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Puheenjohtajan
palsta

Harrastuksesta tuli työ
Sami Valkonen siirtyi puheenjohtajasta toiminnanjohtajaksi. Valkosen mukaan seuran tulee
pitää kiinni omaleimaisuudestaan juniorien kehittäjänä ja kasvattajana.

S

ami Valkonen vaihtoi täksi
vuodeksi Peli-Karhujen puheenjohtajan nuijan toiminnanjohtajan viittaan. Valkosen
vastuulla on kehittää seuraa ja
ennen kaikkea sen junioritoimintaa. Kyseessä ei ainakaan
vielä ole palkallinen työ, mutta
on mahdollista, että sellainen
siitä vielä tulee. Käynnissä oleva kausi on Valkoselle jo 14:s
seuran mukana.

Aloitin vuoden alusta jalkapallojaoston puheenjohtajana. Tulin Peli-Karhuihin viitisen vuotta sitten
oman pojan tullessa pelaamaan vuonna 2000
syntyneiden ryhmään. Aloitin toimijaurani joukkueenjohtajana ja samaan aikaan liityin myös jaoston ja silloisen naisjaoston jäseneksi.

–Lasten harrastuksista kaikki sai
alkunsa, ja vaikka pojat ovat jo
lopettaneet, minä olen jäänyt

seuratyön pauloihin. Oli ilahduttavaa, että vanhempi poika
löysi jalkapallon uudestaan varusmiespalveluksensa jälkeen,
Valkonen sanoo.
–Tämä toiminnanjohtajan työ
ei tietenkään ole minulle niin
sanotusti virallinen työ, koska
en saa siitä palkkaa. Olen kuitenkin aina tykännyt tehdä
hommia lasten ja nuorten parissa. Välillä se on rankkaa, mutta kokonaisuutena se on hyvin
palkitsevaa. Koulutan paraikaa
itseäni tähän, ja pitää sen jäl-

keen katsoa, mitkä ovat seuran
intressit palkkaamiseeni, hän
jatkaa.
Valkonen on iloissaan siitä, että
Kotkassa jalkapalloseurat ovat
päässeet hyvään yhteistyöhön
keskenään, ja vanhat sotakirveet on haudattu. Valkonen uskoo, että yhteistyöstä hyötyvät
kaikki.
–Seurojen välit taitavat olla paremmassa kunnossa kuin koskaan. Saimme juuri tietää, että
nappulajoukkueemme saavat
osallistua Kotkan Nappuloiden
järjestämään korttelisarjaan ja
hiljattain teimme KTP:n kanssa
yhdistelmäjoukkuesopimuksia,
Valkonen kertoo.
Valkonen katsoo tulevaan jalkapallokauteen luottavaisin ja hyvin mielin.

–Kyllä tässä on positiiviset fiilikset. PeKa-lähtöisiä pelaajia siirtyi jälleen isommille kentille,
kun Oskari Kekkonen siirtyi
liigaan ja Anton Eerola KTP:n
riveihin. Junioreiden kasvattaminen on edelleen seurassamme se päätyö, jota halume tehdä. Toivottavasti myös tämän
kauden jälkeen saamme vietyä
pari pelaajaa korkeimmille sarjatasoille, Valkonen sanoo.
Valkosen katsoessa Peli-Karhujen alkanutta kautta kokonaisuutena näkee hän paljon positiivisia signaaleja ympärillään.
–Seurassa on kaiken kaikkiaan
menossa hyvä buusti aina nappuloista lähtien. Sielläkin käynnistyi jälleen taitokoulu, joka on
kerännyt hyvin osallistujia, Valkonen toteaa.

Silloinen naisjaosto hoiti jokavuotisen kesäleirin,
päättäjäiset ja edustuksen kahvion hoidon. Tänä
päivänä se on nimeltään tapahtumaryhmä toimien jaostossa, ja toimin siinä vetäjänä.
Joukkueenjohtajana toimiessani usein arki-illat ja
viikonloput menivät joukkueen mukana peleissä
ja harjoituksissa, mutta me olimme koko perhe
aina mukana. Se oli meidän harrastuksemme. Tänä päivänä omat lapset eivät enää pelaa seurassa, mutta seuratyö jäi harrastukseksi itselleni. On
mukavaa tehdä vapaaehtoistyötä erilaisten ihmisten kanssa.
Joukkueessa usein ei ole vain valmentajat ja joukkueenjohtaja, vaan sieltä löytyy myös huoltajat,
rahastonhoitaja ja jos hyvin käy niin kahviovastaava. Kaikki heistä ovat useimmiten pelaajien vanhempia ja tekevät vapaaehtoisesti tätä arvokasta
työtä.
Tänä vuonna meiltä löytyy naisten harrasteryhmä
FC Pekattaret, erityisryhmiä niin isoille kuin pienille. Polku nappuloista edustukseen asti on ehjä.
Tyttöjäkin seurasta löytyy, mikä ilahduttaa ja edustuksessa on mukana paljon meidän junioreitamme.
Kun tässä taas jalkaudutaan pelikentille ja liikutaan ympäri Kaakkois-Suomea, muistetaan olla ylpeitä omasta seurastamme, ollaan kohteliaita vastustajia kohtaan ja ennen kaikkea pelataan hyviä
pelejä, jotta voidaan olla ylpeitä meidän junioreistamme. Yhdessä me teemme Peli-Karhut.
Iso Kiitos meidän kaikille toimijoille.
Hyvää pelikauden alkua kaikille!
Terveisin,
Ninni Pienmunne
puheenjohtaja, Peli-Karhut

