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Jaana Tuimala
LKV,KiAT
p.0400 732154

SirkeMenna
Myyntisihteeri
p.040 7478878

Eeli Arola
Myyntineuvottelija
p.0400 732178

Karri Kekkonen
LKV,Yrittäjä
p.0400 732949

Kiinteistömaailma Valkeakoski |Koti KoskissaOy
Valtakatu 9–11,Koskikara2. krs. 37600Valkeakoski Puh. 040 1252000
Avoinna:ma–pe klo9.30–16.30.www.kiinteistomaailma.fi/valkeakoski

vähintään metrinetäisyy
den.

Tuleesittelyihin vain terv
eenä.

Teemmekaikkemme, että

voit asioida kanssamme
turvallisesti.

Kiitosetukäteen!

palvella niinhyvin,
että 97% asiakkaista

suosittelee.

Ota yhteyttä,
siitä se lähtee!
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Veikkausliigan kauden 2021
alku häämöttää, vaikka mutkia
matkassaonollutkin.Sarjan aloitus
3.5.vierasottelulla ei ole Hakalle
kaikkein mieluisin vaihtoehto,
mutta kuitenkin tärkeintäon,että
Veikkausliigaa päästään turval-
lisesti vihdoin pelaamaan. Niin
joukkueen kuin kannattajienkin
joustavuutta kysytään edelleen,
kun tilanne ympärillä elää ja
varmuutta esimerkiksikatsomoi-
hin mahdollisesti kohdistuvista
rajoituksistaei ole.Uskommekui-
tenkin, että loppujen lopuksi tästä
kaudestatuleehyvä ja nautittava
sekä Hakan pelisuoritusten että
ottelujärjestelyjen osalta. Tämä
kausionjälleenseuraavanaskeleen
ottamisenpaikka matkalla kohti
yhteisiä tavoitteitamme.
Aivan pianuusi jalkapallokausi

pääseealkuun ja huomio siirtyy
ansaitustikenttääkohti.Sitä ennen
haluan palata vielä hetkeksiviime
vuoteen.Olen sanoin kuvaamat-
toman vaikuttunut ja kiitollinen
siitä joustavuudesta ja tuesta,
jota kaikki hakalaiset ja Hakan

yhteistyötahot ovat viimeisen
vuodenaikana osoittaneet.Kan-
nattajat, joukkue,vapaaehtoiset,
toimisto-ja taustahenkilöstö, otte-
luhenkilöstö,yhteistyökumppanit
ja kaikki muutkin ovat tukeneet
ja olleet valmiita muuttamaan
suunnitelmia, jotta toimintaa
voidaan jatkaa mahdollisim-
man pienin vaurioin ja keskittyä

tulevaisuuden rakentamiseen.
Kausikorttihaasteessa yli 2000
hakalaista osoittivat jälleen, että
kun omaa seuraakannatetaan, se
osoitetaan teoilla ja valinnoilla.
Nöyrät kiitokseni kaikille teille!
Olen ollut vaikuttunut myös

siitä, miten pelillisesti paljon
haastavammalla kaudella 2020
katsojamäärä otteluissa sekäyh-
teistyökumppanimyynti kasvoivat
Ykkösensuorastaanhuikean kau-
den jälkeen.Se onosoitusHakan

kannattajien sitoutumisesta ja
seuran arvostuksenkasvamisesta
edelleen.Siitä onmyöshyvä jatkaa
yhteistä matkaamme sekä haka-
laisen jalkapallon kehittämistä.
Eikä tavoitteemmeole ainakaan
vaatimattomampi, kuin mitä se
aiemmin on ollut.
FC Haka on päättänyt,ettäseu-

ran seuraavienvuosientavoiteon
saavuttaa kultainen tähti seuran
logon päälle. Vaikka jokainen
Hakapotkujen lukija varmasti

tietää, mitä se käytännössä tar-
koittaa,kerrataansilti: Hakalla on
tällä hetkellä yhdeksän Suomen
mestaruutta. Tähti seuran logon
päällä tarkoittaisi, ettäniitä olisi
kymmenen.
Suunta on nyt selvä, ei muuta

kuin eteenpäin!

Marko Laaksonen

hallituksen puheenjohtaja
FC Haka Oy

Tervetuloa
kausi 2021

” FCHakaon
päättänyt,
ettäseuran
seuraavien
vuosientavoite
onsaavuttaa
kultainentähti
seuranlogon
päälle.

TARJOUS!TARJOUS!TARJOUS!
valkoinen
3-kerroksinen
pehmeä,kuvioitupaperi
40rll/sk 9,90€

Pehmeä,riittoisa jalaadukaswc-paperi,
nytedulliseenhintaan!

Suomen DevtecOy
Mäenpäänkatu 3,37630Valkeakoski
Puh. 03 584 6333/myymälä
myymala@devteks.fi, www.devteks.fi

Myymälänaukioloajat:
ma-toklo 8-16

peklo 8-15
Tervetuloaostoksille!

Myymälästämme wc-ja talouspaperit,
veto-ja teollisuuspyyhkeet sekä

softpaperia kilpailukykyiseenhintaan,
niin kotitalouksiin kuin yrityksillekin.
Yrityksille myösperille toimitus

Valkeakosken alueella -kysylisää!
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Tiedätkö missä kunnossa omakotitalosi katto tai seinät on? Maa-
laamme vuodessa yli 1 000 taloa, joista noin puolet olisi pitänyt
maalata aiemmin.

Vitkastelu maalauksen kanssa tuottaa turhaa työtä ja rahanmenoa.
Lisäksi se vie katolta ja seiniltä jopa vuosikymmeniä niiden elin-
kaarien loppupäästä.

Nauti kesälomastasi rakkaimpiesi kanssa ja annameidän hoitaa ta-
losi maalaus. Samalla työllistämme kesätöissä satoja nuoria. Kun
toimit nyt, vältyt turhalta häsellykseltä kesällä ja saat samalla par-

haan mahdollisen maalausajan.

Työt suoritetaan varausjärjestyksessä. Toimi siksi nyt samantien!

Kerro tarjouspyynnössäsi tämän lehden nimi ja päivämäärä, niin
saat ilmaisen yllätyslahjan. Teemme ennen tarjousta maksutto-
man kuntoarvion seinästä ja katosta. Annamme kirjallisen urak-
kalaskelman ennen sopimuksen tekemistä, ja se ei velvoita sinua
vielä mihinkään.

PUUVERHOUS

2013 PERUSTETTU
PERHEYRITYS

TIILIKATON PINNOITUS

YLI 200 PAIKALLISTA
MAALARIA

PELTIKATON MAALAUS

2019 SATAKUNNAN
NUORI YRITTÄJÄ

RAPATTU JULKISIVU

YLI 3000 MAALATTUA
KOHDETTA

PYYDÄ TARJOUS OSOITTEESTA www.sorcolor.fi

VAIKUTTAAKO TUTULTA TILANTEELTA?
Onko pelti- tai tiilikattosi maali kulunut? Mustaa hometäplää seinässä?

AINA VAPAAEHTOISTA!
MEILTÄ OSTAMINEN ON

“Kun remontoi yli satavuotiasta taloa, niin haluaa
kaikkien tekĳöiden kunnioittavan sen historiaa ja
henkeä. Sorcolor tutustui huolella kohteeseen ja
kuunteli toiveet. Lopputulos on huolella maalattu
katto, josta on iloa vuosiksi eteenpäin. Sorcolo-
ria suositelleet olivat oikeassa; tehokasta, asia-
kaslähtöistä ja laadukasta työtä koko rahalla!”
Outi Lehtonen, Villa Lullanin emäntä, Tampere

“Tästä tuli tosi hyvä. Talo on maalauksen jäl-
keen kuin uusi, tai vielä parempi. Kiitos!”
Nina Häkkinen, Turku

“Minua arvostettiin asiakkaana, eikä ollut
minkäänlaista ylilyöntiä missään lupauksissa.
Kerrottiin asiallisesti, mitä tuleman pitää ja mitkä
ovat käsittelyvaiheet. Ammattiylpeys on jo ra-
kennusalalla hieman hävinnyt. Tässä porukassa
ammattiylpeys on saatu lujitettua uudelleen.”
Pentti Teponoja, Pori

“Urakka eteni joutuisasti ja vaihtelevat sääolot
huomioitiin ennakoivasti. Työn jälki oli erinomai-
nen ja jäljet siivottiin mallikkaasti. Kommunikointi
oli helppoa kotimaisella kielellä ja myös lisätyöt
onnistuivat sopimuksen mukaan.”
Tero, Piikkiö

“Minulla ei ollut etukäteen käsitystä siitä, mitä
talon ulkomaalaus maksaa, ja tarjous ylittikin
ensin oman kipurajan. Päätin silti antaa homman
Sorcolorille, koska edustaja oli niin vakuuttava ja
asiantunteva. Luotin siihen, että he osaavat tehdä
työn hyvin, eikä luottamusta ole tarvinnut katua.
Suosittelin Sorcoloria siskollenikin, ja hän maalautti
oman talonsa vielä samana kesänä.”
Jaana Virtanen, Rauma

KORONA-AIKANA:

Käynti, tarjouspyynnön teko ja maalaustyöt
onnistuvat tarvittaessa ilman tapaamista ja
kontaktia

Emme ole sairaana töissä

Kaikki työt, mitkä pystymme, teemme kotoa
käsin

Myyjämme ja maalarimme työskentelevät
yksin mahdollisimman paljon

HENRI TURPEINEN ERKKI VÄHÄTIITTO EEMIL KINNUNEN
040 580 0992

henri.turpeinen@sorcolor.fi
044 308 8948

erkki.vahatiitto@sorcolor.fi
044 296 5856

eemil.kinnunen@sorcolor.fi

“Tämä on Pentti jo viides kevät
kun suunnittelet niitä

#oleosatarinaa

ulkomaalaustalkoita!”

