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G12-junioreissa leikitään
ja opitaan jalkapallon saloja
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Konkari ja keltanokka
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PeKa/Mylly on monikansallinen
jalkapallojoukkue
Sivu 8

Merkillisen hyvää varaosa- ja korjaamopalvelua.
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•

Varaosat ja tarvikkeet
Lisävarusteet
Kemikaalit
Kiinnitystarvikkeet
Työkalut
Erikoistyökalut
Renkaat ja vanteet
Raskaan kaluston
varaosat

Yli 100.000 varaosaa ja
tarviketta suoraan varastosta
tai päivän toimitusajalla.

Varaosat ja tarvikkeet

040 196 2601

www.fixuskotka.fi
ma-pe 8-17, la 10-13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Määräaikaishuollot
Ilmastointihuollot
Kolarikorjaukset
Katsastuspalvelut
Lisävarusteasennukset
Ohjauskulmien säädöt
Pakokaasumittaukset
OBD-testit
Rengastyöt
Pikahuolto

Kaikki merkit ja mallit
ammattitaidolla ja takuulla.

Huolto ja korjaamo

05 3400 100

kotkanautoklinikka@fixus.fi
ma-pe 7.30-17, la 10-13
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Katse
tulevaisuuteen

Edustusjoukkue 2019

Ei niin jalkapalloaiheinen kuva puheenjohtajalta. Tätä juttua kehitellessäni havaitsin tarvitsevani irtioton ja luonto on ollut minulle aina paikka, joka on vastapaino niin
työlle kuin harrastustoiminnalleni.
Rauhaisan ja tyynen meren rannalla katse horisonttiin, katse tulevaisuuteen.
Monen vuoden jalkapalloharrastukseni vei minut jalkapallojaoston jäseneksi viime vuonna ja tämän vuoden alusta puheenjohtajan paikalle. Mielenkiintoinen haaste ja kiitos
niin edellisen jaoston kuin uudenkin
jaoston jäsenien, seuramme toiminnan kehittäminen on hyvällä alulla. Nyt pitää muistaa, että mikään
ei tapahdu hetkessä vaan tavoite
on kehittää toimintaa 2020-luvulle
osa-alue kerrallaan yhdessä seuran
toimijoiden kanssa. Nyt keskitymme kuitenkin ensin kesän peleihin ja
viedään kausi läpi yhdessä ja saamme niin kohonneita verenpaineita
kuin onnistumisen ilojakin.
Seuran koripallopuolen hyvä menestys on nostanut harrastajamääriä
menestyksen myötä. Jalkapallon edustusjoukkueella on hyvä noste
päällä ja joukkuehenki on tasolla, joka varmasti näkyy myös kentällä.
Juniorijoukkueiden osalta näkyy selvästi pienenevät ikäryhmät sekä
uusien lajien tuoma mielenkiinto, joka karsii osaltaan jalkapallon pariin tulevia, jolloin harrastajamäärät jaetaan usean lajin kesken. Tämä
tuo haasteita kaikille perinteisille lajeille ja toivon alueen jalkapalloseurojen löytävän yhteisen suunnan ja keskusteluyhteyden, jotta alueen junioritoiminta saadaan sille tasolle, jolla sen kuuluisi olla niin
harrastustoiminnan kuin kilpailutoiminnan osalta.
Tässä julkaisussa olevien juniorijoukkueen kuvissa näkyy se ilo ja tekemisenmeininki, joka aikanaan palkitsi ja osaltaan vei valmentajana eteenpäin. Tärkeimpiä asioita, joita opin oli se yhteinen tekeminen
joukkueen toimijoiden kanssa. Joukkueen toiminnan tärkein osa-alue
on toimivan taustajoukon yhteinen ja positiivinen tekeminen. Kun
tuo alue on kunnossa, näkyy se joukkueen toiminnassa ulospäin ja
joukkueeseen on helppo tulla mukaan.
Toimijoiden tekemisiä myös helposti arvostellaan, tällöin tuon paineen alla helposti luovutetaan sekä somen ja helpon viestinnän aikakaudella saadaan pienillä asioilla peruuttamatonta vahinkoa aikaiseksi. Joukkueen avoin toimintamalli on nykyaikaa ja vanhempien
pitäminen ajan tasalla joukkueen tekemisestä, tilanteesta ja varojen
käytöstä on koko toimijajoukon yksi tehtävistä, jolloin myös oma
toiminta ja paine helpottuu huomattavasti.
Kiitänkin tässä eri joukkueissani toimineita, niin valmentajia kuin
taustajoukkojani ja haluan myös tämän myötä kiittää kaikkia nykyisiä joukkueidemme toimijoita, jotka tekevät arvokasta työtä.
Tämän julkaisun ilmestyessä on kausi jo pyörähtänyt monen joukkueen osalta käyntiin.
Toivotan kaikille kotkalaisille jalkapalloilijoille, toimijoille, yleisölle,
tukijoillemme sekä jalkapallon ystäville mitä parhainta jalkapallokesää 2019.
Mikko Neuvonen
Peli-Karhut ry jalkapallojaoston pj

