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PeKassa tapahtuu

Erityisryhmässä riittää
liikunnan riemua

Peli-Karhut pestasi vuoden alussa uuden
junioripäällikön ja valmennuspäällikön. Kotkalaiset Marko Korkalainen ja Sami Hänninen haluavat parantaa entisestään seurassa tehtävää juniorikasvatusta.
Sivu 2

Peli-Karhujen erityisryhmä keskittyy kesäisin
jalkapallon saloihin, mutta sisäkaudella lajikirjo on paljon laajempi. Neljä vuotta PeKassa
pelannut Niko Hämäläinen kertoo saaneensa uusia kavereita harrastuksensa myötä.
Sivu 8

Edustusjoukkue sai uuden koutsin

KTP:hen kehittymään entisestään

Tommi Keveri luotsaa tällä kaudella PeliKarhujen edustusjoukkuetta. Keverin mukaan joukkue pelaa hänen alaisuudessaan
aktiivista ja aggressiivista jalkapalloa, joka on
ollut perinteisesti myös kotkalaisten jalkapalloihmisten mieleen.
Sivu 4

PeKa-kasvatti Oskari Kekkonen siirtyi täksi
kaudeksi uusien haasteiden perässä KTP:n
edustusmiehistöön. Kolmivuotisen sopimuksen allekirjoittanut, 17-vuotias Kekkonen haluaa kehittyä maltilla.
Sivu 9

KARJALANTIE 2-4, KARHULA

PUH. (05) 260 6604
SOITA, TILAA JA NAUTI
KAHDEN ANNOKSEN TILAAJALLE ILMAINEN KOTIINKULJETUS KARHULAN ALUEELLA

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 11-22
SOITA MYÖS RYHMÄALENNUKSISTA

LOUNASTARJOUS ark. klo 11-15
KEBAB 7 €

sis. juoman 0,33 l
Ateriat 25-34

PIZZA 7 € PASTAT 7 € PIHVIT 10,50 € LEIKKEET 9,50 € BURRITOT 8 €
sis. juoman 0,33 l

Lehti-, Grilli-,
Sipulipihvi

Hawajin-, Wienin-,
Floridanleike

Tervetuloa nauttimaan maukkaasta lounaasta.
Kotiinkuljetuspalvelu joka päivä, ei koske lounastarjouksia

sis. juoman 0,33 l
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Uudet tuulet puhaltavat
Peli-Karhut pestasi
tämän kauden alussa
uuden valmennus- ja
junioripäällikön. Marko Korkalainen ja Sami Hänninen haluavat parantaa entisestään seurassa tehtävää juniorikasvatusta
päivittämällä seuran
valmennuslinjaa.

Peli-Karhujen juniorijalkapal-

lossa tapahtuu. Seura palkkasi
uudeksi valmennuspäällikökseen Marko Korkalaisen ja
junioripäällikökseen Sami
Hännisen. Molemmilta löytyy
vankka jalkapallotausta ja hurja
motivaatio kehittää seuraa entistä ammattimaisempaan
suuntaan.
Hänninen kertoo olevansa Pyhtään Pallon kasvatti, jonka jälkeen hän siirtyi Pyhtään Jalkapalloklubin kautta KTP:hen. Parhaimmillaan B-junioreiden SMsarjaa pelannut Hänninen on
edustanut sittemmin myös PeliKarhuja Kolmosessa ja muita
kotkalaisia alasarjajoukkueita.

Korkalainen vastaavasti aloitti
jalkapallon Kotkan Nappuloiden
korttelijoukkue Pekkasen Panttereissa, josta tie kävi KTP:n junioreihin ja edustusmiehistöön.
2000-luvun alussa tullut polvivamma päätti Korkalaisen peliuran ennenaikaisesti.
Hänninen kertoo kouluttautuvansa paraikaa valmennustehtäviin, kun taas Korkalainen on
jo ennättänyt valmentaa KTP:n
B-junioreita ja oman poikansa
nappulajoukkuetta kolmen vuoden ajan.
–Tavoitteenani on kehittää itseäni ja ajatuksenani on, että sitoudun Peli-Karhuihin useammaksi kuin yhdeksi vuodeksi.
Meidän molempien intresseissä on kehittää seuraa päivä päivältä ammattimaisempaan
suuntaan, Hänninen sanoo.
Tuoreiden seurakasvojen tavoitteena on päivittää seuran valmennuslinja ja rakentaa kestävä
polku pikkuharrastajasta edustusjoukkueeseen.
–Tärkeintä on saada seuraan
yhteinäinen valmennuslinja, johon kaikki valmentajat sitoutuvat. Viisivuotiaasta alkaen on
mahdollista kulkea polku aina
edustusjoukkueeseen saakka.

Tärkeää on, että pystymme antamaan neuvoja siinä, mitä missäkin ikävaiheessa on tärkeää
tehdä, Korkalainen sanoo.
Kaiken keskiössä on jalkapalloilijan yksilöllinen kehittäminen,
johon löytyy monenlaisia keinoja. Yksittäisten seuraharjoitusten
lisäksi on mahdollista päästä
harjoittelemaan kyky- ja taitokouluihin.
–Meidän tehtävänämme on
myös seurata pelaajien kehittymistä niin harjoitus- kuin pelitilanteissa. Pelaajista pitää tehdä
kattavat arviot ja käydä sitten
palautekeskusteluita niin pelaajan itsensä kuin valmentajan
kanssa, Hänninen kertoo.
–Haluaisin, että saisimme luoduksi seuraan vahvan me-hengen. Tällä hetkellä töitä riittää
monella saralla nostaaksemme
seuran tasoa ylöspäin. Onhan
seurassa jo aiemminkin tehty
hyvää työtä, josta osoituksena
muun muassa Oskari Kekkosen
nousu KTP:n edustusjoukkueeseen, Korkalainen jatkaa.
Kahden päätoimisen seuratoimijan lisäksi Peli-Karhuilla on
käytössä Teemu Turunen, joka
järjestää talenttiakatemiaa kyvykkäimmille pelaajille.

