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Peli-Karhut teki kovan hankinnan 
juhlavuotensa kunniaksi pestaamal-
la Teemu Turusen seuran uudeksi 
valmennuspäälliköksi. Entinen am-
mattilaisjalkapalloilija ja tätä nykyä 
pelaaja-agenttina toimiva ja oikeus-
tieteen opintojaan viimeistelevä Tu-
runen hyppää uuteen haasteeseen 
suurella mielenkiinnolla.

– Olen todella innoissani tästä työstä. 
Minua on kiinnostanut valmentaminen 
jo pidempään ja nyt pääsen toteutta-
maan itseäni, Turunen sanoo.

Turunen on huolissaan siitä, että kotka-
laisen edustusjalkapalloilun lippulaivas-
ta, Veikkausliigassa pelaavasta KTP:stä ei 
löydy juurikaan kotkalaisia. Vielä hänen 
pelivuosiensa aikana tilanne oli toinen. 
Turunen haluaakin saada tähän asiaan 
parannuksen kehittämällä entisestään 
Peli-Karhuissa tehtävää juniorityötä. 
Tuloksia ei kuitenkaan voida odottaa 
tulevan hetkessä.

– Kaikille pitää tarjota mahdollisuus 
jalkapallon harrastamiseen, tapahtui se 
sitten kilpa- tai harrastuspuolella. Kilpa-
puolella pitää olla kärsivällinen tulosten 
aikaansaamiseksi. aikaisintaan viiden 
vuoden päästä voidaan katsoa, miten 
ollaan onnistuttu, Turunen kertoo.

Teemu Turusesta 
uusi valmennuspäällikkö

Turunen sanoo pystyvänsä pa-
remmin vaikuttamaan usean 
joukkueen toimintaan ja niiden 
kehittämiseen, kun ei ota omaa 
joukkuetta valmennettavakseen.

– Motivoituneimmille harrastajille 
pitää tarjota mahdollisuus päästä 
harjoittelemaan ylimääräisiä ker-
toja, ja siksi perustammekin heitä 
varten kykyryhmän. Ei pidä kuiten-
kaan unohtaa niitä, jotka haluavat 
vain harrastaa, sillä se vähentää 
niin sanottua dropout-ilmiötä, 
mikä on yhteiskunnallisestikin 
äärimmäisen tärkeää, Turunen 
perustelee.

Turunen kiinnitettiin tehtävään-
sä toukokuun alussa. Vielä on 
turhanaikaista vetää suurempia 
linjavetoja, mutta strategiatyö 
pelaajakehittämisen suhteen on 
jo aloitettu.

– alkuvaiheessa on tärkeää tu-
tustua huolella seuraan ja kerätä 
tietoa siitä, mitä tehdään hyvin ja 
missä on vielä kehitettävää. sitten 
luodaan toimintastrategia, joka 
esitellään joukkueille. sen jälkeen 
kierrän kentillä opettamassa näitä 
harjoitteita, jotta vaatimustasoa 
pystyttäisiin nostamaan entises-
tään, Turunen sanoo.

Peliurallaan Teemu Turunen pelasi 
kolmea ottelua vaille 100 ottelua 
Veikkausliigassa edustaen FC Koo-
TeePeen lisäksi kahden kauden ai-
kana turkulaista FC interiä. lisäksi 
Turunen pelasi ammattilaisena 
Norjassa ja Ruotsissa. Merkkipaa-
luun yltämättä jääminen ei jäänyt 
pelimiestä harmittamaan.

– Eiköhän liigaottelut ole minun 
osaltani jo pelattu. Ehkä voisin 
mennä yrittämään ennätyksiä 
Peli-Karhuissa, sillä olen pelannut 
siellä aiemmin yhden ottelun ja 
tehnyt siinä yhden maalin, Turu-
nen hymyilee.
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KTP:n päävalmentaja mielissään alkaneesta yhteistyöstä: 

”Turha tässä on vedellä naruja eri suuntiin”

Peli-Karhut ja KTP ovat tehneet 
tiivistä yhteistyötä pelaajien 

kehittämiseksi. KTP:n pääval-
mentaja Sami Ristilä näkee 

yhteistyössä Peli-Karhujen 
kanssa molemminpuolei-

sia hyötyjä.

– Peli-Karhuista on käynyt 
poikia harjoituksissamme ja 
varmasti tämänkin kauden 
aikana harjoitusvahvuuteen 
saapuu pelaajia. Näin me saam-
me täydennystä 11 vastaan 11 
-harjoitteisiin ja samalla pojat 
näkevät ja kokevat sen, millaista 
harjoitteleminen liigatasolla on, 

Ristilä kertoo.

– Toinen puoli yhteistyöstä on se, 
että voimme lähettää pelaajia myös 
PeKan otteluihin, Ristilä jatkaa.

Ristilä sanoo kiertelemättä, että olisi 
kotkalaisen jalkapallon etu, jos paik-
kakunnalta löytyisi Kakkosen tason 
jalkapallojoukkue. se palvelisi paitsi 
liigajoukkuetta, myös nuoria pelaajia, 
joille siirtyminen suoraan junoreista 
liigaan on hankalaa.

– Olisi hienoa, jos PeKa pystyisi nou-
semaan Kakkoseen. se tarjoaisi taas 
uusia mahdollisuuksia pelaajien kehit-
tämiseen, jos tehdään oikeita päätöksiä, 
Ristilä sanoo.

Ristilä sanoo, että seurojen välinen 
yhteistyö tiivistyy kesän aikana, kun 
tekonurmipinnan saaneella arto Tolsa 
-areenalla pystytään panostamaan en-
tistä enemmän myös yksilökeskeiseen 
harjoitteluun.

KTP:n luotsi on vakuuttunut siitä, että 
Peli-Karhuissa tehdään laadukasta ju-
niorityötä, jotta mahdollisimman moni 
lahjakkuus pääsisi kukkimaan myös 
kolkutellessaan edustusjoukkueen ovia.

– Koko Kotkan elinvoimaisuuden kan-
nalta on tärkeää, että liigajoukkueessa 
on oman alueen kasvatteja. Koen, että 
kaikki positiivinen yhteistyö on hyväs-
tä, mutta resurssit ovat aina rajallisia. 
Olemme kuitenkin ottaneet selviä 
edistysaskeleita yksilön kehittämiseksi. 
Turha tässä on vedellä naruja eri suun-
tiin, Ristilä sanoo.

– Peli-Karhujen kanssa yhteistyö on 
päässyt vasta hyvään alkuun ja var-
masti kehittämistä löytyy koko ajan. 
se on kuitenkin ollut hyvällä mallilla ja 
haluamme ehdottomasti pitää sitä yllä, 
Ristilä jatkaa.

Kuvat: Mikko Mäkelä
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PeKa

KLV OYwww.klv.fi

Pulttikatu 1, FI-48770 KOTKA

Puh. +358 (0)5 266 562

Faksi +358 (05) 266 462

NOSTA ASUMISEN TASOA. 
VALITSE LUONNONKAASU.
Saat kotiisi tasaista lämpöä ja nautit kaasun 
monipuolisuudesta niin sisällä kuin ulkonakin:

•	 Kokkaa ammattikokkien lailla kaasuliedellä.
•	 Grillaa pihagrillillä, josta kaasu ei lopu kesken.
•	 Pidennä pihasi terassikesää kaasukäyttöisillä 

lämmittimillä.

