Tilanne Kaisaniemessä ei vieläkään ole muuttunut – eikä 
liene lähiaikoina muuttumassa – siitä, missä oltiin jo 
keväällä 2011. Tuolloin hyväksytyn kaavamuutoksen 
toteuttamisen aikataulu on yhä avoin, todennäköisesti 
edelleen rahoituksesta johtuen.

Toistankin siis muistin virkistämiseksi sen, mitä asi-
asta on kausijulkaisuissa jo edellisinä vuosina kerrottu. 
Ensiksi siis, että Kaisaniemeen jää sekä iso että pieni 
kenttä sen suuruisina, että niillä voidaan jatkaa pelaa-
mista (ja harjoittelua) samaan tapaan kuin tähänkin 
asti. Molemmat kentät olisivat suurin piirtein entisillä 
paikoillaan.

Nykyisen ison kentän alueen paikkeille on tulossa 140 
x 65 metrin suuruinen kenttäalue, joka kaavan mukaan 
saadaan jakaa läpinäkyvällä aidalla niin, että suurem-
man osan päätyyn jää pieni kenttä, jota voidaan tur-
vallisesti käyttää ison kentän kanssa samaan aikaan. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että iso kenttä olisi 
hieman nykyistä 100 metriä lyhempi. Pikku kenttä olisi 
poikittain Töölön lahden puoleisessa päädyssä läpinä-

Kaisaniemen kuulumiset

kyvän aidan takana. Suunnittelijan mukaan tuon aidan 
suunnittelu saattaa olla haasteellista.

Kenttäalueen radanpuoleiselle sivulle saadaan raken-
taa puistoympäristöön soveltuva ja yhteensä 275 k-m2 
rakennus pukuhuone-, WC-, huolto- ja varastotiloja sekä 
hoitohenkilökunnan työtiloja varten. Kenttäalue raja-
taan kasvitieteellisen puutarhan puolelta kivimuurilla, 
joka voidaan käyttää istumapenkkinä. Muuten kenttä-
aluetta ei saa aidata.

Päävastuu kenttien käytöstä on puistoalueiden käytöstä 
vastaavalla rakennusvirastolla, kuten tähänkin asti, 
joten erilaiset yleiset tapahtumat saattavat jatkos-
sakin syödä kenttien käytettävyyttä. Liikuntavirasto 
on kuitenkin myös ollut mukana asian valmistelussa ja 

virastojen yhteistyön on syytä olettaa jatkuvan niin, 
että kentät ovat ainakin nykyiseen tapaan edelleen 
käytettävissä jalkapalloiluun – ja muuhun liikuntaan.

Kaisaniemen tilannetta seurataan siis edelleen, vaikka 
toiminta onkin siirtynyt uuden kentän 
myötä Haapaniemeen.

MArKKu LOuNATVuOri
SAPA ry:n puheenjohtaja

10.5.2015
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Christer uusi edellisvuoden voittonsa vakuuttavaan 
tapaan. Voittotulos oli tällä kertaa kolmeen sarjaan 445. 
Toiseksi tullut Marko nöyrtyi 47 pinnan marginaalilla. 
Kolmas oli pari vuotta takaperin dominoinut Heiton Mara.

Naisten puolella aina tasaisen luotettavaa tulosta tekevä 
Paula korjasi ykköspalkinnon lukemin 310. Toiseksi venytti 
nuoremman kaartin edustaja Leea ja kolmanneksi kei-
lasi Liina.

Tilaisuus oli mukavan leppoisa ja hymyssä suin ratkottiin 
mestaruudet. Jokaista kannustettiin ja onnistuneista suo-
rituksista iloittiin porukalla. Tapahtuman tuotto lahjoitet-
tiin perinteiseen tyyliin SAPA:n käyttöön. Tuttuun tapaan 
palkintojen jako ja jälkipelit toimitettiin kisaa sponso-
roineen Harry ś Barin tiloissa. Iso kiitos talolle maestro 
Luigin johdolla.

Miehet
1) Christer 445
2) Marko 398
3) Mara 379

Naiset
1) Paula 310
2) Leea 296
3) Liina 283

Mikko Kuikka

SAPAn sidosryhmä taas vauhdissa – 
tuttu voittaja keilakilpailussa 2015

Haapaniemessä on nyt vuoden 2014 marraskuun alusta 
alkaen vihertänyt. SAPAn ja Ponnistuksen yhteisen kentän 
avajaiset vietettiin 1.11.2014 ja siitä lähtien on seurojen 
puoliksi omistama, kentän hallinnoinnista vastaava Haa-
paniemen Kenttä Oy tehnyt parhaansa, jotta tekonurmen 
katteekseen saanut kenttä saataisiin mahdollisimman 
hyvin käyttöön, jota varten se kunnostettiin. Luonnol-
lisesti kenttäyhtiötä ovat voimakkaasti tukeneet sen 
omistajaseurat, joiden käyttö kattaa valtaosan kentän 
käyttöajasta.

Kentällä on kuitenkin runsaasti käyttöä myös muille kuin 
kentän rakennuttaneille seuroille. Hämeentien varteen 
valmistuneesta kentästä on ollut iloa myös kentän ympä-
ristön urheilevalle, ja erityisesti palloilevalle väelle muu-
toinkin. Perustamissuunnitelman mukaan kenttä onkin 
tarkoitettu paitsi rakennuttamisseurojensa junioritoi-
minnan harjoittelu- ja pelipaikaksi, niin myös yleiseen 
käyttöön nuorten ja junioreiden liikunta- ja harjoituskes-
kukseksi. Kenttäyhtiön hallinnointia koskevassa osakas-
sopimuksessaan rakennuttajaseurat ovat kirjanneet tämän 
seuraavasti:

1) Haapaniemen harjoituskeskus toimii lähialueiden las-
ten ja nuorten liikuntapaikkana.

2) Harjoituskeskuksen toiminta perustuu yhteisöllisyy-
teen, avoimuuteen ja reiluuteen. 

3) Harjoituskeskus on tarkoitettu kaikille alueen lapsille 
ja nuorille ja eri lajien harrasteryhmille.

Nyt meneillään oleva kentän ensimmäinen toimintakausi 
on pyörähtänyt käyntiin tavalla, joka osoittaa kentän 
perustamisen olleen tarpeellinen. Kentällä tapahtuu lähes 
kokoajan, vain harvoin sen voi nähdä täysin tyhjänä. 
Käyttäjinä ovat vakiovuoroillaan harjoittelevat, satunnai-
sesti tyhjälle kentälle tai sen päädyn lämmittelypaikalle 
pallon kanssa löytäneet sekä lähialueen koulut. Lisäksi 
kentällä pelataan myös kahtena päivänä viikossa piirin 
junioripelejä.

SAPA on omasta puolestaan ylpeä kentästä ja kiitolli-
nen Ponnistukselle siitä, että kentän hankesuunnitel-
man tehnyt seura otti juuri SAPA:n mukaansa hankkeen 
toteuttamiseen.

Hyvää kesää, tavataan matseissa.  

MARKKU LOUNATVUORI
SAPA ry:n puheenjohtaja

Haapaniemi – uusi kenttä, lisää uutta 
harjoitustilaa!
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Futiskoulut uudella 
jalkapallonurmella
45-vuotiaan SAPA ry:n kolmaskymme-
nes futiskoulukesä käynnistyy kesä-
kuun alussa. Suositut futiskoulut 
pidetään ensimmäistä kertaa uudella 
hienolla Haapaniemen jalkapallonurmella 
Hämeentien ja Haapaniemenkadun kul-
massa. Kouluikäisille on tarjolla Trixxx-
taitoleiriä, perinteistä futiskoululeiriä ja 
päiväleiriä. Tarhaikäisille on oma futis-
koulu aamulla sekä toinen futiskoulu 
iltapäivällä. Päiväleirejä on tarjolla myös 
innokkaille eskari-ikäisille. Futiskoulu-
päivään voi myös yhdistää ruokailun ken-
tän vieressä olevassa lounasravintolassa.

iloa ja oppimista kesän futiskouluissa
Tarhaikäisten ryhmissä on vilinää ja vilskettä, kun 
kenttä täyttyy innokkaista futaajanaluista.  Iloinen 
meno sytyttää hymyn myös monen ohikulkijan kasvoilla. 
Pienryhmiin jaetut futiskoululaiset kirmaavat kentällä 
pallon perässä sonnustautuneena värikkäisiin ryhmä-
liiveihin. Taitavat ja mukavat ohjaajat kannustavat ja 
opastavat futiskoululaisia. Välillä käydään nopealla 
juomatauolla ja sitten jatketaan oman pienryhmän ja 
oman ohjaajan kanssa seuraavalle rastille. 