Sami Hänninen ja Marko Korkalainen hoitavat Peli-Karhuissa päätoimisesti pelaajakehitystä.

Sami tarttui puheenjohtajan nuijaan
teita mahtuisi matkan varrelle.

Peli-Karhujen jalkapallojaosto sai vuoden
alusta uuden puheenjohtaja, kun Sami Valkonen peri tehtävän
Ari ”Aku” Laitiselta.
Uusi puheenjohtaja
näkee seuran jalkapallotoiminnan tulevaisuuden valoisana.

–Haasteita on ollut ja varmasti
tulee olemaankin, kuten kaikilla
urheiluseuroilla. Kaipaamme
toimintaamme lisää harrastajia
ja muita toimijoita. Ehkäpä tänä
päivänä pelätään sitoutua, mutta vapaaehtoistyö on edellytys
sille, että pystymme pitämään
seuramaksut mahdollisimman
pieninä. Vaatimukset ovat koko
ajan vain kasvaneet, vaikka vanhemmat eivät samaan aikaan
ole valmiita maksamaan siitä,
Valkonen sanoo.

Sami Valkonen on Peli-Kar-

hujen jalkapallojaoston uusi puheenjohtaja. Valkonen kertoo
päätyneensä tehtävään edeltävän puheenjohtajan vahvan
suosituksen seurauksena. Valkonen on toiminut jo usean
vuoden ajan PeKassa valmennustehtävissä.

Valkonen haluaa, että Peli-Karhuissa kaikilla halukkailla olisi
mahdollisuus päästä harrastamaan jalkapalloa. Kilpaurheilun
rinnalla pitää toimia laadukas
harrastetoiminta.
–Eihän lapsesta voida sanoa,
kenestä tulee jalkapalloilija ja
kenestä ei. Pelaajat kehittyvät
eri aikaan ja innostus kilpapuolelle voi syntyä hieman myöhemminkin. On myös muistettava, että urheiluseurassa mukana oleminen kasvattaa muitakin taitoja, kuten toisen ihmisen huomioonottamista ja muita sosiaalisia kykyjä, Valkonen
sanoo.

–Oma jalkapallotaustani pelaajana rajoittuu vain puulaakiotteluihin. Aluksi olin valmentajana
oman pojan joukkueessa Rauhalassa, kunnes siirryin hänen
mukaansa PeKaan. Nyt on menossa jo seitsemäs vuosi seurassa ja tällä hetkellä valmennan 10-11-syntyneiden lisäksi
erityisryhmää, Valkonen kertoo.
Valkonen näkee seuran jalkapallotoiminnan tulevaisuuden
vähintäänkin valoisana, mutta
se ei poissulje sitä, etteikö haas-

Sami Valkonen otti tänä vuonna vastaan Peli-Karhujen jalkapallojaoston puheenjohtajan tehtävät.

Peli-Karhut 1/2016
Ilmoitusmyynti: Harri Frost
Tekstit: Kimmo Muttilainen

Valkonen peri puheenjohtajan
nuijan Ari ”Aku” Laitiselta, joka
tunnetaan pitkäaikaisena seuraaktiivina. Valkonen ei halua ottaa paineita luottamustehtävästään.
–Haluan tehdä päätöksiä demokraattisessa hengessä. Diktaattorina toiminen ei ole minun juttuni, eikä niin saada aikaiseksi mitään hyvää. Haluan
korostaa hyvää ryhmähenkeä,
mutta aina ei voi kuitenkaan
kaikkia miellyttää. Yhteiseksi
parhaaksi tässä kuitenkin asioita
tehdään, Valkonen toteaa.
Valkonen uskoo yhteistyön olevan kaiken hyvän ja kestävän alku.
–Yhteistyö KTP:n kanssa on lähtenyt hyvin liikkeelle ja haluan
että sitä pystytään tiivistämään
entisestään. Yhteistyötä muidenkin lajien kesken pitäisi pystyä parantamaan. Esimerkiksi
jalkapalloilijoilla on varmasti
paljon oppimista juoksemisesta. Jalkapalloilijat voisivat esimerkiksi mennä osallistumaan
yleisurheilijoiden juoksukilpailuihin, Valkonen maalailee.

Kuvat: Mikko Neuvonen
Milla Fontell
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Kotkan Energian Kaukolämpö
Investoimme jatkuvasti entistä
parempaan asiakassuhteeseen,
uusiutuvaan energiantuotantoon ja
alan parhaaseen palveluun.
Tarjoamme kaukolämpöä
entistä edullisempaan hintaan,
ympäristöystävällisesti yli 50 prosentin osuudella
uusiutuvia energiamuotoja.