“Sovimme, että sisäkattomme ja takan tausta
maalataan talvilomamme aikana, kun itse
olemme poissa. Työ suunniteltiin hyvin meillä
kotona etukäteen. Olimme tyytyväisiä työn
laatuun. Voimme lämpimästi suositella muille-
kin.”
Anneli ja Jaakko, Turku

“Olin huolestunut kattoni heikentyneestä
ulkonäöstä. Tilasin naapurin perässä talooni pin-
noituksen, ja siihen päälle vielä Kattorempontin
Tappajan eli huolenpitosopimuksen. Näin talon
jälleenmyyntiarvo säilyy. Saimme pinnoitukselle
tämän myötä vielä 10 vuoden takuunkin.”
Matti Lahtinen, Helsinki
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FC Haka välttyi viime kaudella
putoamiselta Veikkausliigasta
äärimmäisen täpärästi, joten
kauden päätteeksi oli selvää,
että tulevaan kauteen tarvitaan
muutoksia.

TeemuTainion suojatit lähtivät
ensimmäiseen liigakauteen hyvin
pitkältivanhanrungonturvin,mutta
kutenkaudellanähtiin, niin leveyttä
javaihtoehtojaolisikaivattulisää.Nyt
tuohonasiaanonreagoitujajoukkue
onuudistunuthuomattavanpaljon.
-Tiedettiin, että halutaan vahvis-

taa joukkuetta ja saada enemmän
vaihtuvuutta.Lähdimmehakemaan
tietynlaisia pelaajia ja olemme tosi
tyytyväisiä siihen, miten olemme
onnistuneetsiinä.
-Tämätietystitarkoittaa,ettäkaikkia

eivoitu pitää.Toisaaltamyösosasta
pelaajia, jotka olisimme halunneet
pitää,jouduttiinluopumaan.Haluan
kuitenkintoivottaakaikille tsemppiä
tulevaan!
Vahvasti Tainion näkemykseen

nojautuen, joukkueeseenlähdettiin
hakemaan pelaajia ennen kaikkea
kahden ominaisuuden perusteella:
haluttiin lisää johtajuuttaja dynaa-
misempiapelaajia.
-Halusimmenopeampiapelaajia.Ei

niinkäänpuhtaastijuoksuvoimaltaan,
vaan nimenomaan pelaajia, jotka
hyökkäävätnopeammin.
-Lisäksimepäästettiinviime kau-

della aivan liikaa maaleja, jotenoli
selvä,ettäpuolustustapiti vahvistaa.
Yksi tärkeäpalanenpuolustuksen

vahvistamiseen,muttamyösjohtami-
seen,kiinnitettiin välittömästikauden
jälkeen.PitkänuranVeikkausliigassa
ja viimeksi Ilveksessä tehnyt Mika
Hilander saapuihetimarraskuussa

Tehtikselle.
”Hilan” lisäksi puolustukseen

kiinnitettiin jo keskenviimekauden
saapunutLuiyi de Lucas, ja lisäksi
talvensiirtomarkkinoilla hankittiin
Eero-Matti Auvinen ja Ndukaku
Alison,sekämaalinsuullekirittäjäksi
AatuHakala.
Vaikkapelaajahankinnatjosinällään

ovat tuoneet toivotun muutoksen,
niin joukkueontalvenaikanatehnyt
paljon töitä pelin, ja nimenomaan

puolustuspelaamisenkehittämiseksi.
Tainio on useampaanotteeseenko-
rostanutdynaamisuuttajaylöspäin
puolustamista,mikä onkinnäkynyt
talven otteluissa.
-ValkeakoskenuusiPalloiluhalli on

ollutmeilletosiisoaputänätalvena.
Ollaan päästy paljon treenaamaan
ja ajamaan puolustuspeliäsisään.
-Paitsi valmennus,niin myöspe-

laajat ovat olleetmahdollisuudesta
innoissaan,Tainio hehkuttaa.

Veikkausliigatiedottimaaliskuun
puolivälissä,ettäsarjan alku siirtyy
korona-tilanteestajohtuenhuhtikuun
lopulle. Tieto otettiin joukkueessa
vastaanpettyneenä,muttakuitenkin
ymmärtäväisesti.
Valmennusjoutuisiirron seurauk-

sena hieman korjaamaan maalis-
huhtikuun treenisuunnitelmaa,
muttaTainiolla ontilanteeseenmyös
positiivinen näkökulma.
-Joukkue on pelannut vastaniin

vähän yhdessä, että nyt saadaan
aikaa hioa joukkuepeliä kuntoon.
Lisäksi pitää muistaa, että Henri
MalundamaoliarmeijassajaSalomo
Ojala loukkaantuneena,niin myös
heille saadaan nyt lisäaikaa saada
itsensä kuntoon ja uudistuneeseen
joukkueeseensisään.
Lisäaikaantaamyösmahdollisuuden

päästä pelaamaan harjoituspelejä
Tehtaankentällä. Nythän joukkue
on joutunut pelaamaan ottelunsa
vieraskentillä,muttalumiensulettua,
valkopaidat saavat valmistautua
kauteen omalla kotikentällään ja
seon jo itsessäänloistava uutinen!

Esa Heritty

TeemuTainiotyytyväinen
joukkueenrakentamiseen

” Lähdimme
hakemaan
tietynlaisiapelaajia
jaolemmetosi
tyytyväisiäsiihen,
mitenolemme
onnistuneetsiinä.

Tervetuloaratinaalisille ruokaostoksille!
Vuolteenkatu1,33100Tampere,puh.0103363740,marko.laaksonen@k-supermarket.fi,

Palvelemme:MA-LA8–21,SU10–21,MyösHerkkutorintuoreetliha-ja kalavalikoimattarjolla jokapäivä.

HUOM!TUNNIN
ILMAINEN

PYSÄKÖINTI
RATINA-MOBIILI-
SOVELLUKSELLA!

PIRKANMAAN
HERKUIN
KAUPPA
K-SUPERMARKET

RATINA
TILAUKSESTALÄHES KAIKKEA MM:

Tuorettahummeriakeitettynä
KokonaistasampeaVarkaudesta
Kymmeniäerilaisiaostereitamm.Gillardeu, Emeraude,CapHorn
Meribassiajakultaotsa-ahventaMSC
MerianturaajaSkreiturskaa
Simpukoitamm.Venus-,partaveitsi, sydän-jasinisimpukkaMSC
Äyriäisiämm.taskurapu,langustiini, tiikerirapu
MustekalaajakalmariaMSC
Wagyu-ja Kobe-härkää
Tuorettaankanrintaa, maissikanaasekäkania
TilausHerkkutoriltatai tom.nordman@k-supermarket.fi
ainatorstaihin klo13mennessäseuraavalleviikolle
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FCHakajuniorit ja PS-44yhteistyöhön
FC Haka juniorit jaPS-44sopivat
PS-44:nhallinnoiman Palloliiton
Läntisen B-alueenKolmosen sar-
japaikan siirtämisestä FC Haka
junioreiden hallintaan kaudesta
2021lähtien. PS-44 jää edelleen
organisoimaanjoukkueentoimintaa
entiseen tapaan.

FCHakajunioreidenpuheen-
johtaja TommiNieminen:
”Tämä on erittäin iso askel

valkeakoskelaisessajalkapallossa.
Nyt FC Haka junioreiden omat
junioripelaajat saavat täyden
mahdollisuuden pelata miesten
pelejä jo juniori-iässä, josheidän
tasonsa sitä edellyttää. Samalla
nuoret pelaajat saavatharjoitella
aikuispelaajien kanssa ja imeä
oppiaheidän kokemuspankistaan.
AskelVeikkausliigaanjaFC Hakan
edustusjoukkueeseen saa näin
konkreettisen väliaskeleen, joka
aiemmin on meiltä ollut poissa.
FC Hakan kanssavoimassaolevan
yhteistyöseurasopimuksenkautta
myösFC Hakan edustusjoukkueen
juniori-ikäiset pelaajat saavat
pelata miesten pelejä meillä il-
man erillisiä farmisopimuksiatai
karenssiaikoja. Tämä on osa FC
Haka junioreiden pelaajapolun
vahvistamista,haluamme tuottaa
entistäparempiapelaajiaaikuisten
tasolle. Tästä hyötyvät niin FC

Haka, PS-44 kuin mekin. Tämä
onkoskilaisenjalkapallon voitto!”

PS-44:npuheenjohtaja
TimoWestman:
”Erittäin tärkeä ja merkittävä

sopimuskoskilaisenjalkapalloilun
kannalta.Olimyöshienoahuomata,
kuinka nopeasti sopimus saatiin

aikaiseksi vuosien yrittämisen
jälkeen. Sopimus takaa jatkossa
junioreillemahdollisuudenkehittyä
myös miesten peleissä. Samalla
sopimusmyöstakaa Pallo-Seppojen
monikymmenvuotisen historian
jatkumisen entistä vahvempana
ja kilpailukykyisempänä. Täytyy
muistaa, ettäsopimusoli vastaensi
askel, josta nyt lähdetään raken-

tamaan pitkäjänteistä yhteistyötä
koskilaisen jalkapalloilun eteen.”