Kouluikäisten ryhmissä harjoitellaan niin ikään oman-
tasoisissa pienryhmissä. Päivän päätteeksi pelataan 
jännittävät loppuottelut. Futiskouluissa kannustetaan 
yrittämään, iloitaan onnistumisista ja pettymykset 
unohdetaan nopeasti kivassa seurassa. 

Kesäkuussa ja elokuussa, kesälomien ensimmäisellä 
ja viimeisellä viikolla
Kesäkuun futiskouluja on järjestetty jo kolmen vuosi-
kymmenen ajan. Futiskoulut alkavat tänä vuonna maa-
nantaina 1. kesäkuuta. Viiden päivän ajan, maanantaista 
perjantaihin, kentällä harjoittelevat eri futiskouluryhmät 
aamuyhdeksästä kello kolmeen. Aikaisempina vuosina 
Kaisaniemen hiekkakentällä pidetyt suositut kesäkuun 
futiskoulut pidetään nyt ensimmäistä kertaa Haapanie-
men kentän uudella jalkapallonurmella.   

Elokuun futiskouluja on puolestaan järjestetty vuodesta 
2008 lähtien. Koulujen kesälomien viimeisellä viikolla 
pidettävät elokuun futiskoulut alkavat maanantaina 3. 
elokuuta. Myös elokuun futiskoulut ovat viisipäiväisiä ja 
pidetään Haapaniemen kentällä.  

uudella kentällä hienot olosuhteet ja hyvä sijainti
Haapaniemen kenttä sijaitsee Hämeentien varrella, Haa-
paniemenkadun ja Kaikukadun välissä. Entinen, myös 
Väinö Tannerin kenttänä tunnettu hiekkakenttä sai viime 
syksynä upean uuden jalkapallonurmen ja näin entisen 
pölyisen hiekkakentän tilalla on nyt vihreä futiskeidas. 
Myös kentän huoltorakennus kaksine pukuhuoneineen ja 
suihkuhuoneineen remontoitiin ja siihen rakennettiin 
uusi keittiö. Uusi kenttä huoltorakennuksineen on paran-
tanut niin joukkueiden kuin futiskoulujen olosuhteita 
huomattavasti. Haapaniemen kentälle on erinomaiset 
kulkuyhteydet. Busseilla ja raitiovaunuilla on pysäkit 
aivan kentän 
läheisyydessä ja Sörnäisten tai Hakaniemen metro-
asemalta kävelymatka kestää kymmenisen minuuttia. 

uutta myös ruokailumahdollisuus lounasravintolassa
Tänä vuonna futiskoululaiset voivat futiskoulun yhtey-
dessä myös ruokailla lounasravintola Haaparouskussa.  
Ravintola sijaitsee kentän ja Teatterikorkeakoulun 
välissä olevan virastotalon ylimmässä kerroksessa. Myös 
futiskoululaisten mukana olevat vanhemmat ja sisarukset 
voivat ruokailla futiskoululaisten kanssa.   

Tarhaikäisten ryhmissä oma väri ja oma ohjaaja  
Tarhaikäisten puolentoista tunnin ryhmät ovat 4 – 7 
-vuotiaille pojille ja tytöille, mutta ikärajat eivät ole 
tiukkoja. Melkeinpä joka vuosi mukana on ollut myös 
pari reipasta 3-vuotiasta. 

Futiskoululaiset jaetaan pienryhmiin heti ensimmäisen 
futiskoulupäivän alussa.  Jokainen pienryhmä harjoit-
telee koko futiskouluajan saman ohjaajan opastuksella 
ja jokaisella ryhmällä on oma liivivärinsä. Näin pienim-
mätkin lapset muistavat helpommin mihin pienryh-
mään he kuuluvat. Ryhmäjaossa huomioidaan lapsen 
ikä, futiskokemus, kaverit ja mahdollisuuksien mukaan 
myös kielitaito. 

Tarhaikäisten futiskouluissa harjoitellaan jalkapallon 
perustaitoja mukavien harjoitusten ja kivojen leikkien 
avulla. Oman ohjaajan johdolla harjoitellaan yhdellä 
rastilla kerrallaan ja sitten siirrytään järjestyksessä 
seuraaville rasteille. Eri rasteilla on kuljetusta, hippaa, 
pienpelejä, palloleikkejä… 

Ensisijaisesti suosittelemme tarhaikäisille iltapäiväryh-
mää T2 kello 13.30 – 15.00, jolloin kenttä on varattu 
pelkästään tarhaikäisten futiskoululle. Ajatuksena on, 
että päiväkodissa olevat futiskoululaiset ehtisivät 
syödä lounaan ja ehkä hieman levätäkin ennen kuin 
lähtevät futiskouluilemaan. Jos kellonaika on hankala, 
vanhempien kannattaa tehdä yhteistyötä muiden futis-
koululaisten vanhempien kanssa, niin että vuorotellaan 
kuljettamisen kanssa. Mikäli iltapäiväryhmäläinen ei syö 
päiväkodissa, suosittelemme futiskoululaisten ruokailua 
viimeistään kello 12.40 – 13.20 tai vielä aikaisemmin, 
hyvissä ajoin ennen futiskoulua.  

Tarhaikäisten aamuryhmä T1 kello 9.15 – 10.45 on ensi-
sijaisesti tarkoitettu Trixxx-leirille osallistuvien kou-
lulaisten pikkusisaruksille ja kavereille. Tarhaikäisten 
aamuryhmän aloittaessa vartin myöhemmin kuin kou-
lulaisten Trixxx-leiri, saman perheen koululainen ja 
tarhaikäinen voivat tulla kentälle samaa matkaa. Toki, 
jos iltapäiväryhmän T2 aika ei sovi, futiskoululainen 
on tervetullut aamuryhmään T1, vaikka ei olisikaan 

sisarusta tai kaveria koululaisten Trixxx-leirillä. Mikäli 
aamuryhmäläinen ei kiiruhda päiväkotiin syömään, suo-
sittelemme futiskoululaisten ruokailua heti harjoittelun 
jälkeen kello 10.50 – 11.10. 

Kouluikäisille Trixxx-taitoja sekä perinteistä futis-
koulua 
Kouluikäisten Trixxx-leiriin (K1) ja Perinteiseen futiskou-
luleiriin (K2) voivat osallistua 6 – 11 -vuotiaat pojat ja 
tytöt. Kouluikäisten päiväleiri (K1K2), joka muodostuu 
näistä molemmista ryhmistä, on samanpituinen kuin 
normaali koulupäivä ja on ollut hyvin suosittu, varsinkin 
niissä perheissä, joissa vanhemmat ovat töissä lasten 
jo ollessa kesälomalla. 

Aamuyhdeksältä alkavalla Trixxx-leirillä keskitytään 
vähän vaikeampien jalkapallotaitojen ja trixxx-temppujen 
harjoitteluun. Ryhmään on perinteisesti osallistunut 
niin taitavia pallotaitureita ja jalkapalloa jo kauemmin 
harjoitelleet, kuin jalkapalloa lyhyemmän ajan harras-
taneet ja innokkaat vasta-alkajat. Osallistujat jaetaan 
pienryhmiin iän ja jalkapallotaidon, sekä mahdollisten 
omien toiveiden mukaan. Osaavien ohjaajien opastuk-
sessa harjoitellaan trixxxejä, temppuja ja muita taitoja 
kahden tunnin ajan. Päivän päätteeksi pelataan ottelut. 
Mahdollisesti pelkkään K1-Trixxx-leiriin, kello 9 – 11, 
osallistuville suosittelemme ruokailua heti leirin jälkeen 
kello 11.10 – 11.30. 