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

www.kotkanenergia.fi

Kotkaan on nyt avattu aito intialainen ravintola
Buffetlounas 9,80€ klo 10.30-15.00
Muulloin à la carte.
Aukioloajat:
Ma-To: 10.30-22.00
Pe: 10.30-23.00
La: 12.00-23.00
Su: 12.00-21.00
Meiltä saa myös pitopalvelua
STÄ
TYKKÄÄ MKIEISS
A!
O
O
FACEB
aina 300 hengelle asti.
Kapteeninkatu 16, 48100 Kotka

PALVELEVA KONEPAJA
-Karusellisorvaus
-Sorvaus
-Jyrsintä
-Hitsaus- ja levytyöt
-Kokoonpano, viimeistely,
koeajot ja testaus
-Varaosapalvelu ja varastointi

www.powertech-group.fi
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Keveri tarttui ruoriin
Peli-Karhujen edustusjoukkueen päävalmentajana
toimii alkavalla kaudella Tommi Keveri, joka palaa
muutaman vuoden tauon jälkeen valmentamaan
aikuisjoukkuetta. Keveri odottaa näkevänsä kentällä aktiivisen ja aggressiivisen joukkueen.

Tommi Keveri otti valmen-

nusvastuun Peli-Karhujen
edustusjoukkueesta. Keveri kokee siirtymisen edustusjoukkueeseen olleen luonnollinen jatkumo viime vuodelle.
–Olin jo viime kaudella satun-

naisesti edustusjoukkueen
mukana auttamassa Laitisen
”Akua”, kun harjoittelimme Ajunioreiden kanssa samaan aikaan. Kun A-junnuja ei täksi
kaudeksi tullut, pyydettiin minua edustuksen vetovastuuseen, Keveri kertoo.

Keveri sanoo saaneensa valmennettavakseen mukavan
sekoituksen nuoria ja muutamia kokeneempia pelaajia. Viime kaudella PeKa sijoittui viidenneksi, mutta tällä kaudella
joukkue haluaa kivuta entistä
korkeammille sijoille.

ti paljon ja siten menestys on
todella pienistä asioista kiinni,
Keveri uskoo.

–Emme ole vielä lyöneet tavoitetta lukkoon, mutta ehdottomasti haluamme yltää sijoille
1–3. Uskon, että sarja on tasaisempi kuin vuosiin, sillä aiempien vuosien suosikit Sudet ja
PEPO pelaavat jo Kakkosessa.
Ristiinpelaamista tulee varmas-

–Haluamme olla aktiivisia ja
aggressiivisia ylöspäinpelaamisessa. Koen, että pelaajatyyppimme sopivat ajatukseeni pelitavasta. Ennen sarjakauden
alkua pelatut harjoitus- ja cupin
ottelut osoittivat, että joukkueesta löytyy nopeita jalkoja,

Keverin valmennuksen alaisuudessa joukkue pyrkii olemaan aloitteellinen pallonhallintajoukkue.

Keveri sanoo.

vitaan johtajatyyppejä, Keveri
sanoo.

Valmentajatyyppejä on varmasti yhtä monta kuin valmentajia. Keveri uskoo, että parhaaseen lopputulokseen päästään
aidolla vuorovaikutuksella.
–Pelaajat saavat antaa palautetta valmentajalle ja joukkueen kokeneeseen kaartiin kuuluvat Erkka Länsimies ja Juho
Nykänen pitävät taatusti harjoituksissa vaatimustason korkealla. Valmentajakaan ei voi
puuttua jokaiseen yksityiskohtaan ja silloin joukkueessa tar-

Kysyttäessä uudelta päävalmentajalta saatesanoja, joilla
hän houkuttelisi yleisöä Karhulan keskuskentälle katsomaan
Peli-Karhujen edesottamuksia,
korostaa hän aggressiivista ja
aktiivista pelitapaa.
–Uskon, että pelitapamme on
viihdyttävä ja yleisön mieleen.
Se on ainakin ennen purrut
kotkalaisiin, Keveri vinkkaa.

Tommi Keveri valmentaa alkavalla kaudella Peli-Karhujen
edustusmiehistöä.

Peli-Karhujen ottelut
Kolmosessa 2016

Päivämäärä   	
La 07.05.16
La 14.05.16
La 21.05.16
La 28.05.16
To 02.06.16
Pe 10.06.16
Ke 15.06.16
Ke 29.06.16
Ke 06.07.16
Ke 27.07.16
La 06.08.16
Pe 12.08.16
La 20.08.16
Pe 26.08.16
La 03.09.16
Pe 09.09.16
La 17.09.16
La 24.09.16

Klo      	
15.00
15.00
15.00
15.00
18.30
19.00
18.30
19.00
19.00
19.00
15.00
19.00
15.00
19.00
16.00
16.00
16.00
14.00

Koti
PeKa
SavU
Edustus IPS
PeKa
Purha
PeKa
HaPK
PeKa
FC Peltirumpu
Kultsu FC/2
PeKa
PeKa
MiPK
PeKa
Edustus STPS
PeKa
Lappee JK
PeKa

Vieras
Kultsu FC/2
PeKa
PeKa
Edustus STPS
PeKa
MiPK
PeKa
Lappee JK
PeKa
PeKa
SavU
Purha
PeKa
Edustus IPS
PeKa
HaPK
PeKa
FC Peltirumpu
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VUOKRATTAVANA
• Pomppulinnat • Pomppuradat
• Vesijetit

TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT
hieronta
fysioterapia
lymfaterapia
kosmetologipalvelut

Pomppulinnat alkaen 100€ päivä!
Käy katsomassa: www.eaglefun.fi

www.eaglefun.fi
P. 044 - 7378 116

Hyvinvointi- ja
liikuntakeskus Mewell
www.mewell.fi
Karjalantie 10-12
48600 KOTKA
puh. 0440 999642