AJANVARAUS: 010 237 700

1.

Särkkä Ville

15.

Ryhänen Mikko

36. Suortti Olli

17.

Kallström Atte

55. Mykkänen Sampo

19.

Oksanen Elmeri

3.

Salihu Yll

20. Hono Teemu

4.

Sahiti Albert

21. Toivanen Elmo

5.

Säämänen Aaro

22. Puhakka Sami

6.

Molander Miika

23. Law Po

7.

Koivikko Riku

29. Pakkanen Matti

9.

Dimonski Arijan

30. Lahti Olli

10.

Tura Samu

32. Häkälä Sisu

11.

Olli Teemu

33. Heijari Onni

13.

Vilkki Juuso

34. Bruce Topias

14.

Kekkonen Oskari

89. Kvist Saku

PeKan kotiottelut 2019
Pe. 26.4-19.

Pe.14.6-19

PeKa – FC Peltirumpu

PeKa – SavU

Arto Tolsa Areena klo19:00
La. 4.5-19

PeKa – STPS

Karhulan
Keskuskenttä klo15:00
Su.19.5-19

Karhulan
Keskuskenttä klo19:00

Pe.30.8-19

Pe.5.7-19

Arto Tolsa Areena klo19:00

PeKa – Union Plaani
Karhulan
Keskuskenttä klo19:00

PeKa - SiU

Pe.9.8-19

To.30.5-19

Karhulan
Keskuskenttä klo19:00

Arto Tolsa Areena klo15:00

PeKa – Virky

PeKa – Edustus IPS

PeKa – RiPa
La.14.9-18

PeKa – Edustus HaPK

Arto Tolsa Areena klo15:00
Su.22.9-19

PeKa – Kultsu FC

Arto Tolsa Areena klo15:00

Arto Tolsa Areena klo15:00

PeKalainen 1/2019
Ilmoitusmyynti:
Harri Frost p. 044 3377 983
Tekstit: Kimmo Muttilainen

Pe.23.8-19 PeKa – KyPa
Arto Tolsa Areena klo19:00

Kuvat: Mikko Neuvonen
Taitto: Poiju Julkaisut Oy
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KAIKKI ASBESTI- JA
HOMESANEERAUSTYÖT
KOTKALAISELLA
AMMATTITAIDOLLA
Myös lakisääteiset
asbestikartoitukset ja
näytteiden otot
uuden 1.1.2016 voimaan tulleen
lain mukaan!

Asbesti- ja
Kiinteistösaneeraus
Paldan Oy

Karhulan torin laidalla

Kiva apteekki, helppo aisoida!

Marko ”Pave” Paldan 0500 553 531
markopaldan@kymp.net

Futiskausi alkaa.....
Carelia Engineering Group
Kouvola, Kotka, Lappeenranta

SUUNNITTELUALAN
ASIANTUNTIJAPALVELUT:





LVIAJ- ja Sähkösuunnittelu
Rakennuttajapalvelut
Työmaavalvonta
Turvallisuuskoordinointi

Select Omega Training
- koot: 3, 4 ja 5

29.90

www.ceoy.fi
PeKankin peleissä mukana
Select ja
Team Sportia Ri-Pe Sport

Kauppakeskus Pasaati, Kotka | Puh. 05-217680
Palvelemme ark. 10-19, la 9.30-16, su 12-15
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”Siinä alkaa välillä
itseäkin lapsettaa”

Lauri ja Lotta Koivisto
valmentavat Peli-Karhujen
G12-junioreita, joissa on mukana
vuosina 2012 ja 2013
syntyneitä tyttöjä ja poikia.