Perinteisesti kuitenkin vain harva futiskoululainen on 
osallistunut pelkkään K1-Trixxx-leiriin. Melkein kaikki 

Kesäkuu 2011, Foto: M. Varis

Elokuu 2011, Foto: T. Riikonen

Trixxx-leirillä koululaiset harjoittelivat erilaisia
temppuja. Foto: P.Allonen
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aamun K1-Trixxx-osioon osallistuneet ovat olleet K1K2-
päiväleiriläisiä, jotka ovat osallistuneet myös koulu-
ikäisten K2-Perinteinen futiskoululeiri -osioon 11.15 
– 13.15. Trixxx-osion päättyessä päiväleiriläiset syövät 
välipalansa vartin pituisen evästauon aikana ja jatka-
vat sitten harjoittelua perinteisellä futiskoululeirillä.  
K1K2-päiväleiriläisille suosittelemme ruokailua rau-
hassa vasta leiripäivän päätteeksi kello 13.20 – 13.45. 

Pelkkään K2-Perinteiseen futiskoululeiriin osallistuvat 
voivat ruokailla joko 10.30 – 10.50 ennen harjoituksia  
tai yhdessä päiväleiriläisten kanssa 13.20 – 13.45 har-
joittelun jälkeen. Pelkkään perinteiseen futiskouluun 
voi hyvin osallistua, vaikka ei olisi aikaisemmin har-
rastanut jalkapalloa.

Osiossa K2-Koululaisten perinteinen futiskoululeiri kello 
11.15 – 13.15 on siis osallistujia ihan vasta-alkajista 
päiväleirin kokeneisiin pallotaitureihin. Perinteisellä 
futiskoululeirillä parannetaan jalkapalloilijan perus-
taitoja ja harjoitellaan myös vaikeampia taitoja ja 
temppuratoja. Osallistujien harjoitellessa pienryhmissä, 
jokaiselle löytyy sopivan tasoinen ryhmä. Pienryhmä-
jako tehdään iän ja jalkapallotaidon perusteella. Myös 
osallistujien ilmoittamat kaveritoiveet pyritään huo-
mioimaan pienryhmäjaossa. Päivien päätteeksi myös 
koululaisten perinteisellä futiskoululeirillä pelataan 
jännittäviä otteluja. Viimeisenä päivänä pelataan seka-
joukkueiden ”kaikki vastaan kaikki” - turnaus. 

Myös lyhyemmät päiväleirit 6 – 7 -vuotiaille 
6-vuotiaat ja 7-vuotiaat voivat osallistua mihin futis-
kouluryhmäämme tahansa. Tarhaikäisten ryhmiä suo-
sitellaan niille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan 
futiskokemusta. 6 – 7 -vuotiaat, jotka jo ovat mukana 
joukkuetoiminnassa pärjäävät hyvin myös koululaisten 
ryhmissä. Mikäli koululaisten päiväleiri K1K2 neljine päi-
vittäisine harjoitustunteineen tuntuu liian rankalta, tai 
mikäli Trixxx-leiri tuntuu liian vaikealta, voi sen sijaan 

osallistua hieman kevyemmälle ja lyhyemmälle 6 – 7 
-vuotiaiden päiväleirille. Yhdistämällä K2-Perinteinen 
futiskoululeiri ja jompikumpi tarhaikäisten ryhmä, har-
joittelua tulee yhteensä kolme ja puoli tuntia.  

T1K2-päiväleiri kello 9.15 – 13.15 puolen tunnin 
tauolla
T1K2-päiväleirillä harjoitellaan ensin puolitoista tuntia 
4 – 7 -vuotiaiden aamuryhmässä 9.15 – 10.45. Tämän 
jälkeen on puolen tunnin tauko, jolloin suosittelemme 
futiskoululaisten ruokailua 10.50 – 11.10. Tauon jälkeen 
harjoitellaan kaksi tuntia 11.15 – 13.15 koululaisten 
perinteisellä futiskoululeirillä. T1K2-päiväleiriläinen 
voi myös syödä eväitä tauon aikana ja ruokailla vasta 
13.20 – 13.45 futiskoulupäivän päätteeksi yhdessä 
K1K2-päiväleiriläisten kanssa. 

K2T2-päiväleiri kello 11.15 – 15.00 vartin tauolla 
K2T2-päiväleirillä harjoitellaan ensin kaksi tuntia 11.15 
– 13.15 koululaisten perinteisellä futiskoululeirillä. 
Tämän jälkeen on vartin tauko, jonka aikana kannattaa 
syödä eväitä. Tauon jälkeen harjoitellaan puolitoista 
tuntia 13.30 – 15.00 tarhaikäisten iltapäiväryhmässä. 
K2T2-päiväleiriläisille suosittelemme futiskoululaisten 
ruokailua jo kello 10.30 – 10.50.
Kuvateksti

Pitkä futiskouluperinne
Kesä 2015 on kolmaskymmenes SAPA-futiskoulukesä.
Vuonna 1986 Jari Kinnunen järjesti  SAPAn ensimmäiset 
jalkapallokoulut Kaisaniemessä ja näistä futiskouluista 
SAPA ry:n junioritoiminta sai alkunsa. Tänä päivänä 
futiskouluissamme ja liikuntakerhoissamme on jo lap-
sia, joiden isät junioreina ovat olleet mukana SAPAn  
toiminnassa.  

Suomen Palloliiton ”Maajoukkueen jalkapallokoulut” -toi-
minnassa SAPA oli mukana alusta loppuun, alkaen vuonna 
2006, jolloin Sebastian Söderholm oli futiskoulumme reh-
torina, aina vuoteen 2012 Anselmi Henrikssonin ollessa 

rehtorina. Valitettavasti Palloliiton ”Maajoukkueen 
jalkapallokoulu” -toiminta ei jatkunut enää tämän jäl-
keen, mutta yhteistyöseurojen jalkapallokoulut jatkuvat 
varmasti yhtä laadukkaina. SAPA ry:n jalkapallokoulut 
järjestetään tänäkin vuonna soveltaen mallia, jonka 
olemme todenneet toimivaksi ja onnistuneeksi.  

Vuodesta 2013 futiskoulujemme rehtorina toimii seuran 
valmennuspäällikkö Aku Jokinen. Rehtorin keskeinen 
tehtävä on vastata siitä, että futiskoulutoiminnan laatu 
pysyy korkeana. Futiskoulun toinen vastuuaikuinen, Mia 
Söderholm on toiminut futiskoulun huoltajana jo yli 
kahdessakymmenessä  futiskoulussamme, vastaten 
ensiavusta ja varusteista. Mia on myös kymmenkunta 
vuotta toiminut  futiskoulujemme sihteerinä, hoitaen 
futiskoulun hallintoa. Jos teillä on kysymyksiä futis-
kouluistamme, voitte ottaa yhteyttä Akuun tai Miaan 
sähköpostitse osoitteeseen 
futiskoulu@sapa.fi. 

iloisia hetkiä lapsille ja tärkeä kehittymisympä-
ristö nuorille
Futiskoulujemme johtavana toiminta-ajatuksena on 
tarjota lapsille iloisia hetkiä jalkapallon ja liikunnan 
parissa. Tavoitteemme on jättää lapsiin niin syvä vai-
kutus, että he haluavat jatkaa jalkapallon parissa jat-
kossakin. Futiskoulu onkin osoittautunut loistavaksi 
ponnahduslaudaksi jalkapallon harrastamisen aloit-
tamiseksi joukkueessa. Olemme myös iloksemme huo-
manneet monien lasten osallistuvan futiskouluumme 
vuodesta toiseen. 