VAU VAU I N TIA
P E R H E U I N TIA
MINIUINTIA
3 KK–12- VUOTIAILLE

Kotka & Hamina
torstaisin ja lauantaisin

Koulutetut ohjaajat
Turvallinen toiminta
Joustava korvausvuorojärjestelmä

Ota yhteyttä!
puh. 045 167 5255
info@erimover.com
www.erimover.com
#erimover
#360degreeaction

25,80/l)

Kotka: Jumalniementie 5, p. (05) 420 5050, palvelemme: ark. 9–18, la 9–15

PRISMAN KAUTTA KENTÄLLE

Nike Pitch

Nike Mercurial Vort FG Jr

Nike Magista
Ola FG M

RS Pro

koot: 3–5

nurmelle ja hiekalle

nurmelle ja hiekalle

viisi väriä, koot: 28–45

Jalkapallo

1995

Jalkapallokenkä

4995

Jalkapallosukka

Jalkapallokenkä

4995

595

EDULLISESTI
Adidas Ace
15.4 FXG

Jalkapallokenkä
juniorikenkä

Adidas Ace
15.4 FXG M.

Jalkapallokenkä

2995 3995
Uudistunut

Select 22 Flexi Grip-

Maalivahdin käsine

Harjoituskartio

1995

099

kaikki koot jr/sr

AVOINNA:
MA–LA 8–21
SU 11–20

23 cm

KOTKA HAKAMÄENTIE 1
puh. 010 7635200
(0,0835/puhelu + 0,1209/min)
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VENÄJÄN VIISUMIT
Kymen Viisumit

Muutot & Kuljetukset

Curion

• puh. 045 139 1815 • puh. 040 521 0375
email: posti@curion.fi

• muuttomiehet • muuttolaatikot• loppusiivoukset

Pikana 2 viikossa,
myös postitse!

Viisumin kuva kaupan päälle.

VUODEN
VIISUMI
alk.

135€

2 VUOTTA
VIISUMI

200€

puh. 044 988 3320
kymenviisumit@gmail.com
Palvelemme: ma-pe 9.00-17.00
Kirkkokatu 2, Kotkan Klubi
48100 KOTKA

www.easyfit.fi/kotka

HYVÄTUULI

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

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

Kotka, Karhula ja Hamina

www.ajo-opistoturunen.fi
UUTISET
JOUKKUEET
TAPAHTUMAT
FACEBOOK

T E E M U T U R U N E N

futis.pelikarhut.fi

Pallo
a
s
s
u
l
hal

JÄÄKIEKKOA PIETARISSA
KHL-JOKERIT
158€
2 pv matkat, sis. otteluliput, majoitus, junamatkat
VUOSIVIISUMI Venäjälle alk 125.Nopeat toimitukset! Valokuvat vain 15.-/6 kpl
JALKAPALLOA EUROOPASSA
4 pv matkat,
sis otteluliput, lennot, majoitus
540€

ROYAL CARIBBEAN
Välimeren risteily 2-9.10.
2300€
sis: lennot, risteilyn, täysihoidon, satamakuljetukset
LEGOLAND
6 pv paketti koko perheelle
855€/perhe
sis: 4 matkustajaa ja h-auto reitillä Helsinki/TurkuTukholma, lauttaliput, 3 yön majoitus, Legoland liput
SATUMAINEN SEIKKAILU
Pariisin Disneyland
alk. 775€
4 pv., sis: lennot, majoitus, huvipuistoliput

ROUTE 66 – Chicago-Los Angeles
Joko olisi aika toteuttaa unelmasi?
FORMULA 1
2490€
18 pv kierros
Varaa meiltä liput ja matkat jännittäviin F1 kisoihin! sis: Jeep Cherokeen, lennot Helsingistä, majoitus
Itävalta 4 pv, sis: lennot, majoitus
453€
KAUKOKAIPUUSEEN MAURITIUS
MOTO GP
Pala paratiisia – Intian valtameren syleilyssä!
Matkat ja liput kaikkiin osakilpailuihin kauttamme. 8 pv matka, sis: lennot, vastaanotto ja kuljetukset
kohteessa, majoitukset aamiaisin
Pyydä tarjouksemme!
1760€
Palvelemme ma-pe 9-17. Kaikki hinnat alk. Palvelumaksu 15€/varaus

Puh. 05-211 1600

Tsemppiä kauteen
tv.

Karhulan

SNAGARI

Avoinna arkisin 10.30ປ, vkl 15ປ
Karhulan tori

www.kymenmatkat.fi

Myynti
myös
Karhulan
torilla
ke ja la

Leivonnaiset
arkeen
ja juhlaan

Jos makean nälkä yllättää, tule leipomolta hakemaan,
monenlaista makeaa.
Tervetuloa leipomon myymäläämme
Vanha Sutelantie 47, p. 05-260 1040
Avoinna ma-pe 6-17, la 6-12
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Ammattilainen.
Vastuullinen.
Aktiivinen.
Merituulentie 1, Kotka • Avoinna 24 h

Mitä jos vain
lähtisit?
Aika ottaa pieni irtautuminen arjesta joko yksin,
kaksin tai koko perheen kera? Meiltä löytyy laaja
kattaus matkoja joka lähtöön!
Lue lisää kohteistamme matkapojat.fi ja
lähde matkaamme keräämään uusia
muistoja!

www.kotkamills.com

TIUKASTI
KIINNI
RANNIKON
URHEILUSSA!

KOTKA, Keskuskatu 10 Kauppakeskus Pasaati 2.krs• ma-to 9–17, pe 9–16
Myyntipalvelu: 010 2323 200 ma-ke 8-19, to-pe 8-17, su 10-14.30 • matkapojat.fi
Puhelut 8,35 snt/puh + 3,2 snt/min, matkapuhelimesta 19,2 snt/min. Palvelumaksu 0€/netistä varattaessa, muutoin 10€.