Gasum-biokaasu on 100 % suomalaista energiaa, joka 
valmistetaan täysin uusiutuvista raaka-aineista. 

Katso lisää www.gasum.fi

PUHTAASTI LUONNONKAASULLA.
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PeKa

Valmentajat: jyri lehtinen, sami Valkonen ja Mika Holopainen  
Joukkueenjohtaja: suvi luoto  tilinhoitaja: Erika Koskela

pelaajat: alex Gunther, aurel Fusha, Eemeli Koskela, jani sahari, Kaapo lehtinen, Kimi Keto, leevi Puurula, 
sampo Pihlaja, Valtteri Holopainen, Verneri luoto, Väiski luoto ja Waltteri Prufer

PeKa 08 - 09
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PeKa

Valmentajat: Mikko Hätönen, Henri Kinnunen ja Tommi Harjula  
Joukkueenjohtaja: Markku Pihlaja 

pelaajat: Eeti Kinnunen, Verneri Kiuru, Ville Harjula, aamos Grönholm, Miska Pihlaja, Tommi Valkonen, 
Eelis Grönholm, jani Outinen, sampo Venäläinen, Olli Martama, aleksi Perälehto ja ilona salonen.

PeKa 07
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Valmentajat: juha Nieminen, ari Kamppinen ja Mari Nielsen  Joukkueenjohtaja: sari seppä-Hurtta
huoltajat: janne Hiironen, jaana sandberg, Kati Kohonen ja Piia Vilkki  tilinhoitaja: Mirva Pilli-sihvola

pelaajat: Emma Tervo, sanni Tuovinen, Niina sandberg, Elina Kamppinen, Mette Hurtta, Diar Muharremi, 
Nooa juvakka, aleksanteri skyttä, Veera Hiironen, Enni Nieminen, alisa ahola, Roni jokinen, johannes Kiri, 

Vili Nieminen, Mikael skyttä. Kuvasta puuttuu: Helmiina Hyväri, Kerttu lehtinen, joona Vilkki ja Teemu Vilkki

PeKa 06
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Ilmastointisuunnittelua ja -urakointia
www.kymair.fi

 
Ilmastointisuunnittelua ja -urakointia 

www.kymair.fi 
 

KYMEN TILITOIMISTO

KARHULA

KARHULANTIE 32 B
PUH. 210 4000
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Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

Elämäsi vakuutukseen saat myös Kuntoturvan, joka korvaa kuntotestien ja asiantuntijapalveluiden 
kuluja, kunhan terveydenhuollon ammattilainen on kyseisiä palveluita suositellut. Testaa, millainen 
olisi sopiva yhdistelmä oman elämäsi tilanteisiin – matkailusta terveydenhoitoon ja toipumiseen. 
www.op.fi/kuntotesti 

Yhdessä hyvä tulee. 
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PeKa

Vastuuvalmentaja: jarno Perälehto  Valmentaja: simo Paananen  Joukkueenjohtajat: Terttu Heinonen ja 
jukka Tamminen  huoltajat: Tiina Korjus, jouni laasonen ja Maija sipari  tilinhoitaja: Minna Heinonen

pelaajat: ibrahim abdulkadir, abdusalam abdullahi, ahti ahokainen, Belmin Bajrovic, Benjamin Bajrovic, 
Hydro Diamond, Eemil Eerola, amir Haidari, Tuomas Hartikainen, Veeti Heinonen, simo Heinonen, 

joonas Hokkanen, Eemil Holopainen, aleksi Kanervio, Otro Kettunen, akseli Koskela, aleksi Kurki, Eero Kurtti, 
Niilo Käkönen, Konsta laasonen, lauri lehto, Niklas lousa, Tuomas Paananen, Niko Perälehto, Tatu Pihlajisto, 
Riku Puhakainen, Nikita Raudalainen, Kalle Rikala, Roope sakki, Veeti salminen, semi salminen, Vili siimesaho, 

Olli Tamminen, Onni Teilas, Mika Tulla, Olli Tura ja juuso Valtanen

PeKa D-03
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PeKaPeKa

päävalmentaja: saku Halonen  Joukkueenjohtaja: susanna Hannula  

pelaajat: Besir Tara, simo Reinikkala, joona Hämäläinen, Tim Räihä, Tony Tikander, Elias luoma, Manu Yrjölä, 
Matti Oinonen, janne Hannula, uku Tikerpuu, simo Matilainen, sisu Häkälä, lauri ahola, Verneri Hakkarainen, 

Pauli Toivonen, Matias Tammekas, arber sahiti, Tatu Turkia, Kalle Hirvijärvi, jesper Pulkkinen, samu lautanen ja 
Valtteri Hietaranta. Kuvasta puuttuvat pelaajat: Daniel Karstikko, Nuutti Rantanen, Niko Pennanen ja atte Pulsa

PeKa 02
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Tutustu kattaviin palveluihimme:  

Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka 
tarjoaa kattavat talonrakennusalan konsultoinnin,  
suunnittelun ja rakennuttamisen asiantuntijapalvelut 
uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa, Venäjällä ja  
Baltian maissa.  

puh. 05-2182800
05-2182806

Toimitamme kaikki mitä
toimisto tarvitsee.

Ilman toimituskuluja Kotkan, Haminan ja Loviisan seudulle.

- tarvikkeet
- koneet
- kalusteet
- leimasimet
- kopiopaperit
- värikasetit
- painetut mainostuotteet

Avoinna arkisin 8.00-16.30Avoinna arkisin 8.00-16.30
Puutarhakatu 25, 48100 Kotka

kotkan.toimistotarvike@kymp.net

w w. o a e e i . i

w k tk n n rg a f

   Elämä on valint j . Sinä vo t käyttä  en r i a sääs äen
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Tikankatu 3, 48600 Kotka p. 3400 360

 25. vuoden kokemuksella
koulutettu hieroja

MIKA LAHTINEN

 - Osteopaattista 
mobilisoivaa hierontaa

-Hermorata-käsittelyt

- Triggeri käsittelyt

- Nikamien ja nivelten mobilisointi
 

Mahlakatu 6B, Ristinkallio
 

Puh. (05) 289185

TOIMINTAA URHEILUN HYVÄKSI

VUOKRAA PIKKUBUSSI
1+7 henkilöä
B-ajoluvalla

alk. 50€/vrk + polttoainekulut
puh. 040 5787 560

TELTTAVUOKRAUS
puh. 0400 756 575

10 x 15 metrin juhlateltta hääjuhliin tai tapahtumiin
4 x 4 metrin teltta pihajuhliin grillikatokseksi

JA KAIKKEA SILTÄ VÄLILTÄ

popinniemenponnistus@icloud.com
popinnniemenponnistus.kotisivukone.com

Löydät meidät myös facebookista

KARHULAN TORIKAHVILA
puh. 0400 756 575

Avoinna toripäivinä 6-13

Popinniemen Ponnistus ry
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Valmentajat: Esa udd ja samu Rantanen  Joukkueenjohtaja: jani-Matti Tujula  
huoltajat:  johanna Horto ja Timo Oinonen  tilinhoitaja: anna Mäkelä

pelaajat: akseli suoknuuti, Niko Tanskanen, simo aura, samuli luoma, sebastian Horto, jere Tujula, 
joona udd, Eetu Pylkkänen, arttu laitinen, leevi suutari, aaro Myöhänen, Tommi Oinonen, sergey Konttinen, 