Futiskoulut toimivat tärkeänä kehittymisympäristönä 
myös nuorille ohjaajille. SAPAn kannalta ensiarvoisen 
tärkeää on, että innostuneet ja vastuuntuntoiset seu-
ran omat juniorit pääsevät kokeilemaan kykyjään tär-
keässä tehtävässä ja jatkavat mahdollisesti myöhemmin 
ohjaajina liikuntakerhoissa ja valmentajina joukkueissa.

Olemme vuosi vuodelta pyrkineet kehittämään toimin-
taamme – tärkeänä tavoitteena yhä uusien futiskoulu-
laisten saaminen mukaan toimintamme piiriin. Tavoit-
teen toteutumisen kannalta keskeisiä kehittämisalueita 
ovat olleet futiskoulun sisällön laajentaminen vastaa-
maan sekä pienien vasta-alkajien, että myös jo kauemmin 
pelanneiden lasten tarpeita, toiminnan alueellinen laa-
jentaminen sekä markkinoinnin kehittäminen. Iloksemme 
yhteistyö monien seurojen välillä toimii Helsingissä ja 
seurat, jotka eivät itse ole järjestäneet jalkapallokou-
luja ovat suositelleet futiskoulujamme oman seuransa 
jäsenille.  Jalkapallokouluihimme on osallistunut lapsia 
eri puolilta Helsinkiä, sekä Helsingin ulkopuoleltakin. 

Kaikki kauempaa tulleet eivät kuitenkaan ole jo olleet 
jalkapallon harrastajia, joten futiskoulujemme päätty-
essä, olemme tarvittaessa ohjanneet kauempaa tulleita 
heille lähimpään ja sopivimpaan seuraan tai piiriin. 

Vuodesta toiseen nousussa olleet osallistujamäärät luo-
vat uskoa siihen, että olemme tehneet asioita oikein. 
Pyrimme jatkossakin vastaamaan tulevaisuuden haas-
teisiin - kehitystyö siis jatkuu edelleen.

TERVETULOA MUKAAN FUTISKOULUIHIMME! 

AKU JOKINEN
futiskoulujen rehtori

MIA SöDERHOLM 
futiskoulujen sihteeri ja huoltaja

futiskoulu@sapa.fi

Perinteisellä koululaisten leirillä on myös pienpelejä
rasteilla. Foto: Leena P.

Kesäkuun futiskoulu 2011 Kaisaniemessä.
Foto: M. Varis

Iltapäiväryhmä kesäkuussa 2011.
Foto: M. Varis

14 SAPA Kausijulkaisu 2015 – www.sapa.fi  SAPA Kausijulkaisu 2015 – www.sapa.fi 15 



SAPAN
futiskouluihin!

Tervetuloa SAPAn futiskouluihin
Haapaniemen jalkapallonurmelle! TErVETuLOA

SAPAn järjestämiin jalkapallokouluihin ovat 
tervetulleita kaikki jalkapallosta kiinnostuneet 

pojat ja tytöt taitoihin katsomatta. 
Haapaniemen kenttä 1.–5.6. ja 3.–7.8.

Katso ikäryhmät ja lisätiedot helposti verkosta 
ja ilmoita lapsesi mukaan!

• www.sapa.fi 
• futiskoulu@sapa.fi

• futiskoulun rehtori, Aku Jokinen 050 591 0787
• futiskoulun sihteeri, Mia Söderholm 050 341 2902

Kesäkuussa koulujen kesälomien ensimmäinen viikko 1. – 5.6.2015 
Elokuussa koulujen kesälomien viimeinen viikko 3. – 7.8.2015

4 – 7 -vuotiaille: Tarhaikäisten aamuryhmä T1 ja Tarhaikäisten iltapäiväryhmä T2. 
6 – 11 -vuotiaille: Kouluikäisten Trixxx-leiri K1, Kouluikäisten Perinteinen K2, 
Kouluikäisten päiväleiri K1K2
6 – 7 -vuotiaille lisäksi: T1K2-päiväleiri, K2T2-päiväleiri  

Kaikissa futiskoulussamme osallistujat jaetaan pienryhmiin iän, futiskokemuksen ja taidon 
mukaan.

Paikka: Haapaniemen kenttä, Haapaniemenkatu 2, Hämeentien risteyksessä 
ilmoittautuminen: https://sapa.myclub.fi/ Lisätiedot: www.sapa.fi

4 - 7 v: Tarhaikäisten ryhmät T1 ja T2
 Tarhaikäisten aamuryhmä T1  Tarhaikäisten ip-ryhmä T2 

09.15-10.45  T1 Aamuryhmä   
 Ruokailu 10.50-11.10    Ruokailu 12.40-13.20 

13.30-15.00     T2 iltapäiväryhmä

6 - 11 v: Kouluikäisten ryhmät K1 ja K2, Päiväleiri K1K2
 Kouluikäisten  K1 Kouluikäisten  K1K2 K2 Perinteinen 
 Trixxx-leiri K1  Päiväleiri K1K2  futiskoululeiri

09.00-11.00  K1 Trixxx  K1K2/Trixxx  Ruokailu 10.30-10.50* 
 Ruokailu 11.10-11.30  Evästauko 11.00-11.15   

11.15-13.15     K1K2/Perinteinen  K2 Perinteinen 
      Ruokailu 13.20-13.45  Ruokailu 13.20-13.45*

6 - 7 v lisäksi: Päiväleirit T1K2 ja K2T2
 6 - 7 -vuotiaiden päiväleiri T1K2  6 - 7 -vuotiaiden päiväleiri K2T2 

09.15-10.45  T1K2/Aamuryhmä   Ruokailu 10.30-10.50   
 Ruokailu 10.50-11.10* 

11.15-13.15  T1K2/Perinteinen   K2T2/Perinteinen
 Ruokailu 13.20-13.45*   Evästauko 13.15-13.30

13.30-15.00      K2T2/ip-ryhmä

*vaihtoehto

*vaihtoehto
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SAPAn edustusjoukkueen pelit iii-divisioonassa 2015

Huhtikuu
Pe 24.4.  klo 19.30  SAPA – SibboV  Töölö PK 6  1 – 3
Ke 29.4. klo 18.30  LPS – SAPA  Myllypuro TN  3 – 2

Toukokuu
Pe 8.5.  klo 19  NouLa – SAPA  Koivusaari TN  2 – 2
Pe 15.5.  klo 18  SAPA – HIFK/2  Töölö PK 6 TN  0 – 2
Ke 20.5.  klo 20  FC Vantaa – SAPA  Tikkurila TN  3 – 2 
Pe 29.5.  klo 18  SAPA – TuPS  Käpylä 2 N  1 – 4

Kesäkuu 
Ti 2.6.  klo 18  HerTo – SAPA  Myllypuro N 2 – 1
Pe 12.6.  klo 18  SAPA – EsPa  Käpylä 2 N 
Ma 15.6.  klo 20  PPJ – SAPA  Väinämöinen TN
Pe 26.6.  klo 18  SAPA –I-HK/OMV  Käpylä 2 N

Heinäkuu 
To 2.7.  klo 18  MPS/Atletico Malmi – SAPA  Puistola N 
Ti 28.7.  klo 19.15  SibboV – SAPA  Nikkilä keskus N
Pe 31.7.  klo 18  SAPA – LPS  Käpylä 2 N

Elokuu
Pe 7.8.  klo 19.30  SAPA – NouLa  Käpylä 2 N 
La 15.8.  klo 14.30  HIFK/2 – SAPA  Töölö PK 6 TN
Pe 21.8.  klo 19.30  SAPA – FC Vantaa  Käpylä 2 N 
To 27.8.  klo 18.45  TuPS – SAPA  Tuusula UK N 1

Syyskuu
Pe 4.9.  klo 18  SAPA – HerTo  Käpylä 2 N
Su 13.9.  klo 16.30  EsPa – SAPA  Matinkylä 1 TN
Pe 18.9.  klo 18  SAPA – PPJ  Töölö PK 6 TN 
La 26.9.  klo 15  I-HK/OMV – SAPA  Itä-Hakkila TN