FCHakanpuheenjohtaja
MarkoLaaksonen:
”On erinomainen asia, että

FC Haka Juniorit ja PS-44ovat
yhdistäneet voimansa valkeakos-
kelaisenpelaajapolun kehittämi-
seksiedelleen.Tarvitsemme juuri
tällaista yhdessäeteenpäinkatsovaa
toimintaa, jotta voimme ottaa
huippujalkapallon kehityksessä
muut kiinni, ja mennä ohikin.
Pelaajapolkummeaina junnuista
Hakan edustusjoukkueeseenon
nyt uskottavampi ja toimivampi
kokonaisuus.Haluamme tarjota
tavoitteellisestihuipulle tähtääville
nuorille mahdollisuudenkehittyä
aina liigajoukkueeseensaakka.Ja
tietenkin myös siitä eteenpäin.
Olen iloinen, että taas yksi asia
loksahti kohdalleen aktiivisten
ja valkeakoskelaisen jalkapallon
parastaajattelevienseuraihmisten
ansiosta.”

PS-44:nkapteeni,
Hakajunnujenkasvattija
Hakajunnuissavalmentava
MikkisLatosaari:
”Joukkueen kapteeninaja taus-

tahenkilönä voin vakuuttaa, että
Pallo-Seppojen porukka lähtee

erittäin hyvillä mielin tähän to-
teutukseen mukaan. Valkeakos-
kelaisen jalkapalloilun kannalta
on äärimmäisen tärkeää, että
saadaan junioreille selkeä polku
miestenpeleihin. Sepot haluavat
olla mukana rakentamassa uut-
ta toimintamallia koskilaiselle
futikselle. Olihan Seppojen pe-
rustamisen syy vuonna 1944se,
että saadaanHakalle sisarseura,
jossanuoremmat pelaajat voivat
valmistaa itseäänkoviin aikuisten
peleihin. Sepoissaonvalmennuk-
sellajapelaajistollavarmastipaljon
annettavaa nuorisokaartilaisille
ja onhieno päästämukaan tähän
kehitystyöhönomalta osaltamme.
Seppojenlaadukkaantoiminnan

jatkumisenkannaltatämäoli todella
tärkeä ratkaisu. Pelaajamäärät
Koskissa ovatpudonneetjohtuen
siitä, ettäpotentiaalisetpelimiehet
lähtevät opiskeluiden ja töiden
perässämuualle. Nyt taataan se,
ettäpelaajamäärä on joukkueessa
aina sopiva eikä ikäviä yllätyk-
siä tule kauden aikana. Tämän
yhteistyön kautta voidaan saada
pidettyä pelimiehiä pidempään
oman kylän porukoissa.
Kaikki PS-44:npelaajatsiirtyvät

FC Haka junioreihin. Kaudella
2021joukkueen valmennuksesta
vastaavatPekka Lingman ja Pasi
Mäkinen.

KOHTIALKAVAALIIGAKAUTTAPAIKALLISEN K-RAUDANKAUTTA!

YHTEISHINTAAN

ERÄKÄRKITARJOUS!

EDULLISTA!

GRILLITKUNTOONPÄÄSIÄISEKSI!

VALKEAKOSKI

Sammonkatu19,Valkeakoski
Ma– Peklo8.30 – 17.00,Laklo9.00 – 14.00
Puh. 0207630850
(8,35snt/puhelu+16,69snt/minalv 24%)

www.k-rauta.fi/valkeakoski

19900

169000
1000

KAASUGRILLICELLOCLASSIC3I
Kolmen polttimenkaasugrilli sivukeittimellä ja
valurautaparilalla.Grilli onpulverimaalattua
terästä ja polttimetovat ruostumatontaterästä.
Polttimissa onhelppokäyttöinensäätimeen
integroitusytytysjärjestelmä.

TERASSILAUTAKESTOPUUSILEÄVIISTETTY
AB-LUOKKARUSKEA28X120M
Alapuolelta viistetty AB-luokankestopuu
maapinnanyläpuolisiin rakenteisiin.
Puutavarassa pituusmitatvoivat vaihdella.
Varmistathan profiilin japituudet kaupasta.
Neliöhinta on laskettu6mmasennusraolla.

KEVYTPEITEFXAN. 2X3M80GVIHREÄ
Lyhyt aikaiseen peittämiseenmökilläja
puutarhassa.Peite varustettu purjerenkailla
kiinnitystä varten. Leikkauskoko±5 %.

KYLPYPALJUCELLOBYKIRAMI
Helppo ja vaivaton kylpytynnyri
rentoutumishetkiin niinkotiin kuin
mökille.Kylpytynnyriin sopii enintään
6 henkilöä. Sen ulkoleveys on 169cm,
sisäleveys 164cm, korkeus 109cm,
syvyys 93cm ja tilavuus 1450l.

KYLPYPALJUNKANSI
KIRAMI170CM
ABS-muovinen kupukansihalkaisijaltaan 170cm:n
Kirami-kylpytynnyreihin, joissa ulkopuolinen
kamiina.Vahva kahva ja kiinnikepussi, jossa 3
kumiremmiäja vastakappaleet ruuveineen
tynnyrin seinäänkiinnitettäväksi.

NESTEKAASU10KGKOMPOSIITTI
PELKKÄTÄYTTÖ

NESTEKAASU10KG
KUORIKOMPOSIITTI+TÄYTTÖ

Tarjoukset voimassa
3.4.2021asti tai niin
kauankuntavaraa

riittää.

(269,-)

169
(1,99/m)

9900
(113,90) 2290

(27,90)

6KPL
ERÄ!
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Oiva Laaksonen on yksi FC
Hakan tämän kauden uusista
sopimuspelaajista, kun 17-vuotias
lupaus teki edustusjoukkueen
kanssa sopimuksen. Laaksonen
on samalla yksi Hakan omista
kasvateista joukkueessa.
EdustusjoukkueonLaaksoselle

jo tuttu ympäristö, sillä hän on
harjoitellut miesten mukana jo
useammanvuoden.Samalla alkoi
kirkastua tavoitepelatajonain päi-
vänä Hakan edustusjoukkueessa.
-Silloin kunpääsinensimmäisen

kerran edustusjoukkueenmukaan
vuonna 2018,aloin ajatella että
edustukseen pääseminen voisi
olla mahdollista.Minulla oli sen
jälkeen paha loukkaantuminen,
mutta siitä toivuttuani pääsin
takaisin mukaan harjoituksiin,
Laaksonen kertoo.
Hän myöntää sopimuksen al-

lekirjoituksen olleenhieno hetki.
-Olihan se hyvä fiilis. Olin jo

toki treenannutedustusjoukkueen
mukana kauan ja olin porukassa
mukana, mutta sopimus oli hie-
no asia.
Laaksonen on yksi kolmesta

Hakan tämän kauden omasta
kasvatista yhdessäTopias Liston

ja Kalle Kohosen kanssa. Hyp-
päys junioreista edustukseenon
mennyt hyvin.
-Joukkueeseen oli tosi helppo

tulla. Tiesinpelaajia jo etukäteen
ja kokeneiltapelaajilta tuleekoko

ajan apua ja ohjeita.
-Näen Hakan junioriputken

aika hyvänä. Meillä oli tosi hyvä
valmennuseikäminulla oleHakan
junioreista huonoa sanottavaa
valmennuksen osalta.

Laaksonen on ehtinyt talven
harjoitusotteluissaesittäätaitojaan
ja onnistunut myösmaalinteossa.
-Nopeus on selkeä vahvuuteni

ja olenvaarallinen hyökkäyspääs-
sä. Parannettavaa varmasti on

omassa puolustuspelaamisessa
sekä valintojen tekemisessä,että
milloin syötän ja milloin etenen
itse, Laaksonen arvioi ominai-
suuksiaan.
Hänen taitonsa on noteerattu

myös muualla, sillä hän sai tal-
vella ensimmäistä kertaa kutsun
alle 18-vuotiaidenmaajoukkueen
matkaan.
- Se oli hyvä kokemus. Olen

aiemminollut alueleireillä jamaa-
joukkueessaoli aika samanlainen
meininki kuin niissä.Koin olevani
samalla tasollamuiden kanssaja
kuuluvani joukkoon.
Vaikka aika on nuoren laiturin

puolella,niin hänhamuaavastuuta
jo tällä kaudella.
-Tarkoitus ontreenata hyvin ja

päästäpelaamaanmahdollisimman
paljon Veikkausliigassa ja sitten
osoittaaansaitsevansaneminuutit.
Tulevaisuudessahaaveetsiintävät

ulkomaiden kentillä.
-Tavoitteena olisi, että pystyisi

ulkomailla pelaamaanammattilai-
senajossainvaiheessa,Laaksonen
kertoo uransa tavoitteista.

Salttu Forsström

OivaLaaksonennoussutFCHakan
junioriputkenläpi edustusjoukkueeseen

AUKIOLOAJAT
Ma-Ke08.30-18
To-Pe 08.30-18
La 09-17
Su 11-16

Kakkuja tuote tilauksetonnistuvatsuoraankahvilalta
https://www.facebook.com/HakafoodCafe/
Osoite:Hakalantie 1,Torikeskus,ValkeakoskiPuh:+358401306166

Tervetuloa
nauttimaan!