Peli-Karhut 1/2017
Ilmoitusmyynti:
Harri Frost p. 050 320 6875
Tekstit: Kimmo Muttilainen
Kuvat: Mikko Neuvonen
Taitto: Poiju Julkaisut Oy

Peli-Karhujen kotiottelut 2017
Pe 28.4.
Pe 12.5.
To 25.5.
La 10.6.
Pe 30.6.
Pe 11.8.
Pe 25.8.
Ke 30.8.
La 16.9.

klo 19 PeKa – Virky
klo 19 PeKa – Edustus IPS
klo 15 PeKa – Ri-Pa
klo 15 PeKa – STPS
klo 19 PeKa – MYPA
klo 19 PeKa – HaPK
klo 19 PeKa – SavU
klo 19 PeKa – FC Peltirumpu
klo 15 PeKa – Lappee JK
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ASIANTUNTIJOIDEN
TOIMISTO
Meiltä erilaiset kiinteistöihin ja
rakentamiseen liittyvät palvelut!

• Sisäilmatutkimukset
Hyödynnä 2017
• Kuntotarkastukset
kotitalousvähennys!
• Energiatodistukset
• Lämpökamerakuvaukset
Insinööritoimisto P. 050 582 1910

NANNARI OY

Tökkärintie 19, Kotka
ari.liljasto@nannari.fi

www.nannari.fi

LIFA

Tervetuloa nauttimaan maukkaista pizzoistamme!

Vappuna tarjoamme

KAIKKI PIZZAT

7

eurolla

Kirkkokatu 8, Kotka

Puh. 045 212 6222

eudet ja
Meillä on B-oik
jälkiruokaa

Karhulan Torin laidalla.
Kiva apteekki, helppo asioida.
Avoinna
arkisin 9 - 17.30
lauantaisin 9 - 14
TERVETULOA!

Avoinna: ma, ti, to 10.30-22, ke 10.30-02, pe 10.30-04, la 12-04, su 12-22

Kotkan Energian Kaukolämpö

Unelmoi,
opi,
menesty
Opintoihin voi hakea
läpi koko vuoden!

Investoimme jatkuvasti entistä
parempaan asiakassuhteeseen,
uusiutuvaan energiantuotantoon ja
alan parhaaseen palveluun.
Tarjoamme kaukolämpöä
entistä edullisempaan hintaan,
ympäristöystävällisesti yli 50 prosentin osuudella
uusiutuvia energiamuotoja.

www.ekami.fi
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto | Kotka ja Hamina

www.kotkanenergia.fi
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Luvassa mukavan
haasteellinen kausi
Peli-Karhujen 2005–06-syntyneiden tyttöjoukkueen vastuuvalmentajana toimiva Juha Nieminen uskoo yksilökeskeiseen kehittämiseen
joukkueen sisällä. Päävalmentaja toivoo kaudelta tasaisia otteluita lopputuloksia sen suuremmin murehtimatta.

J

uha Nieminen toimii neljättä kauttaan valmentajana PeliKarhuissa. Hänen valmennettavanaan on 05–06-syntyneiden
tyttöjoukkue, joka pelaa Kaakkois-Suomen piirisarjassa. Kuluva kausi ei tee poikkeusta edellisiin kausiin nähden sen suhteen, että yksittäisillä otteluiden
lopputuloksilla olisi suurta merkitystä kokonaisuuden kannalta.
–Luvassa on mukavalla tavalla

haasteellinen kausi. Pyrimme
pelaamaan mahdollisimman
tasaisia otteluita ja saamaan koko joukkueena positiivisia kokemuksia. Minulla on vahva usko
siihen, että tästä tulee hyvä kausi, Nieminen sanoo.
Niemisen valmentama joukkue
koostuu jo pidempään jalkapalloa harrastaneista ja vasta kauden aikana lajin pariin siirtyneistä tytöistä. Se tuo toimintaan

haasteita, mutta Niemisen mukaan mielekkäällä tavalla.
–Tavoitteena on ennen kaikkea
kehittää yksilöitä, mutta joukkueen sisällä. Ei ole montaa ottelua, jonka tulosta muistaisin
loppuvihellyksen jälkeen. Sen
kyllä kuulee tyttöjen huudoista,
miten ottelussa on käynyt, Nieminen hymähtää.
Suurin motivaatio valmennuksessa syntyy nimenomaan siinä, kun valmentajat näkevät
suojattiensa ottavan askeleita
kehityksessä.
–Onhan se hienoa päästä näkemään erilaisten yksilöiden
yhdessä toimimista. Se on
myös ilahduttavaa, miten hyvin
lapset sopeutuvat yhteisiin juttuihin ja silmät kirkkaina halua-

vat oppia koko ajan lisää. Siitä
saa myös paljon iloa, kun näkee
lapsen peleissä kokeilevan harjoituksissa oppimaansa juttua,
Nieminen kertoo.
Niemisen mukaan tyttöfutiksen
ei tarvitsisi olla kauhean vakavaa ja totista. Se ei kuitenkaan

poissulje sitä, etteikö joukossa
voisi olla yksilöitä, jotka haluavat panostaa kilpaurheiluun.
–Toivottavasti tyttöfutiksesta tulisi niin sanotusti totista vasta
16 ikävuoden jälkeen. Toivoisin,
että yksilötasolla pelaajat kehittyisivät itseohjautuvasti ja moti-

voituneimmat tekisivät vielä
oheisharjoittelua omalla ajallaan kehittäen siten vielä itseään, Nieminen sanoo.
–Väylä kilpaurheiluun pitää olla
aina olemassa ja sitä pitää tukea, valmentaja jatkaa.