Tervetuloa




PUISTOTIE 24, PO BOX 49, 48101 KOTKA, FINLAND
TEL: +358 5 225 2500, e-mail:intermarine@dlc.fi www.intermarine.fi

Kontio apteekkiin

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

www.kontioapteekki.fi

PeKalainen

8

Erityisryhmältä ei virtaa puutu
Peli-Karhujen touhukkaalta erityisryhmältä ei virta hetkessä lopu. Niin pelaajat kuin vetäjät
nauttivat liikunnan
riemusta.

P eli-Karhujen erityisryhmä

harjoittelee kesäisin jalkapalloa
kerran viikossa. Talvikaudella
kerran viikossa olevat harjoitukset järjestetään sisätiloissa ja silloin lajikirjo on laajempi, sillä talvisin pelataan salibandyä, koripalloa ja futsalia. Mukana ryhmässä on pitkälti toistakymmentä innokasta.
–Jalkapallossa kaikkein parasta
on turnaukset ja vaikeinta pukkaaminen, neljä vuotta PeKassa
pelannut Niko Hämäläinen
kertoo.
–Jalkapallossa on kivointa se,
että saa syötellä kavereille ja
puolustaminen on kaikkein vaikeinta, vuoden Nikoa vähemmän PeKaa edustanut Eeki Siimes jatkaa.
Intohimoisesti jalkapalloon suhtautuva kaksikko kertoo oppineensa jalkapallosta paljonkin
asioita, mutta yksi on ylitse muiden.
–Olen saanut kavereita lisää,

Hämäläinen sanoo.
–Ja olen oppinut tuntemaan
valmentajan, Siimes jatkaa.
Erityisryhmän valmennuksesta

vastaa Sami Valkonen, joka
pitää tehtävää mielekkäänä,
mutta myös haasteellisena.
–Haasteita riittää. Esimerkiksi
pelaajien väliset tasoerot ovat

Kauppakadun
Kukkapuoti
Avoinna
ark. 10-17
la, su 9-14
Kauppakatu 2, Kotka
P. (05) 212 822

Kukat meiltä
arkeen
ja juhlaan

valtavia ja sitten haasteita riittää
myös siinä, miten saada sulkeutuneimmatkin harrastajat
innostumaan liikunnan riemusta, Valkonen kertoo.

Erityisryhmässä harrastetaan useita eri lajeja ennenkuin
kesän koittaessa päästään pelkästään jalkapallon pariin.
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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 0500-553501
markopaldan@kymp.net
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”Jalkapallon pitää olla kivaa”
Peli-Karhujen kasvatti Oskari Kekkonen solmi kolmevuotisen sopimuksen
KTP:n kanssa. Hänen tavoitteenaan on kehittyä pelaajana ja saada vastuuta
ylemmillä sarjatasoilla.

O

skari Kekkonen, 17, oli
seitsenvuotias, kun hän innostui koulukavereidensa kanssa
jalkapallosta. Ennen Peli-Karhuihin siirtymistään Kekkonen
pelasi Kotkan Nappuloiden
korttelijoukkue Metsolan Jehuissa, josta kipinä lajiin sai alkunsa.
–Kaipa se pallon potkiminen ja
ihan peruspelaaminen vetivät
puoleensa. Hieman PeKaan siirymisen jälkeen aloin panostamaan lajiin enemmän. En usko,
että suhtautumiseni jalkapalloa
kohtaan olisi varsinaisesti muuttunut, mutta sitä vain harjoitteli
enemmän kuin aiemmin, Kekkonen kertoo.
Kekkonen otti askeleen eteenpäin siirtyessään PeKasta
KTP:hen kuluvaksi kaudeksi.
Keskikentällä viihtyvä pallotaituri allekirjoitti kotkalaisseuran
kanssa kolmevuotisen sopimuksen. Kekkonen kertoo etenevänsä kuitenkin maltilla, eikä
tavoittele pilvilinnoja.
–Viimeistään toisena sopimusvuotena pitäisi päästä pelaa-

vaan kokoonpanoon ja viimeisenä vuonna olla vastuullisessa
roolissa, mutta ei tässä parane
kiirehtiä, Kekkonen toteaa.
Kekkonen kokee vahvuuksikseen syöttöpelin, peliälyn, taidon sekä tekniikan, ja eniten
parannettavaa löytyy vielä fysiikasta ja tehokkuudesta.
–Haluaisin olla tehokas ennen
kaikkea maalipaikoissa sekä
avainsyöttöjen antamisessa. Toki kaikkia pelaamisen osatekijöitä pystyy aina parantamaan,
Kekkonen sanoo.

Kun Kekkoselta kysyy vinkkejä,
miten tämän päivän nuoret voisivat edesauttaa tavoitteidensa
täyttymistä, antaa hän viisaan
ohjenuoran.
–Jokaisen pitää muistaa tehdä
myös omalla ajalla pallon kanssa töitä. Jalkapallon pitää olla kivaa. Ei siitä muuten mitään tule,
jos joutuu aina lähtemään harjoituksiin hampaat irvessä, Kekkonen muistuttaa.

Omista lähivuosisen tulevaisuuden suunnitelmistaan ja kolmevuotisen sopimuksen jälkeisestä ajasta Kekkonen on varsin
vaitonainen, sillä hän haluaa
keskittyä nauttimaan tästä hetkestä.
–Eihän sitä voi tietää, missä silloin pelaan. Mikään ei estä Kotkassa jatkamista, jos KTP pelaa
silloin liigassa. Liigasta on sitten
paremmat mahdollisuudet
päästä uralla eteenpäin, Kekkonen tuumaa.