Elvir Tara, iida lindström, Daniel Mikkola, Eppu annala, lau luang, Veli Tyni ja Eemil Takala
Kuvasta puuttuvat samuel Keppo, akseli Puustelli ja Teemu Wilen

PeKa 01- 00 Valkoinen

PeKa
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PeKa

pelaajat: Kamal abdulkadir, Kay Belikov, Roni Dufva, Miikka Fontell, Markus Fontell, Elmeri Hakkarainen, 
santeri Halme, Kalle Hartikainen, Ville Heinonen, Veeti Helisma, Henri Hostikka, simo Hyppönen, Toni jalo, 
jasperi Kekkonen, arttu Kerminen, Eero Kiiski, sergei Konttinen, jimi Korjus, Mikko Kurvinen, Rene laitala, 

Taru lappi, juho leppilampi, Viivi liikkanen, iida lindström, lau luang, Vilho luoto, Onni Multanen, 
Otto Mäkelä, Nikolas Mäki, iiro Neuvonen, aada Niskanen, joona Palm, joni Parkkari, jere Pienmunne, 

joona Piensalo, akseli saarelainen, Nikita skachkov, juuso syrjäläinen, Eveliina Taimela, anton Talsi ja Noora Weckman

PeKa 01- 00 Haaste

PeKa

Valmentajat: jussi Piensalo, Timo Heikkilä ja Mikko Neuvonen  Joukkueenjohtaja: anu Korjus  
huoltajat: suvi luoto, aki Korjus, Marko Mäki, Piia Takoja ja Ninni Pienmunne 

tilinhoitaja: satu Hartikainen
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T I L I T O I M I S T O

AURUM
Sonja Hedin, KLT
Puh. 010 421 3434
sonja.hedin@tilitoimistoaurum.fi
Vesitorninkatu  2, 48100 Kotka
www.tilitoimistoaurum.fi
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Ilmanvaihtotuotteet

Sähköasennustarvikkeet

LV-tuotteet

Teräsputkistot ja venttiilit

Terästuotteet

Valaistus

Tietoliikennetuotteet

Kylpyhuonetuotteet
Kaapelit ja linjatarvikkeet

Kylmätuotteet

Työkalut, kiinnitystarvikkeet ja suojaimet

Laakerit ja voimansiirto

Muovit, pumput ja ympäristötuotteet

Onninen on ollut mukana  
rakentamassa suomalaista 
yhteis kuntaa jo yli sadan  
vuoden ajan. Palve lumm e ja  
toimit tamamme tuotteet ovat 
usein niin luonteva osa elin
ympäristöä, ettei niitä tule 
ajatelleeksi.

Onninen auttaa asiakkaitaan 
rakentamaan nykyaikaista, 
luotettavasti toimivaa yhteis
kuntaa. Palvelemme lähellä 
asiak kaitamme toimittamalla 
tuotteita ja palvelukokonai 
suuksia muun muassa talon
rakentamiseen, infraraken
tamiseen, teollisuuteen ja  
alan jälleenmyyjille.

www.onninen.fi

Onninen lähelläsi
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Valmentajat: Petri lindberg ja jari Haaja  Joukkueenjohtaja: Eeva Niskanen  
tilinhoitaja: Merja Piiroinen

pelaajat: aleksi arpula, aleksi Heinonen, joona sorva, jarno Piiroinen, Gentian Fusha, aleksi Nieminen, 
sampsa laitinen, anton lindberg, Niko Vanhala, aapo Niskanen, leevi Toivanen, samu Rantanen, Topi Knutas, 

Mikko Oinonen, Topias Toikkanen, samuel Talka, joni Havuaho, Oskari Erkkilä ja simo aurala

PeKa B-99
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Valmentajat:  aku laitinen ja Marko Kaitasuo  Joukkueenjohtaja: Pekka suortti 
huoltajat: simo Virtanen ja jouko Kekkonen  tilinhoitaja: Marika Vanhala

kahviovastaava: Hanna Virtanen

pelaajat: Elmeri Oksanen, aapo Käki, sampo Mykkänen, Oskari Kekkonen, Timmy Doty, antti Kaitasuo, Eetu 
silvo, august Merinen, anton Eerola, aatu laitinen, Onni Heijari, Teemu Olli, sami puhakka, Elias liljasto, Olli 

suortti, joonas  Virtanen ja Kaarel usta. Kuvasta puuttuvat Po law ja Robert Tommola

PeKa B1

PeKaPeKa
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PORT OF
HAMINAKOTKA
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Palveluihimme kuuluvat 
pyörätuolikuljetukset, 1-16 hengen 

henkilökuljetukset ja paarikuljetukset.

www.nortamaa.fi
Tilaus: (05) 2184 455
invataksi.nortamaa@kymp.net

Kymen Sanomat julkaisee kuukaudessa
noin 2500 juttua.

Hinta on laskettu Kymen Sanomien yhdistelmäkesto-
tilauksen 12 kuukauden maksujakson mukaan.

Tornatorintie 3, Kotka, avoinna arkisin 9-14
P. (05) 2100 5600 (pvm/mpm) arkisin 8-16

Saat tilaajana

yhden jutun

vain reilulla sentillä!

- Paljon lisälaitteita
- Kuljettajalla tai ilman

- kuljetuspumppuja 
- 31m ja 26m puomit

Puh. 0400-254 500
sami.rautiainen@nr-urakointi.fi  / www.nr-urakointi.fi 

U k l tUU tt k l tk l t ! V k i k iVV k ik i k ik i

Olemme paikallinen betoninpumppaukseen erikoistunut perheyritys, 
toimimme kaakkois-suomen alueella lähes 30 vuoden kokemuksella.

TÄYDEN PALVELUN BETONIALAN YRITYS!
Meiltä yhdellä soitolla betoni-, pumppaus- ja betonilattiatyöt 

sekä tarvittaessä alan ammattitaitoiset työmiehet.

- Vuokraa pienkuormain (0,8-3.5t)Uutta kalustoa!