”Terveenä pysyessämme meillä
on mahdollisuudet voittoon”
Peli-Karhujen C02 Valkoinen -joukkue lähtee
hyvillä fiiliksillä alkavaan kauteen KaakkoisSuomen piirin ykkösdivisioonassa. Joukkueen
päävalmentaja Saku Halonen uskoo, että lähitulevaisuudessa kotkalaiset B-juniorit voisivat
pelata valtakunnan sarjoissa.

PeKan C02 Valkoisen pääval-

mentaja Saku Halonen ei halua asettaa paineita joukkueelleen ja kertoo, ettei joukkueen

sisällä ole lyöty lukkoon virallisia tavoitteita. Halonen uskoo
kuitenkin, että joukkueella on
erinomaiset mahdollisuudet

pärjätä Kaakkois-Suomen piirin
ykkösdivisioonassa.
–Tiedämme, että terveenä pysyessämme meillä on mahdollisuudet sarjan voittoon. Se
vaatii kuitenkin myös sitä, ettei
kauden aikana tule paljon samanaikaisia poissaoloja. Sarjan
voittaja karsii pääsystä Helsinki–Uusimaa -aluesarjaan. Hyvä
harjoittelukausi ja hyvin sujuneet harjoitusottelut antavat
meille uskoa varsinaiseen sarjakauteen, Halonen kertoo.

Tällä hetkellä kotkalaisjoukkueita ei nähdä valtakunnan sarjoissa. Halosen mukaan on kuitenkin realistista puhua, että
ensi vuonna Kotkassa olisi yksi
joukkue B-junioreiden ykkösdivisioonassa, joka on ensimmäinen valtakunnallinen juniorisarja.
–En usko, että rahkeet riittävät
SM-tasolle saakka, sillä ne ovat
liian kovia sarjoja. Nousu ykköseenkin vaatii kahta hyvää ikäluokkaa, jotka sulautuvat yh-

deksi joukkueeksi. Ykkösdivisioonaan pääsy ei ole mahdottomuus ja sitä lähdemme sitten ensi vuonna tavoittelemaan, Halonen sanoo.
Halosen mielestä Kotkassa pitäisi junioripuolella tehdä vieläkin parempaa yhteistyötä. Ihannetilanteessa Kotkan alueen
parhaat pelaajat pelaisivat samassa joukkueessa, mutta tällä
hetkellä se ei ole mahdollista.
–Onhan sitä yhteistyötä yritetty, enkä edes tiedä mistä sen
toimimattomuus päällimmäisenä johtuu. KTP on ollut aktii-

Onnittelut Peli-Karhujen naisten
edustusjoukkueelle hienosta
kuluneesta kaudesta!

vinen yhteistyön suhteen, mutta tällä hetkellä se on kaiketi
jäänyt kiinni harrastusmaksuista. Tietääkseni KTP:llä summat
ovat suurempia, eikä Peli-Karhuilla ole hinkua nostaa maksuja, Halonen sanoo.
–Onhan tässä pohdinnan paikka, miten toiminta saataisiin vakaalle pohjalle. Sitä kannattaa
vakavasti miettiä, että onko järkevää, että tämänkokoisessa
kaupungissa kaksi seuraa tappelee samoista pelaajista, kun
voitaisiin tehdä aitoa yhteistyötä, josta kaikki osapuolet hyötyisivät, valmentaja jatkaa.
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Vapaaehtoistyö
on katoavaa
kansanperinnettä
Peli-Karhuihin lastensa har-

löytää se oma kipinä, mutta onhan tämä mukavaa työskentelyä ihmisten parissa. Ennen oli
talkootöitä ja tekijöitäkin enemmän, mutta tänä päivänä ei liiaksi näihin tehtäviin ole tunkua.
Talkootyö alkaa olla aika lailla
taaksejäänyttä elämää, Penttilä-Molander huokaa.

kasaan, mutta ehkäpä ihmiset
ovat hieman vieraantuneet toisista, kun kaikki asiat hoidetaan
vain persoonottomasti sähköpostin välityksellä. Itse mieluusti hoidan asiat aina kasvotusten
henkikohtaisesti, sillä silloin se
tuntuukin aivan erilaiselta, hän
jatkaa.

Penttilä-Molander rohkaiseekin
ihmisiä lähtemään seuratyöhön, sillä se on palkitsevaa ja
siinä pääsee toimimaan samanhenkisten ihmisten kanssa.

Kokeneen vapaaehtoistoimijan
mielestä ihmisten pitäisi ymmärtää se, että seuran ja joukkueiden eteen tehtävät talkooja vapaaehtoistyöt ovat panostamista lapsen parhaaksi.

Penttilä-Molander on toiminut
pitkään myös seuran jalkapallojaoston johtokunnassa ja myöhemmin myös tyttöjoukkueen
joukkueenjohtajana.

–Minusta tuntuu, että ihmiset
tekevät itse itselleen sen kiireen. Ennen vanhemmat olivat
seuraamassa lastensa otteluita
ja jonkin verran harjoituksia,
mutta nykyään lapsi jätetään
vain kentän portille ja häivytään
paikalta, Penttilä-Molander sanoo.

–Se on varmasti myös lasten
mieleen, jos he näkevät vanhempiensa panostavan harrastuksen eteen. Ainahan se on
ollut niin, että vain osa vanhemmista on ollut aktiivisia,
mutta kyllä mielestäni sitä yhteishenkeä pitäisi vieläkin löytää, Penttilä-Molander toteaa.

