LENTOPALLOSEURA KOKKOLAN TIIKEREIDEN KAUSIJULKAISU 2018–2019

2 • 2018

TIIKERIT
T
I
R
E
K
I
I
T
A
T
T
O
U
V
– JO 7 SLIIGAA
U
U
R
A
T
MES OLASSA!
KOKK

2

KOKKOLAN TIIKERIT

www.liigatiikerit.fi

Tunnetta pelissä
V

* Hydraulics
* Pneumatics
* Transmission
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mentajana tuttu Mikko Keskisipilä.
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rasvaloihin ja aloittaa uusi kausi Tiikerien historiassa. Samaan aikaan
palkkasimme toiminnanjohtajaksi
miehen väistyvän Mestaruusliigan
huipulta, kokeneen Jussi Jokisen.
Kesän aikana miesten joukkue alkoi muodostua jo niin tutuiksi tulleista pelaajista kuin uusista tuttavuuksista.
Syksyn saapuessa joukkue koPuh. 068318200, Mariank. 21 A, Kokkola
koontui harjoitusten merkeissä ja
www.fysio-keskus.com
pian myös päästiin tositoimiin tuttuun Hollihakaan harjoitus-ja liigapelien muodossa. Jotta kaikki
saivat osansa muutosten tuulista,
niin myös talkooporukka sai kauteen uudet haasteensa Hollihaan
uusitusta ilmeestä led-seinineen
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ja Ruutu-lähetyksineen. Tiikereistä tuli edelläkävijä Mestaruusliigan
lentopalloseurojen keskuudessa
tuolla saralla. Kaikki meidän kotipelit näkyvät Ruudun välityksellä ympäri maata. Tämä yhdistettynä täydellisiin led-mainostauluihin pelikentän ympärillä tarjoaa
yhteistyökumppaneillemme ennennäkemättömän mahdollisuuden päästä näkymään jokaiseen
savuun yli Suomen maan. Katsojat paikanpäällä ja Ruudun ääressä ovat kiitelleet uudistuneesta ilmeestä.
Kauden pelit ovat tarjonneet sitä odotettua tunnetta. Koko tunneskaala on varmasti ollut käytössä syksyn aikana. Parhaimpana
muistona monien mielestä on varmaan Tiikerien ensimmäisen liigapelin 40-vuotisjuhlaottelu Raision
Loimua vastaan silloisen edustusjoukkueen veteraanipelaajien
valvovan silmän alla. Peli on tuona aikana muuttunut, mutta yksi
asia on pysynyt muuttumattomana. Se tunne minkä voi kokea pelikentän laidalla kotijoukkueen kannustaessa omiaan ja myös vastustajien huippusuorituksia. Se on se
kipinä, minkä vuoksi kerta toisensa jälkeen kannattajat jättävät äänensä omien pelaajiensa puolesta.
Kaupunkien
elinvoimaisuutta mitataan tänä aikana myös ur-

heilun ja liikunnan kautta. Tiikerit
ovat vieneet viime vuosina positiivista julkisuuskuvaa Kokkolasta
maailmalle ja ensi keväänä saamme toisen valtakunnan ylimmän
sarjatason joukkueen rinnallemme, kun KPV kruunasi kautensa
nousulla Veikkausliigaan. Kokkola on urheilukaupunki ja tarjoaa
tunteita ja elämyksiä monella rintamalla eri lajien muodossa. Keskuspuiston suunnitelmat ovat valmistuneet ja sen rakentaminen
käynnistyy lähivuosina. Se tarjoaa
huippuolosuhteet eri lajien kilpailu-ja massatapahtumiin. Kokkolan
kaupunki on vastaamassa urheiluseurojen ja kaupunkilaisten pyyntöön laadukkaista urheilupaikoista, jolloin kansalaisten velvollisuudeksi jää käyttää aktiivisesti noita
palveluita. Haastankin kaikki kansalaiset käymään ottelutapahtumissa lajista riippuen ja tutustumaan myös niihin lajeihin mitä ei
vielä tunne. Jos oma osaaminen ei
riitä, niin paikanpäältä löytyy aina
asiantuntemusta jokaisen lajin saloihin. Vanha viisaus on, että urheilu on parasta paikan päällä. Tervetuloa täyttämään katsomot Hollihaakaan. Siellä on tunnetta pelissä.
Pentti Siermala
Kokkolan Tiikerit, puheenjohtaja

Mikko Keskisipilä:

Suuri kiitos Dahl-linjaliikenne
Oy:lle, joka kuljetti joukkuettamme
turvallisesti vieraspeleihin.
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”Tavoitteesta ei tingitä”
T

iikereiden syyskausi
on ollut kaksijakoinen.
Alkukauteen
mahtui paljon hyvää, loppusyksy on ollut enemmän ailahtelevaa. Valmentaja Mikko
Keskisipilä katsoo kuitenkin
luottavaisin mielin kohti tulevaa.
-Runkosarjan osalta tavoitteena oli sijat 5-6. Se on edelleen täysin realistinen tavoite ja siitä ei tingitä, Keskisipilä toteaa.
-Kun saadaan oma peli kuntoon, niin alkaa voittoja ja pinnoja tulemaan.
Tiikerit sai sarjaan ihan hyvän startin. 7-8 ensimmäistä
peliä menivät ihan hyvin.
-Vierasvoitto (3-2) Oulussa
oli alkukauden makein. Pelillisesti se oli meiltä hyvä esitys,
valmentaja toteaa.
Seuraavat 7-8 peliä eivät
menneet yhtä hyvin, ei pelillisesti eikä tuloksellisesti.
-Pelaaminen oli ailahtelevaa. Peliin sisään mahtui niin
hyviä kuin myös huonoja hetkiä.
-Loimu kotona (3-1) oli pa-

ras pelimme. Hallittiin peliä ja
pelattiin sillä tasolla millä pitäisi pystyä pelaamaan.
Vieraspeli Raisiossa (0-3
tappio) oli syyskauden huonoin.
-Me tehtiin vastustajalle
monta pistettä. Tasaisen heikko esitys meiltä, Keskisipilä
myöntää.
Materiaalin kapeus on pikkuisen näkynyt, varsinkin loppusyksyllä. Kalle Määttä on
pitkään ollut sivussa ja myös
Benjami Montonen oli jonkin
aikaa poissa. Lisäksi on muita
loukkaantumisia, jotka ovat
harjoittelua häirinneet.
-Ei olla täydellä miehistöllä
päästy harjoittelemaan. Kun
kaikki miehet saadaan kuntoon, niin homma paranee.
Jos loukkaantumisia pitää olla, niin parempi nyt kuin helmikuussa, valmentaja toteaa.
-Pitää olla kärsivällisiä, hän
painottaa.
Syyskauden aikana Tiikerit pelaa vielä kaksi ottelua,
vieraissa Ducks ja kotona Etta (22.12).
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KOKKOLAN TIIKERIT
Taustoistani
Kokkolan Tiikerit omaa pitkät perinteet ja kokemusta ylimmältä
sarjatasolta jo 70-80 lukujen taitteesta. Tästä päästäänkin sujuvasti siihen, että aloittaessani Kokkolan Tiikereiden toiminnanjohtajana 12.6.2018 pystyin kertomaan
tutustuneeni Kokkolan Tiikereihin jo tuolloin, Esko Salon pyytäessä minua Tiikereihin pelaamaan ja
tietysti myös pelatessani Raision
Loimun paidassa legendaarisella
Urheilutalolla. Siirto ei tuolloin toteutunut, mutta hieman vajaa 40
vuotta asiaa kypsyttelin ja päädyin
monen mutkan ja erilaisten työkokemuksien kautta Tiikereihin.
Vaikka olenkin toiminut muutamassa seurassa toiminnanjohtajana ja hyvin pitkään Mestaruusliigan toimitusjohtajana, Lentopalloliiton maajoukkuevastaavana ja
Euroopan Lentopalloliiton eri elimissä ja tehtävissä, on jokainen
työpaikka oma erityinen kokonaisuutensa, niin myös Kokkolan Tiikerit eikä aikaisemmilla opeilla ja
kokemuksilla suoraan päästä haluttuun lopputulokseen.
Minulla ja Tiikeri-yhteisöllä on
kuitenkin alusta asti ollut selkeä visio, jossa Tiikereistä tehdään ammattimaisesti ja pitkäjänteisesti
toimiva organisaatio, jossa talouden hallinta ja talousjärjestelmät
ovat kunnossa, seuran yhteistyökumppanimyyntiin ja tuotteistamiseen resursoidaan riittävästi aikaa ja henkilöresursseja ja jokaisen
seurassa toimivan antamaa panosta kunnioitetaan ja arvostetaan yhtäläisesti.
Lähtökohdat ja
lupauksemme
Vaikka hyppääminen osin jo liikkeelle lähteneeseen junaan ei koskaan ole yksinkertaista ja kauden
valmistelujen ja kumppanimyynnin jo alettua pääsimme melko nopeasti selville siitä, missä oikeasti seura toiminnallisesti ja ennen
kaikkea taloudellisesti menee. Samalla vahvistui entisestään sellainen näkemys, että organisaation
rakenne, työnkuvat seurassa ja erityisesti taloushallinnon uudistus
ovat prioriteettilistalla selkeästi