Puh. 0400 653 095

Kuljetuksiin kuin kuljetuksiin 
- tyylillä, taidolla ja turvallisesti
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Valmentaja: Kaj sundholm  Joukkueenjohtaja: Marja Toikkanen
huoltajat: Marika Vanhala ja jukka Paakkari  tilinhoitaja: leena Dromberg

pelaajat: janne Glumerus, saku annala, leevi Hurskainen, sampo Mykkänen, jere Vanhala, santeri Hatermaa, 
lauri Korhonen, Cristian Horto, anton Talka, joel Takala, Vili Horto, Teemu Toikkanen, Verneri Haaja ja 

Tuomas Kuokka. Kuvasta puuttuvat pelaajat: samu Paakkari, Miihkali Rahkola, arttu Rajatalo ja Mikko Nieminen

PeKa B3 yj

PeKa
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PeKaPeKa

Valmentajat: Petri lindberg ja jari Haaja  Joukkueenjohtaja: Eeva Niskanen  
tilinhoitaja: Merja Piiroinen

pelaajat: aleksi arpula, aleksi Heinonen, joona sorva, jarno Piiroinen, Gentian Fusha, aleksi Nieminen, 
sampsa laitinen, anton lindberg, Niko Vanhala, aapo Niskanen,  leevi Toivanen, samu Rantanen, Topi Knutas, 

Mikko Oinonen, Topias Toikkanen, samuel Talka, joni Havuaho, Oskari Erkkilä, simo aurala, samu Raivela, 
Eero Peltoniemi ja Petteri lindström

PeKa/2
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Valmentaja: Dufva Mika  Joukkueenjohtaja: Pätäri Marko

pelaajat: Bennani abderrahman, Vantola atte, salmi Pietari, salmela Roope, Pätäri Teemu, Rahikka joonas, 
lindberg anton, Vanhala Niko, Nieminen aleksi, laitinen sampsa, Karhu Otto, Hjelt joona, Ristolainen juho, 

Raivela samu, Pöntinen Pasi, Vihavainen jere, Tuure Miko, lindström Petteri, siira Tomi, Naoum achraf, 
Hytti joona, luumi joonas, Montonen aku, Koskinen joni, Hamdache jamal ja Kalatsev Henri

PeKa/KyPa 

PeKa
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www.rsnellman.com

Vanha Sutelantie 47
48400, Kotka

Puhelin: 05 260 1040

Mahlamäentie 1, 48300 Kotka   Puh. 05 228 5015

Kukkasidontaa 
elämän eri tilanteisiin

Arkisin 10-18, la ja su 9-16

Karhulan Liikkeenharjoittajat ry

perustettu 24.10.1947

www.autosahkoparkkinen.fi

Tuulilasit    Asennukset

PeKa
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PeKa

Valmentajat: ari laitinen  Joukkueenjohtajat: Harri Kallström ja Miika Molander
huoltaja: seppo Kähärä

pelaajat: Markus Kangas, jani liski, Po law (b-jun), juho Raivela, Miro sundholm, Miika Molander, 
aaro alila, Riku Pikkarainen, simo luoma, samu Tura, Mikko Ryhänen, Gentian Fusha, Markus jääskeläinen, 

Oskari Kekkonen (b-jun), juho Nykänen, atte Kallström, antti Kaitasuo (b-jun), Elmeri Oksanen (b-jun), 
aaro säämänen, Reko Marttila, Mike lanki, aydin Celik, Ferdi Balkiran ja Olli suortti (b-jun)

Edustus
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PeKa



30

Peli-Karhujen kasvatti Juuso Lai-
tisesta tuli tänä vuonna seurahis-
torian ensimmäinen ulkomaille 
siirtynyt pelaaja. laitinen solmi pe-
laajasopimuksen Viron suurimman 
jalkapalloseura FC levadian kanssa. 
Hän kertoo viihtyneensä uudessa 
ympäristössä erinomaisesti.

– joka päivä tähän elämänmenoon 
tottuu enemmän ja enemmän. Olen 
saanut ottaa rauhallisesti ja keskittyä 
vain harjoittelemiseen ja pelaamiseen. 
Harjoittelemme vähintään kerran 

juuso nauttii täysin rinnoin ajastaan Virossa

päivässä, joskus kahdesti. jos on ollut 
vapaa ilta harjoitteluista, olen käynyt 
sitten vetämässä omatoimiset harjoi-
tukset, laitinen kertoo.

Hallitsevan mestarin levadian riveihin 
siirtyminen toi mukanaan ison määrän 
haasteita, sillä seurassa on totuttu voit-
tamiseen. ainoa hyväksyttävä asia on 
se, että seura voittaa tälläkin kaudella 
Viron mestaruuden.

– se näkyy jo harjoituksissa, että täällä 
on totuttu voittamaan. Ei suomessa-
kaan kukaan tykkää hävitä, mutta täällä 
se näkyy heti harjoitusten ilmapiirissä, 
jos ollaan pelattu tasan tai hävitty. Täällä 
valmistaudutaan otteluun menemällä 

hotelliin pelipäivää edeltävänä päivä-
nä ja sitä kautta joukkuehenki peliin 
saadaan entistä paremmaksi, laitinen 
sanoo.

Viron pääsarjassa tallinnalaisen le-
vadian lisäksi suurseuroihin kuuluvat 
Nömme Kalju ja FC Flora. levadia on 
voittanut kaksi edellistä mestaruutta ja 
nyt tavoitteena on kolmas peräkkäinen.

– Kausi on ollut pettymys, jos emme 
saavuta mestaruutta. se on meille tehty 
selväksi. sen mukaan myös elämme 
joka päivä, että jokaisessa ottelussa 
olemme valmiita taistelemaan vain 
voitosta, laitinen toteaa.

Virossa jalkapallo-otteluissa ei käy niin 
paljoa yleisöä kuin suomessa, mutta 
jokaiselta seuralta löytyy omat faninsa, 
jotka pitävät meteliä ja laulavat otte-
luissa.

– Tallinnan derbyissä käy yleisöä enem-
män kuin muissa otteluissa. Olen yrittä-
nyt vain nauttia jokaisesta hetkestä, jon-
ka olen saanut olla täällä. saan onneksi 
kävellä rauhassa kaduilla, eikä kukaan 
ole ainakaan toistaiseksi tunnista minua, 
laitinen hymähtää.

Viron ja suomen pääsarjojen vertai-
leminen on vaikeaa, mutta osviittaa 
levadian tasosta suhteessa suomen 
joukkueisiin antoi kauden alla pelatut 
harjoitusottelut.

– uskoisin, että pärjäisimme kuitenkin 
ihan hyvin. Pelasimme talvella harjoi-
tusottelun sjK:n kanssa ja se päättyi 
tasalukemiin. Yksittäisissä otteluissa 
pystyisimme haastamaan HjK:n, mut-
ta pitkässä sarjassa jäisimme heidän 
taakseen. Meidän tapamme pelata 
jalkapalloa on aika suoraviivainen. 
Pystymme hallitsemaan palloa, mutta 
tarkoituksenamme on pelata palloa 
mahdollisimman nopeasti hyökkäys-
kolmannekselle. Onhan sitä ennenkin 
nähty, että virolainen joukkue voi 
kyykyttää suomalaista, laitinen vinkkaa.
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KOTKAN
TALOHUOLTO KY

-kiinteistöhuolto
- siivous

MUSSALO
Harjantauksentie 11, 48310 Kotka 

Puh. (05) 260 5105 
Aukioloajat ma-pe 8-21, la 8-21, su 11-21

TERVETULOA

Savikon 
puutarha
Paras hinta-laatusuhde
kaikissa kesäkukissa

Tervetuloa  
paikalliseen rautakauppaan!

T O T E U T T A A  K A N S S A S I 
www.k-rauta.fi

Jumalniementie 5, 48600 Kotka p. 044 7900 900
Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelimesta 8,21snt/puh. + 11,90snt/min (sis. alv)

juuso nauttii täysin rinnoin ajastaan Virossa
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jalkapalloharrastus tarjoaa jokaisel-
le jotakin. Vain aniharvasta kasvaa 
maailman huippukentille pääsevä 
jalkapalloilija, mutta niin moni 
sinne haluaa. On myös niitä, jotka 
nauttivat jalkapallosta harrastukse-
na ilman sen suurempia tavoitteita.