–Kyllähän näihin töihin pitää

–Ennen sai talkooporukan aina

rastusten perässä mukaan tullut
Ritva Penttilä-Molander on
toiminut seura-aktiivina jo lähes
20 vuotta. Vuosien aikana hän
on ennättänyt toimia kotkalaisseurassa monenlaisissa rooleissa. Nykyään Ritvan voi nähdä
edustusjoukkueen kotiotteluissa puffettia pitämässä.
–Ehkä minunkin osaltani pätee
se tuttu polku, sillä tyttöni harrasti koripalloa ja poikani koripalloa ja jalkapalloa. Olin poikani joukkueessa joukkueenjohtajana, ja vaikka joukkue myöhemmin lopetti toimintansa,
jatkoin seuran toiminnassa,
Penttilä-Molander kertoo.
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Tsemppiä kauteen
tv.
Muuralankuja 1, 48600 Kotka | www.autosalpa.fi
Automyynti arkisin 9–17, la 10–14, puh. 020 7799 205
Huolto arkisin 7.30–17, puh. 020 7799 210
Lounaskahvila Salpa ark. 7.30–15, lounas 11–14
Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

WWW.AUTOSALPA.FI

HYVÄTUULI
Keskuskatu 11, 48100 Kotka, puh. 044 755 5777
Palvelemme: ark. 7-21, la 8-19, su 10-18

Karhulan

SNAGARI

Avoinna arkisin 10.30➞, vkl 15➞
Karhulan tori

Työtilaukset:
Tuukka Martikainen
040-7427 451

KOTKAN TOIMIPISTE
Pulttikatu 5, 48770 Kotka
Fax. 05-3400 430

tuukka.martikainen@erikoispuhdistus.fi

Päivystys
ma-su 16-07
040-1598 899

Vesitorninkatu 2, 48600 Karhula
p. (05) 262 526

JUMALNIEMI

Muoti kuuluu kaikille

Prisma ma-la 8-21, su 11-20

Hakamäentie 1, Kotka, puh. 010 7635200
(0,0835/puhelu + 0,1209/min)

Kotkan Prismassa on avattu KESÄKASSA,
jossaKESÄKASSA,
voi maksaa kaikki ostokset.
Kotkan Prismassa on avattu
jossa voi maksaa kaikki ostokset.
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Tervetuloa

Kontio apteekkiin

Karhulantie 30 (S-market)
Avoinna ark. 8.30-19.00
la 8.30-15.00
Puh. 05-220 0440

Tikankatu 3, Karhula • p. 340 0360
av. 10-18, la 9-14

www.kontioapteekki.fi

Sotek-säätiö toivottaa



Peli-Karhuille

menestystä kauteen 2017!

TUTUSTU TOIMINTAAMME:
www.sotek.fi | facebook.com/soteksaatio

Myynti
myös
Karhulan
torilla
ke ja la

Leivonnaiset
arkeen
ja juhlaan

Jos makean nälkä yllättää, tule leipomolta hakemaan,
monenlaista makeaa.

Carelia
Engineering
Group

Tervetuloa leipomon myymäläämme
Vanha Sutelantie 47, p. 05-260 1040
Avoinna ma-pe 6-17, la 6-12

Puh. 040 502 8968
Kauppakeskus Pasaati
Toriparkki, Kotka (alakerros)
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Nuoruuden innolla
Peli-Karhujen edustusjoukkue on nuorentunut
valtavasti alkavaan kauteen lähdettäessä. Päävalmentajan tehtäviin palannut Ari ”Aku” Laitinen uskoo nuoren joukkueensa iskukyvyn riittävän hyviin sijoituksiin.

Peli-Karhujen edustusjoukku-

eesta ei nälkää puutu. Ainakin,
jos on uskominen päävalmentaja Ari Laitisen puheisiin. Toisaalta miksipä ei olisi, sillä joukkue koostuu pääosin nuorista
oman kylän pojista. Joukkueen
ainoa yli 30-vuotias on Matti
Puhakka, kun seuraavaksi van-

hin on vain 22-vuotias ja loput
ovat A- ja B-juniori-ikäisiä.
–Olemme nuori ja nälkäinen
joukkue, jolla on tietysti aina
nousu tavoitteena. Uskon, että
se on mahdollista saavuttaa, Laitinen sanoo.
Peli-Karhujen edustusjoukkue

on rakennettu täysin kotkalaisista pelaajista, joilla on palava halu kehittyä pelaajana. Laitinen
on suurimmalta osaltaan tyytyväinen sarjakautta pohjustavaan
harjoituskauteen.
–Olemme pelanneet hyvin samantasoisia joukkueita vastaan

ja suurin osa pelaajistamme on
harjoitellut erinomaisesti läpi talven. Sami Ristilä on auttanut
joukkueen valmentamisessa
kerran viikossa ja hän on tuonut
valmennukseen mukaan paljon
uusia juttuja, Laitinen kertoo.
Kuluvalla kaudella edustusjoukkueen teemoina on ylhäältä
prässääminen ja nopea vastahyökkäyspelaaminen.
–Nuoren joukkueen etu on, että jalkoja varmasti riittää. Olemme harjoitelleet viime aikoina
paljon murtautumispeliä ja uskon, että se tuottaa tulosta sarjakaudella, Laitinen toteaa.
Laitinen palasi edustuksen valmennukseen paristakin syystä.
–Rehellisyyden nimissä on sanottava, että yksi painavimmista
syistä oli se, että ei ollut resursseja palkata ketään ulkopuolista.
Henkilökohtaisesti olen aina tykännyt olla kehittämässä junioreita eteenpäin omalla urallaan,
Laitinen sanoo.
Päävalmentaja houkuttelee yleisöä Keskuskentälle seuraamaan
edustusjoukkueen otteita ilman
korulauseita, sillä uskoo katsojien nauttivan pelitavasta, jolla
joukkue pelaa.
–Uskon, että pelit ovat ainakin
vauhdikkaita ja sitä kautta viihdyttäviä. Tämä, jos mikä on yleisöönmenevää jalkapalloa. Toivottavasti katsojat löytävät tiensä
”Keskarille” peleihimme ja tulevat kannustamaan nuorta ja paikallista joukkuettamme, Laitinen
kehottaa.