tärkeimmät asiat.
Suomalaisessa joukkueurheilussa on yleisesti vallalla käsitys, että
vain menestyvää joukkuetta voidaan onnistuneesti myydä ja markkinoida. Tämä johtaa lopulta kestämättömään kilpailuun pelaajista ja
pelaajabudjettien nousuun, pääsääntöisesti yli seuran maksukyvyn, kun sokeasti luotetaan finaalipaikan tuovan tullessaan puuttuvat eurot kassaan.
Tästä menestyksen ja joukkueen
kiinnostavuuden yhteydestä halusimme Tiikereissä ensimmäisenä
eroon ja siitä syntyi lupaus siitä, että ”Tiikerit on valmis”. Se tarkoittaa
halua korjata virheitä ja parantaa
asioita ja tekemisen tasoa, ajatella
asioita uudelleen ja tietysti antaa
pelikentällä aina kaikkensa. Jos tämän lupauksen pystymme lunastamaan ihmisten mielissä, olemme onnistuneet.
Joukkue ja urheilu
Me Tiikereissä emme ajattele joukkuetta myytävänä tuotteena, vaan
kiinnostavana yksilöistä muodostuvana palapelinä, jossa jokaiselle on oma yhtä tärkeä roolinsa niin
joukkueen sisältä kuin ulkopuoleltakin asiaa tarkasteltaessa.
Tämän kauden joukkue on taitavasti koottu, passarikaksikossa kokemus ja nuoruus ovat hyvin edustettuina ja yleispelaajaosastolle
saimme juuri sen tyyppiset lupaavimmat kotimaiset pelaajat kuin
halusimme täydennettynä kokeneella latvialaispelaajalla. Keskitorjujaosasto ei häpeä vertailussa
muille liigajoukkueilla ja hakkuripeliin voimme kaikki olla tyytyväisiä ja tähän rooliin on kasvamassa
Tiikereiden ohella myös Nurmosta
1-sarjan peliaikaa hakeva oman kylän nuori mies. Liberon rooli on Tiikereissä ollut aina yksi joukkueen
pelin kulmakivistä, eikä tämäkään
vuosi tee poikkeusta asiassa.
Uusi päävalmentaja on tuonut
selkeästi havaittavaa jämäkkyyttä
ja järjestelmällisyyttä Tiikereiden
peleihin ja ennen kaikkea harjoitteluun, josta menestys otteluihin
kumpuaa. Entinen valmennuksen
tukitiimi ja joukkueenjohto edustavat perinteitä ja tietysti myös

erinomaista ammattitaitoa muodostaen kivijalan valmennustyölle.
Jätin tarkoituksella yllä olevasta
nimet pois, koska haluan jokaisen
ITSE näkevän nämä kaverit tositoimessa Hollihaassa ja tutustuvan
heihin niin, että heistä tulee arkipäivän puheenaihe kotona ja työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa. Ja vastaus niille, jotka haluavat
tietää mikä on Tiikereiden tavoite
tälle kaudelle, se on mitalipelit.
Vetovoima ja pitovoima
Kokkolassa käydään tällä hetkellä hyvää keskustelua siitä, mitkä
tekijät edesauttavat ihmisten halua pysyä Kokkolassa (pitovoima)
ja mitkä vastaavasti edesauttavat
muuttohalukkuutta
Kokkolaan
(vetovoima). Isossa kuvassa Kokkolan menestys vaatii ilman muuta
paluuta takaisin kasvu-uralle, kun
puhutaan esimerkiksi väestökehityksestä.
Kokkolan Tiikereiden merkitystä
ei tule aliarvioida veto- ja pitovoimatekijänä ja tästä lähtökohdasta
olemme luoneet oman esityksemme Kokkolan kaupungin kanssa
tehtävälle yhteistyölle. Yksityisen
sektorin osalta viesti on samansuuntainen, kun puhutaan esimerkiksi Kokkolassa vahvan ”rannan”
teollisuuden työvoimatarpeen tyydyttämisestä.
Uudistukset – LED – TV-näkyvyys
Päädyimme Tiikereissä ensimmäisenä Suomessa hyödyntämään
täysimääräisesti Mestaruusliigan
Ruutu+ -tv-sopimuksen mahdollistaman omatuotannon. Tiikereiden jokainen kotipeli on tästä kaudesta lähtien nähtävillä suorana
ja tallenteena Ruutu+ palvelussa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että Tiikereiden live-seuraaminen
moninkertaistuu ja näkyvyys myös
esimerkiksi tv:n urheiluvälähdyksissä lisääntyy huomattavasti.
TV-näkyvyyden lisääntymiseen
liittyen päädyimme myös ensimmäisen Suomessa hankkimaan otteluihimme LED-mainosrivistön
kaikille 3 sivulle korvaamaan aikaisemmat ”pahvimainokset”. Etuina
tässä ovat mainosten näkyvyysar-