Kaksikkoa ei ajanut valmennustehtäviin perinteinen tie eli
oman lapsen perässä valmentajaksi siirtyminen, vaan taustalla suurimpana syynä painaa
seurauskollisuus.
–Olemme molemmat pelanneet pienestä pitäen Peli-Karhuissa ja omat vanhempani
ovat olleet aktiivisesti seuran
toiminnassa mukana. Kuulimme, että tältä pienten joukkueelta puuttuu valmentaja, joten
kai se oli sitä seurauskollisuutta,
Lotta Koivisto kertoo.
Tänä päivänä puhutaan paljon
siitä, että lapset eivät liiku tarpeeksi eivätkä innostu liikunnallisista harjoitusmahdollisuuksista urheiluseuroissa. Se ei kuitenkaan näy PeKan G-junioreissa.

–Jos vanhemmat kokevat liikunnan tärkeäksi, tuovat he
myös oman lapsensa liikkumaan. Kaikki lapset joukkueessa ovat innoissaan ja liikkuvat
mielellään koko harjoitustunnin
ajan, Lotta sanoo.
PeKan G-junioreissa on mukana kaikkiaan 25 lasta. Keskimäärin joukkueen harjoituksissa käy 15–20 lasta ja joukkue
harjoittelee kahdesti viikossa.
Talvella joukkue harjoitteli Ruonalan hallissa ja kesällä harjoitusvuorot ovat Karhulan keskuskentällä.
–Lapsista ei niinkään ole pulaa,
mutta toisaalta vetäjiä ja apukäsiä voisi olla lisää, Lauri sanoo.
–Aina mahtuu toki lisää lapsiakin, Lotta lisää.

Harjoittelun sisältö koostuu paljolti pallollisista leikeistä ja peleistä.

suurimman nautintonsa siitä,
kun huomaavat lasten kehittyvän ja oppivan uutta.

–Harjoittelu on tämän ikäisissä
pääasiassa leikkiä, mutta pikkuhiljaa ujutamme mukaan taidollisia asioita ja vähän sitä, miten
kentällä pitäisi sijoittua. Lapset
tuossa iässä näkevät vain itsensä ja pallon, eikä syöttämistä
vielä osata, Lauri sanoo.

–Suurin motivaatio on junioreiden aito ilo, ja se kun näkee lasten kehittyvän. Sen huomaa
niin nopeasti. Lapset ovat sellaisia tarinaniskijöitä, että sieltä tulee melkoista juttua, Lotta hymähtää.

–Ei tässä iässä kannata mitään
pelitaktisia asioita opettaa, vaan
pyrimme siihen, että pallo on
mahdollisimman paljon mukana. Ryhmässämme on vuonna
2012 syntyneiden lasten lisäksi
myös vuotta nuorempia, mutta
heille on tänä vuonna rakenteilla omakin ryhmä, Lotta jatkaa.
Valmentajat kertovat saavansa

–Olemme olleet tämän joukkueen kanssa yhdessä nyt reilun
vuoden ajan. Meistä on tullut
heille tuttuja ja siten toiminta
on rennompaa. Siinä alkaa välillä itseäkin lapsettaa, Lauri sanoo.
Peli-Karhujen G12-joukkueeseen ovat tervetulleita kaikki jalkapallosta kiinnostuneet.
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KOTKAN
KALAMARKKINAT
18.-19.5.
SAPOKASSA KLO 10-16
Kalaa, kalaruokia, säilykkeitä,
kalankäsittelyesityksiä ja
muuta kivaa.
oko p
Tule k

erheen kivaan tapahtumaa

n!

PeKalainen
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Ajantajua!
Kauneimmat kalenterit ja
parhaimmat painotyöt.

painokarelia
Hirsitie 1, 45370 Valkeala
Puh 05 741 3300

www.painokarelia.com

(ent. Yrtti-City)
Vesitorninkatu 2, 48600 Karhula, p. (05) 262 526

TARVIKKEET PELEIHIN
PRISMASTA
Select Omega

Suuri teräksinen
jalkapallomaali

Jalkapallo

4995

4495

- 240 x 150 x 90 cm
- mukana 36kpl tarranauhoja
verkon kiinnitykseen
- reiän koko 5 x 5 cm

- koot 3-5
- IMS-standardin mukainen
harjoitus/ottelupallo
- Suomen käytetyin ottelupallo
- soveltuu nurmelle, tekonurmelle
ja hiekalle