Lokakuu
La 3.10.  klo 16.15  SAPA – MPS/Atletico  Malmi Töölö PK 6 TN 

Miesten pelit 2015 SAPAn miesten edari jatkoi 
uusiutumistaan kaudelle 2015

Peli jatkuu verkossa!
Katso ajankohtaiset SAPA-uutiset, kuvagalleriat, tutustu SAPAn historiaan ja lue 

edustusjoukkueen otteluraportit osoitteessa: www.sapa.fi

Joukkue uusiutui kaudelle 2015, kun osa viimekau-
della vähemmän peliaikaa saaneista pelaajista siirtyi 
jäähdyttelemään alasarjoihin tai lopetti pelaamisen. 
Mukaan saatiin 7 uutta pelaajaa. Erittäin positiivisena 
asiana on, että SAPAn junnuputken läpikäynet Javi ja 
Kride palasivat Gnistanin A-junnukauden jälkeen kas-
vattajaseuraan. Myös Janin paluu vuoden poissaolon 
jälkeen vahvistaa hyökkäyspäätä. Kokeneempaa kaartia 
tulokkaissa edustavat 2- ja 3- divaritasolla Hämeenlinna/
Jyväskylä/Turku/Vaasa-alueilla pelanneet: Antti, Ari, 
Bin ja Ville. Palloliiton lisenssi- ja siirtoverkon uusiutu-
misen vuoksi Ali ja Masa ovat toistaiseksi ei-SAPAlaisia, 
mutta kesäkuun loppupuolella nämäkin siirrot varmaan 
toteutuvat. Viimevuotinen perusryhmä jatkaa tänäkin 
vuonna muodostaen joukkueen selkärangan. Talvihar-
joittelua on haitannut loukkaantumisten osalta Mikon, 
Paten ja Sammelin koko kevään jatkuneet sairaslistalla 
olot. Toki pieniä loukkaantumisia on muillakin ollut, 
mutta kesto on ollut selvästi lyhytaikaisempi.

Yhteistyö SAPA M2 -joukkueen kanssa tiivistyy entises-
tään, kun M2:n maalivahtiongelma ja kenttäpelaajien 
loukkaantumiset mahdollistavat M1:n pelaajien pelaa-
misen 4-divarin matseissa. Tuomo jatkaa vastuuval-
mentajana kaudella 2015, jonka monivuotinen koke-
mus pelaajana 2-divarista ja B-valmentajakoulutus tuo 
paljon uutta joukkueen harjoituksiin ja näkyy varmasti 
syyskierroksen pelaamisen tasossa. Myös huoltaja Timo 
Erkkilän aktiivinen ja laajentunut rooli terävöittää har-
joituksia ja pelejä.

Joukkueen tavoite on sijoittua 6 parhaan joukkoon 
Tavoitteet on kovan työn takana, sillä SAPAn kanssa 
samassa lohkossa pelaavat mm. nousuun satsaavat 
HIFK/2, EsPa, LPS ja MPS/Atletico. Tätä kirjoitettaessa 
sarja on pyörähtänyt jo käyntiin ja parin kierroksen 
perusteella voidaan odottaa erittäin tasaista sarjaa – 
joskin ennakkosuosikit näyttävät ottavan pisteitä odo-
tusten mukaisesti

Pelaamme Uudenmaan piirin pyörittämässä III-divarin 
2-lohkossa. Lohkossa pelaavat FC EsPa, Järvenpään 
NouLa, FC Vantaa, SibboV, TuPS, IHK/OMV sekä 6 stadi-
laista (MPS/Atletico, LPS, HIFK/2, HerTo, PPJ ja SAPA). 
Ennakkoon pääkaupunkiseudun kolme lohkoa vaikuttavat 

tasaisilta. On kovia, paljon joukkueeseensa satsanneita 
ennakkosuosikkeja ja kiivasta taistelua sarjapaikasta 
käyviä joukkueita. 2-lohkossa tullaan pelaamaan paljon 
ristiin ja sijoitusten 1-4 ulkopuolelta sijoitukset löyty-
nee vasta aivan viimeisillä kierroksilla. Oman suolansa 
sarjaan tuo entisen tapaan SAPA, joka perinteiseen 
tapaansa voi voittaa kenet tahansa, mutta hävitä myös 
kenelle tahansa.

Olosuhteet ovat III-divarin joukkueille stadin alueella 
yleensä kovin heikot verrattuna lohkon muihin joukku-
eisiin, mutta kauden 2015 osalta SAPA on tyytyväinen 
saamiinsa kenttävuoroihin mm. Haapaniemeen tulleen 
Ponnistus/SAPA-kenttähankkeen vuoksi. Kesäksi kau-
punki on myöntänyt 1 h per viikko harjoitteluaikaa 
III-divarille ruohokentältä ja tekonurmikentiltä on 
löytynyt lisää 1–2 vuoroa per viikko. Kenttäongelmat 
stadin alueella eivät ole pelkästään SAPAn ongelma, vaan 
kenttiä on kerta kaikkiaan liian vähän. Helsingin piirin 
alueella kesäkaudella pelattavien reilun 7 000 ottelun 
jälkeen harjoitusaikoja on vaikea löytää. Pahin tilanne 
on Helsingin keskustassa. Keskustan seuroista löytyy 
n. 1 500 junioria ja 35 miesten sarjoihin osallistuvaa 
joukkuetta, joten halukkaita harjoittelijoita olisi jos 
vain kenttiä löytyisi.Parannusta junnupuolelle saatiin 
2014 syksyllä valmistuneen Haapaniemen kentän kautta.

Suomen Cupin osalta ottelut otettiin hyvinä harjoituk-
sina, koska ensimmäiset kierrokset pelattiin jo tammi-
helmikuun aikana. SAPA selvisi neljännelle kierrokselle 
häviten 2-divarin MuSalle (Pori) 0-1. 

Kauden ottelut tulemme pelaamaan kevään ja syksyn 
osalta Bolliksen keinolla. Kesän otteluista 7 pelataan 
Käpylän Urheilupuiston nurmella. Perinteinen Kum-
pulanlaakso on hävinnyt kaikkien joukkueiden osalta 
piirin ottelupaikkana kentän kunnon vuoksi. Toivotaan 
uskollisten kannattajien lisäksi kotiotteluihin löytävän 
tiensä myös ne sadat SAPAn kotisivujen otteluselos-
tusten lukijat, jotka aktiivisesti seuraavat joukkueen 
onnistumisia netin kautta.

Hyvää kesää, tavataan matseissa

Sakke
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Tätä kirjoittaessa eletään jo toukokuuta – aurinko pais-
taa, linnut laulaa ja valoa riittää pitkälle iltaan. Futaajan 
unelma-aikaa, siis. Kesäkauden kilpailut ovat jo käyn-
nissä ja pitkä, pimeyden täyttämä talvikausi on taakse-
jäänyttä elämää. Viime vuoden marraskuussa avattu koti-
kenttämme Haapaniemi toi menneeseen talveen aivan 
uudenlaisen raikkaan tuulahduksen. Harjoituksia seura-
tessa valmentajien ja pelaajien kasvoilta näki, että oma 
kotikenttä toi kaikille uutta virtaa tekemiseen. Voi-
tiin hankkia uusia valmennustarvikkeita – minimaa-
leja, tikkaita, pujottelukeppejä etc. – joille aiemmin 
ei löytynyt säilytyspaikkaa, jos ei valmentajan auton 
takakontti sattunut olemaan riittävän suuri. Päästiin 
myös starttaamaan oma taitokoulu nappulaikäluokille 
eli kolmelle nuorimmalle joukkueelle. Nuorimman ikä-
luokan marraskuisen perustamisen ohella perustettiin 
tällä kertaa myös vanhimmille oma ”joukkue” SAPA 
Starojen muodossa. Miesten harrastefutis käynnistyi 
talven aikana, ja jatkossa on tarkoitus käynnistää vas-
taavaa toimintaa myös nuorille ja naisille. Sapalaisessa 
futisyhteisössä tilaa riittää kaikentasoisille futaajille 
ja tämän tapaisesta matalan kynnyksen toiminnasta 
on Stadissa pulaa. 