AUKIOLOAJAT
Ma-pe 8-18
La 9-17
Su 11-16



#OSTAKOSKISTA
S.t.i TAKKI
värit sininen ja limenvihreä

189,95 (229,95)
HOUSU-
PÄIVÄT

KE-MA

sis. lyhennyksen
Tervetuloa! TurvallisestiKoskista!

Myyjämme käyttävät suojaimia ja
huolehtivat myymälän desinfioinista.

Seuraa meitä
Instagramissa

ja Facebookissa

Kiinnitämme edelleen huomiotamyymälän desinfiointiin.
Valtakatu 13,Valkeakoski. P. (03)5841717
Palvelemme ma–pe 10–17,la10–14.

mäkipää

-20%
Kuvan
housut
55,95
(69,95)

Kevyet ja
konepestävät
Skechers
LENKKARIT
saapuneet
myymälään

109,-

MAC

VALKEAKOSKI

VALKEAKOSKI
Valtakatu 9-11
Koskikara 2 krs
Puh: 045-648 2222

PYÖRÄTKESÄÄN

SPORTIASTA!

Life Valkeakoski.

LIFE VALKEAKOSKI KOSKIKARA 1KRS: Valtakatu 9-11,puh. 040 6747287
Avoinna arkisin 10-18,la 10-14,su suljettu

LIFE KOSKIKARASSA

Etu voimassaValkeakoskenLifessä 30.4.2021asti.

TÄLLÄKUPONGILLA

ALENNUS
OSTOKSIESI

YLITTÄESSÄ 40€

-20%

Tykkäämeistä Facebookissa:

Koskee vain
normaalihintaisiatuotteita.

Life
Monivitamiinit

19,90
90kaps.

MEILTÄLÖYDÄTLISÄÄ
PUHTIAARKEEN
JA KEVÄÄN
TREENEIHIN!



NIINHAKAKINTEKEE!

FCHAKAN
LED-VALOTAULU
TEHTAANKADULLA
Vilkkaasti liikennöity paikka Tehtaan kentän
(FC Hakan kotikenttä) sisäänkäynnin vieressä.
Liikennemäärä n. 21 000 ajoneuvoa viikossa.
Mainoksen näkyvyys: 5 sekuntia, 90 sekunnin
välein; 680 näyttöä päivässä.

Mainospinnan mitat: 3840 x 2240 mm (8,6 M2).
Kuvaus mainospinnasta: LED-näyttöP10,
kuvasuhde 16:9. max.7000 nits.
Postiosoite / Tarkka sijainti: Tehtaankatu9,
Valkeakoski
Aineistovaatimukset ja DL: Pixelit 384 X 224,
Kuvasuhde 16:9 , Videoformaatit: .mpg4 ja .mp4,
Still-kuvat: .jpg, .png ja .pdf. Valmis aineisto
viimeistään 2 vrk ennen kampanjan alkua
osoitteeseen pekka.uotinen@fchaka.fi

FCHAKA.FI

HINNOITTELU–
PYYDÄTARJOUS!
Kampanja-aika Esityskerrat

7 päivää 4 760

14 päivää 9 520

21 päivää 14 280

Kuukausi 20 400

Vuosi 248 200

Hintoihin lisätään alv. 24
%

KAUNEUSHOITOLA Arja Heikkilä
Valkeakoskenkatu16, 37600 Valkeakoski
Puh. 040 5896348

KAUNEUSHOITOLA MUUTTAA!
UUSI OSOITE 13.4.2021 VALKEAKOSKENKATU 16
(käynti sisäpihalta, parturi-kampaamo Ullakon tiloissa)

• HOIDOT
• TUOTEMYYNTI
• VERKKOKAUPAN NOUTOPISTE

w w w.rohdos-ala.fi

TERVETULOA!

TARJOUS VOIMASSA 30.4.2021 ASTI

Tarjous voimassa 31.12.2020asti
Tarjous voimassa 30.4.2021asti

ANTIPERSPIRANTTI-
TUOTESARJA

-15%

norm. 10,05-11,50€,67,00-230,00€/l

Tehokas ja luotettava suoja.
Kuiva ja varma

tunne kestää jopa 72h

“Eihaittaa,vaikkahikivirtaa”

Tarjous voimassa 31.12.2020asti
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MAALIVAHDIT
MIKAHILANDER#1
1. 17.8.1983
2. 193cm,90kg
3. TamU,KuPS,Ilves
4. Maalivahti
5. JaakkoPasanen
6. Turva-turnauksenvoitto
Nokialla1993

7. Perhepysyisiterveenäjalapsista
kasvaisfiksujanuoria.

8. Hakaselvästi halusiminutValkeakoskelle
jamiksiei.

9. 4.
10.DOCNisula
11.HakafoodCafestavoisilmäpullan

AATUHAKALA#12

1. 28.7.2000
2. 184cm,79kg
3. IFGnistan,FCLegirus,
KOPSE,TiPS

4. Maalivahti
5. Maalivahtinavarmaan
pakkosanoaOlliHuttunen

6. VarmaankinGnistanin
kanssanousuYkköseen
tai KakkosenSuomenCupinvoitto.

7. Pelata jokupäiväammatikseenulkomailla
mahdollisimmankorkeallasarjatasolla.
Jossain top5sarjoistaolisiunelmien
täyttymysjatavoite.

8. Hyvävalmennus,hyvätolosuhteetjakoen,
ettäloistavapaikkakehittyä

9. Mitäkorkeammallasenparempi.
Ylempiloppusarjaselkeätavoite!

10.EasyFit
11.Subway

KALLE KOHONEN#22
1. 26.5.2002
2. 185cm,79kg
3. ViiPV,Haka-juniorit,TPV
4. Maalivahti
5. VilleKauppinen
6. SopimusHakaan
7. Ulkomaillapelaaminen
8. Hakaontodellahyvä joukkue
ja sekuuluuSuomenparhaimpiin.Oonsaanut
suurimmanosanjalkapallo-opistaHakassaja
seonolluthienoakokea.

9. 1-4
10.Ravintolatjakaupat
11.Ruokaajajuomaa

PUOLUSTAJAT
JAMI KYÖSTILÄ#2
1. 2.3.1996
2. 173cm,72kg
3. LaVe,HJS ja
FCHämeenlinna

4. Oikeapakki
5. MikkisLatosaari
6. NousuVeikkausliigaan
7. Suomenmestaruus
8. Joukkuehenkija
mahtavayhteisö

9. Top-6
10.Musarit
11.Herkullisetlounaatloistavistaravintoloista

NIKLASFRIBERG#3
1. 14.3.1996
2. 186cm,81kg
3. SalPa, FCTPS
4. Puolustaja
5. AntonPopovitch
6. Veikkausliiga-debyytti
7. Pelataulkomailla
8. Koen,ettäolen
kehittynytHakassa
paljonviimeisen
kahdenvuodenaikana.
Olennauttinutajastanitäällä jakoen,
ettätäällä pystynkehittymäänvielä
paremmaksi.

9. 3
10.Musarit
11.Lounasta

EERO-MATTIAUVINEN#4
1. 5.3.1996
2. 187cm,79kg
3. FCHämeenlinna,
ACOulu,VPS, HIFK

4. Toppari
5. JarnoMattila
6. Viimehetkenvoittomaali
Stadinderbyssä

7. Pysyäterveenäja
pelatahyvä,pitkä
jalkapalloura

8. Koskaperinteikäsjatuttuseura,
jossahyvätolosuhteetkehittyä
jalkapalloilijana

9. 4.
10.Apianuimaranta
11.Lounasta

LUIYIDELUCAS#5
1. 31.8.1994
2. 83kg,194cm
3. CDAvance,
ADTorrejonFC,
CDGuadalajara,
RSDAlcalá,
AlamedadeOsunaEF,
CDAzuqueca,
CDMarchamalo,
BarcelonaAtlético,
LaRodaFC,
CibaoFC,
CaudalDeportivo,LealtadandCDIzarra

4. Keskuspuolustajatai
puolustavakeskikenttäpelaaja

5. OlliHuttunen
6. KunvoitimmeHakassaensimmäisen
kerrankotonaviimekaudella

7. PelataValioliigassajaMM-turnauksessa
Dominikaanisentasavallanpaidassa

8. Hakallaonhyvähistoriajahienotfanit
japidänsiitä seurana.
Hyvätolosuhteetmahdollistaamukavan
treenaamisen

9. 1.
10.Sauna-ravintola
11.Paljonkinasioita,kutenelektroniikkaa,
ruokaajatavaroitakotiin

SETHSAARINEN#18
1. 5.5.2001
2. 179cm,75kg
3. Klubi-04
4. Laitapakki,toppari
5. TeemuTainio
6. Ensimmäinen
Veikkausliiga-peli

7. Pelatamuualla
Euroopassa

8. Hyväjoukkuejahienohistoria
9. Top6
10.Rauhallisuusjakaunisluonto
11.Viikonostokset

HENRIMALUNDAMA#20
1. 8.6.1995
2. 175cm,78kg
3. Ilves, TPV,TKT
4. Puolustaja
5. ValeriPopovitch
6. Ystävienkanssa
pelaaminen!

