
KAUSI
JULKAISU

22 
23

P
E

L
IK

A
R

H
U

T.F
I

Kuvassa vasemmalta: Päävalmentaja Mika Haakana, huoltaja Pekka Hellsten. Pelaajat: # 00 Noora Järvikangas, # 7 Rashida Timbilla, # 21 Natalie Kleemann-Day, # 88 Roosa Lehtoranta, 
# 13 Anni Heikkilä, # 24 Amanda Mäkelä, # 4 Aj Alix (ei enää joukkueessa), # 12 Mette Nurminen, # 4 Lotta Vehka-aho, # 1 Tilda Vekkilä, # 18 Emma Johansson, # 10 Elina Oravakangas, 
# 5 Roosa Kosonen, valmentaja Mauri Laiho, joukkueen johtaja Joona Etula.

Puheenjohtajan 
terveiset

s. 2 s. 2 s. 4-5 s. 6 s. 7

Kapteeniston
kuulumiset

Junnujen
kuulumiset

”On päävalmentajan 
asia päättää”

Hyvinvoinnin 
ammattilaiset

N A I S T E N  K O R I S

 
 

Joulun herkut
,

myös erikoisruokavaliot! 

HERKKUKAUPPA PRALI INI  KARHULAN TORILLA

Yksilölliset 
moniteholasit
Sis. kehys 130 €, linssit 240 €, hiontatyö 25 € ja näöntarkastus.

Linsseissä yksilöllinen mitoitus, kova 
ja heijastamaton pinta, joka on helppo 
pitää puhtaana.

Oma hiontatyö Kotkassa = nopea toimitus. Yksiteholasit jopa kahdessa päivässä.

Keskuskatu 23 | Avoinna ma - pe 10-17 | puh. 041 314 7267

OptiKotka
Saatavana myös ohennettuna alk. +40 €.

395 €
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Karhulantie 36, Kotka
Palvelemme ma-pe 9-17

Ostaessasi
vain yhdet lasit

saat -25%
loppusummasta.

KAHDET 
LASIT 

YKSIEN 
HINNALLA

Reijo Ahonen  
7.12. ja 4.1.

Alexander Ehrnrooth 
14.12. ja 11.1.

Hyvät PeKa-koriksen ystävät

Viime kauden tuplamestarin Peli-Karhujen kausi on 
käynnistynyt uusissa merkeissä. Valmennusvastuun 
joukkueesta on ottanut Mika Haakana. Toki muu 
valmennus ja taustaryhmä on pysynyt samana. 
Myös pelaajistosta ulkomaalaisosasto on vaihtunut. 
Kotimaisten avainpelaajien pysyessä on jalkeille 
saatu jälleen kilpailukykyinen ryhmä. Joukkue lähte-
nee maaottelutauolle sarjajohdossa ja hyvissä ase-
missa jatkoa ajatellen.

Myös 19-vuotiaiden tyttöjen Mestaruussarjassa Pe-
li-Karhujen joukkue on niin ikään aloittanut vahvas-
ti. Takana on 5 voittoa 5 pelatusta ottelusta ja jouk-
kue johtaa sarjaa siis puhtaalla pelillä. täsmälleen 
sama tilanne on 17-vuotiaiden tyttöjen SM-sarjas-
sa, 5 voittoa 5 pelistä ja sarjajohto. Ja 16-vuotiai-
den tyttöjen SM-sarjassa Pekan joukkue on kol-
mantena. Kausi on todellakin lähtenyt väkevästi Pe-
li-Karhuilta käyntiin ja mahdollisesti on seuran me-
nestyksekkäin kausi edessä. Suomen huippu nais- 
ja tyttökorista on tarjolla useassa sarjassa PeKa-ko-
riksen ystäville. Mennään joukolla nauttimaan nais-
ten ja tyttöjen otteista kentällä ja kannustamaan 
joukkueen menestykseen.