Tähän kauteen lähdettäessä saatiin valmiiksi myös val-
mennuslinjan päivitystyö. Päivitystyötä tehdään toki 
jatkuvasti, mutta nyt tehtiin isompi projekti, jossa 
valmennuslinja muokkautui kuusiosaiseksi pelaaja-
koulutuksen linjaksi. Pelaajakoulutuksen linja sisältää 
aiempaa tarkemman kuvauksen eri asioiden opettamisen 
aikatauluista, yhteisen pelitavan teoriaa, toimintalinjan 
eli joukkuetoiminnan raamit eri ikäluokille, omatoimi-
sen harjoittelun ohjeistuksen ja tietoa urheilijan ravit-
semuksesta. Ravitsemusoppi päätettiin lisätä linjaan 
viime metreillä, ja sen työstäminen on vielä kesken, 
tavoitteena on saada se valmiiksi kauden 2015 aikana. 
Kaikki materiaali aiheesta on nähtävissä SAPAn net-
tisivuilla. Pelaajakoulutuksen linjan on määrä ohjata 
kaikkea valmennustoimintaa SAPAssa ja seuraava vaihe 
onkin sen jalkauttaminen läpi seuran kaikille tasoille. 
Tämä prosessi on jatkuva ja vaatii paljon työtä niin 
meillä kuin kaikissa muissakin suomalaisissa seuroissa. 

Yksi tärkeä osa pelaajakoulutuksen linjan jalkautta-
misessa on luonnollisesti valmentajien rekrytointi ja 
kouluttaminen. Iso haaste suomalaisissa seuroissa on 
erilaisten linjauksien osalta jatkuvuus eli miten saada 
sama linja säilytettyä henkilövaihdosten jälkeen. Meillä 

SAPAssa tilanne jatkuvuuden osalta on hyvä. Tämän kau-
den valmentajistamme yli 50 % on sellaisia henkilöitä, 
jotka ovat SAPAssa palloilleet jo juniorivuosinaan. Tämä 
antaa perspektiiviä sille, minkälaisessa seurassa val-
mentaa, mikä on seuran identiteetti ja filosofia – mistä 
sapalaisuudessa on kyse ja mitkä ovat junioritoimin-
tamme tavoitteet. Usein erinäisissä jalkapalloväen 
kokoontumisissa kuulee puhuttavan, että mistä seuraan 
saataisiin päteviä valmentajia. Meidän ratkaisumme on 
rekrytoida valmentajat seuran sisältä ja kouluttaa heitä 
edelleen. Valmentajien koulutustason lisääminen on 
myös yksi kauden 2015 päätavoitteista. Tässä helpot-
taa se, että pääsemme ensi kertaa järjestämään seura-
tasolla kahta ensimmäistä, E- ja D-tason koulutusta. 
Tällöin voimme itse vaikuttaa koulutuksen aikatauluihin 
ja tavoitteena on saada kaikille SAPAn valmentajille 
vähintään tuo D-tason koulutus. 

Vielä haluan kertoa palautteesta, jota olen seurastamme 
lähiaikoina saanut ulkopuolisilta jalkapalloihmisiltä. 
Paristakin valtakunnallisesti merkittävästä seurasta on 
kyselty edellä mainitun valmennuksellisen jatkuvuuden 
tiimoilta vinkkejä, miten he voisivat omilla tahoillaan 
saada vastaavaa aikaan. Tämä kertoo osaltaan siitä, että 
valitsemamme tie lienee oikea ja pitkäjänteisin tapa 
kehittää seuran valmennustoimintaa. Toinen asia, josta 
saan positiivista palautetta, ovat sapalaiset ihmiset: 
pelaajamme, heidän vanhempansa sekä joukkueiden 
taustahenkilöt osaavat käyttäytyä ja luovat sitä kautta 
positiivista kuvaa SAPAsta. Kenttien laidoilla kannus-
tetaan ja talkoissa toimitaan hyvässä hengessä. Kas-
vattajaseuran valmennuspäällikkönä harvemmin pääsen 
paistattelemaan glooriassa, mutta voin sanoa olevani 
äärimmäisen ylpeä meistä aina kun kuulen tällaista 
palautetta. Kiitos siitä! 

Maalaan vielä yhden kuvan paljon mainostamastani 
SAPA-yhteisöstä. Talven ja kevään aikana pari kertaa 
viikossa nähtiin seuraavaa: kotikentällämme Haapik-
sella harjoittelevat ensin kaikkein pienimmät F07- ja 
F08-juniorit. Heidän lopettaessaan harjoituksensa 
samalle kentälle astelee SAPAn miesten edustusjouk-
kue. Näiden ääripäiden kohtaamisia katsellessa pakah-
dun ilosta, sillä jotain äärimmäisen kaunista siinä on.

Nähdään kentillä!
Aku Jokinen
Valmennuspäällikkö

Valmennuspäällikön terveiset

Liikuntakerhot aloittavat toimintansa sisätiloissa syyskuun alussa. 

Kauden 2014-2015 vuoroille on haettu jatkoa kaudelle 2015-2016. 
Mikäli nämä myönnetään, liikuntakerhot jatkavat entisillä vuoroilla: 

• Liikuntaleikkikoulut Katajanokan liikuntahallilla sunnuntaisin.  

• Liikuntaleikkikerhot Kaisaniemen koululla maanantaisin, 
Katajanokalla keskiviikkoisin, sekä Meritullintorilla perjantaisin. 

• Palloliikkari Meritullintorilla perjantaisin. 

• Futiskerho Katajanokan liikuntahallilla sunnuntaisin. 

• Palloilukerho Katajanokan liikuntahallilla maanantaisin. 

Lisäksi toukokuu – lokakuu: 
Futiskerhoja ja liikkareita ulkona 

ilmoittautuminen: https://sapa.myclub.fi/  

 Lisätiedot: www.sapa.fi

Tervetuloa SAPAn liikuntakerhoihin!

3 – 4 v LiiKuNTALEiKKiKOuLu
5 – 6 v LiiKuNTALEiKKiKOuLu 

3 – 7 v LiiKKAri-LiiKuNTALEiKKiKErHOT
5 – 8 v PALLOLiiKKAri  

5 – 8 v FuTiSKErHO
5 – 10 v PALLOiLuKErHO
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MIEHET

1
SAPA

Ylärivi vasemmalta:  Julio Nikula, Matti Rainio (30), Fatos Metaliaj, Miika Koivisto (31), Sampsa Melkas (4), Mikko Nieminen (9), Anselmi Henriksson (3), Joni Rantakari (24), Sami Helppi (15)
Keskirivi vasemmalta: Timo Erkkilä (huoltaja), Rekan Baki, Pauli Laiho (23), Jaakko Kuusimäki (2), Emmanuel Taylor (27), Daniel Donner (26), Ben Yang (22), Tuomo Känsäkoski (valmentaja), Patrick Semangania (11)
Alarivi vasemmalta:  Javier Ihatsu (21), Cristoffer MacDonald-Thome (17), Nana Yow Bonsu (12), Ari Takala (34), Simo Saarinen (7), Rasmus Helminen (16), Jani Rahkonen (8)
Kuvasta puuttuvat:  Mikael Biese (1), Martin Laitinen (6), Sammeli Kuisma (10), Muhamed Bade (14), Ville Luomala (18), Kalle Vanhatalo (20), Antti Erola (25), Ali Al-Thater (29) ja Mikko Merikari (33)

Joukkueenjohtaja:
Sakari Nieminen

Valmentaja:
Tuomo Känsäkoski

Huoltaja:
Timo Erkkilä

Markkinointi:
Heitto Mara

M
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08
SAPA Vastuuvalmentaja  Tatu Suutari