Starter

Gamecraft

Jalkapallosukka

- värit: sininen, keltainen,
musta ja valkoinen
- muotoiltu ja istuva

599

Miesten jalkapallojalkine
Brazil ag
- kumi/synteettinen

2995
Dr. Sport

Juomapullo 0,75 l

279

299

- 2,5 cm x 10 m
- puuvillaa

Prisma Kotka ma–pe 8–22, la 8–21, su 9 –21

Starter

Urheiluteippi

- värit: musta, pinkki,
valkoinen ja oranssi

Hakamäentie 1, Kotka, puh. 010 7635200

(0,0835/puhelu + 0,1209/min)

PeKalainen
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5.– 9.6.2019

lohisoitto.fi

KYMIJOEN
LOHISOITTO

MUSIIKKINAUTINTOJA KLASSISESTA JA JAZZISTA ROCKIIN
SYKÄHDYTTÄVISSÄ KONSERTTIPAIKOISSA!
ETTI

Turvallista vedenjakelua ja jätevedenkäsittelyä
Kotkassa, Pyhtäällä ja eteläisessä Kouvolassa
www.kymenvesi.fi

TOIMINTAA URHEILUN HYVÄKSI
VUOKRAA PIKKUBUSSI

1+7 henkilöä
B-ajoluvalla
alk. 75€/vrk + polttoainekulut
puh. 040 5787 560

KARHULAN TORIKAHVILA
puh. 0400 756 575
Avoinna toripäivinä 6-13

Vuokrauslomakkeet myös kotisivulla

• popinniemenponnistus@icloud.com
• popinnniemenponnistus.kotisivukone.com
Löydät meidät myös facebookista

VUOKRAA PAKETTIAUTO

Muutot ja muut tavaran kuljetukset
alk. 50€/vrk + polttoainekulut
puh. 0400 756 575
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LOHISOITTO SOI MYÖS TOREILLA!

Tervetuloa

Kontio apteekkiin

TELTTAVUOKRAUS

puh. 0400 756 575
• 10 x 15 metrin juhlateltta hääjuhliin tai tapahtumiin
• 3 x 3 metrin teltta pihajuhliin
grillikatokseksi
JA KAIKKEA SILTÄ VÄLILTÄ

Popinniemen Ponnistus ry

Pieneen ja ISOON nälkään

Snagari
KARHULAN

Torin laidalla

Tsemppiä kauteen

Karhulantie 30 (S-market)
Avoinna arkisin 8.30-19.00, la 8.30-15.00
Puh. (05) 2200 440

www.kontioapteekki.fi

PeKalainen
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PeKa / Myllyn joukkueessa
yhdistyy kansalaisuudet

PeKa ja monikulttuurikeskus
Mylly paiskasivat kättä yhteistyön merkiksi jo reilu 10 vuotta
sitten, kun monet maahanmuuttajataustaiset pääsivät
omaan harrastusryhmään PeKan siipien suojissa. Kilpailutoiminta FC Myllyn nimissä käynnistyi vuonna 2018. Nyt Mylly
tuli PeKan alaisuuteen täksi
kaudeksi. Valmentajan mukaan
joukkueessa on kova draivi
päällä.
–Joukkueessa on hyvä asenne
ja se haluaa mennä niin pitkälle kuin vain mahdollista, Hiwa
kertoo.

–Alkuun moni ajatteli, että maahanmuuttajat pelaavat suomalaisia vastaan. Se ei ollut minun
ajatukseni, vaan kaikki pelaavat
yhdessä ja maahanmuuttajat
tuovat jalkapalloon lisää rikkautta, hän jatkaa.
Valmentajan mukaan joukkueessa on mukana pelaajia ainakin 24 eri kansalaisuudesta. Yksi kynnys toiminnassa on saada
erilaisista kulttuureista tulevat
ihmiset puhaltamaan yhteen
hiileen.
–Se on iso haaste. Kaikki, jotka
tekevät tätä työtä, tajuavat asian

PeKa / Mylly on joukkue, joka
koostuu niin kantasuomalaisista kuin
maahanmuuttajataustaisista
pelaajista. Joukkue pelaa
alkavalla kaudella KaakkoisSuomen piirin Vitosen
länsilohkossa. Joukkueen
valmentamisesta vastaa
Hiwa Haghi Shamsaddin.

vielä paremmin. Pelaajat ovat
kuitenkin ymmärtäneet, että tavoitteet on asetettu joukkueen
eteen. Kaikkia heitä yhdistää
rakkaus jalkapalloa kohtaan, Hiwa sanoo.
Monille maahanmuuttajataustaisille jalkapallo on elämää
suurempi asia. Se voi toisinaan
näkyä kentällä suurinakin tunteenpaloina.