Seuran omiin kasvatteihin satsaaminen on johtava 
periaate usean vuoden ajan ja juniorityöhön seura 
turvaa myös jatkossakin. Tätä kasvatustyötä teh-
dään tälläkin kaudella 10 eri ryhmän ja pallokerhon 
toiminnassa yli 200 harrastajan ja ohjaajan voimin.  
Jotta jatkossakin kotikaupunkimme kasvatteja pelai-
si aikuisten ja ja nuorten korkeimmilla sarjatasoilla 
on seuran oma juniorityö oltava laadukasta. Tästä 
työstä osoituksena viime ja tällä kaudelle toista-
kymmentä Peli-Karhujen kasvattia on esiintynyt eri 
nuorten maajoukkueissa. Tällä laadukkaalla seura-
työllä mahdollistetaan ylläkuvatun menestyksen 
saavuttaminen. Tässä pyyteettömästä seuratyöstä 
haluan jälleen kerran osoittaa kiitoksen eri jouk-
kueiden kanssa toimiville valmentajille ja tausta-
henkilöille

Toivotan myös tällä kaudella kaikille joukkueillem-
me onnea ja menestystä pelikentille ja aloitteleville 
pelaajille innostavia kokemuksia harrastuksen paris-
sa. Tsemppiä niin harjoituksiin kuin otteluihin.

Koristerveisin

Esa Kivimäki
Harrasta Hyvässä 
Seurassa!
www.pelikarhut.fi

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Vaikka alkukausi on ollut hieman haastava, olem-
me kuitenkin onnistuneet kääntämään lähes kaikki 
ottelut voitoksemme. Kiitos siitä kuuluu myös teil-
le, joita on ollut mukava määrä lehtereillä! Toivot-
tavasti näin tapahtuu jatkossakin.

Meillä on kasassa hyvä sekoitus nuoruuden intoa 
ja kokemusta. Jokaiselle pelipaikalle löytyy laatua ja 
yhteinen sävel on alkanut pikkuhiljaa löytymään. 

Vastoinkäymisten takia meille ei ole kertynyt vielä 
hirveästi kokemuksia täydellä rosterilla, mutta in-
nolla odotamme sitä, että saadaan kaikki mukaan 
ja pystytään viemään peliämme eteenpäin. Tavoit-
teena on tietenkin voittaa tammikuussa Cup-mes-
taruus ja päättää kevät jälleen pokaalin nostoon!

Terkuin kapteenisto,
Roosa & Lotta & Noora

VÄRIT   CMYK   Pantone

100,50,0,60

20,0,0,85

540C

432C

Moi PeKalaiset!
KAPTEENISTON KUULUMISET

AUKIOLOAJAT
MA - PE  8.00 - 18.00

LA  8.00 - 14.00

Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin suljettu.

Keskuskatu 31, 48100 Kotka | Puh. 05 229 6200

Peli-Karhut - Naisten Koris 
Kausijulkaisu 2022-2023

Kansikuva: Ville Vuorinen

Taitto: Poiju Julkaisut Oy

Paino: Lehtisepät Oy, 
Kouvolan paino

Jakelu: SSM Itä-Suomi Oy

Painosmäärä: 46 050 kpl

www.pelikarhut.fi

KUVA: ANNIKA JOHANSSON
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Handelsbankenissa sinun, perheesi ja 
yrityksesi pankkipalvelut hoituvat oman
yhteyshenkilösi kautta

Kaikki pankkipalvelut mitä elämäntilanteessasi tarvitset
hoituvat omasta konttorista, oman yhteyshenkilön kautta.
Ota yhteyttä! 

Yritys

Varallisuus

Päivittäisasiat

Perhe

 
 Handelsbanken Kymenlaakso

Keskuskatu 29, Kotka Kouvolankatu 22, Kouvola
Puh. 010 444 3630* Puh. 010 444 3400*

handelsbanken.fi/kymenlaakso
* 0,0835 e/puh + 0,1209 e/min

PAIKALLINEN TÄYDEN PALVELUN 
BETONIALAN YRITYS

TILAUKSET
0400 254 500 | 041 456 5162 

sami.rautiainen@nr-urakointi.fi

BETONI-, PUMPPAUS JA BETONILATTIATYÖT 
RUISKUBETONOINTI I PYSTYSAUMAPUMPPAUS 

PIENKUORMAIN VUOKRAUS 

Kaiken kokoisiin kohteisiin.