 Valmentajat  Arttu Elomaa
  Aaro Jylhä
 Joukkueenjohtaja  Paavo Tervonen
 Huoltajat  Laura Norris
  Antti Uotila

 Pelaajat Auvinen Reittu
Brändström Aksel
Holm Morris
Karduz Mahir
Konttinen Leo
Laine Kasper
Lehtonen Linus
Norris Elias
Polo Max
Ruokonen Elo
Salonen Otso
Tervanen Titus
Tervonen Alvar
Uotila Aapo

07
SAPA  Vastuuvalmentaja  Aku Jokinen

 Valmentajat  Onni Lahikainen
  Teemu Roos
  Jarkko Saukkola
  Ilkka Toropainen
 Joukkueenjohtaja  Harri Katajisto

 Pelaajat Anttila Niilo
Fiander Erkko
Hietalahti Janne
Hoikka Leo
Högnabba Mio
Hölttä  Eemeli
Innanen Aatos
Kanerva Verneri
Katajisto Konsta
Katinas Marijus
Kauppila Ville
Kurri Toivo
Lehtonen Linus
Matikkala Elias

Miettunen Saara
Mustonen Tuure
Poppius Noe
Roos Peik
Salonen Otso
Salonranta Samuel
Salovaara Aarni
Saukkola Ivar
Sedoff Gabriel
Suviala Oiva
Tammi Alex
Tervanen Tiitus
Uotila Aapo
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06
SAPA Vastuuvalmentaja  Kimmo Hyttinen

 Valmentajat  Javier Ihatsu
  Patrick Semangania
 Joukkueenjohtaja  Niku Määttänen
 Huoltajat  Jussi Lahikainen
  Juha Lindfors 05

SAPA  Vastuuvalmentaja  Ari Räsänen
 Valmentajat  Mikko Laakkonen
  Oiva Rajanummi
 Joukkueenjohtaja  Markus Ånäs
 Rahastonhoitaja Ilari Lundqvist
 Huoltajat  Pekka Ala-Honkola
  Petri Helander
  Kristian Jungner
  Miika Miettunen
  Kaius Ruokonen
  Seppo Soine-Rajanummi

 Pelaajat Brandt Pyry
Cesnaitis Domas
Enkenberg Nuutti
Eronen Eemeli
Hietalahti Anton
Jännäri Kaarlo
Järvi Veikko
Korhonen Topi
Lahdenperä Nicolas
Lahikainen Anelma
Lakaniemi Paavo
Lindfors Kerkko
Määttänen Vilho
Oksanen Kasper
Relas Eelis
Riihelä Anton
Saporito Noa
Simola Puuma
Takalo Simo

 Pelaajat Ala-Honkola Juho
Berglund Arttu
Eskola Jonathan
Holohan Dennis
Horttanainen Emil
Idänpään-Heikkilä  Hjalmar
Junger Henry
Kariniemi Iiris
Katajisto Akseli
Laakkonen Joel
Larmola Viljo
Lehtikangas Jonatan
Lundqvist Frank
Miettunen Henri

Mustakorpi  Urho-Oskari
Mutanen Aleksis
Nykänen Eero
Pensala Eero
Rajanummi Aatos
Ruokonen Tulus
Rustanius Rafael
Sieppo Antti
Sinnemäki Raimo
Socada Manta
Tapaninen Olavi
Ånäs Pontus
österlund Rikhard
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04
SAPA Vastuuvalmentaja  Mikael Lampinen

 Valmentaja  Rasmus Jansson
 Joukkueenjohtaja  Eeva Nyberg-Oksanen
 Huoltajat Rauli Albert
  Petri Hyryläinen
  Raisa Ihalainen
  Niina Nyrhinen
  Heikki Relas
  Pekka Säilä

03
SAPA  Vastuuvalmentaja  Tommi Haavisto

 Valmentaja Tatu Suutari
 Joukkueenjohtaja  Petra Sieppo
 Huoltajat  Vesa Nilsson
  Tomi Riihimäki
  Tom Sumelius
  Tuomas Tapio

 Pelaajat Albert Elias
Farrell Cian
Hemminki Kauri
Hyryläinen Petja
Hyyppä Kalle
Ihalainen Martti
Jalomäki Kasper
Jylhä Sakari
Korhonen Aku
Kykkänen Ukko-Alpo
Mattsson Aaro
Mattsson Penny
Mäkelä Setrik

Nilsson Emil 
Oksanen Leo 
Pensala Ilmari
Relas Julius
Rämä Kristian
Sadinmaa Kain
Säilä Aaro
Tiilikainen Kasper
Vainio-Mattila Joona
Viitala Noah 
Yli-Tepsa Miku

 Pelaajat Ajalin Niko Mikael
Dean Aleksi
Haavisto Joonas
Hafenbrädl von Axel
Hallamaa Petteri
Idänpään-Heikkilä  Martin Felix
Kalliokoski Timo
Lahtinen Taneli
Laine Pieti
Lindfors Kivi
Manner Peik

Moliis Ture
Muchanga Helton
Nilsson Pauli
Okekeani Derek
Riihimäki Tatu
Sieppo Lauri
Sumelius Arthur
Tapaninen Juhani 
Tapio Jaakko
Tiessalo Joel
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01/2
SAPA

 Vastuuvalmentaja  Samuli Jokinen
 Valmentaja  Markus Karjalainen
 Joukkueenjohtaja Jani Prunnila
 Huoltaja Kari Sylgren 

 Pelaajat  Aikio Okko-Ilmari
  Björs Rasmus
  Forsberg Oskari
  Herrala Henri
  Hytönen Veeti
  Kanerva Veeti
  Karjalainen Kaapo
  Koivusalo Lauri
  Kukkonen Pietu
  Nicot Felix
  Oksanen Joel
  Prunnila Otso
  Sirve Roland
  Sylgren Martti
  Tapper Väinö
  Uvanto Jose

SAPA

00
 Vastuuvalmentaja  Aku Jokinen
 Valmentaja  Timo Suutari
 Joukkueenjohtaja Eero Lounatvuori
 Huoltajat  Thomas Elomaa
  Marita Hyttinen
  Leena Pitkänen
  Marko Taavitsainen

 Pelaajat  Anttila Akseli
Berglund Eelis
Ekonen Johannes
Elomaa Arttu
Estola Olli
Haaparinne Teo
Hammarberg Santeri
Harjula Kuutti
Jansson Taika
Jylhä Aaro
Järvinen Oskar 
Karvinen Elvis

Kotkaslahti Niilo
Lewitski Daniel
Manner Mikael
Mykkänen Veikko
Pesonen Asla
Ridgewell Lorenz
Saaritsa Joel
Suomalainen Niklas
Suutari Sakke
Taavitsainen Manu
Tapaninen Sakari
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 Vastuuvalmentaja  Johannes Paarvala
 Valmentajat Matti Alanko
  Janne Järvinen
 Joukkueenjohtaja  Markku Lounatvuori
 Huoltaja Hannu Ylöstalo

MIEHET

2
SAPA

Pelaajat Abahassine Sami
Aho Mikko
Alanko Matti
Asuintupa Jani
Dejandro Jeofre
Fyhr Niko
Galenius Karim
Hannukainen Heikki
Helamaa Olli
Hyttinen Kimmo
Hyvärinen Mikko
Järvinen Janne

Kaartama Tuukka
Kohtala Mikko
Lempiö Petri
Lounatvuori Eero
Paarvala Johannes
Qadri Hasan
Ranta Jouko
Rautio Lauri
Ronkainen Juuso
Sairanen Saku
Salminen  Jukka-Pekka
Taipale Ville

B
SAPA Vastuuvalmentajat  Otto Kulmala

  Tuukka Saarikoski
  Eelis Nguyen
 Joukkueenjohtaja Mika Ulaska
 Huoltaja Mika Ulaska 