7. Lähteäkoronavapaasti
reissaamaan

8. Täälläonhyvämeininki
9. Todellakorkealla
10.OlliPaasio
11.Hyvääruokaajakaikkeemahdollista,
mitäeteentulee

TOPIASLISTO#21
1. 16.12.2002
2. 181cm,72kg
3. FCHakaj.,TP-49
4. Vasenlaitapuolustaja
5. JarnoMattila
6. Onnistumisetjahyvät
pelikaverit

7. Oppiajokapäiväjotain
uutta

8. Olosuhteetjaperinteet.
9. Parannetaanviimekaudesta
10.Ihmisetjaliikuntamahdollisuudet
11.Ravintola-japarturipalveluita

NDUKAKUALISON#26
1. 12.8.1991
2. 181cm,90kg
3. RoiEtUnited,RoPS,
ACKajaani,
ChittagongAbahani,
DhakaAbahani,
SheikhRussell

4. Keskuspuolustaja
5. SamuelChidi
6. NousuVeikkausliigaan
2012jaSuomenCupinvoittoseuraavana
vuonna

7. PitääFCHakahyvälläsijalla liigassajajatkaa
eteenpäinmenoaomallauralla.

8. Halusinuusiahaasteitajaminullaolihyvä
tunnejoukkueesta.Myöshyväystäväni
SamuelChidiolitäällä, jotenolenseurannut
Hakaajomuutamanvuoden.

9. 5.tai6.
10.Ei vielämikään,ehkänukkuminen:).
11.Ruokaa:)

KESKIKENTTÄ
JACOBBUSHUE#6
1. 15.5.1992
2. 182cmja80kg
3. St. LouisFC,
BK-46,EIF

4. Keskikentänkeskusta
5. YouriLoen
6. NousuVeikkausliigaan
7. Pystyä jatkamaanpelaamista,
niinpitkään,kuinmahdollista

8. Seurantavoitteetovatsamat
kuinhenkilökohtaisettavoitteeni

9. Top6
10.Frisbeegolf-radat
11.ThaiLunchTime

HUSSEIN MOHAMED#8
1. 20.3.1997
2. 181cm,71kg
3. HIFK,HJKKlubi04,
FCViikingit

4. Vasenlaitalinkki
5. ValeriPopovitsh
6. Veikkausliiga-debyytti
7. Euroopanhuipullepääsy
8. Hyvävalmennustiimija
paljonluottamusta

9. Top6
10.Mukavakaupunki,jossavoikeskittyy
jalkapalloon

11.-

TINOPURME#15
1. 14.3.1998
2. 182cm,72kg
3. NJS, HJK junnut,Klubi04
4. Vähänkaikki,mutta
hyökkääväkeskikenttä
eniten

5. ValeriPopovitsh
6. NousuVeikkausliigaan
7. Pelata ammatikseen
futistamieluiten
ulkomailla

8. Hyvävalmennusjaloistava paikkakehittyä
sekäpaljontuttujapelaajia,minkätakia
joukkueessaonhyväolla

9. Top-6
10.Uimarannatjaaurinkopaistaajokapäivä.
11.Marjojajajätskii torilta

JANNE-PEKKALAINE#17
1. 25.1.2001
2. 184cm,75kg
3. Ilves
4. Keskikenttä
5. Heikki-JussiLaine
6. JuniorinaAIK-Ilves1-4
onottelu,jokajäänyt
ikuisestimieleen

7. Pitkäammattilaisura
8. SukujuurtaaKoskiinja
pienenäpoikanatullutistuttuapaljon
Tehtiksenkatsomossa

9. Top6
10.Isovanhemmat
11.Ruokaa

MAXIMUSTAINIO#19
1. 24.5.2001
2. 178cm,70kg
3. HJK jaTottenham
4. KeskikenttäBoxtoBox
pelaaja

5. TeemuTainio
6. KunvoitettiinArsenal
6-1Tottenhaminkanssa

7. Päästäulkomaille
pelaamaanEuroopan
top5liigoihin

8. Mukavakaupunkijahyväja
luotettavaseurakehittyä
pelaajana

9. 1-6
10.Järvet jarauhallisuus
11.Ruokaa,paljonruokaa

LEEVI ANTINAHO#24
1. 27.8.2002
2. 176cm,70kg
3. Ilves
4. Laitapelaaja
5. ValeriPopovitch
6. Veikkausliiga-debyytti
7. Ulkomaillepelaamaan
pääseminen

8. Laadukasjoukkue,
hyväpaikkakehittyäpelaajana

9. Kuudenparhaanjoukossa
10.Hyvätliikuntamahdollisuudet
11.Pizzat

KYSYMYKSET
1. Syntymäaika:
2. Pituusjapaino:
3. Edellisetseurat:
4. Pelipaikka/tehtävä:
5. KaikkienaikojenHaka-suosikki:
6. Parasmuistojalkapallouralta:
7. Tulevaisuudenhaaveet:
8. MiksiHaka:
9. HakansijoitusVeikkausliigassa2021:
10. ParastaValkeakoskellaHakanlisäksi:
11. MitäostatKoskista(#ostakoskista):

Joukkue 2021
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YOURILOEN#27
1. 27.1.1991
2. 178cm,75kg
3. NEC,FCDordrecht,
Sparta,FortunaSittard,
FCEmmen,
AlmereCity

4. Keskikentänkeskusta
5. -
6. Debyyttini,nousut
Dordrechtinja
Emmeninkanssa

7. -
8. Hyväfiilis seurasta,uusiseikkailu
9. Top6
10.Saunabar&grill
11.-

HYÖKKÄÄJÄT
ANTTOHILSKA#7
1. 22.9.1993
2. 180cm,80kg
3. TPV,TamU,JJK, Ilves
4. Vasenlaita
5. MikkoManninen
6. Nousukausi2019
7. VoittaaVeikkausliiga-
mitaliHakankanssa

8. Perinteikässeurajoka
onkehittynytpaljon
viimevuosienaikanaja
kehittyyedelleen.
Hienoaollaosanatätämatkaa.

9. 5.
10.Musarit
11.Stellasta erinomaistaruokaa

ALEKSANDARVUCENOVIC#8
1. 10.10.1997
2. 188cm,86kg
3. SanktPölten,SKFSered
4. Hyökkääjä
5. -
6. Voittoputoamis-
karsinnassaSanktPölten
kanssa

7. PelataTop5liigoissa,
MLS

8. Täällätuntuihyvältä.
9. Top6
10.Entiedävielä
11.-

SAMUELCHIDI#10
1. 26.9.1990
2. 186cm,79kg
3. RoPS,Atlantis
4. Laitahyökkääjä
5. -
6. KunHakavoittiYkkösen
7. -
8. -
9. 1.
10.-
11.-

JESSE HUHTALA#13
1. 21.6.2000
2. 183cm,83kg
3. PJK, Ilves,PEPO,HJS
4. Hyökkääjä
5. OlliHuttunen
6. Veikkausliiga-debyytti
7. Ulkomaillapelaaminen
8. Erittäinhienoseuraja
hyvävalmennusja
sitä kauttaoma
kehittyminenhoukutteliminutValkeakoskelle

9. Top6
10.Mukavatihmisetjotkamoikkaavat
kunkäveleevastaan!

11.Käynsyömässätreenienvälissä tai
jälkeenValkeakoskella!

OIVALAAKSONEN#16
1. 19.9.2003
2. 173cm,69kg
3. Valkeakosken
Nappulaliiga

4. Oikealaitahyökkääjä
5. Jami Kyöstilä
6. Turnauksenvoitto
junioreissa.

7. Pelatajalkapalloa
ammatikseenulkomailla

8. Kotiseura
9. Top4joukkueissa
10.Kaverit,perhe
11.Ruokaa

SALOMOOJALA#23
1. 17.4.1997
2. 187cm,82kg
3. TPV,TKT,Ilves-Kissat
4. Hyökkääjä
5. Jari Jallu Jalava
6. NousuVeikkausliigaan
sekäkokokausi2019

7. Pelataulkomailla
8. Hakaosoittisuurta
luottamustaja
henkilökohtaisestitäällä onkaikki
edellytyksetpäästäurallaeteenpäin

9. Top6
10.Tiiviskoskilainenyhteisö
11.RavintolaStellasta löytyymaukkaimmat
annokset

ISHMAELYARTEY#77
1. 11.1.1990
2. 172cm,71kg
3. Benfica, Beira-mar,
CDFatima,ServetteFC,
FCSochaux,FCSion,
PortlandTimbers,
GilVicente,KPV,
HettenFC,
FCHaka

4. Laituri/hyökkääjä
5. -
6. MM-kisatmaajoukkueenkanssa,
peliPSG:tävastaanParcdePrinces
-stadionilla.

7. Hyväkausi,sekäjoukkueena,
ettähenkilökohtaisestitälläkaudella.

8. Minullaolihyväkeskusteluvalmentajankanssa
jahalusinedustaaHakaa.

9. ToivottavastiTop6.Jos uskomme,
ettävoimmesaavuttaasenjameilläon
tarpeeksipäättäväisyyttä.

10.Ihmisetovatystävällisiä
11.Envielämitään,toivottavastipian.