Palvelemme Jumalniemessä vuoden jokaisena päivänä.

Kotkan 8. Oiva apteekki
Jumalniementie 8
48600 KotkaKotkan 8. Oiva apteekki

Jumalniementie 8
48600 Kotka

Ma - pe 9-20
La 9-18 
Su  ja juhlapyhinä 11-16

Palvelemme Jumalniemessä vuoden jokaisena päivänä.

ELEKTRONIIKAN SUUNNITTELUA JA SOPIMUSVALMISTUSTA VUODESTA 1989

Runeberginkatu 19, 48200 Kotka
+358 400 967 218



2015
Supermikroissa tyttöjä on tällä hetkellä 
21, joista suurin osa harjoittelee aktii-
visesti kahdesti viikossa. Tytöt ovat al-
kaneet harjoitella koriksen perusteita 
mm. puolustamista, heittämistä, pe-
laamista, sääntöjä ja viimeisimpänä 
layuppeja. Intoa ja naurua riittää tässä 
tiiviissä porukassa! Pari turnausta tulos-
sa vielä tänä vuonna. 

2013
U10 eli 2013-syntyneiden joukkuees-
sa on hyvä tekemisen meininki ja yh-
teishenki. Ilon kautta mutta tosissaan 
kuvaa joukkueen harjoittelua ja pelia-
sennetta. Motivaatiota tytöiltä löytyy ja 
voitontahto on kova. Joukkueessa 
aloitti syksyllä 8 uutta pelaajaa ja tyttö-
jen kokonaismäärä on tällä hetkellä 20. 
Harjoitukset ovat kahdesti viikossa ja 
joukkue pelaa Kaakkoisen alueen I-di-
visioonaa. Sarjapelien lisäksi pelituntu-
maa ja -kokemusta haetaan eri tur-
nauksista, lähimpänä Kouvot-turnaus 
ja Vantaan Energia-turnaus.

2012
-12 syntyneillä on kiva minityttöjen 
joukkue, johon mahtuu mukaan uusia 
pelaajia, vaikka ei koriskokemusta oli-
sikaan. 

2011
2011 syntyneiden joukkueessa harjoit-
telee 31 tytön iloinen joukko. Harjoi-
tuksissa on hyvä yhteishenki ja tekemi-
sen meininki. Aluesarjaa pelataan 1 
div. kahdella ja 2 div. yhdellä joukku-
eella.

2010
U13-joukkueessa harjoittelee ja pelaa 
tällä kaudella 21 tyttöä. Pelaamme 
kahdella joukkueella Kaakkoisen 
alueen U14 2.divisioonaa ja kausi on 
lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Harjoi-
tuksia on kolmesti viikossa, huimaa ke-
hitystä näkyy taidoissa ja sitä kautta pe-
leissä. Sarjan lisäksi haemme kovia pe-
lejä ja vastustajia turnauksista. Alkusyk-
systä pelattu Delfin Basket ja Tal-
link-turnaus, pian lähdetään Kou-
vot-turnaukseen ja tammikuussa vuo-

rossa on Vantaan Energia-turnaus. Pa-
rin vuoden tauon jälkeen yhteisöllisyys 
joukkueessa ja taustajoukoissa on 
päässyt entiselle tasolleen ja harrastus 
tuo mukanaan koko perheen toimin-
taan.

2009
09 Smurffeissa pelaa 16 tyttöä. Tytöt 
harjoittelevat 4 kertaa viikossa. Jouk-
kue pelaa syyskaudella kaakkoisen 
alueen 2.divisioonaa samoin kuin 1.di-
visioonaa. 1.divisioona toimii samalla 
myös karsintana kevään U14 SM-sar-
jalle. Uutena asiana tälle kaudella on 
osallistuminen Baltian liigaan, jonka 
ensimmäinen turnaus pelataan Riikas-
sa 18.-20.11. Suunnitelmissa on myös 
osallistua toukokuussa Jyväskylässä 
pelattavaan Lauri Markkanen-turnauk-
seen sekä kesäkuussa Tanskassa pe-
lattavaa  kutsuturnaukseen.