25 vuotta sitten

Peli-Karhujen taival Kakkosessa päättyi
Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 25 vuotta
siitä, kun Peli-Karhut viimeksi pelasi maamme
kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Kaikkiaan PeKa pelasi Kakkosessa neljän kauden
ajan, joista monet muistavat kiihkeät paikallispelit KTP:tä vastaan.

P eli-Karhut

nousi kauden
1988 jälkeen niukasti Kakkoseen. PeKa voitti Kolmosen 6.
lohkon vain vaivaisen pisteen
erolla, mutta tuohon aikaan voitosta sai vain kaksi pistettä nykyisen kolmen sijaan.
Seuraava kausi kakkosdivisioonan itälohkossa sujui PeKalta
suorastaan erinomaisesti. Sijoitus oli kolmas ja 22 ottelussa
joukkue teki peräti 43 maalia ja
päästi vain 28 osumaa. Keskuskenttä oli vastustajille myrkkyä,
sillä joukkue hävisi kotikentällään vain yhden ottelun. Sarjanousijana kauteen lähtenyt PeKa jätti selkänsä taakse muun
muassa paikallisvastustaja
KTP:n, joka sijoittui samassa

lohkossa kuudenneksi. Yli puolet PeKan maaleista viimeisteli
maaliahne Zdizslaw Slawuta,
joka vastasi 22 täysosumasta.
Kausi 1990 kakkosdivisioonassa oli haasteellisempi. Slawutan
jätettyä joukkueen ei PeKasta
löytynyt yhtä selkeää maalipyssyä ja joukkue onnistui maalinteossa vain 21 kertaa. Lisäksi
omissa kolisi tiuhemmin kuin
edellisellä kaudella. PeKan sijoitus oli itälohkossa lopulta seitsemäs, paikallisvastus KTP:n
säilytettyä kuudes sija.
Kolmannelle kaudelle PeKa sai
riveihinsä kovana maalitykkinä
tunnetun Sandor Kovacsin,
joka iskikin kauden aikana 20

maalia. Joukkueen maalimäärä
nousi peräti 48:aan muiden
muassa Mika Ikävalkon ja
Jarno Karjalaisen antaessa
taustatukea. Joukkueen sijoitus
koheni kahdella pykälällä viidenneksi KTP:n noustuessa
lohkon kolmoseksi.
PeKan joukkue koki jälleen isoja muutoksia lähdettäessä neljänteen peräkkäiseen kauteen
Kakkosessa.

vain 21 osumaa eli vajaan yhden ottelua kohden. Tehdyistä
maaleista vastasi pääosin Mika
Ukkonen 12 osumallaan.

–En itsekään alkuun pelannut
joukkueessa, koska tein vuorotöitä. Liityin joukkueeseen uudelleen kesäkuussa. Joukkueeseen oli tullut valmentajaksi
Rauno Pelkola ja pelaajat olivat
Pertti Jantusta lukuunottamatta
oman kylän poikia, jotka eivät
olleet mahtuneet juurikaan
edellisinä kausina pelaamaan,
Jari Dufva muistelee.

Dufva uskoo, että joukkueella
olisi ollut mahdollisuuksia parhaimmillaan sarjassasäilymiseen, mutta tappioiden kääntäminen voitoksi oli vaikeaa. PeKa
voitti kauden aikana vain neljä
ottelua ja tuloksena oli jumbosija ja sarjasta putoaminen.

Kausi oli PeKalle todella haasteellinen, suorastaan tervanjuontia. Uusille tulokkaille ja
seuran junioreille sarjatason kovuus taisi tulla pienoisena yllätyksenä. PeKa päästi 22 ottelussa peräti 73 maalia ja teki itse

–Joukkuehenki oli heikoista tuloksista huolimatta koko ajan
hyvä. Muistan, kun hävisimme
jollekin helsinkiläisporukalle
0–10 ja FC MyPallekin 0–12,
mutta emme me niistä masentuneet, Dufva sanoo.

–Edelliset kaudet PeKa oli pärjännyt aika pitkälti vahvistusten
varassa. Muistan paikallispelit
KTP:tä vastaan viimeiseltä kaudelta, kun kotona pystyimme
lyömään kampoihin, mutta vieraissa meitä pöllytettiin oikein
huolella, Dufva naurahtaa.
Dufva oli peliuransa jälkeen pit-

kään mukana Peli-Karhujen juniorivalmennuksessa. Sen jälkeen hän toimi hetken aikaa
tyttöjen piirijoukkueen valmentajana ja sitten PeKan jalkapallojaostossa varustevastaavana.
Viime kauden päätteeksi hän
jättäytyi seuratoiminnasta sivuun.