von kasvaminen, mainosten vaihdettavuus jopa ottelukohtaisesti ja
tietysti myyntiajan jatkuminen jopa koko kauden ajan. Ja tässä kohden erityinen kiitos kuuluu talkooväelle, itsestäänhän nämä ottelukohtaisesti purettavat LED-yksiköt
eivät Hollihakaan ilmesty ja sieltä
poistu.
Otteluisännyyteen liittyvä vieraiden palvelutason nostaminen on
myös yksi uudistuksista ja toimii
testinä tulevaisuuden VIP-kokonaisuuden päivittämiselle uudelle, Keski-Euroopasta tutummalle
tasolle. Nyt avara oma tila, paikan
päällä valmistettu maistuva ateria
ja tietoiskut ja haastattelut ovat jo
saaneet paljon kiitosta kumppaneiltamme.
Tulevaisuuden visiot ja Keskuspuistosuunnitelma (Hybridiareena)
Uskomme, että tulevina vuosina
Kokkolan Tiikerit on yksi parhaista
Suomalaisista lentopalloseuroista.
Käytin tarkoituksella sanaa ”paras”.
Paras voi olla monella mittarilla ja
Tiikereissä uskomme, että olemalla parhaiten hoidettu organisaatio, tuottamalla parhaiten lisäarvoa kumppaneillemme ja järjestämällä parhaita ottelutapahtumia,
tuottaa se väistämättä jossain vaiheessa myös parasta urheilullista
tulosta. Menneiltä vuosilta viisastuneina uskomme kaikki, että järjestyksen pitää olla juuri tämä, ei
siis ”menestys edellä” – ajattelutapa. Tästä ensimmäisenä esitetystä
ajatusmallista emme Tiikereissä tule tinkimään tuumaakaan.
Yksi tulevaisuuteen vaikuttava positiivinen asia on Kokkolan kaupungin esittelemä Keskuspuistosuunnitelma, jonka sisältämä Hybridiareena – suunnitelma
jo tässä vaiheessa vaikuttaa erinomaisesti mietityltä avaukselta ja
tulee tarjoamaan sekä jalkapallolle
että sisäpalloilulle erinomaiset olosuhteet pelaamisen lisäksi myös
yleisölle ja yhteistyökumppaneille mahdollistaen tapahtumien järjestämisen täysin uudella tasolla ja
palvelukonseptilla.
Harras toive tässä kohdin on, ettei hanke viivästyisi ainakaan eri