Aada Niskanen kertoo aloittaneensa 
jalkapallon harrastamisen 9-vuotiaana 
kaverin kanssa.

– Olimme pelanneet futista jo vapaa-
ajalla ja sitten vain päätimme lähteä ko-
keilemaan, 15-vuotias Niskanen sanoo.

Kuusi vuotta jalkapalloa pelannut Nis-
kanen mainitsee jalkapallossa parhaaksi 
asiaksi yksinkertaisesti joukkueen.

– jalkapalloharrastuksesta saa ystäviä 
ja tukea, ja aina on kivaa joukkueen 
kanssa, vaikka pelit ei menisikään niin 
hyvin, hän tuumaa.

Niskanen pelaa neljän muun tytön 
kanssa C-poikien joukkueessa. Tänä 
talvena poikien mukaan siirtyminen on 
sujunut kitkattomasti.

– Olen huomannut, ettei poikien kanssa 
pelaamisessa ole ylimääräistä draamaa 
ja siellä keskitytään vain olennaiseen. 
Minulla ei ole sen suurempia tavoitteita 
jalkapallossa. Olen vain nauttinut joka 
hetkestä lajin parissa, Niskanen kertoo.

Kesällä 16 vuotta täyttävä Antti Kaita-
suo on sen sijaan asettanut itselleen 
kovia tavoitteita kehittyäkseen huip-
pujalkapalloilijaksi. Keskuspuolustajana 
pelaava Kaitasuo pelaa tällä kaudella niin 
B-junioreissa kuin edustusjoukkueessa.

Kaitasuo aloitti jalkapalloharrastuksen 
7-vuotiaana Kotkan Nappuloiden 
korttelijoukkue Otsolan Palloseurassa.

– jalkapallo on vieläkin yhtä kivaa kuin 
silloin, kun harrastuksen aloitin, Kaita-
suo vakuuttaa.

Toinen haluaa huipulle, 
toinen nauttii harrastamisesta

Kaitasuo sanoo nauttivansa pelaami-
sesta topparin tontilla.

– Kivointa on katkaista vastustajan 
hyökkäys ja avata peli hyvällä syötöllä 
omille, Kaitasuo tuumaa.

Kaitasuo ei pidä kynttilää vakan alla ker-
toessaan tavoitteistaan jalkapalloilijana.

– Muutaman vuoden sisällä pitäisi 
murtautua KTP:n liigajoukkueen har-
joitusvahvuuteen, mutta tavoitteeni 
on pelata ammattilaisena ulkomailla. se 
vaatii kuitenkin kovaa työtä – ja paljon, 
Kaitasuo tietää.

Peli-Karhujen edustaminen on Kaita-
suolle kunnia-asia.

– PeKa on minulle rakas ja tärkeä seura. 
Kävin välillä KTP:ssä pelaamassa, mutta 
veri veti takaisin, Kaitasuo sanoo.



33

Toinen haluaa huipulle, 
toinen nauttii harrastamisesta

HAMINA l KOTKA 
l KARHULA (Matkakuja 6)

ajo-opisto.turunen@kymp.net 
www.ajo-opistoturunen.fi

Peli-Karhuissa seuran sihteerin 
tehtävää hoitaa Riitta Kallström. 
Hänet tapaa ennen kaikkea erilai-
sissa kokouksissa. Kallström ker-
too, että taloudellisesti haasteel-
lisessa ajassa eläminen vaikuttaa 
myös urheiluseuran arkeen.

– Vaikka elämme taloudellisesti haas-
teellisia aikoja, olemme voineet olla 
PeKassa ylpeitä siitä, etteivät harrasta-
misen kustannukset ole nousseet liian 
suuriksi. Edustusjoukkueen pyörittämi-
nen on  haasteellista näinä aikoina, kun 
yhteistyökumppaneita on vaikea saada, 
Kallström sanoo.

sihteeri kertoo, että yksi seuran tehtä-
vistä on myös huolehtia siitä, etteivät 
harrastuksen kustannukset karkaisi 
yksittäisessä joukkueessa liian suuriksi.

– Pitää pysyä kärryillä siitä, etteivät jouk-
kueet keksi yllättäviä lisäkustannuksia, 

”Haluamme pitää harrastamisen 
kustannukset alhaalla”

kuten esimerkiksi liian monia turnaus-
matkoja kauden aikana. Monissa muis-
sa seuroissa maksetaan valmentajille ja 
muille joukkueessa toimiville, ja se tulee 
aina harrastajien kustannettavaksi. 
PeKassa pidämme kunnia-asiana sitä, 
etteivät kustannukset karkaa käsistä, 
Kallström sanoo.

seuran sihteeri löytyy jokaisesta rekiste-
röidystä urheiluseurasta, mutta kaikille 
hänen tehtäväkenttänsä ei ole tuttu. 
Toki seurakohtaisia eroja saattaa olla, 
mutta Peli-Karhuissa seuran sihteeri 
kokoustaa paljon.

– Kohdalleni langettuu kokouksissa 
sihteerin tehtävät. Olen läsnä johto-
kunnan, jalkapallojaoston sekä joukku-
eenjohtajien kokouksissa, joissa pyrin 
olemaan linkkinä seuran ja joukkueiden 
välillä. lisäksi toimeenkuvaani kuuluu 
yhteydenpito Palloliittoon ja piiriin. 
Kirjoitan myös seuran vuotuiset avus-
tushakemukset ja vuosikertomuksen, 
Kallström kertoo.

– Kai sitä ihminen parempaakin teke-
mistä keksisi, mutta tässä tehtävässä 
tuntee tekevänsä tarpeellista työtä. 
Kokouksissa on kuitenkin kiva käydä, 
sillä Peli-Karhuissa ne eivät ole liian 
muodollisia, seuran sihteeri jatkaa.

Kallström kantaa huolta siitä, että seu-
rassa löytyy tarpeeksi harrastajia.

– Kun kyse on joukkuelajista, on eri-
tyisen tärkeää että joukkueissa on 
tarpeeksi harrastajia. Optimaalisessa 
tilanteessa jokaisesta ikäluokasta pitäisi 
löytyä sekä kilpa- että haastajajoukku-
eet, Kallström tuumaa.
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Peli-Karhujen kanssa samanikäinen 
Arto Kolamo on nähnyt seuran 
kehityksen nykyiseen muotoonsa 
vuosikymmenien aikana. Kolamo 
on toiminut aikojen saatossa Pe-
Kassa muun muassa pelaajana, 
valmentajana,  joukkueenjohtajana, 
managerina ja nyt viimeisen 20 
vuoden aikana hän on ollut mukana 
hoitamassa seuran talousasioita. 

Kolamo muistaa vielä sen päivän, kun 
häntä pyydettiin juniori-ikäisenä mu-
kaan Peli-Karhuihin pelaamaan.