Oskari Kekkonen pelaa tällä
kaudella ensimmäistä
sopimuskauttaan PeKan
yhteistyöseuran KTP:n
riveissä.

Kuntoutuksen jälkeen entistä ehompana
Juuso Laitisen viime kausi Viron pääsarjassa
päättyi vakavaan loukkaantumiseen. Nyt pitkän
ja raskaan kuntoutusjakson jälkeen hän aikoo
palata tositoimiin entistä ehompana.

Juuso Laitinen haki viime

kaudella uusia tuulia uralleen
pelatessaan Viron pääsarjan
kärkijoukkueisiin lukeutuvassa
FC Levadiassa. Mestaruus jäi
saavuttamatta ja Laitisen kausi
loppui kolme kierrosta ennen

sarjan päättymistä. Polven eturistiside pamahti poikki ja edessä oli pitkä ja raskas kuntouttamisjakso.
–Ei loukkaantuminen ollut kuitenkaan iso järkytys, sillä muis-

tissa oli edellinen polvivammani ja siitä kuntoutuminen pelikuntoon. Totta kai se oli pettymys, sillä olin pelannut hyvän
kauden enkä päässyt jatkamaan lentoani. Tavallaan tähän
kauteen on pitänyt lähteä tyhjältä pöydältä, Laitinen huokaa.
Tallinnalaisseura Levadia sijoittui 10 joukkueen ja 36 pelikierroksen Meistriliigassa lopulta
toiseksi jääden mestruuden
voittaneesta FC Florasta kahdeksan pisteen päähän. Laitinen pitää Viron vuottaan erinomaisena.
–Vuosi oli kauttaaltaan tosi hyvä kokemus ja samalla siinä oppi uusia asioita jalkapallosta.
Harjoitukset ovat aika lailla samanlaisia kuin Suomessa ja ihmisten mentaliteettikin on lähellä suomalaista. Englannin
kielellä tuli hoidettua kaikki asiat, Laitinen kertoo.
Kuntoutuminen polvivammasta käynnistyi välittömästi. Laitinen on jo pitkään tehnyt yhteistyötä naprapaatti Petteri Kosken kanssa, joten tälläkin kertaa
kuntoutus on suoritettu tutun
naprapaatin ohjeiden mukaan.
–Petteri laati minulle harjoitus-

ohjelman, mutta pääsen itsekin
siihen vaikuttamaan todella
paljon. Aluksi oli vesijuoksua,
josta siirryimme tasapaino- ja
voimaharjoitteluun. Petteri antaa raamit harjoitteluun, mutta
pääsääntöisesti käyn omatoimisesti harjoittelemassa, Laitinen kertoo.
Loukkaantumiset ovat valitettava osa urheilussa. Laitinen osaa
kuitenkin löytää myös jotain
hyvääkin siitä, että on saanut
laittaa itseään jälleen pelikuntoon.
–Ainakin kuntoutukset ovat
opettaneet minulle kärsivällisyyttä. Näiden asioiden kanssa
ei kannata missään nimessä
hätäillä. Toivottavasti kärsivällisyys tarttuu myös peliotteisiini,
Laitinen hymähtää.
Tänä vuonna 26 vuotta täyttävä Laitinen uskoo olevansa
kuntoutuksen jälkeen entistäkin ehommassa kunnossa.
–Pelivuosia on vielä paljon jäljellä, sillä vasta nyt alan olemaan peliurani parhaassa iässä. Tämän jälkeen nälkää riittää
pelaamiseen ja toivottavasti
mitään takapakkia ei pääse tulemaan, Laitinen tuumaa.

Juuso Laitinen kuntouttaa itseään entistä parempaan
pelikuntoon polvivamman jäljiltä.
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Peli-Karhuissa annetaan harrastaa
Kilpaurheilun rinnalla
Peli-Karhuissa tarjotaan mahdollisuus lajin harrastamiseen ilman tavoitteellisuutta.
Peli-Karhujen A2-joukkueen päävalmentaja
Kaj Sundholm ja joukkueenjohtaja Marja
Toikkanen palkittiin alkuvuonna niin kutsun
drop out -ilmiön pienentämisestä.

On olemassa lapsia ja nuoria,

jotka eivät välttämättä halua
harrastaa jalkapalloa kilpaurheilumielessä, mutta haluvat silti
pelata sitä. Siihenkin löytyy PeliKarhuista vaihtoehtoja. Vanhimmasta ikäluokasta eli A-junioreista löytyy harrastejoukkue,
jossa on mahdollista harrastaa
lajia parisen kertaa viikossa.
–Itse asiassa vierastan hieman
sanaa harraste, koska se antaisi
sellaisen kuvan, että vain tehdään asioita sinnepäin. Jokainen, joka haluaa olla jalkapallon
parissa ei tietenkään halua tahallaan hävitä, A2-joukkueen
päävalmentaja Kaj Sundholm
sanoo.

–Erohan tulee siinä, että tässä
joukkueessa harjoitusmäärät
ovat siinä kahdessa viikkoa kohden, kun kilpajoukkueessa
määrät voivat nousta viidestä
ylöspäin, joukkueenjohtaja
Marja Toikkanen jatkaa.

asumaan yksin. Nuorella riittää
taatusti monenlaisia rahareikiä,
joten siksi on tärkeää että harrastamisesta aiheutuvat kustannukset pystytään pitämään
mahdollisimman pieninä,
Sundholm täsmentää.