TAUSTAT
TEEMUTAINIO
1. 27.11.79
2. 176cm,84kg
3. TP-47,Haka,Auxerre,
Tottenham,
Sunderland,
Birmingham,Ajax,
NewYorkRedBulls,
HJK

4. Päävalmentaja
5. ValeriPopovitsh
6. Pokaalit.5cup:nja
2Suomenmestaruutta,
valmentajananousuHakankanssa

7. Kehittyäpäivittäin
8. HalusinosaltaniauttaaFCHakaakohti
Suomenhuippua.

9. Top6
10.Tutut
11.Laidastalaitaan

MIKKOMANNINEN
1. 30.5.1977
2. Keskimittainenja
sopusuhtainen

3. NJS
4. Valmentaja
5. ValeriPopovitch
6. Onvielä edessäpäin
7. Menestyävalmentajana
8. Hienojaperinteikäs
seura

9. Top6
10.Kauniitmaisemat
11.Krouvistakaljanvoittopelinjälkeen.

ALEJANDROPERIS MORA
1. 30.7.1992
2. 190cm,80kg
3. C.DCastellón,
Playas deCastellónF.S.,
LevanteF.S, MadMax

4. Fyysinenvalmentaja
5. ValeriPopovitsh
6. Espanjancup-mestaruus
ValencianU19-alue-
joukkueenkanssa

7. ValmentajaUEFAMestarienliigassa
8. Täällä onkunnianhimoinenprojekti
kehittyäjamenestyä

9. Top4
10.Kauniitmetsätjajärvet, ja ihaniaihmisiä
11.LounastaStellasta

PAULIJUSSILA
1. 18.10.1991
2. -
3. -
4. Maalivahtivalmentaja
5. ValluPopovitsh
6. NousuVeikkausliigaan
7. MestaruusHakankanssa
8. Kotikaupunginseura,
suosikkijoukkuejo
pikkupojasta.

9. Ainakin5.
10.Perhe,kaverit jaMusarit
11.Melkeinkaikkiostoksettuleetehtyä
Koskista,muttaenitenontullutkäytyä
SaunaBarinhyvillälounailla.

JARI JALAVA
1. 15.7.1980
2. -
3. -
4. Huoltaja
5. ValeriPopovitsh
6. NousuVeikkausliigaan
7. -
8. Miksiei
9. Top6
10.Musarit
11.Kaikentarvittavan

JONNAKAUPPINEN
1. 9.12.1988
2. -
3. VainHaka
4. Joukkueenjohtaja
5. VilleVäisänen
6. Varmastivielä
edessäpäin,muttajo
nytmahdollisuus
toimiatässätehtävässä

7. PäästäOlliPaasion
kanssataasEspanjaan

8. Hakaonkotija perhe
9. 6.
10.Rapolanharju
11.Täntalvensuosikit:VeikonKone,
BeautyFlamesjaUusiApteekki

JUUSONIEMENPÄÄ
1. 9.4.1984
2. -
3. -
4. Lääkäri
5. Jukka Ruhanen
6. Nousutakaisinliigaan
toissakaudella

7. Koronavapaaelämä
8. Korpiopyysituuraamaan
jatykästyin,sillä tielläollaan

9. 6.
10.Ystävät
11.Palveluita

KALLEMYYRÄ
1. 1.11.1959
2. 184cm
3. Pelaajana:VaKPC-juniorit,
HakaB-jaA-juniorit,
ToijalanValpas,
AkaanPallo,
ViialanPeli-Veikot,
Suunta,Sopu

4. Hieroja
5. ValluPopovitsh
6. Hakankolmemestaruuttaperäkkäin.
7. Koronavapaaelämä.Pysyä terveenäjanauttia
jalkapallostakatsojanajavalmentajana

8. HakaonValkeakoskenlippulaiva
9. 3.-5.
10.VaKP,PS-44
11.Pyrinostamaanurheilutarvikkeetja
-vaatteetpaikallisestaurheilukaupasta

Kuvat: Olli Myyrä ja Näppäri

WW
W.
FC
HA
KA
.FI
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Mama̓sBar onollutklubissa
mukanaalustaalkaen
FC Hakan Mustavalko -klubion
uudenlainen tapaolla osaHakan
yhteistyökumppaniverkostoa,mutta
tarjoaa lisäksi mahdollisuuden
verkostoitumiseen klubissa mu-
kana olevien yritysten ja niissä
toimivien ihmisten kanssa.
Yksi klubissaalustaalkaenmu-

kana ollut yritys, on valkeakoske-
lainen MamaʼsBar. Syy tähän on
varsin yksinkertainen: setarjoaa
helpon, valmiiksi paketoidun
vaihtoehdonolla mukanaitselleen
sopivalla summalla.
-Se ontehty asiakkaalle helpoksi

ostaa ja tarjoaa meille sellaisia
asioita, mitä kaivataan, kuten
ottelulippuja, yrittäjä Katariina
Innala kertoo.
Innala ei ole paljasjalkainen

koskilainen,vaanmuuttanut tänne
miehensä Tommin perässäToĳa-
lasta. Vaikka jalkapallo on ollut
lähellä sydäntä lapsuudestaasti,
niin vasta Tommi on sittemmin
tutustuttanut vaimonsa Hakaan
ja Tehtaankenttään.
Yrittäjäpariskunnaltalöytyypitkä

yhteinen historia Hakan kanssa,
mikä alkoi jo edesmenneenIrish
Bar Dolly & Angelsʼnaikaan,jonka

ravintolavastaavina molemmat
ovattoimineet.TuolloinKatariina
myösosallistui ensikertaaHakan
Tukirenkaan toimintaan.
Kun ”irkkubaarin” toimintasitten

lakkasi, perustettiin Mamaʼs Bar
ja molemmille oli alusta alkaen
selvää, että mahdollisuuksien
mukaanollaanmukanatukemassa
Hakan toimintaa.
-Jokavuosi ollaan mukana oltu

ja summaakasvatettusenmukaan,
miten varat on riittänyt.
Ja Mustavalko -klubinperusta-

misen jälkeenon yhteistyömuoto
ollut helppo valita. Näkyvyyden,
lippupakettien ja seuratuotteiden
lisäksimukana oleville yrityksille
tarjotaan kaudenaikana yhteisiä
tilaisuuksia,mihin myös Innalat
osallistuivat.
- Se oli hyvä tilaisuus ja sitä

pystyisi hyödyntämään vieläkin
enemmän. Itsellä on jo todella
hyvät kontaktit Valkeakoskella
olemassa,mutta varsinkin uusille
yrittäjille tämä on aivan loistava
mahdollisuus tutustua alueen
yrityksiin, Katariina pohtii.
Pelkän seurustelun ja tarjot-

tavien lisäksi tilaisuuksissa on
mielenkiintoista ohjelmaa,kuten
esittelyitä ja tarinoita muiden
yritysten toiminnasta.

Pelipäiväonjuhlapäivä!
Katariina Innala rakastaajalka-

palloa,mutta ei pääseravintolan
aukioloista johtuen niin usein
paikan päälle,kuin toivoisi.Kui-
tenkin silloin, kun hän itselleen
aikaa järjestää, niin ottelupäivät
ovat erityisiä tapahtumia.
-Teenitselleni aikaa ja teensiitä

sellaisen kivan pelipäivän.
Pelipäivät näkyvätmyösravin-

tolan toiminnassa. Valkeakosken
keskustassa sĳaitsevan Mamaʼs
Barin ovat ottaneet omakseen
niin paikalliset, kuin vierasjouk-
kueidenkin kannattajat.

-Pelipäivinä, varsinkin jos on
isompi peli, saatamme avata
aikaisemmin ottelusta johtuen.
-Kannattajat, myös ne paha-

maineisimmat vierasfanit, ovat
aina käyttäytyneettodellahienosti.
Todellahyväkäytöksistäporukkaa,
Innala kiittelee.
Mamaʼsin terassisaattaakinolla

kauniina kesäpäivänä pullollaan
jalkapalloihmisiäniin ennenottelua,
kuinsenjälkeenkin.Parhaimmillaan
jälkipelit jatkuvat vielä pitkään
päätösvihellyksen jälkeen.
Näin maaliskuun puolivälissä

tuleva kausi ja kesänäyttää vielä

hyvin sumealta.Kukaan ei pysty
varmaksi sanomaan, että miten
kausi tullaan pelaamaan, saati
ravintolat pystyvät asiakkaitaan
palvelemaan.
Siitä välittämättäHakan joukkue

on rakennettuharkiten ja nimen-
omaanmenestymäänVeikkauslii-
gassa.Myös Innala on tyytyväinen
jalkeille saatuun kokoonpanoon,
sekä peli-ilmeenmuutokseen.
-Hakan joukkueessaon hienoa

sellainen asia, että uskalletaan
pelata ylöspäin. Monta vuotta
on pelattu enemmän alaspäin.
”Temen” kuvaama ylöspäin puo-
lustaminen onkin hyvin kuvaava
termi pelitavalle.
Pelaajistamielenkiintoisimmat

odotukset kohdistuvat lopullista
läpimurtoa tekevään Maximus
Tainioon, sekä uusista hankin-
noista Janne-Pekka Laineeseen
ja HusseinMohamediin.
Kaikesta huolimatta odotukset

tulevankaudensuhteenja ravinto-
latoiminnan avautumiseenkesäksi
ovatkorkealla, jotentoivotaan,että
Katariina Innala joutuu jälleen
järjestämään itselleen vapaata
päästäkseensuosikkĳoukkueensa
otteluihin Tehtikselle.

Esa Heritty

Mustavalko -klubitarjoaa helponvaihtoehdon
yhteistyöhönFCHakankanssa

Yksinäinen Hakan -pelipaitaodottaa tyhjässäMamas Barʼssa
Veikkausliigan alkua ja kesää, jolloin toivottavastimyöskatsojat
pääsevätosallistumaan, niin otteluihin, kuin jälkipeleihinkin.