–Minulla tuli 40 vuotta täyteen
seurassa ja ajattelin, että nyt on
sopiva sauma lopettaa. En ole
kahteen vuoteen käynyt paikan
päällä katsomassa edes jalkapalloa, mutta televisiosta sitä
tulee toisinaan vielä katsottua,
Dufva yllättää.
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Ekamissa onnistuu urheilun ja opiskelun
yhdistäminen
17-vuotias kotkalainen hiihtosuunnistaja
Väinö Kotro on oiva esimerkki siitä, että
opiskeleminen ja ammattimainen harjoittelu eivät poissulje toisiaan. Kotro opiskelee ensimmäistä vuottaan Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa sähköasentajaksi ja samaan aikaan hän on yksi ikäluokkansa valovoimaisimmista hiihtosuunnistajista.
Kotro kertoo päälajikseen hiihtosuunnistuksen, mutta sivulajina toimii kesäkausilla
suunnistus. Talvisin riittää hieman aikaa
myös murtomaahiihdolle. Viime kausi hiihtosuunnistuksessa oli suorastaan tajunnanräjäyttävän hyvä. 17-vuotiaiden EM-kisoissa Kotro nappasi kultamitalit keskimatkan
ja pitkän matkan kilpailuista sekä viestistä.
SM-kisoista oli tuliaisina pitkän, erikoispitkän ja pariviestin kultamitalit sekä sprinttikilpailusta hopea.
Kotron menestyksellisestä kaudesta huolimatta nuorukaisen jalat pysyvät tiiviisti
maan pinnalla.
–Haluaisin kokeilla, miten tulen lajissa jatkossakin pärjäämään. Ensi vuonna siirryn
20-vuotiaiden sarjaan, joten se kertoo
enemmän, missä mennään, Kotro tuuumaa.
Aiemmin jalkapalloa harrastanut Kotro ker-

too ajautuneensa kestävyyslajien puolelle
omasta mielestään sopivampien ominaisuuksiensa takia.
–En pärjännyt jalkapallossa tarpeeksi hyvin.
Isäni Petri ja veljeni Tuomas ovat myös harrastaneet yksilölajeja, joten heidän perässään kaiketi ajauduin näihin lajeihin, Kotro
sanoo.
Kotro harjoittelee käytännössä päivittäin lajejaan ja pystyy opintojensa myötä osallistumaan kolme kertaa viikossa aamuharjoituksiin.
–Ekamissa saa hyvin yhdistettyä koulunkäynnin ja harjoittelun. Urheiluakatemian
yleisvalmennusryhmään pääsy oli tosi hyvä juttu ja on virkistävää, että saa harjoitella myös toisten urheilijoiden kanssa, Kotro
kertoo.
Yksilölajeja harrastavat urheilijat mielletään
helposti yksinäisiksi susiksi. Kotro myöntää,
että hänessäkin on puoli, jolloin hän haluaa olla vain yksin.
–Tykkään olla yksin esimerkiksi silloin, kun
keskityn kilpailuihin, mutta kyllä muuten
olen ihan sosiaalinen. Kilpailun jälkeen juttu lentää taas normaaliin tapaan, Kotro hymähtää.

KAIKKI ASBESTI- JA
HOMESANEERAUSTYÖT
AMMATTITAIDOLLA
Lakisääteiset asbestikartoitukset
ja näytteiden otot
uuden 1.1.2016 voimaan tulleen
lain mukaan!

Asbesti- ja
kiinteistösaneeraus
Paldan Oy
Marko ”Pave” Paldan 0500 553 531
markopaldan@kymp.net

6XWHODQ3ULVPD
+DNDPlHQWLH
²
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”Jalkapallo-ottelu
on hyvää aikaa lasten kanssa”
Ricardo Juanico on englan-

tilainen ja intohimoinen jalkapallon ystävä. Hän on pyörittänyt kaksi vuotta Kotkassa karamellitehdasta. Juanico kaipaa
Englannista lauantai-iltapäiviä
jalkapallon parissa. Nyt hän yrittää hakea samanlaisia fiiliksiä
Peli-Karhujen kotiotteluista, joissa aikoo käydä ajan salliessa.
Juanico tunnustautuu vielä viime kaudella Valioliigassa pelanneen Norwichin kannattajaksi.
Syyt kannattamiseen ovat hyvin
rationaaliset.
–Olen kotoisin Norwichista ja
taisin olla siinä viiden vanha,
kun isäni vei minut ensimmäisen kerran jalkapallo-otteluun.
Sitä tunnetta on vaikea sanoin
kuvailla, mutta kaikki se: tunnelma, nurmen tuoksu, ihmiset
paikan päällä ja tietysti lapsen
silmin kaikki näytti niin suurelta,
Juanico kertoo.
–Vanhemmiten jalkapallo-ottelu on ennen kaikkea sosiaalinen
tapahtuma, joka alkaa prematch
pinteilla ja sitten ottelun jälkeen
mennään oluen äärelle joko
juhlimaan voittoa tai suremaan
tappiota, englantilainen jatkaa.