2008
2008 syntyneiden ryhmässä pelaa täl-
lä kaudella 17 pelaajaa. Kauden aika-
na ikäryhmän tyttöjä pelaa neljässä eri 
sarjassa. Ikäluokan pääsarjat ovat Ro-
bert Petersen cup (alle 15-v. SM-sarja) 
ja kaakkoisen alueen alle 16-v. sarja. 
Lisäksi osa tytöistä pelaa alle 16-v. 
SM-sarjaa ja valtakunnallista alle 17-v. 
1-divisioonaa. 
Alkusyksyn menestys RPC-peleissä on 
ollut erinomaista ja alueen peleissä on 
pelattu hyviä, tasaisia kamppailuja se-
kä voittoisasti että tappioin. Vanhem-
pien ikäluokkien kovat ottelut ovat tar-
jonneet arvokasta lisähaastetta pelaa-
jien kehittymisen kannalta.

2007
2007 syntyneiden joukkue päätti vii-
me kauden mitalijuhliin ja SM-ho-
peaan 15-vuotiaiden sarjassa. 
Tänä vuonna pelataan alle 16-vuotiai-
den SM-sarjaa. Lisäksi osa joukkueesta 
pelaa 17-vuotiaiden SM-sarjaa ja osa 
17-vuotiaiden valtakunnallista 1 divisi-
oonaa. 
Joukkue on pysynyt hyvin kasassa, ja 
harjoituksissa käydään ahkerasti. Jouk-

kue harjoittelee vähintään neljä kertaa 
viikossa eri kokoonpanoissa, eri sarjo-
jen pelikokoonpanot huomioiden. 
Fiilis joukkueessa on hyvä, ja voisikin 
sanoa, että hyvä joukkuehenki on tä-
män joukkueen ”kuudes pelaaja”. 
Alle 16-vuotiaiden SM-sarjan vastuu-
valmentajana jatkaa Pasi Pirkkalai-
nen ja 17-vuotiaiden valtakunnallisen 
1 divisioonan Teppo Jokinen. 

U17 (2006 syntyneet)
Viime keväänä joukkue saavutti ho-
peaa 16-vuotiaiden SM-sarjassa. Tänä 
vuonna joukkue lähtee kirkastamaan 
tuota saavutusta 17-vuotiaiden SM-sar-
jassa. Alkukausi onkin lähtenyt hyvin 
käyntiin ja Peli-Karhut ovat tukevasti 
sarjan kärkipaikalla neljällä voitolla yh-
tä monesta pelistä. Joukkue on säilyn-
yt ennallaan ja koostuu 2006-07 syn-
tyneistä pelaajista. Harjoituksia on nel-
jä kertaa viikossa ja lisäksi kaikki pelaa-
jat ovat mukana Etelä-Kymen urheilua-
katemian aamuharjoituksissa kaksi 
kertaa viikossa. Kaikki joukkueen pe-
laajat ovat erittäin kilpailuhenkisiä, ta-
voitteellisia, motivoituneita ja ahkeria 
harjoittelijoita. Harri Mannonen toi-
mii joukkueen päävalmentajana, apu-
naan Pasi Pirkkalainen.