SOINTULA
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Laadukkaat ja kestävät murskainten
kulutus-ja varaosat ja seulaverkot
nopeasti laajasta varastostamme.

suomenkulutusosa.fi

MURSKAINTEN KULUTUS-JA VARAOSAT-ISKUVASARANTERÄT -KULUTUSKUMIT-KULJETINRULLAT -SEULAVERKOT JA TARVIKKEET

www.hypap.fiValkeakoski • Finland

Kotiin•Kesäa
sunnolle

Julkisiin
tiloihin

Valmistamme lasikatot,
lasikaiteet ja liuku-
lasitukset yli 30 vuoden
kokemuksella.

Tutustu tarkemmin: www.glasluckan.fi

Ota heti yhteyttä ja
pyydä tarjous: paras ratkaisu
syntyy mittatilaustyönä!

Suomen Glasluckan Oy | Peuranoronkatu 5, 37630 Valkeakoski | Puh. 03 588 7385 | myynti@glasluckan.fi | www.glasluckan.fi
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FC Haka käynnistiviime kauden
jälkeenkausikorttikampanjan, josta
osameni suoraanpelaajabudjettiin
huippuvahvistuksenhankintaan.
Hakan verkkoonosuikin iso von-
kale, kun urallaan muun muassa
Portugalin, Ranskan, Sveitsin ja
USA:n pääsarjoissapelannutgha-
nalaishyökkääjä Ishmael Yartey,
31,siirtyi Hakaan.Hän onsamalla
kausikorttilaisten kummipelaaja
tällä kaudella.
Yarteyonpelannutmonivaihei-

senja värikkään uran ulkomailla.
Hänelle on kertynyt kokemusta
useista huippusarjoista ja eri
maista. Yartey ansaitsi paikan
Ghanan U17-maajoukkueestaja
oli mukana pelaamassa nuorten
MM-kilpailuissa vuonna2007.Siellä
Portugalin suurseuratSporting ja
Benfica iskivät silmänsänuoreen
lupaukseen.
Lopulta Yartey päätyi Benfi-

caan, jossa pelasi tuolloin Angel
Di Marian, Fabio Coentrãon,Rui
Costan,Javier Saviolan sekäPablo
Aimarin kaltaisiasupertähtiä.Kil-
pailu pelipaikoistaoli kovaaeikä
Yartey pystynyt murtautumaan
ykkösjoukkueeseen, vaan haki
lainakomennuksilla pelikokemusta
muista portugalilaisseuroistasekä
Sveitsistä.
-Benficalla oli niin paljonhuip-

pupelaajia ja ykkösjoukkueeseen
murtautuminenoli todellavaikeaa.
Oli upeatilaisuuspäästäharjoitte-
lemaantuollaistenhuippupelaajien

kanssajaopinsilloin paljon,Yartey
muistelee aikaansa Benficassa.
Sen jälkeenYartey siirtyi Sveit-

siin Servetten joukkueeseen,josta
hyvän kaudenjälkeen ranskalais-
seura Sochaux maksoi Yarteyʼsta
Benficalle 2,5miljoonaa euroa.
-Ranskan liiga on erittäin fyy-

sinen ja siellä pelataan nopeaa
jalkapalloa.Pelaaminen Ranskan
liigassa oli hyvä kokemus,mutta
seuraosoittautuiminulle lopulta
vääräksi valinnaksi. Sochaux oli
pieni seura, jossa oli nuoria ja
kokemattomiapelaajia jasetaisteli
sarjapaikastaan.Pelasimmehyvin
puolustusvoittoisestieikäjoukkueen
pelityyli suosinut vahvuuksiani.
Olenenemmänhyökkäysvoimainen
pelaaja, jokapyrkii järjestelemään
maalipaikkoja ja tekemäänmaa-
leja,mutta siellämekeskityimme
lähinnä puolustamaan, Yartey
avaa aikaansa Ranskassa.
Seuraava osoite löytyi jälleen

Sveitsistä,kun hän siirtyi Sionin
joukkueeseen.Aika Sveitsissä oli
myös vaikeuksien täyttämä.
-Edellinen visiittini Sveitsiin

oli onnistunut,jotenpalasin sinne
mielelläni. Seuran presidentillä
oli kuitenkin paljon ongelmia
pelaajien ja valmentajien kans-
sa. Siirryin Sioniin elokuussaja
joulukuuhun mennessä meillä
oli jo neljäs valmentaja menossa.
Yksi ehti olla valmentajanamme
vain kolmenottelunverran. Se oli
vaikeaa, kun jokainen valmentaja

on erilainen ja tuouudenpelifilo-
sofianmukanaan.
Sionin jälkeenYarteypelasivielä

USA:ssa, Portugalissa sekäSveit-
sissäennenkuin tuli ensimmäisen
kerran Suomeen kesällä2019,kun
hän teki tuolloin Veikkausliigassa
pelanneen KPV:n kanssa loppu-
kauden mittaisen sopimuksen.
KPV:ssa Yarteysäväytti tehtyään

11ottelussakuusi maalia. Vaikka
loppukausi oli Yarteyʼllehenkilö-
kohtaisestimenestys,niin KPV:n
kausi päättyi putoamiseen.
-En tiennyt Suomesta muuta

kuin, että siellä on kylmä enkä
tiennyt suomalaisestajalkapallosta

mitään. Nautin ajastani KPV:ssa
ja pelasin silloin hyvin. Harmi
vain, ettäjoukkueputosi tuolloin.
Hienon KPV-kauden jälkeen

Yartey siirtyi Saudi-ArabiaanFC
Hettenin joukkueeseen.
-Olenmuslimi ja halusin kokea

pelaamisen ja asumisen musli-
mimaassa. Se oli hieno kokemus
minulle sekä jalkapalloilullisesti
että myös elämän kannalta.
Aika Saudi-Arabiassa päättyi

kuitenkin harmittavaan nilkka-
vammaan ja koronapandemiaan.
Yartey oli ilman seuraa, kunnes
Haka tuli mukaan kuvioihin.
-Agenttini kertoi minulle Ha-

kasta ja ajattelin, että miksipä
ei, sillä pidin Suomesta. Juttelin
päävalmentajan kanssaja sain to-
dellapositiivisenkuvanhänestäja
seurasta.Hän kuulostimukavalta
ja positiiviselta ihmiseltä, ja se
motivoiminua tulemaanHakaan,
Yartey kertoo päätymisestään
Valkeakoskelle.
Yarteykokiheti tulleensaoikeaan

paikkaan.
-Kun tulin tänne, niin se kuva

minkä sainvalmentajastavahvis-
tui. Hän on erittäinmukava ja on
luonut joukkueen ympärille per-
heenomaisentunnelman. Hänen
työmoraalinsaonvaikuttavajakoko
seuraonkuin perheyhteisö.Kaikki
pelaajistatoimistohenkilökuntaan
ovat tehneetoloni täällä erittäin
mukavaksi, kiittelee Yartey.
Yartey on huomannut lyhyessä

ajassa FC Hakan merkityksen
Valkeakoskelle.
-Ihmiset ovattulleetkaupungilla

kertomaanminulle seurastaja sen
historiasta ja huomaan kuinka
tärkeä seuraon kaupungille.Yri-
tän tehdä parhaani palkitakseni
kannattajat tällä kaudella.
Jos pelikentänulkopuolellaYartey

on sopeutunut hyvin, niin myös
kentällä palaset ovat hiljalleen
loksahtamassa kohdilleen.
-Tähänmennessäolenyrittänyt

sopeutua joukkueen pelityyliin.
Mielestänimeillä onerittäin hyvä
tapapelata, ja jospystymmetoteut-
tamaan sitä kutenpäävalmentaja
haluaa, niin tulemme olemaan
erittäin vaikeastivoitettavajoukkue
tällä kaudella.
-Minulla oli alla joitakin kuu-

kausia, etten päässyt harjoittele-
maan kunnolla, joten olen vasta
pääsemässä täyteen kuntoon ja
saamassa rytmistä kiinni. Kun
sarjakausi alkaa, niin tulen ole-
maan valmis.
Loppuun Yartey lähettää vielä

terveisensä Haka-faneille.
-Haluan sanoa faneillemme,

ettäjaksaisivat uskoaja kannustaa
joukkuettamme.Meillä on erin-
omainen valmentaja ja joukkue,
joka tekeekovaa töitä menestyk-
sen eteen. Toivottavasti saamme
yleisöltä hienon tuen, kun yleisö
pääsee taas seuraamaan pelejä
paikan päältä.

Salttu Forsström

IshmaelYarteyhaluaanäyttää faneille parastaan

KUIVAA, MUTTAKUNNOLLISTASEURAA.
Kattoremonttienlisäksi saat meiltä nyt myössalaojaremontit.

03-33900401|vesivek.fi |Takuullavastataan.