– Pelasin aiemmin jalkapalloa 15-vuo-
tiaaksi sunilan sisussa, mutta sitten 
minua tultiin pyytämään Peli-Karhuihin. 
sunilasta Karhulaan on matkaa neljä ki-
lometriä ja siihen aikaan ja sen ikäisenä 
se tuntui siltä, että olisin päässyt pelaa-
maan isoon seuraan, Kolamo muistelee.
 
Kolamo pelasi PeKassa aina 23-vuoti-
aaksi, kunnes muutti opiskeluiden ja 
töiden perässä lahteen kahdeksaksi 
vuodeksi. Kotikonnuille palaamisen 
jälkeen hänestä alettiin koulia seura-
toimijaa.

– Muistan, kun yli 20 vuotta seurassa 
toiminut jalkapallojaoston puheen-
johtaja Koirasen Rauno tuli pyytämään 
minua seuratöihin ja hän koulutti minut 
PeKan tehtäviin. Ehkä hän ajatteli jo 
silloin minusta seuraajaansa, koska 
luottamus oli molemminpuoleista, 
Kolamo kertoo.

Kolamo kertoo laskeneensa, että hän 
on viettänyt Peli-Karhuissa kaikkiaan 47 
vuotta. suurimpana motiivina on ollut 
se, että Kolamo on saanut tehdä asioita 
hienojen ja samanhenkisten ihmisten 
parissa. Kolamo haluaa muistaa lukuisia 
ihmisiä, joiden kanssa on saanut olla 
tekemässä töitä jalkapalloseuran eteen.

– Ensio Koirasen kanssa valmensimme 
pitkään yhdessä. sitten toimin pitkään 
yhdessä Teppo Raivelan kanssa. Ensiksi 

iso työ Peli-Karhujen hyväksi
hän oli joukkueessani kapteeni ja sitten 
valmentaja. Hän oli tunnollisin ja luo-
tettavin ihminen, jonka olen koskaan 
tavannut. Viimeisen 10 vuoden aikana 
olen saanut tehdä töitä entisen valmen-
nettavani, laitisen akun kanssa ja se on 
ollut mukavaa aikaa, Kolamo sanoo.

– Eikä sovi unohtaa pitkään seurassa 
huoltajina toimineita Matti Roittoa, 
seppo Kähärää, simo Rossia, eikä en-
tisaikojen jori landénia, pitkäaikainen 
seuravaikuttaja jatkaa.

Nykyisin Kolamo hoitaa PeKan jalka-
pallojaostossa varainkeruuta ja talous-
puolta. 

– Talouspuolella, myös seurassa pit-
kään toiminut Martti seppälä teki mi-
nuun suurimman vaikutuksen, etenkin 
aloittaessani näissä hommissa. lisäksi 
sulo ”suti” Muttilainen oli innokas va-
rainhankkija niin koripallo- kuin myös 
jalkapallonkin puolella, Kolamo sanoo.

Ennen Kolamo vietti kaikki iltansa 
kentällä tai sen laidalla. Nykyään har-
rastuksiin kuuluvat kuntosalilla käynti, 
espanjan opiskelu ja matkailu silloin 
tällöin Espanjassa. Kesäisin hänet 
näkee PeKan kotiotteluissa Keskus-
kentällä ja KTP:n otteluissa arto 
Tolsa -areenalla. Kolamo toivoisi, 
että kaupungista löytyisi yhteis-
tä Kotka-henkeä, joka siivittäisi 
paikkakunnan jalkapallon entis-
tä paremmalle tolalle.

– Nyt ”aku” on tehnyt valtavan 
työn jaoston puheenjohtajana 
ja valmentajana sekä luodes-
saan yhteistyön KTP:n kanssa. 
Meidän taustahenkilöiden pitää 
tarjota kaikenikäisille tytöille ja po-
jille mukava ja iloinen harrastus hyvin 
koulutettujen valmentajien kanssa. 
Olkaamme ylpeitä työstämme ja Pe-
Kalaisuudestamme, mutta toiminta 
ei saa olla kotkalaisuutta hajottavaa 
urheilutoimintaa. Toivottavasti metsä 
vastaa niin kuin sinne huudetaan. Ta-
vataan kesällä Keskarilla tai arto Tolsa 
-areenalla aina peleissä, ja miksei myös 
muualla vaikkapa lauantaisin vilkkaalla 

Helilän Torilla, siellä PeKalaisuuden 
sydänmailla, Kolamo vinkkaa.

Kolamon pitkäaikainen työ kotkalaisen 
jalkapallon hyväksi on myös saanut 
valtakunnallista arvostusta. Yrittäjä 
arto Kolamolle on myönnetty PeKan 
60-vuotisjuhlissa suomen liikuntakult-
tuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin 
ristein. ansiomitali myönsi silloinen 
kulttuuriministeri Tanja Karpela. lisäksi 
Kolamolle myönnettiin vuonna 2010 
suomen Palloliiton kultainen ansio-
merkki.
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Autoyhtymä Vuorinen Oy
Kapakkamäentie 138, 49520 Reitkalli

0400 551 333
www.vuorinenoy.fi

  Viemärien aukaisut ja pesut  Vesikaivojen puhdistukset

 Muut loka- ja puhdistusautopalvelut Kaivojen tyhjennykset

 Lavat  Putkistojen kuvaukset

AHS
Asbestipurku l Asbestikartoitukset 

l Homesaneeraus 
l Pölytön purku l Purkutyö

Asbesti- ja
Homesaneeraus Oy

PUHTAAMMAN ELINYMPÄRISTÖN
PUOLESTA

puh. 040 8697 662
info@ahs-saneeraus.fi
www.ahs-saneeraus.fi

Ham-Re Oy

Mäkelänkankaantie 2 

49490 Neuvoton

05 343 5666 (24 h)

www.hamre.�

info@hamre.�

Kumiteloja
heti varastosta

iso työ Peli-Karhujen hyväksi
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Myös futisvammat hoitaa 

 
Karjalantie 2-4 (Nordean talo) 
48600 Kotka ( Karhula ) 
puh: 05 2200 500 
 
 

Lukko- ja Yleishuolto
Markku Kölli

Vesitorninkatu 2, 48600 Kotka

Kiinteistöjen huolto-, korjaus-,
ja kunnossapitotyöt
Lukkoseppäpalvelut

Puh. 0400 609 882, 0400 872 752

I K K U N A T E H D A S

Hakamäentie 17, Kotka puh. (05) 2265 100www.lasivuorimaa.fi

LASITERASSIT
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Tmi Jaken Pöll i
- PIHAPUIDEN KAADOT
- RISUJEN JA PUIDEN KULJETUS
- KANTOJEN JYRSIMISET
- METSÄTYÖT JA METSÄSUUNNITTELU
- PALJUN VUOKRAUS
- KLAPIKONEIDEN VUOKRAUS

p. 050 347 3188
www.jakenpölli.fiLISÄTIETOA:

Sutelan Prismassa   
Avoinna: arkisin 9-20, la 9-17
www.hakamaenapteekki.net

• mullat • murskeet • kuorikkeet • luonnonkivet • ym.
PUUTAVARAT aito Siperian lehtikuusi • kestopuut • ulkovuoret • sisäpanelit 

• runkopuut • ym. • vanerit määrämittaan sahattuna
POLTTOPUUT pelletit • briketit  KANTOJYRSINTÄÄ 10 vuoden kokemuksella

P. 0400 553 110  •  www.kotkanpolttopuu.fi  • Av. ark. 8-17, la 10-14

Kotkan
Polttopuutmi

Sutelantie 253, Kotka
kotkanpolttopuu@kymp.net

Sutelantie 253, Kotka
kotkanpolttopuu@kymp.net

Kotkan
Polttopuu

KOTKAN POLTTOPUUN NOUTOPIHASTA NYT 
MYÖS PIHARAKENTAMISMATERIAALIT
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Petri lindberg

urheiluseurojen ja yritysten 
välisellä yhteistyöllä on pitkät 
juuret. Ennen yritykset lahjoitti-
vat urheiluseuroille tukea, mutta 
tänä päivänä se on enenevissä 
määrin yhteistyötä puolin ja toi-
sin. Kotkalainen urheilukauppa 
sportia Ri-Pe sport on ollut Peli-
Karhujen yhteistyökumppani jo 
25 vuoden ajan. 