U19 (2004-06 syntyneet)
Joukkue pelaa 19-vuotiaiden SM-sar-
jaa ja on tällä hetkellä sarjan kärkipai-
kalla. Viime keväänä jäätiin niukasti 
neljänneksi, kun ratkaisupelien alkaes-
sa korona-aalto pyyhkäisi joukkueen 
yli. Joukkue koostuu tällä kaudella 
2004-06 syntyneistä pelaajista. Osa 
heistä kuuluu myös naisten edustus-
joukkueen kokoonpanoon ja harjoitte-
lee heidän mukanaan muutaman ker-
ran viikossa. Omia harjoituksia on nel-
jä kertaa viikossa ja lisäksi kaikki pelaa-
jat ovat mukana Etelä-Kymen urheilua-
katemian aamuharjoituksissa. Pääval-
mentaja Harri Mannonen pitää huolen 
siitä, että vaatimustaso harjoituksissa ja 
peleissä pysyy korkealla ja sitä kautta 
kehitystä on myös tapahtunut. Tämä 
joukkue tarjoaa katsojilleen takuuvar-
masti vauhdikasta, taistelevaa ja taita-
vaa koripalloa.
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JUNNUJEN 
kuulumiset
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KUVA: MIKKO MÄKELÄ
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Peli-Karhut on voittanut neljä edellistä 
naisten Suomen mestaruutta. Menestys-
tä tuli jatkamaan valmentaja, joka on 
myös voittanut paljon: uusi päävalmenta-
ja Mika “Haksa” Haakana saavutti lap-
peenrantalaisen Catzin päävalmentajana 
viisi mestaruutta.

Haakanan apuvalmentajana PeKassa toi-
mii Mauri “Muke” Laiho. Hän oli mu-
kana voittamassa PeKan viimekeväistä 
mestaruutta silloisen päävalmentajan Mi-
ka Hartosen apuna.

Seuraavassa keskustelussa Haakanan ja 
Laihon kanssa selviää muun muassa, mi-
ten he ovat halunneet kysyä toisiltaan, 
mutta eivät ole vielä kysyneet.

Tunsitteko toisenne ennen kuin teis-
tä tuli PeKan valmentajakaksikko?
Mauri Laiho: –En tuntenut kuin nimeltä.
Mika Haakana: –Sama juttu.

Oletteko jo tutustuneet?
ML: –Sen verran, että pystyy heittämään 
herjaa. Ei meidän kanssa voi olla tosikko.
MH: –Ei voi. On tämä aika tiivistä.

Muke ja Haksa, mistä olette saaneet 
persoonalliset lempinimenne?
ML: –Pelasin jalkapalloa KTP:ssä. Seuras-
sa pelasi futista Vanhasen Mauri, jota 
sanottiin Mukeksi. En tiedä, tuliko se siitä.
MH: –Ehkä Haksa tuli, kun pääsin Kouvo-
jen edustusjoukkueeseen 15–16-vuoti-

aana. Sukunimestä se tulee. Siellä oli Hak-
keri ja muuta… Haksa ei ollut aluksi mi-
nun suosikkilempinimeni, mutta sitä ei voi 
valita.

Mitä sellaista haluaisitte kysyä toi-
siltanne, mitä ette vielä ole tulleet 
kysyneeksi?
ML: –En pysty sanomaan.
MH: –Voisin kysyä, kuka on opettanut 
Mukella niin hyvän heittotekniikan.
ML: –Nyt minä tiedän, mitä voisin kysyä.

Vastaatko ensin tuohon heittokysy-
mykseen.
ML: –Kyllä minä itse heittoa kehittelin. Ja 
Hiltusen Eki pakotti muuttamaan sitä, kun 
nousin KTP:n edustusjoukkueeseen 
17-vuotiaana.

Nyt on sen toisen kysymyksen aika.
ML: –Minua on aina kiinnostanut, miksi 

et ole koskaan valmentanut miesten jouk-
kuetta. Onko siihen ollut mahdollisuutta?
MH: –On ollut mahdollisuus. Joitakin tar-
jouksia on tullut miestenkin puolelta. Sitä 
mahdollisuutta ei ole suljettu pois. Alun 
perin kun aloin valmentaa, ajattelin, että 
valmennan koripalloa – että ei ole mies-
ten ja naisten koripalloa erikseen.
ML: –Ei minullekaan ole väliä. Koripallo 
on koripalloa.