Norwich tunnetaan erikoisesta
lempinimestään Kanarianlinnut.
Nimi viittaa värikkääseen peliasuun, joka koostuu pääväreiltään keltaisesta paidasta ja vihreistä shortseista.
–Englannissa ei monikaan joukkue pelaa keltaisissa. Nuorempana minulla oli tapana hankkia
joka kausi aina uusi pelipaita ja
kaikkea muuta kannattajakamaa, Juanico sanoo.
Kotkassa asuessaan Juanico
perheineen ei ole ennättänyt
käymään niin usein jalkapallootteluissa kuin olisi halunut.
–Kaipaan Englannista juuri lauantai-iltapäiviä otteluiden parissa. Minulla on KTP:n kausikortti,
mutta en ole ennättänyt käymään kuin harvakseltaan peleissä. Minulla on kolme poikaa,
joista nuorimmainen on onneksi innostunut käymään matseissa, hän sanoo.
Juanicon yritys Suomen Karamellitehdas on yksi tämän kauden Peli-Karhujen yhteistyökumppaneista. Juanico sanookin, että pelkästään sponsorina
toimiminen velvoittaa häntä

käymään katsomassa edustusjoukkueen edesottamuksia.

päälle kannustamaan PeKaa,
Juanico lupaa.

sensa ovat hienolaatuista käsityötä.

–Jalkapallo-ottelu on hyvää aikaa olla lasten kanssa. Nyt kun
olen tukemassa joukkuetta, pitää ehdottomasti tulla paikan

Hänen yrityksensä tekee makeisia, joissa yhdistyvät englantilaiset ja suomalaiset makuelämykset. Kaikki hänen makei-

–Ehkä olen tottunut siihen,
mutta ei se työ mitään raskasta
ole. Koko ajan tuotteemme on
mennyt paremmin ja parem-

Kaupunkinsa
näköiset lehdet

min kauppoihin myytäväksi.
Tuotteitamme löytyy myös ympäri Suomea, kuten Joensuusta,
Turusta ja Helsingistä. Sen olen
huomannut, että suomalaiset
tykkäävät eritoten salmiakkifudgesta, Juanico sanoo.

VuokrattaVana
• Pomppulinnat

ankkurilehti.fi
pklehti.fi

• Pomppuradat
• Vesijetit

Kaupunkinsa
näköiset
lehdet

KAUPUNKILEHDET
POHJOIS-KYMENLAAKSO & ANKKURI

Pomppulinnat alkaen 100e päivä!

ankkurilehti.fi
pklehti.fi

Käy katsomassa: www.eaglefun.fi

www.eaglefun.fi
P. 044 - 7378 116
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Haasteiden perässä
Lahteen

Oskari Kekkonen
siirtyi viime kauden
päätteeksi Veikkausliigassa pelaavaan FC Lahteen.
Keskikentän tulevaisuuden lupaus
uskoo kehittyvänsä
yhä ja tavoittelee
pelipaikkaa liigajoukkueesta.

Peli-Karhujen kasvatti Oskari

Kekkonen on seuraava kotkalainen liigapelaaja. Keskikentän
keskellä viihtyvä Kekkonen
päätti tarttua rohkeasti hänelle
tarjottuun tilaisuuteen ja siirtyi
FC Lahden organisaatioon. Kekkonen allekirjoitti alkuvuodesta
lahtelaisseuran kanssa 2+1
-vuotisen sopimuksen. Nyt jo
alkaneella kaudella 17-vuotias
hamuaa peliaikaa ja vastuuta liigajoukkueesta.
Kekkonen on viihtynyt uudessa
kotikaupungissaan erinomaisesti.
–Olen alkanut pikku hiljaa kotiutumaan tänne ja päässyt arkeen kiinni. Ei ole mitään valittamista sen suhteen, Kekkonen
sanoo.

Kekkonen on joutunut ottamaan vastuuta arkisten asioiden hoidosta, sillä hän asuu nyt
yksin ja hoitaa koulunkäynnin ja
jalkapallon ilman, että kukaan
olisi vieressä auttamassa. Päivät
noudattelevat aika lailla samaa
kaavaa, jossa aamut alkavat
koulunpenkillä, josta Kekkonen
jatkaa aamupäivällä joukkueen
harjoituksiin ja sitten takaisin
kouluun. Arki sujuu helposti,
kun koulu, kotikenttä ja koti
ovat lähellä toisiaan.
Viime kaudella Kekkonen oli
vielä mukana Ykkösessä pelanneessa KTP:ssä. Nyt hän hyppäsi pääsarjatasolla pelaavaan
joukkueeseen. Tasonnosto ei
nuorukaisen päätä ole huimannut.
–Asiat on tapahtuneet tosi nopeasti. En ole jäänyt niitä kauheasti miettimään. Olen päässyt hyvin mukaan joukkueeseen ja huomannut pärjääväni
siellä. Totta kai olen nähnyt, että siellä on kovempi taso kuin
Kotkassa oli ja pelaajat ovat
henkilökohtaiselta taitotasoltaan parempia, Kekkonen vertaa.
Kekkonen uskoo jo nyt kehittyneensä pelaajana paljon ensimmäisten Lahdessa vietettyjen kuukausien aikana.

–Olen saanut kokeneilta pelaajiltakin hyviä vinkkejä ja heitä
seuraamalla oppii tosi paljon.
Toki valmennuskin auttaa kehittymisessä, Kekkonen sanoo.
Jo alkaneella Veikkausliigakaudella Kekkonen uskoo pelaavansa säännöllisesti liigassa,
mutta peliajan saamisessa on
myös takaportti, mikäli liigassa
vastuu olisi tiukassa.
–Uskon, että tulen pelaamaan
liigaa tällä kaudella. Olen saanut
valmennukseltakin sellaisia signaaleja, että pelaaminen pääsarjassa olisi mahdollista. Sen
eteen pitää tehdä vain kovasti
töitä. Se on kuitenkin hyvä, että täällä on akatemiajoukkue,
joka pelaa Kakkosessa. Sieltä
voi saada ehjän kauden, Kekkonen kertoo.
Kekkonen lupaa seurata tiiviisti
myös kotkalaisjoukkueiden PeKan ja KTP:n edesottamuksia
tällä kaudella.
–Molemmissa joukkueissa pelaa paljon kavereita, joiden
kautta pysyy hyvin kärryillä mitä
joukkueissa tapahtuu. Lisäksi
seuraan tiiviisti netin kautta otteluiden tuloksia ja mahdollisuuksien mukaan vierailen paikan päällä, Kekkonen sanoo.
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MYYDÄÄN NEUVotoN
teollisuushalli