 Pelaajat  Aikio Danel
  Ekman Niklas
  Estola Leo
  Lahikainen Hugo
  Lahikainen Onni
  Misic Filip
  Niittymäki Vili
  Oikarinen Jimi
  Outinen Benjamin
  Toropainen Ilkka
  Ulaska Anton
  Unkuri Henri
  Van de Plassche Tom Arent
  Vierikko Lauri
  Wikberg Lauri
  Vuokila Johannes
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MIEHET

3
SAPA Vastuuvalmentaja  Otto Kulmala

 Valmentaja Tuukka Saarikoski

ÄIJÄT
SAPA

Pelaajat Ahonen Hannu 
Berglund Joose 
Elomaa Thomas 
Hietalahti Martti 
Hynynen Jari 
Lehtonen Simo 

Miettunen Miika 
Pensala Tuomas 
Penttinen Juha 
Taavitsainen Marko 
Vasarainen Kari 
Viljakainen Eki 

Pelaajat Forsman Tomas
Furuholm Eetu
Horn Frans
Hornborg Nicolas
Huber Christoffer
Ikäheimo Ilari
Isokuortti Henri
Jokinen Tomi
Jokinen Aku
Kivelä Juha Kristian
Koutonen Ville
Lampinen Mikael
Louhos Sami
Mäkinen Jukka

Mäntylä Tatu
Nyroos Erik 
Orvas Eelis
Paasu Joel
Palmén Jonas
Pohto Kari
Pulkkinen Ville
Rantala Jesse 
Ristiniemi Moose 
Saarikoski Tuukka 
Vesala Jonne 
Wikberg Edi 
Viljakainen Jere



• Perustettu joulukuussa 1969 (rekisteröity tammikuussa 
1970) ravintola Savannassa, nimellä Savannan Pallo, 
jolloin joukko nuoria miehiä halusi muutakin toimin-
taa kuin ko. paikassa istumisen. Silloin urheiluseu-
ran nimenä ei saanut olla ravintolan nimeä, jolloin 
nimeksi tuli lyhenne SAPA. Seurassa toimi vain yksi 
miesten joukkue.

• 70-luvulla mimmiliigan (Naisten SM-sarjaa edeltänyt 
sarja) naisten joukkue pelasi yhden vuoden.

• 80-luvulla miesten sählyjoukkue oli perustamassa Suo-
men Salibandyliittoa ja pelasi salibandyn mestaruus-
sarjassa pudoten jossain vaiheessa 4. divisioonaan.

• 80-luvun lopulla seuraan siirtyi naisten SM-sarjassa 
pelannut salibandyjoukkue, jonka parhaat tulokset 
SM-pronssi, Suomen Cupin hopea. Koska seura ei 
pystynyt tarjoamaan riittävästi palveluja, joukkue 
siirtyi pois 1993.

• Jalkapalloharjoitusten tukena 78-, 81- ja 82-synty-
neet pelasivat salibandya samaan aikaan. Parhaat 
sijoitukset 81- ja 82-syntyneet SM 4. sija.

• Jalkapallon juniorityö aloitettiin kesäkuussa 1986 
kaupungin kanssa pidetyn jalkapallokoulun jälkeen.

• Ensimmäisenä talvena Merihaan palloilutalossa har-
joitteli yhtä aikaa niin 1975- kuin 1982-syntyneitä 
poikia.

• Ensimmäiset juniorijoukkueet piirinsarjoissa vuonna 
75 ja 78 syntyneet pojat.

• Nykyään kolme kaksi miesten joukkuetta ja yli 200 
junioripelaajaa.

• Parhaat kilpailulliset saavutukset: 82-syntyneet pii-
rinmestaruus ja -pronssi, 

• 88-syntyneet piirinmestaruushopea kahdesti, 86-, 
88- ja 93-syntyneet Helsinki-Cupissa 8:n joukossa, 
89-syntyneet piirinmestaruushopea.

• Ensimmäinen C14-piirijoukkueen pelaaja Joonatan 
Woodward (-86) v. 2000.

• Ensimmäinen piirin taitokilpailun voittaja Werner 
Kaitila (-89) v. 1998.

• Esimmäinen piirin tyttöjen taitokilpailun voittaja 
Kanerva Sunila (-92) v. 2001.

• Ensimmäinen valtakunnallisen taitokilpailun osanot-
taja Samuel Woodward (-87) v. 2000.

• Vuodesta 1991 SAPA on toteuttanut ns. Fair-Play-
linjaa kaikissa joukkueissa. 

• Sen tuloksena SAPA on voittanut SPL:n Helsingin pii-
rin Fair-Play-kilpailun vuosina 1996 ja 1997 ja vuoden 
valtakunnallisen Fair-Play-teon 1998.

• Kesäleiritoiminta vuodesta 1988. Tavoitteena seu-
ran joukkueiden yhteistoiminnan ja SAPAlaisuuden 
vahvistaminen. 

• Nappulaturnausten järjestäminen vuodesta 1989.

• Jalkapallokouluja järjestetty joka vuosi, nykyään 
yhteistyössä Suomen Palloliiton ja Itella Oyj kanssa. 
Lisäksi järjestetty Caisan kanssa kansainvälinen jal-
kapallokoulu 1997, 1998 ja 1999.

• Liikuntaleikkikoulu vuodesta 1997 alkaen.

SAPAn historiaa pähkinänkuoressa

Tykkää SAPAsta myös 
Facebookissa

www.facebook.com/SAPA1970
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Kruununhaka-seura vaikuttaa paikallisesti.

Tule mukaan seuran jäseneksi!

www.kruununhakaseura.fi
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Lue lisää
evofitness.fi

EVO Esplanadi | EVO Herttoniemi | EVO Joensuu | EVO Kirkkonummi | EVO Kuopio | EVO Leppävaara | EVO Suomenoja | EVO Tammisto

KUNTOSALI 

VAATIVAAN
MAKUUN 42,90€/kk

Avoinna 05-24 vuoden jokaisena päivänä.  
Aloitusmaksu 25€ veloitetaan aktivointihetkellä.  

Ei sitoutumisaikaa. K-18.



Autovuokraamo

Tarvitsetko autoa tilapäiskäyttöön?
Suunnitteletko päivän, kahden tai vaikka viikon reissua, johon tarvitset henkilöautoa?

Oletko muuttamassa tai kuljettamassa suurempaa tavaramäärää, johon tarvitset pakettiautoa?
Suunnittelisitko kevätretkeä, jos sinulla olisi käytössä isommalle porukalle pikkubussi?

Joustavaa ja luotettavaa autovuokrauspalvelua kantakaupungissa jo vuodesta 1993 lähtien.

• Henkilöautot • Maasturit • Tila-autot • Pakettiautot • Muuttoautot • 
• Pikkubussit • Kuorma-autot •

• Leasingpalvelut 1–36 kk
• Vakuutusyhtiöiden sijaisautopalvelut

Kruununhaka  Maurinkatu 16, 00170 Helsinki, puhelin (09) 135 2604 

Lauttasaari     Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki, puhelin (09) 677�034

Vantaa              Elannontie 9 (Hotelli Bonus Inn), 01510 Vantaa, puhelin 0400-981616

Vantaa Airport       Lentoasema, puhelin 0400-981616
                            Airport 24 H

www.finnrent.fifinnrent@finnrent.fi
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Sami 
Ruokokoski
050 573 3306

Maiju 
Cederberg
040 512 7039

Christian 
Helin
050 323 6378

Tuomas 
Meriläinen
050 386 6645

Ossi-Matti 
Nieminen
050 323 6368

Mira 
Pohjola
050 410 7019

Oletko ostamassa tai myymässä? 
Anna Asiantuntijan auttaa 

asunnonvaihdossa.

Kiinteistömaailma | Kallion Kodit Oy LKV 
Hämeentie 37, 00500 Helsinki

Puh (09) 5860 2300 (pvm/mpm)
kallio@kiinteistomaailma.fi 

Kuvat: Eira Roos



Varattu