–Ehkä se johtuu kulttuurista, että suhtautuu jalkapalloon niin
vakavasti. Sitten kuumenemisia
voi tulla jostain tahattomasta
väärinkäsityksestä. Kun monet
kulttuurit ovat tulleet tutuiksi ja
kokemusta on 11 vuoden ajalta, se auttaa tilanteissa pärjäämiseen, Hiwa kertoo.
Hiwa on taustaltaan kurdilainen
Iranista. Hän muutti Suomeen

vuonna 2004, aluksi Helsinkiin,
kunnes tuli opiskeluiden perässä Kotkaan kolmea vuotta myöhemmin. XAMK:sta (silloisesta
Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta) Hiwa valmistui tietotekniikan insinööriksi vuonna
2012.
–Jalkapallo on ollut rakas minulle pienestä pitäen. Olen
maanviljelijäperheestä, jossa

isä ei oikein tykännyt siitä, että
lähdin pelaamaan. Aina piti
neuvotella siitä erikseen. Jos
hän tiesi, että olen menossa pelaamaan, oli minulla kaksi kertaa enemmän työtehtäviä tilalla.
Olosuhteet eivät aina olleet parhaat mahdolliset, mutta aina siitä nautti, että sai porukalla pelit
aikaiseksi, Hiwa kertoo.
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Monipuolinen yhteistyökumppani
PeKa:n jalkapalloa jo aiemminkin tukenut
Kotkan Autoklinikka sai ilokseen tälle kaudelle ”peliin mukaan” myös Kouvolan automaalit
ja varaosat T. Keräsen myymälän. Entistäkin
laajemman kannatussopimuksen myötä Fixus
Center Kotka on nyt vahvasti mukana PeliKarhujen menossa ja mukana kannustamassa
seuraa menestykseen kentillä!

Uusi pelikentälle sijoitettava Fixus Center Kotka –kyltti otettiin vastaan aurinkoisissa tunnelmissa Ruuvikadulla. Yhteistyöstä iloisina paikalla PeKa:n Harri Frost (keskellä) sekä Kotkan Autoklinikan Max Pentikäinen
(oikealla) ja T. Keräsen Tommi Mäkinen (vasemmalla).

Fixus Center Kotka on paikallinen täyden palvelun autotalo Kotkan Keltakalliolla. Autoilija
saa saman katon alta kaiken tarvittavan – laajat huolto- sekä varaosapalvelut. Kotkan Autoklinikka huoltaa sekä korjaa kaikki merkit ja
mallit ammattitaidolla valmistajan ohjeiden
mukaisesti, Fixus Kotkan myymälän tarjotessa
autotarvikkeet ja laatuosat kilpailukykyiseen
hintaan kertoo Max Pentikäinen.

Peli-Karhut kiittää tukijoitaan ja
yhteistyökumppaneitaan!

Kaupunkinsa
näköiset lehdet
ankkurilehti.fi
pklehti.fi

Kaupunkinsa
näköiset
lehdet

KAUPUNKILEHDET
POHJOIS-KYMENLAAKSO & ANKKURI

ankkurilehti.fi
pklehti.fi
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Nestori ja kuopus

Millaista on olla
joukkueen nestori?
–(Nauraa.) Paha kysymys heti
kärkeen. On mukavaa, että pystyy jakamaan kokemusta nuoremmille. Joukkueessa otettiin
viime vuonna minut hyvin vastaan, kun uutena mukaan tulin.
Vaikka virtaa on muutenkin, kyllähän nuoret sitä nuoruuden intoa lisää, Pakkanen sanoo.
–Paluu kilpaurheiluun oli mielessä jo niin sanottujen välivuosien aikanakin, kun pelasin Jäntevässä. Ajattelin, että nyt on viimeinen hetki, jos mielii vielä
tehdä paluun. Sitten yhtenä talvipäivänä päätin mennä kokeilumielessä harjoittelemaan, eikä silloin edes nurmikko tuoksunut vielä nenään, hän jatkaa
naurahtaen.