– Olemme olleet tukemassa niin huo-
noina kuin hyvinäkin aikoina. se on ihan 
luonnollista, että urheiluseuroillekin 
tulee suhdannevaihteluja, kuten myös 
yrityksille ja elämässä noin yleensäkin. 
ja kun tulee huonoja aikoja, silloinhan 
sitä tukea nimenomaan tarvitaan, spor-
tia Ri-Pe sportin yrittäjä Petri Lindberg 
sanoo.

lindberg uskoo, että yhteistyö vuosien 
aikana on ollut molempia osapuolia 
tyydyttävällä tasolla.

– Oma intressini auttamiseen on se, että 
seuroissa tehdään hyvää nuorisotyötä 
ja niistä löytyy pyyteettömiä ihmisiä, 
jotka haluavat tehdä arvokasta työtä. 
Mikäli seuroissa ei olisi laitisen akun 
kaltaista ihmistä, ei seuratyötä nyky-
muodossaa  välttämättä olisi olemassa. 

urheilukauppayrittäjä kuitenkin muis-
tuttaa, ettei seurojen kanssa tehtävä 
yhteistyö ole itsestäänselvyys, vaikka 
se onkin mielekästä.

– Vuosien yhteistyömme perustuu mo-
lemmin puoleiseen luottamukseen ja 
arvostukseen. Tuemme kaikkea urhei-
lutoimintaa resurssiemme mukaan, ja 
aina pitää katsoa asioita talouspää edel-
lä. jotta tukeminen olisi mahdollista on  
yrityksen toiminnan oltava taloudellista 
kannattavaa lindberg sanoo.

– seurakauppa on vain yksi pieni osa 
kokonaismyyntiämme. se on lisä pe-
rusmyyntiin, mutta ei sillä pelkästään 
elä. Elanto tulee päivittäismyynnistä, 
lindberg jatkaa.

Toinen toistaan tukien
Subway Pasaatin ja Peli-Karhujen 
yhteistyö käynnistyi reilu vuosi sitten 
ja se on vain laajentunut siirryttäessä 
tälle kaudelle. subway Pasaatin omis-
tajat Jyri ja Mia Hannus ovat olleet 
tyytyväisiä yhteistyöhön.

– Tällä kaudella subway näkyy kaikissa 
Peli-Karhujen joukkueiden uusissa pe-
lipaidoissa. Yhteistyö on lähtenyt mu-
kavasti toimimaan, jyri Hannus iloitsee.

Hannus sanoo motiivikseen yhteistyölle 
sen, että subway haluaa tukea nimen-
omaan paikallista nuorisourheilua, jossa 
tulovirrat ovat tiukassa.

– Koen henkilökohtaisesti nuorten 
tukemisen tärkeänä. Tiedämme, että 
raha menee työhön, jolla on merkitystä. 
Monestihan nuorten maksut hoituvat 
vanhempien lompakoista, Hannus 
sanoo.

Viime aikoina on herättänyt runsaasti 
keskustelua se, että urheiluseuroissa 
harrastamisen kustannukset ovat nous-
seet räjähdysmäisesti. Peli-Karhuissa on 
pidetty tärkeänä sitä, etteivät vuosittai-
set kustannukset yltäisi liian suuriksi.

– Niin ei saisi koskaan käydä, että nuori 
lupaava urheilijanalku joutuisi lopetta-
maan sen takia, ettei olisi taloudellisia 
edellytyksiä jatkaa harrastamista, Han-
nus toteaa.

jyri ja Mia Hannus
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KOTKA - HAMINA

Tervetuloa kotimaisille katsastusasemillemme!
Hamina - Kotka - Kouvola - Lappeenranta

www.katsastuskinnunen.fi



PUISTOTIE 24, PO BOX 49, 48101 KOTKA, FINLAND

TEL: +358 5 225 2500, e-mail:intermarine@dlc.fi www.intermarine.fi

Puh. 05 288824

www.piispanpuutarha.fi

Curion Oy
Muutot & Kuljetukset

puh. 045 139 1815

Kotka
Curion Oy
Muutot & Kuljetukset

puh. 045 139 1815

Kotka

Curion Oy
Muutot & Kuljetukset

puh. 045 139 1815

Kotka

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

· muuttomiehet · muuttolaatikot 
· loppusiivoukset

VELJEKSET
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Karhulan Levytö
Muuraskallionkatu 33

49490 NEUVOTON
puh. +358 400 754 541
fax. +358 5 345 0400

pekka.karhu@karhulanlevytyo.fi

Keltakallio
Ruuvikatu 7, 48770 KOTKA
puh. 05 3400 100
kotkan.autoklinikka@inet.fi
www.kotkanautoklinikka.fi

puh. 0400 575 999
www.tm-autopesu.fi

LIITY 
HYVÄÄN
SEURAAN.
Olemme Suomen suurin 
yrittäjien eläkevakuuttaja.
www.elo.fi
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AUTOSALPA KLUBI
Etuja, elämyksiä ja autoilun iloa

KLUBILAISILLE VELOITUKSETON SIJAISAUTO HUOLLON AJAKSI. 

Muuralankuja 1, Kotka | www.autosalpa.fi
 Automyynti ark. 9–17, la 10–14, p. 020 7799 205

Huolto ark. 7.30–17, p. 020 7799 210
8,35 snt/puh + 7,02 snt/min (lankap.) / 17,17 snt/min (matkap.)