VUoKRAtAAN MUSSALo
teollisuushalli 1240,0 m²

MYYDÄÄN/VUoKRAtAAN KARHULA
Liiketila 61,0 m²

Myydään tarjousten perusteella teollisuushallikiinteistö Haminan Neuvottomassa, noin 8,5 kilometriä Haminan satamasta. Rakennuksessa on
aiemmin toiminut liimapuupalkkitehdas. Kantatilan pinta-ala on n. 12,3 ha. Tilalla sijaitsee vuonna
2007 valmistunut hallikiinteistö jonka kerrosala
on 10 510 kem².

Heti vapaa tullivarastoksi suunniteltu hallikiinteistö aivan Mussalon sataman tuntumassa. Asfalttipohja, sisäkorkeus 5 metriä, 3 kpl nosto-ovia
2500x3000 ja yksi liukuovella 4000x4000 varustettu ajoluiska. Mahdollisuus vuokrata myös toimistoja sosiaalitiloja. Varasto-osa on kylmää tilaa. Aidattu 7372 m² suuruinen pääosin asfaltoitu piha-alue.

Myymälä-/toimistokäyttöön soveltuva ensimmäisen kerroksen liiketila E 18 tien varrella sijaitsevasta näyttävästä liikekiinteistöstä. Kiinteistössä
toimii n. 20 eri alan yritystä, ala-aulassa sijaitsee
lounasravintola ja aulapalvelu.

www.toimitilat.kauppalehti.fi

www.toimitilat.kauppalehti.fi

www.toimitilat.kauppalehti.fi

VUoKRAtAAN KARHULA
Liikehuoneisto 100,0 m²

MYYDÄÄN/VUoKRAtAAN MUSSALo
teollisuushalli kok.pa 1156,0 m²

MYYDÄÄN/VUoKRAtAAN KotKANSAARI
Liiketila 770+423 m²

Pienyrittäjä etsitkö vuokralle toimintaasi varten
uusia tiloja. Kymijoentie 2:ssa tarjolla erikokoisia
huoneita mm. kampaajalle/parturille, kauneushoitolalle, terapeuteille, tilitoimistolle yms.
Alakerrassa on kuntosali jonka käytöstä on myös
vuokrauksen yhteydessä sovittavissa. Keskeinen
sijainti.

Aivan Mussalon sataman tuntumassa vuonna
2003 valmistunut halli moneen käyttöön.Tuotantotila 668,5 m²+toimisto 80 m²yläk. 2h+sauna
77m², kylmä varasto 300,5m². Osin asfaltoitu
piha-alue, lastauslaituri. Pihalla lisäksi 162m²
muovikangashalli.

Tilat soveltuvat moneen eri myymälä- ja toimistokäyttöön. Takapihalla lastauslaituri. Tilat ovat
aiemmin toimineet jakelukeskuksena Liikehuoneistona toimiva 770 m² sijaitsee n. 1 metrin katutason yläpuolella. Alakerrassa on 360 m² koulutus,
sosiaali- ja varastotilaa. Lisäksi erillinen 63,0 m²
suuruinen varastotila. Autohallipaikkoja 6 kpl.

www.toimitilat.kauppalehti.fi

www.toimitilat.kauppalehti.fi

www.toimitilat.kauppalehti.fi

MYYDÄÄN JYLPPY
toimisto- ja varastorakennus

MYYDÄÄN KELtAKALLIo
teollisuushalli 288,0 m²

VUoKRAtAAN KotKANSAARI
Meriniemi ravintola- ja kokoustila

Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri tontista jossa toimisto- ja varastorakennus sijaitsee
omalla tontilla. Toimistorakennuksen kerrosala
on n. 3 740,0 m². Varastorakennuksen kerrosala
on n. 1701,0 m² josta n. 1052,0 m² on kylmää
varastotilaa ja n. 600,0 m² lämmintä varasto- ja
sosiaalitilaa.

Halliosuus n. 216 m² korkeus 4.5 m. Halliin 2 kpl
4.2 m korkeita ja 3,6 m leveitä nosto- ovia (sähköllä). Hallissa mm. öljynerotuskaivo ja toimistoosan yhteydessä sos.tilat jossa sauna.

Meriniemi on vanha pitsihuvilatyyppinen idyllisessä ja merellisessä maisemassa sijaitseva rakennus. Tilat soveltuvat ravintolatoiminnan lisäksi
erinomaisesti häiden tai muiden merkkipäiväjuhlien järjestämiseen tai yritysten sekä yhteisöjen
tapahtumapaikaksi. Käytössä on valmis salin kalusto, keittiön koneet sekä astiasto.

www.toimitilat.kauppalehti.fi

www.toimitilat.kauppalehti.fi

www.toimitilat.kauppalehti.fi

Ari
Nuutinen
LKV

julkinen kaupanvahvistaja

044 074 7100

Keskuskatu 25, 48100 KotKA
www.oikotie.fi • www.toimitilat.kauppalehti.fi

Markku
Lauronen
LKV
044 529 6000