A2-joukkueessa pelaa tällä hetkellä parisenkymmentä poikaa
ja alkavalla kaudella joukkue
osallistuu Kaakkois-Suomen piirin Kutoseen.

Sundholm ja Toikkanen palkittiin tämän vuoden alussa Kymenlaakson liikunnan järjestämässä urheilugaalassa Jokeripalkinnolla.

–Joukkueeseen olisi halunnut
tulla pelaajia a-juniori-iän yläpuolelta, mutta olemme halunneet pitää tämän nimenomaan
nuorten joukkueena, vaikka
miesten sarjaan osallistummekin, Sundholm toteaa.

–Lahjoitimme Jokeri-palkintona
saadun 500 euroa siihen tarkoitukseen, ettei kenenkään tarvitsisi lopettaa harrastamista taloudellisista syistä. Eihän se mikään iso summa sinänsä ole,
mutta menee varmasti hyvään
tarkoitukseen, Toikkanen sanoo.

A-juniori-ikäisten joukkueessa
riittää monia haasteita. Nuori
voi olla jo kotoa pois muuttanut,
eikä harrastamiseen ole varaa.
Näin ollen seuramaksujen pitäisi pysyä mahdollisimman maltillisina, jotta harrastajia pysyisi
lajin parissa mahdollisimman
pitkään. Näin ollen niin sanottu
drop out -ilmiö eli harrastamisen lopettaminen kesken kaiken pysyy minimissä.

Molemmat nauttivat vapaaehtoistyöstään Peli-Karhuissa.
–Mukavaa porukkaa on kiva olla vetämässä. Tämä on hyvää
vastapainoa työlle, Sundholm
tuumaa.

–18-vuotiaana monien nuorten
elämässä moni asia muuttuu
nopeasti. Osa joutuu muuttamaan opintojen perässä toiselle paikkakunnalle, osa muuttaa

Kaj Sundholm valmentaa Peli-Karhujen A2-joukkuetta, jossa on mukana parisenkymmentä
poikaa.

Faktaboxi:

Mikä Jokeri-palkinto?
Veikkaus, Valo ja KymLi haluavat yhteistyössä lisätä kiittämisen ja kannustamisen kulttuuria liikunnan ja urheilun toimialalla.
Maakunnallinen Jokeri-palkinto 500 euroa
jaetaan taustavoimalle, tekijälle tai kumppanille, joka arjen sankaritekoja tekemällä
on ansainnut urheiluväen respectin. Positiivinen asenne tekemiseen, luotettavuus
sekä arkiset sankariteot ovat olleet kriteereinä. Palkinnon saajat ovat saaneet päät-

tää mihin hyväntekeväisyyskohteeseen
palkinnon luovuttavat.
Palkinnon saivat Kaj Sundholm ja Marja
Toikkanen. He ovat saaneet Peli-Karhujen
seuran
harrasteliikunnalle erittäin suurta imua ja
vähentäneet minimiin paljon puhutun
drop outin. He lahjoittavat saamansa tuen
vähävaraisten lasten liikuntamahdollisuuksiin seurassa.

Pelisilmää tarvitaan myös liikenteessä
Mitä yhteistä on jalkapallolla ja liikenteessä ajamisella?
Äkkiä ajateltuna ei mitään, mutta kun tarkemmin asiaa pohtii niin
paljonkin.
Tässä muutamia yhtäläisyyksiä.

Peli- ja liikennesääntöjä on noudatettava. Jos ei noudata niin rangaistushan siitä seuraa. Kantapään
kautta oppi saattaa mennä perille,
mutta se voi käydä kalliiksi itselle ja
joukkueelle haitaksi.

Liikenteessä pitää ottaa muut huomioon, olla sosiaalinen eikä liian itsekäs.
Samoja taitoja tarvitaan myös pelikentällä. Yhteispelillä pääsee hyvään lopputulokseen. Yksin sooloilu ei pääty hyvin. Joukkueen eteen
pitää pelata.
Näin päästään parhaaseen lopputulokseen.

Mielikuvaharjoittelu, mielessä ajatteleminen on tärkeää sekä liikenteessä että kentällä. Etukäteen
harjoiteltuja ja opituttuja kuvioita
on paljon helpompi totetuttaa tosi
tilanteissa. Menestyksekästä pelikautta kaikille!

Lounasravintola Vesivalli
Kotkan talousalueella

Lämmin lounas kotiin ja
töihin toimitettuna
Ateriahinnat
5-7 kertaa viikossa
3-4 kertaa viikossa
1-2 kertaa viikossa

7,50€
8,00€
8,50€

Vesivallintie 11, Karhula (entinen Teboil)
puh. 05 229 6000
lounasravintola.vesivalli@gmail.com

6XWHODQ3ULVPD
+DNDPlHQWLH
²
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”Pallollista taitoa pitää parantaa”
Luoma kertoo.

Peli-Karhujen B-junioreissa pelaava
16-vuotias Samuli
Luoma haluaa kehittyä rauhassa jalkapalloilijaksi. Haminalainen Luoma edustaa
PeKaa nyt kolmatta
kauttaan.

S

amuli Luoma naurahtaa
muistellessaan ensimmäisiä
kertojaan jalkapallon parissa.
Kaksi vuotta vanhemman isoveljen esimerkkiä noudattaen
Luoma innostui jalkapallosta jo
nelivuotiaana.
–Olin kuulemma karannut jalkapallokentän puolelle, kun isoveljelläni oli harjoitukset käynnissä. En muista, mikä minut
sinne veti, mutta kivaa se tuntui
olevan jo silloin. Nykyään joukkueen tekemiset ja omat saavutukset toimivat motivaationa,

Suurimmaksi saavutuksekseen
Luoma laskee Saimaa-turnauksen voiton muutaman vuoden
takaa.
–Voitto maistui erityisen hyvältä, koska olimme kahtena aiempana vuonna jääneet toiseksi.
Henkilökohtaisista saavutuksista tärkein lienee piirijoukkueen
leirille pääsy yhtenä vuonna,
Luoma sanoo.