KOTKA

Kisällinkatu 25, 48770 Kotka
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Liikkala
Maansiirtoa, mursketta,

sepeliä ym...
kuljetus.laati@pp.inet.fi

040 595 2825  Jarmo Lääti

Kotkan 
Palveluauto Ky

0400 258 990
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Liikkala
Maansiirtoa, mursketta,

sepeliä ym...
kuljetus.laati@pp.inet.fi

040 595 2825  Jarmo Lääti

Puheluhinnat: kiinteä verkko 0,0828 e/puhelu + 0,07 e/min.
matkaviestiverkko 0,0821 e/puhelu + 0,17 e/min

AUTOASI AJANVARAUS
p. 020 141 5490

TÄYDEN PALVELUN AUTOTALO JUMALNIEMESSÄ

KKK-Rakennusapu l Janen Siivousapu

Ristiniementie 124, 48310 KOTKA
marko.seppala@kymp.net    jaana-pakarinen@wippies.fi

Kotkan             Kunnostajat KyKodin

Marko Seppälä   040 544 0000
Jaana Pakarinen  040 701 4557

Kukkakauppa Linnea
KarhuLa p. 05 262011

INSINÖÖRITOIMISTO
H. ESKELINEN OY

Hannu Eskelinen, RI

Kotkankatu 11
48100 Kotka

GSM 0400 814 516
hannu.eskelinen@ire.fi

www.ire.fi

Pihat Oy

Rakennustoimisto Uusitalo Ky

n KIVITYÖT n PUUTYÖT n VIHERTYÖT n KONETYÖT

Tomi Uusitalo    p. 0500 650 250
www.pihatoy.fi



44

puh. 05 210 5000

PAIKALLISTA PAINOJÄLKEÄ

Vasaratie 8, 48400 KOTKA
(Hakamäki)

VaRaTTu
Vesi- ja lämpö-

asennus JIM Oy
puh. 0440 570 201
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JOUKKUEIdEn HARJOITUSVUOROT 2015

         
JoUkkUe Maanantai tiistai keskiViikko toRstai peRJantai laUantai

edustusjoukkue 19:30-21:00  18:30-20:00 19:30-20:30 18:30-20:30 
 kk-tekonurmi 1/2  kk-tekonurmi kk-tekonurmi 1/2 kk-ruoho 

peka 2 18:30-19:30   20:30-21:30  
 metsola   kk-tekonurmi  

peka/kypa 18:30-19:30  19:00-20:30 20:30-21:30  
 metsola  kilpinen kk-tekonurmi  

B 1 yj 18:30-19:30  17:30-18:30 18:30-19:30 17:30-18:30 
 kk-tekonurmi  kk-tekonurmi kk-tekonurmi kk-tekonurmi 

B 99 yj 18:30-19:30  17:30-18:30 18:30-19:30 17:30-18:30 
 kk-tekonurmi  kk-tekonurmi kk-tekonurmi kk-tekonurmi 

B 3 yj 18:30-19:30  16:30-17:30 18:00-19:00 17:30-18:30 
 kk-tekonurmi  kk-tekonurmi kilpinen 1/2 kk-tekonurmi 

C -00/01 17:30-18:30 16:30-17:30  17:30-18:30 17:00-18:00 
 metsola kk-tekonurmi  kk-tekonurmi kilpinen 

d -02 16:30-17:30 11:00-12:30  11:00-12:30 17:30-18:30 
 kk-ruoho kk-tekonurmi  kk-tekonurmi karhuvuori 

d -03 16:30-17:30 16:30-17:30 16:30-17:30  18:30-19:30 
 kilpinen 1/2 kk-ruoho kk-tekonurmi   karhuvuori 

erityisryhmä 18:30-19:30     
 katajainen     

nappulat 17:30-18.30   16:30-17:30  10:00-12:00
 katajainen   kk-ruoho  kk-tekonurmi

MV + kyky 16:30-17:30 17:30-18:30   16:30:17:30 
 kk-ruoho kk-tekonurmi   kk-tekonurmi 

MUUta   20:00-21:00 19:30-21:00  
   kk-tekonurmi metsola  
    otteluaika  
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Kaikki 
   pelaa...

JoUkkUeiden yhteystiedot 2015
08, 09 ja 10 juniorit
Valmentaja: 
jyri lehtinen 040 566 5748
jyri.lehtinen@outlook.com
joukkueenjohtaja: 
suvi luoto 
044 319 0402 
suvihe@gmail.com

07 juniorit
Valmentaja: 
Tommi Harjula 
050 554 0012 
tommi.harjula@sulzer.com
joukkueenjohtaja: 
Markku Pihlaja 
040 595 2887 
mspihlaja@gmail.com

06 juniorit
Valmentaja: 
juha Nieminen 
046 5919 291 
juha.nieminen@edu.karelia.fi
joukkueenjohtaja: 
sari seppä-Hurtta 
040 5707 610 
sari.seppa-hurtta@pp.inet.fi

d03 pojat
Valmentaja: 
jarno Perälehto 
040 865 4559 
jperalehto@gmail.com
joukkueenjohtaja/valkoinen: 
jukka Tamminen 
045 208 3076 
tamminen.j@outlook.com
joukkueenjohtaja/punainen: 
Terttu Heinonen 
050 529 8512 
terttu.k.heinonen@gmail.com

d02 pojat
Valmentaja: 
saku Halonen 
040 734 0648 
saku.halonen@luukku.com
joukkueenjohtaja: 
susanna Hannula 
050 5748982 
susannahannula@gmail.com

C00/01 pojat
Valmentaja/valkoinen: 
Esa udd 040 533 3323 
esa.udd@kymp.net 
joukkueenjohtaja/valkoinen: 
jani-Matti Tujula 
040 018 5607 
jmtujula@gmail.com

Valmentaja/punainen : 
Mikko Neuvonen 
050 5000 269 
mikko.neuvonen@outlook.com
joukkueenjohtaja/punainen: 
anu Korjus 
050 411 4365 
anu.korjus@kymp.net
Valmentaja/sininen: 
jussi Piensalo 
044 534 8181 
jpiensalo@gmail.com
joukkueenjohtaja/sininen: 
anu Korjus 
050 411 4365 
anu.korjus@kymp.net

peka B1
Valmentaja: 
aku laitinen 
040 767 2690 
ari.laitinen@klv.fi
joukkueenjohtaja: 
Pekka suortti 
044 518 7878 
psuortti@gmail.com

peka B2 
Valmentaja: 
aku laitinen 
040 767 2690 
ari.laitinen@klv.fi
joukkueenjohtaja: 
sami Virtanen 
045 671 0671 
sami.virtanen@kotka.fi

peka B3
Valmentaja: 
Kaj sundholm 
050 553 8588 
kaj.sundholm@gmail.com
joukkueenjohtaja: 
Marja Toikkanen 
050 347 4357 
marja.toikkanen@kymp.net

edustusjoukkue
Valmentaja: 
aku laitinen 
040 767 2690 
ari.laitinen@klv.fi
joukkueenjohtaja: 
Miika Molander 
050 560 4547 
miika.molander@luukku.com

peka2
Valmentaja: 
Petri lindberg 
050 055 0951 
petri.lindberg@kymp.net
joukkueenjohtaja: 
Eeva Niskanen  
040 769 4468 
eeva.niskanen@kymp.net

peka/kypa
Valmentaja: 
Mika Dufva 
mika.dufva@luukku.com
joukkueenjohtaja: 
Marko Pätäri 
050 526 1264 
marko.patari@kymp.net

B tytöt
Valmentaja: 
Marjut ahokas 
044 527 1966 
marjut.ahokas@carea.fi

erityisryhmä
Valmentaja: 
Mika Häkälä 
041 547 1674 
mikahak@kymp.net
joukkueenjohtaja: 
janne Korhonen 
jan-pekka.korhonen@wibax.se
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Kaikki 
   pelaa...

PELIKARHUT KIITTää 
TUKIJOITAAn!
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