Millaisista asioista olette eri mieltä?
ML: –Emme mistään.
MH: –Ehkä joistakin puolustusasioista 
keskustellaan.
ML: –Ehdotuksia voi olla, mutta on pää-
valmentajan asia päättää.
MH: –Just näin.

Tulenkestävää rakentamista vuodesta 1983. 

www.refrak.fi 

“On päävalmentajan asia päättää”
Mika Haakana ja Mauri Laiho 
eivät tunteneet toisiaan, 
ennen kuin heistä tuli PeKan 
valmentajakaksikko.

Mika Haakana kentän laidalla lokakuisessa ottelussa Forssan Alkua vastaan. Mauri Laiho puhuu aikalisällä marraskuisessa ottelussa Vimpelin Vetoa vastaan.

KUVAT: MIKKO MÄKELÄ

FAKTAA: MIKA HAAKANA FAKTAA: MAURI LAIHO

• PeKan päävalmentaja naisten korisliigassa 2022–.
• Catzin päävalmentaja naisten korisliigassa 2010–21.
• 47-vuotias erityisluokanopettaja ja valmentaja.
• Asuu Lappeenrannassa.
• Seurustelee.

• PeKan apuvalmentaja naisten korisliigassa 1995–96 ja 2021–.
• PeKan päävalmentaja naisten korisliigassa 1996–97.
• KTP:n  päävalmentaja miesten korisliigassa 1998–2000.
• 68-vuotias eläkeläinen ja entinen putkiasentaja.
• Asuu Kotkassa. Naimisissa. Kolme lasta ja neljä lastenlasta.
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» Teollisuuden kunnossapito
» Teräsrakenteet
» Kuljetus ja vaihtolavojen vuokraus
» Hiekkapuhallus ja soodapuhallus
» Varastointipalvelut

Tutustu palveluihin netissä 
ja ota yhteyttä!
rentmate.fi

Jani Lamminen / 040 525 4602 
Joonas Lamminen / 040 549 1169

Viime kauden tapaan Peli-Karhujen fysiik-
kavalmentajana ja hierojana toimii Sami 
Jyrälä. Samin panos yhdessä fysiotera-
peutti Sanni Hellstenin kanssa Peli-Kar-
hujen naisten pelaajien fysiikan ylläpidosta 
on todella merkittävää.

Samin yritys WellPoint sijaitsee Karhulan 
keskustassa hyvien yhteyksien ja parkkitilo-
jen ympäröimänä. Saman katon alta löytyy 
hierontaklinikan lisäksi oma yksityinen tree-
nistudio, jossa valmennukset ja pienryh-
mätreenit onnistuvat laadukkaasti häiriöttä. 

Palautuminen arjesta on tärkeä osa yleistä 
jaksamista niin urheilijalle kuin muillekin ih-
misille. WellCare & PointPerformance on 
hyvinvoinnin ja suorituskyvyn huolenpito-
palvelu, joka on suunniteltu optimoimaan 
palautumista omasta arjen kuormituksesta. 

WellPointin palveluista löytyy myös isosti 
maailmallakin mainetta niittänyt XC-
ryo-huippukylmälaite. Suomessa kehitetty 
paikallinen cryoterapialaite on suunniteltu 
käytettäväksi turvallisesti ihon, nivelten ja 
lihasten paikallisiin huippukylmähoitoihin 
eri puolille kehoa. Se soveltuu erityisesti tu-
lehdusten sekä turvotusten lievittämiseen 
mm. olkapäissä, polvissa, nilkoissa, ranteis-
sa ja kyynärpäissä. Urheilijoiden keskuu-
dessa huippukylmähoidoilla saatu nopea 
kivunlievitys ja rasituksesta palautuminen 
on saanut kiitosta.