–En ole miettinyt lainkaan
edustusjoukkuetta, sillä tavoitteita riittää tarpeeksi omanikäisten joukkueen mukana, Luoma
sanoo.
Luoma kertoo harjoittelevansa
joukkueen kanssa kuudesti viikossa ja käy harjoittelemassa
vielä pari kertaa viikossa omalla
ajallaan. Hän on jo ennättänyt
miettiä alkaneen kauden tavoitteita.

Luoma liittyi Peli-Karhuihin kaksi vuotta sitten. Haminan PalloKissojen lisäksi hän on edustanut KTP:tä, jossa hän viihtyi vain
vuoden verran.

–Pallollista taitoa pitää parantaa, jotta pallo pysyisi paremmin hallussa. Toki pitää pystyä
antamaan keskikentältä hyviä
syöttöjä, mutta kyllä kaikista tärkein on oman joukkueen tavoitteet, Luoma aprikoi.

–Koen, että pääsen pelaamaan
PeKassa omimmalla pelipaikallani eli keskikentällä keskustassa joko pohjalla tai kymppipaikalla, Luoma toteaa.

Luoma on myös ennättänyt
miettiä pidemmän ajan tavoitteitaan.

Luoma kuuluu PeKan B-junioreiden kilpajoukkueeseen, joka
pelaa alkavalla kaudella kakkosdivsioonassa tähtäimenään
nousu ykköseen.

–Unelmani olisi päästä pelaamaan maajoukkueessa ja tietysti pitkäaikaisessa suosikkijoukkueessani Manchester Unitedissa, Luoma toteaa.
Samuli Luoma pelaa Peli-Karhujen B-junioreissa.

”Rohkeutta ja fysiikkaa
pitää kehittää”
Peli-Karhujen naisten joukkueessa pelaava
Viivi Liikkanen innostui jalkapallosta serkkunsa kautta. Nyt hän odottaa innolla uuden sarjakauden alkua.

18-vuotias Viivi Liikkanen

innostui jalkapallosta alle kouluikäisenä nähtyään kavereiden ja
serkkunsa pelaavan. Liikkanen
sanoo, ettei hän ole asettanut
isompia tavoitteita, vaan nauttii
päivittäisistä hetkistä joukkueen
kanssa.
–Parasta jalkapallossa on onnistumiset ja joukkueen yhteiset
jutut, kuten turnaukset, Liikkanen toteaa.
–En ole asettanut mitään konkreettisia tavoitteita itselleni,
mutta haluan kehittyä pelaajana ja päästä eteenpäin mahdollisimman pitkälle, hän jatkaa.
Liikkanen harjoittelee PeKan
naisten joukkueen mukana kolmesta neljään kertaa viikossa
otteluiden päälle.
–Käyn vielä kolme kertaa viikossa tekemässä salissa yleisharjoittelua ja ennen ja jälkeen
treenien on tarkoitus aina vähän harjoitella ylimääräistä, Liikkanen kertoo.
Liikkanen pelasi aluksi Kotkan

Nappuloiden korttelijoukkue
Otsolan Palloseurassa. Muutama ensimmäinen vuosi meni
poikien kanssa samassa joukkueessa, mutta 10-vuotiaana
hän siirtyi PeKan tyttöjoukkueeseen.

Peli-Karhujen
jalkapallopuoli
onnittelee
Titaaneita
sarjanoususta!

KIITOS PeKan
jalkapallon
tukijoille

–Menemme tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kolmosen 11
vastaan 11 -sarjaan ja vielä on
turhan aikaista puhua tavoitteista, sillä emme tiedä lainkaan
minkä tasoista peliä siellä pelataan, Liikkanen sanoo.
Jotain naisten joukkueen potentiaalista kertoo se, että ennen jalkapallokauden alkua samainen joukkue osallistui futsal-sarjaan päästen maaliskuussa pelattuun SM-lopputurnaukseen.
–Onhan tässä vielä paljon kehitettäviä asioita henkilökohtaisesti. Rohkeutta ja fysiikkaa pitää kehittää ja pelillisistä parannettavista jutuista nostaisin esille laukaustekniikan, Liikkanen
ruotii.
Viivi Liikkanen kuuluu alkavalla kaudella PeKan naisten
joukkueeseen.
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Karhulantie 32
48600 KARHULA
Puh. (05) 2104 000
Fax. (05) 2104 040

Kirkasta

päiväsi!
Tällä kupongilla pikapesustamme:

Peruspesu
Voimassa
31.10.2016 asti.
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90

Neste Huttunen
en

Suurniitynkatu 1, Karhula
Puh. (05) 210 7200
Avoinna ark. 6-21, la 7-21, su 8-21

Äkkilähtö

nälälle!
6
Tällä kupongilla ravintolastamme:
mme:

Hampurilaisateria juomalla

90

(Pekoni-, muna- tai juustoateria))
Voimassa 31.10.2016 asti.

Neste Huttunen

Suurniitynkatu 1, Karhula
Puh. (05) 210 7200
Avoinna ark. 6-21, la 7-21, su 8-21

NÄISSÄKIN
JUNIORIPELEISSÄ
MUKANA...