Entä millaista on olla
joukkueen kuopus?
–Onhan se mielenkiintoista olla edustusjoukkueen mukana
ja on kiva päästä pelaamaan aikuisten miesten kanssa. Se auttaa kehittymään nopeammin.
Tavoitteenani on vielä päästä
Veikkausliigaan pelaamaan,
Lahti kertoo.
Suuria henkilökohtaisia tavoitteita Pakkaselta ei löydy, vaan
ne liittyvät tiiviisti joukkueeseen
ja siinä menestymiseen. PeKa
on asettanut tavoitteekseen
sarjanousun Kakkoseen.

Peli-Karhujen miesten
edustusjoukkueen vanhin pelaaja on
ensi vuonna 35 vuoden
ikämiesikään ennättävä Matti
Pakkanen, joka innostui
kilpajalkapallosta muutaman vuoden
tauon jälkeen. Edustusjoukkueen
nuorin on huhtikuussa 15 vuotta
täyttänyt Olli Lahti, joka ottaa
vasta ensimmäisiä askeleitaan
aikuisten joukkueessa.

–Viime kausi oli meiltä jo tosi
hyvä ja se yllätti minut positiivisesti. Mahdollisuudet nousuun
ovat olemassa, mutta se vaatii
kovasti töitä. Joukkuehenkemme on todella hyvä ja meillä on
kova tekemisen meininki. Se oli
myös itselleni suurin syttymisen
syy, Pakkanen sanoo.
Lahden tavoitteet liittyvät tällä
kaudella tiiviisti PeKan edustusjoukkueeseen.
–Tavoitteenani on saada peliminuutteja edustuksesta ja pistää muutama häkkikin samalla,
Lahti toteaa.
Kuopuksen hommiin edustusjoukkueessa kuuluu monet vain
hänelle räätälöidyt tehtävät. Niiden hoitaminen ei Lahtea pahemmin haittaa.
–Koska olen nuorin, täytän ja
tyhjennän juomapullot. Joskus

hoidan myös pallot kuntoon ja
liivit harjoituksiin. Eihän nämä
varsinaisesti haittaa, mutta välillä hieman ärsyttää. Kyllä sitä keljuilua kuulee vanhemmilta pelaajilta, Lahti hymähtää.
Lahti arvioi Pakkasta joukkuekaverina positiiviseksi tapaukseksi.
–Pakkaselta kuulee paljon kehuja, positiivisia juttuja ja ohjeita. Mielestäni Matti on pelaajana kapteeniainesta.
Pakkanen taas näkee Lahdessa
paljon potentiaalia.
–Olli on hyvä harjoittelija, varmasti hänellä on hyvä tulevaisuus edessä, jos vain jaksaa
harjoitella. Hän pysyy hyvin
miesten mukana ja voimaakin
tuntuu olevan. Meillä on tänä
vuonna sellainen joukkue, jossa
kenet tahansa pystyy heittämään kehiin. Varmasti Ollikin
minuutteja saa, Pakkanen tuumaa.

Nimi: Olli Santeri Lahti
Syntymäaika: 01.04.2004
Pituus: 169 cm
Pelipaikka: Vasen laita
Aiemmat seurat: KoNa

Nimi: Aaro-Matti Pakkanen
Syntymäaika: 04.10.1985
Pituus: 183 cm
Pelipaikka: Hyökkääjä
Aiemmat seurat: KoNa, KTP, Jäntevä
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KESKUSKATU 25, 48100 KOTKA | P. 044 7160 160

www.aninkainen.fi/kotka | www.oikotie.fi | www.toimitilat.kauppalehti.fi

OTA YHTEYTTÄ! Sähköpostilla: etunimi.sukulinmi@aninkainen.fi
etunimi.sukunimi@aninkainen.fi

MYYDÄÄN JYLPPY
Teollisuushalli 423,0 m²
MH. 225 000,00 Takojantie 9B

MYYDÄÄN KARHULA Liikekiinteistö
210/260,0 m²
MH. 110 000,00 Karhulantie 142

VUOKRATAAN KOTKANSAARI
Liiketila 84,0 m²
Keskuskatu 29

Jylppyn teollisuusalueella sijaitseva
teollisuuskiinteistö omalla 2608,0 m²
suuruisella tontilla. Rakennuksessa on n.
273 m² suuruinen kylmä varasto johon
on korkea nosto-ovi. Lisäksi n. 150 m²
lämmintä tilaa käsittäen toimistot, wc:n,
suihkun ja varaston. Kylmä varastotila
on rakennettu niin, että se on mahdollista eristää lämpöiseksi.