lajien väliseen keskinäiseen kiistelyyn ja kateuteen siitä, ketä ja
miten hanke parhaiten palvelee.
Oma kokemukseni näistä hankkeista on, että liiallisilla kompromisseilla kaikki ehkä saavat jotain,
mutta kukaan ei täysin sitä mikä
100% mahdollistaisi tilojen hyödyntämisen. On hienoa todeta, että hanketta on valmisteltu täysin
avoimesti ja yhdessä urheiluväen
kanssa ja siksi uskonkin, että hanke edistyy suunnitellussa aikataulussa, ainakin urheiluväen osalta.
Lopuksi, mutta ei kuitenkaan vähäisimpänä asiana, haluan todeta,
että vaikka Tiikerit leimallisesti tällä
hetkellä näyttäisi keskittyvän Mestaruusliigatason lentopalloon, emme ole tulevaisuudesta puhuessamme unohtaneet juniorilentopallon ja lentopallon kokkolalaisen
pelaajapolun kehittämistä.
Kaksi isoa asiaa, joista ensimmäinen on heti ensi vuoden alussa
käynnistää yhdessä JunnuTiikereiden kanssa kehittämishanke, jonka myötä myös juniorilentopallon
resurssit lisääntyvät ja organisaatiota pystytään vahvistamaan. Toiseksi käynnistämme keskustelun
Keski-Pohjamaan urheiluakatemian kanssa siitä, miten parhaiten
voimme nivoa lentopallon osaksi
akatemiatoimintaa ja rakentaa pelaajapolkua siltä osin edustusjoukkueeseen.
Kokkolan Tiikerit
toivottaa lukijoilleen
Rauhallista Joulua ja
Menestystä Vuodelle 2019.
Jussi Jokinen
Kokkolan Tiikerit, toiminnanjohtaja
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Keski-Pohjanmaan tuomaritiUudet tuomarit pääsivät tolanteeseen saatiin helpotus- sitoimiin heti koulutuksen jälta lokakuussa, kun neljä uutta keen viheltämällä Kokkolastuomaria suoritti Lentopallo- sa pelatut C-tyttöjen ja C-poiliiton ohjeistuksen mukaisen kien kotiturnaukset.
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#2 Aleksandrs Kudrjasovs
Yleispelaaja, 195 cm, 30 v
MYYNTI, VALMISTUS JA ASENNUSPALVELU

JAAKKO OJATALO

Alavus Ikkunat Oy
PL 39, 63301 Alavus
www.alavusikkunat.fi

paikkakuntasi ikkuna- ja ovimyyjä
GSM 040 678 9350
jaakko.ojatalo@alavusikkunat.fi

ANTTI LEPPÄLÄ
GSM 040 027 9442
antti.leppala@alavusikkunat.fi

➦ Kuljetukset päivittäin ympäri maakuntaa
➦ Muuttokuljetukset

Lammasojantie 4, 69100 KANNUS
040-715 6049 info@kuljetuspalvelusyrjala.fi

Latvialainen Kokkola
Latvialaiset Aleksandrs ja Edvarts ovat uusia kasvoja Tiikereiden faneille, mutta joukkue
on ollut heille tuttu jo usean
vuoden; kiitos kuuluu Romans Saussille jonka uraa pojat ovat seuranneet kaukaa.
-Kuulimme Romanilta paljon hyvää joukkueesta, tämä
henkilökohtainen suositus
vakuutti meidät, kun meidän
managerimme ehdottivat tätä joukkuetta, kertoo Edvarts.
Aleksandrs & Edvarts ovat
viihtyneet Kokkolassa jo
useamman kuukauden. Ennen heidän tuloa Suomeen,
he ovat ehtineet pelata useissa eri maissa. Aleksandrs on
pelannut mm. Virossa, Itävallassa, Ranskassa, Portugalis-

sa sekä Israelissa. Edvarts on
kerännyt pelikokemusta Saksassa ja Virossa. Molemmat
miehet pelaavat Latvian maajoukkueessa. Kokemus ulkomailla on hyvin antoisaa sekä
henkisellä, että ammattilaisella tasolla:
-Etelä-Euroopassa
pelataan paljon äänekkäämpää ja
tunnollisempaa lentopalloa.
Pohjois-Euroopassa pelityyli on enemmän organisoitua
ja uskon, että tulevaisuudessa pelaamisesta tulee paljon
organisoidumpaa. Etelässä
arvostin sitä äänekkyyttä, on
mukavaa kun kentällä tapahtuu ja kuuluu, kertoo Aleksandrs
Etenkin fanien vastaanot-

to ja lämmin tuki kotikentällä ovat auttaneet heitä tuntemaan Hollihaan kotoisaksi.
Nuoret miehet olivat erittäin
otettuja siitä, miten heidän
kotimaansa Latvian 100-vuotis-merkkipäivä huomioitiin.
Juhlapäivää edelsi kotipeli,
jossa soitettiin Latvian kansallislaulu. Hollihaka pysähtyi
hetkeksi ja kunnioitti Latvian
suurta päivää.
-Olemme niin kiitollisia
kaikesta tuesta, jota olemme täällä saaneet. Eihän tämä tunnu työltä. Joka päivä
saa herätä ja tehdä sitä mistä nauttii, kaikki puitteet ovat
kunnossa ja kaikki, mitä tarvitsee on lähellä, kehuu Edvarts
Aleksandrs odottaa jo ko-

vasti lumen saapumista Kokkolaan. Hän toivoo pääsevänsä hiihtämään ja nauttimaan
oikeasta talvesta, joka jäi viime kaudella välistä, kun mies
pelasi Portugalissa.
Molemmat miehet kutsuvat fanit hurraamaan jatkossakin kotikentällä ja kiittävät
erinomaisesta tuesta syyskaudella, vaikka se ei ihan kivuttomasti sujunutkaan. He toivovat, että fanit pysyvät joukkueen takana, myös vaikeina
hetkinä. Joukkueen yhteishenki vahvistuu peli peliltä,
päivä päivältä ja tulevaisuus
on hyvinkin valoisa.