Pyydä tarjous.
Osallistut samalla juhlavuosiarvontaan,jossa voit voittaa
kattoremontin, salaojaremontin tai ränni-ja kattoturvaremontin.
Lue lisää vesivek.fi/arvonta
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Hakankapteenina
oleminenon
suuri kunnia
Jacob Bushuesaa
avukseenuudetkasvot
FC Hakan kapteenistosta ei
kaudella 2021 johtajuutta tule
puuttumaan.Tästäpitävät huolen
Jacob Bushue, Mika Hilander ja
Niklas Friberg.
Bushue, 28,aloittaa kolmannen

kautensaHakankapteenina.Miehen
johtajuudestakertoopaljon se,että
hän sai luottamuksen osoituksen
jo heti ensimmäisellä Haka -kau-
dellaan, jolloin johdatti joukkueen
aina Veikkausliigaan asti.
Raskaan viime kauden jälkeen

joukkuejatkaa, vuodenkokeneem-
panajayhäBushuen johdolla,kohti
toistaliigakautta.Yhdysvaltalainen
kantaa nauhaa hihassaan yhtä
suurellaylpeydellä,kuin ennenkin.
-Hakan kapteenina oleminen

on suuri kunnia! En ota tätä
vastuutakevyesti ja yritän auttaa
joukkuettaedelleenparantamaan,
kapteeni lupaa.
-Huolimatta siitä, montako

vuottaonjotakana,tunnenedelleen
suurtaylpeyttätästäroolista ja teen
parhaani auttaakseni joukkuetta.
AvukseenBushue saakaksiuutta

kasvoa,sillä edellisetkaksi kautta
varakapteeneina toimineet Anton
Popovitch jaVille-ValtteriStarck
eivät enää jatkaneet joukkueen
riveissä.
Ensimmäisenä varakapteenina

aloittaa, 11Veikkausliigakauden
kokemuksella, täksi kaudeksi
Hakaan siirtynytMika Hilander.
Edellisessä seurassaanIlveksessä,
niinikään kapteenina toiminut
maalivahti hankittiin Hakaan
muun muassatuomaankaivattua
johtajuutta, jotenon luonnollista,

että sitä tulee 37-vuotiaalle kon-
karille myös kapteenin roolissa.
Kapteeniston kolmas jäsen on

Hakassaniinikään kolmattakaut-
taan aloittava Niklas Friberg. 25
-vuotiaalta topparilta odotettiin
viime kauden haastavassa tilan-
teessapuolustuksen johtajuuden
ottamista, eikä mies pelännyt
tarttua haasteeseen.
Kapteeni Bushuella onuusista

varamiehistään vain hyvääsanot-
tavaa ja uskoo, että molemmat
tulevatolemaanloistaviaroolissaan.
-”Hila” tuokaivattua kokemusta

ja elää suurella tunteella pelissä.
Hänen tekemänsävaikutus jouk-
kueeseenon ollut jo nyt valtava.
-”Friba” onmyös loistava joh-

taja, jokaonollut jokusenvuoden
joukkueessamukana.Semitenhän
keskittyy oman pelinsä yksityis-
kohtiin jamiten hän pitää huolta
itsestään, on loistava esimerkki
kokomuulle joukkueelle.
Kapteeni odottaa,että joukkue

tuleeparantamaan viimekaudesta.
Hän myöntää edessäolevansuuri
haaste,mutta tavoitteenaon olla
sarjataulukon kuuden parhaan
joukossa kauden päättyessä.
-Kausi tuleeolemaan jännittävä

niin joukkueelle,kuinkannattajille.
En malta odottaa, että saamme
senkäyntiin!

Ratsutilantie 18,37630Valkeakoski

www.strangcompany.fi

Puh. +358 405146820

PESUPETO

Perustettu 2014

Huhtakatu17,Valkeakoski. Puh. (03)2307300.Avoinna:ark. 8–16

MYYNTI • ASENNUS • SUUNNITTELU• HUOLTO

Olemme paikallinen asennusliike.
Meillä on yli 25 vuoden kokemus
saneerauksista ja suunnittelusta.

TULE JA PYYDÄEDULLISEMPI TARJOUS MEILTÄ!

Teemmeammattitaidolla
VESIJOHTO- JA LÄMPÖJOHTO- SEKÄ LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN

hyvä OMAKOTITALOASUKAS!

SANEERAUKSIA
Esim. maalämpö- ja vesi-ilmalämpöpumput.
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Viime syksynä lanseerattu e-
jalkapallon eFutisliiga saajatkoa,
kunVeikkausliiganjaTelianyhteis-
ponnistuksena syntyneen sarjan
kakkoskausialkoi 24.maaliskuuta.
FC Haka lähtee puolustamaan
mestaruutta luottavaisin mielin.
Veikkausliigan ja Telianpyörit-

tämäeFutisliigapyörähtikäyntiin
keskiviikkona 24.3.Veikkausliigan
seuratovatvalinneetkukin FIFA-
pelinsuomalaisistahuippunimistä
vähintään kaksi pelaajaa omaan
joukkueeseensa.Seurat kohtaavat
runkosarjassakertaalleen toisen-
sa, minkä jälkeen käynnistyvät
pudotuspelit, jotka huipentuvat
finaaliin toukokuun 18. päivä.
Hakan edustajina jatkavat viime
kaudella mestaruutta juhlineet
Joona ”Krompe” VaajalasekäJussi
”JaKurrii” Koivuniemi.
Viime kautenapelattiinFIFA20-

peliä ja tämä kausi mitellään
uusimmalla FIFA21-versiolla.
-Valmistautuminen onmennyt

ihan hyvin ja samalla on pitänyt
mukautua siihen miten peli on
muuttunut. Usein uudessa ver-
siossa peliä on muutettu siten,
että sellaiset asiat jotka toimivat
vanhassaeivät toimi enääuudessa,
ja taas pitää etsiä ne asiat jotka
toimivat. Ne ovatkin löytyneet

ihan hyvin, Vaajalamiettii.
Koivuniemi on tyytyväinen

uuden pelin muutoksiin.
-Uusin päivitetty versio onsopi-

nutminulle paremminkuinmillä
voitimmemestaruuden.Sieltä on
otettu tiettyjä kikkoja pois, joissa
en ollut niin hyvä ja mielestäni
tämä uusi versio suosii enemmän
minua, arvioi Koivuniemi.
Koivuniemi lähteeluottavaisena

uuteen kauteen.
- Omat pelini ovat menneet

suhteellisenhyvin ja peli on hal-
lussa.Suomen Cupinkolmannella
kierroksellavoitimme kaikki seit-
semän peliämme. Peli on vähän
muuttunut,muttaolemmehyvässä
iskussa.Emme hävinneetviimeksi
pudotuspeleissäpeliäkään ja setuo
meille itseluottamusta, ettemme
olehävinneetpitkään aikaan. Toi-
saaltavastustajathaluavat voittaa
aina hallitsevanmestarin ja heillä
saattaa olla meitä vastaan vähän
ekstralatausta.
Koivuniemi ja Vaajalaovatsaa-

neettuntumaamyöskansainvälisiin
peleihin, kun he pelasivat talven
aikana FIFAe Club World Cupin
karsintoja. Kansainväliset pelit
ovat toimineet hyvänä valmis-
tautumisenamyöseFutisliigaan.
- Suomessakin on hyvä taso,

FCHakankaksikko
luottavaisena
puolustamaan
eFutisliigan
mestaruutta

www.vlk-asunnonvalitys.fi

Kauttamme
vuokravälityksen
erikoisosaaminen
ja asuntojen/
kiinteistöjenmyynti

Valkeakosken
Asunnonvälitys
välittää!

www.kiertokapula.fi
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uusilta verkkosivuiltamme

www.kiertokapula.fi
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mutta kyllä maailmalla on vielä
paljon kovempi. Niistä peleistä
on tosi paljon hyötyä, kun pelaa
maailman parhaita pelaajia vas-
taan, Vaajala pohtii.
Koivuniemi onVaajalankanssa

samoilla linjoilla.
-Ne pelit tuovat tietynlaista

rutiinia ja rentoutta, kun pystyy
pelaamaan sillä tasollakuin Eu-
roopanhuiput ja sitä kautta tulee
tulosta myös kotimaassa. Niissä
peleissä taso on erittäin kova.
Koivuniemi sai tutamaailman

absoluuttisenhuipun tason koh-
datessaan maailmanrankingin
ykkösnimen ruotsalaisen Ivan
”BorasLegend” Lapanjen.
- Olihan hän erittäin hyvä.

Taisin hävitä kaksiosaisen pelin
0-4tai 0-5.
Viime kaudella Haka jyräsi

finaalissa FC Interin otteluvoi-

toin 2-0.Pronssia viime vuoden
eFutisliigassanappasiSJK ja FC
Lahti oli neljäs.
-Uskon, ettäviime kauden top4

on vahvoilla myös tänä vuonna
sekäHJK, Vaajala ennakoi.
Koivuniemi nostaa Vaajalan

mainitsemien joukkueidenlisäksi
pari mustaa hevosta.
-Ilveksellä on kaksi tosi hyvää

pelaajaa ja he pelasivat viime
kaudella ehkä hieman alle odo-
tusten.Lisäksi Honka kannattaa
nostaamukaan.
eFutisliigan pelejä voi katsoa

Telia Esports Seriesin YouTube-
kanavalta,TeliaTV Extra -kanavalta,
mtv-palvelusta sekä C Moresta.
Toukokuun finaaliottelua voi
seurata myös television vapaasti
katsottavaltakanavalta Subilta.

Salttu Forsström

A R K K I T E H T I TO I M I S TO

KIMMO LINNOVAARA
Piiponraitti 1, 37500 Lempäälä

kimmo.linnovaara@gmail.com • gsm 040 584 4600

www.tilipenninki.fi

Ylöjärveläistä
ammattitaitoa!

KotiPiian
palvelu
044 9876596
KotiPiian palvelu laajentaa
toimialuettaan Toĳalan ja Viialan
alueellehuhtikuun aikana.
Maukasta kotiruokaa ikääntyville,
kotiovelle kuljetettuna.
Jakopäivät ma,keja pe.

Lisätietoja
soittamalla 0449876596tai
kotipiianpalvelu@gmail.com
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