Myydään myymälä- ja liikekäyttöön
soveltuva kiinteistö omalla tontilla.
Rakennuksen 1. kerroksessa on aiemmin toiminut mm. ravintola. Toisessa
kerroksessa on kaksi asuinhuoneistoa
jotka ovat vuokrattuna 31.12.2019
asti. Ravintolan yhteydessä ulkoterassi.

Aivan ydinkeskustan tuntumassa,
Keskuskadulla sijaitseva katutason
hyväkuntoinen liiketila. Tilat soveltuvat
moneenkin myymäläkäyttöön mutta
myös toimistotiloiksi. Kaksi erillistä
toimistohuonetta ja avotilaa. Sisäänkäynti sekä Keskuskadun puolelta että
takapihan kautta.

VUOKRATAAN KOTKANSAARI
Liiketila 87,0 - 175,0 m²
Kirkkokatu 17

MYYDÄÄN KELTAKALLIO
Liikekiinteistö ja omakotitalo
Pulttikatu 10

Vuokrataan keskustassa Kirkkokadun
varrella sijaitseva monien mahdollisuuksien myymälä/liiketila, jonka
isot näyteikkunat takaavat parhaan
näkyvyyden yrityksellesi. Tila on
muokattavissa, voit vuokrata kokonaan
tai jakaa kahteen osaan. Kellaritasossa on lisäksi 224m² varastotilaa;
vuokrattavana myymälän yhteydessä
tai erikseen.

Hyväkuntoinen liiketila n. 473 m²
keskeisellä paikalla Keltakalliolla
ja kokonaisuuden kruunaa 202 m²
omakotitalo. Tässä voi yhdistää liiketoiminnan ja joustavan asumisen 2865
m² omalla tontilla. Liiketila on aiemmin
toiminut moottoripyöräliikkeenä ja on
varustettu hyvillä huoltotiloilla, tiloissa
on öljynerotuskaivot valmiina.

Meillä on:

Ilkka Rämä
Liiketilat ja
toimitilat
p. 044 716 0160

MYYDÄÄN VIROLAHTI Liiketontti
Mh. 60 000,00
Myydään
Vaalimaan raja-aseman
Mvilkkaalta
YYTY
alueelta rakennuspaikka.
Tontilta/ tilalta
on matkaa n. 400 metriä raja-asemalle
johtavalle tielle ja n. kilometri Zsar Outlet
Village -kauppakeskukseen. Tilan pinta-ala
on 1,257 ha ja rakennusoikeuskerroin on 0,4.
Kaavamerkintä rakennuspaikalle on KTY, eli
toimitilarakennusten korttelialue.
MYYDÄÄN NOPALA Liiketontti
Myydään hyvien kulkuyhteyksien varrelta
määräala, johon on haettu suunnittelutarveratkaisu. Määräala on toiminut E18 tien
rakennusaikaisena varikkoalueena joten alue
on raivattu ja tasoitettu. Määräalalle voi
rakentaa suunnittelutarveratkaisun perusteella n. 2 000 m² varastohallin, tai aluetta voi
käyttää sellaisenaan esim. puutavara- tai
energiajae terminaalina. Määräalalta matkaa E18 moottoritien liittymään n. 1,3 km,
josta rajalle matkaa n. 30 km ja Haminaan
n. 12 km. Määräala myydään tarjousten
perusteella.

Ari Nuutinen
Kiinteistönvälitäjä,
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, Toimitilat, julk.
kaupanvahvistaja
p. 044 074 7100

Markku Lauronen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, Toimitilat
p. 044 529 6000

Kapteeninkatu 16, 48100 Kotka. P. 050 439 3553

ÄITIENPÄIVÄNÄ 12.5.
olemme avoinna klo 12-18

Tarjoamme kaikille äideille
ILMAISET KAKKUKAHVIT JA
MANGOLASSIA (sis. mangoa ja jogurttia)

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS 14,95€

Otamme ia
ks
pöytävarauen.
te
ä
etuk

sis. erikoissalaatin

Buffetlounas
10,00€
opiskelijat/eläkeläiset 9€
arkisin klo 10.30-15.00
Muuloin à la carte.

• Järjestämme yksityistilaisuuksia.
• Pitopalvelua aina 300 hengelle asti.

Avoinna:
Ma-To: 10.30-22.00
Pe: 10.30-23.00
La: 12.00-23.00
Su: 12.00-22.00