HYVINVOINNIN AMMATTILAISET
Sami ja Sanni

Reittisen Kotileipä Oy
Mäkitie 15
49540 Metsäkylä

https://www.reittisenkotileipa.fi/

ke ja la Karhulan torilla! (jos siihen 
mahtuu)

Reittisen Kotileipä Oy 
Mäkitie 15
49540 Metsäkylä

www.reittisenkotileipa.fi

KE ja LA 
Karhulan 

torilla!
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Maria Pikarinen
Keskuskatu 33, Kotka  |  puh. 05 214 258

Kampaamo

MUUTTOMIEHET   MUUTTOLAATIKOT
LOPPUSIIVOUKSET

Tervetuloa tutustumaan!  www.wellpoint.fi

Fysiikkavalmentaja/hieroja Sami Jyrälä ja Natalie Kleemann-Day.
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KOTKA

HAMINA

Hoitaja,
Tule mukaan rakentamaan kodin tuntua Mainiokoteihin Etelä-Kymenlaakson alueella!  
Teemme suomalaisesta ikääntyneiden hoivasta parempaa mahdollistamalla jokaiselle asukkaalle yksilöllisen hyvän elämän. Meillä 
saat mahollisuuden kehittyä ja tehdä arvokasta työtä, myös lähellä kotia. Olemme joustava työantaja ja keikkatyötkin ovat helposti 
sovitettavissa elämän-tilanteeseesi toiveidesi mukaan esimerkiksi opintojen rinnalle. Panostamme hyvään yhteishenkeen ja meillä 
työn tekeminen saa olla myös hauskaa! 

Tutustu lisää koteihimme osoitteessa mainiokodit.fi Sen tuntee, kun tulee kotiin. 

Mainiokoti Karhula 
Kihlinkatu 24 A, Kotka 

Riikka Ruuth, yksikönjohtaja 
riikka.ruuth@mainiokodit.fi 
p. 040 708 4543

Mainiokoti Maininki 
Paimenportti 10, Kotka

Heli Koskinen, yksikönjohtaja 
heli.koskinen@mainiokodit.fi  
p. 040 065 8276

Mainiokoti Savilahti 
Salmenkyläntie 19-21, Poitsila

Heidi Tuutti, yksikönjohtaja 
heidi.tuutti@mainiokodit.fi 
p. 040 487 6801

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Mainiokoti Savilahti

Mainiokoti Karhula

Mainiokoti Maininki

24HHINAUS- JA
TIEPALVELU

kouvolanhinauspalvelu.fi ▯ kotkanhinauspalvelu.fi

KOUVOLA 0400 140 888
KOTKA 0400 140 999

Ovien avaukset, korjaamolle siirrot, ojastavedot ja
käynnistysapu. Suoralaskutus vakuutusyhtiöihin.

Romuautojen maksuton ja virallinen vastaanottopiste.

Kotkan Lämpö- ja Vesityö Oy
KLV OY

Pulttikatu 1, 48770 Kotka  |  P.  (05) 266562
Avoinna: Arkisin 7–16  |  www.klv.fi

» Lvi-urakointi  »  Lvi-remonttityöt
» Öljypoltin- sekä maakaasupoltinkorjaukset

ja asennustyöt
» Keskuslämmityskattila-asennukset
» Viemärikuvaukset ja -tarkastukset
» Automaatiotyöt

Vuotaako putki? 
Me hoidamme kaikenlaiset LVI-huoltotyöt huolella!

Kotkan Lämpö- ja Vesityö Oy
KLV OY

Pulttikatu 1, 48770 Kotka  |  P.  (05) 266562
Avoinna: Arkisin 7–16  |  www.klv.fi

» Lvi-urakointi  »  Lvi-remonttityöt
» Öljypoltin- sekä maakaasupoltinkorjaukset

ja asennustyöt
» Keskuslämmityskattila-asennukset
» Viemärikuvaukset ja -tarkastukset
» Automaatiotyöt

Vuotaako putki? 
Me hoidamme kaikenlaiset LVI-huoltotyöt huolella!

» Lvi-urakointi  » Lvi-remonttityöt  » Automaatiotyöt
» Viemärikuvaukset ja –tarkastukset

» Keskuslämmitysjärjestelmä asennukset 
» Öljypoltin- sekä maakaasupoltinkorjaukset ja asennustyöt

» Ilma-vesilämpöpumppu asennukset