#12 Edvarts Buivids
Hakkuri, 200 cm, 25v
www.kotipalvelumajakka.fi
puh. 044 336 0125
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Junioreilla menee mukavasti
Lentopallon junioritoiminta
jatkaa Kokkolassa hyvällä kasvu-uralla. Toiminta on laajentunut hallitusti ja tällä kaudella seura pystyy tarjoamaan
harrastus- ja kilpailutoimintaa kaikille ikäluokille nuorimmista F-ikäisistä A-junioreihin
saakka.
Parina viime vuotena pinnalla on ollut kaksi erityisen
positiivista asiaa: harrastajamäärän kasvu nuorimmissa
harrastajaryhmissä ja sarjatoimintaan osallistuvien tyttöjoukkueiden määrän lisääntyminen.
Yhä nuorempia
harrastajia mukaan
Toiminnan
vakiintumisen
myötä uudet juniorit saadaan
lajin pariin aikaisempaa nuorempina, mikä on sekä lajin
paikallisen elinvoiman että
nuorten lajiosaamisen kannalta erittäin hyvä asia. Tällä kaudella F- ja E-ikäisten yhteisissä
harjoituksissa on ollut mukana
runsaat 20 lasta, tyttöjä ja poikia. Määrä lienee tiikerihistorian kaikkien aikojen ennätys.
Nuorimmissa ikäluokissa
lentopallon pelaaminen aloitetaan mukautetuilla säännöillä, mikä helpottaa lajin aloittamista ja perusteiden oppimista. Uusia harrastajia otetaan
ryhmiin mielellään mukaan,
elleivät isot ryhmäkoot sitä estä. Joukkueiden harjoitusajat

löytyvät joukkueiden omilta
nettisivuilta osoitteesta www.
kokkolantiikerit.com
Lisää tyttöenergiaa
Kokkolassa lentopallo on ollut
selvästi poikien laji, mutta parin viime vuoden aikana tyttöpelaajien ja samalla myös tyttöjoukkueiden määrä on ollut
nousussa. Tiikereiden C-tytöt
pelaavat nyt jo toista kauttaan Lentopalloliiton valtakunnallista sarjaa, pari vuotta
nuoremmat D-tytöt aloittavat
oman sarjauransa tammikuussa Etelä-Pohjanmaan aluesarjassa.
Vanhimmat eli A- ja B-ikäiset tyttöjuniorit osallistuvat
Keski-Pohjanmaan alueella
pelattavaan naisten harrastesarjaan.
Itsenäiseksi yhdistykseksi
Junioritoiminnan taustoissa
on tehty hallinnollisia ratkaisuja, joissa Tiikereiden liigajoukkueen ja sen yhteyteen
käynnistetyn junioritoiminnan
organisaatiorakenteita selkiytettiin. Muutoksessa junioritoiminta irrotettiin liigajoukkueesta ja siitä muodostettiin
itsenäinen yhdistys, JunnuTiikerit ry, jolla on oma hallinto
ja talous.
JunnuTiikereiden toimintaa suunnitellaan yhdistyksen
hallituksessa, johon kuuluvat
puheenjohtaja, taloudenhoi-

Hae joulu !
minimanista
Konstsmide

7-HAARAINEN
KYNTTELIKKÖ

• valkoinen, puunvärinen tai punainen

AMARYLLIS
• 2-vanainen
• rondellassa

6

95

6

KPL

95
KPL

taja sekä edustaja jokaisesta
toiminnassa olevasta ikäkausijoukkueesta.
Alkavalla kevätkaudella yhdistyksen asialistalla tulee olemaan mm. yhteisen toimintaohjeen laatiminen junioritoiminnalle. Yhdistys hoitaa myös
kesäkuun alussa Rovaniemellä pelattavaan PowerCup-turnaukseen liittyvät matkajärjestelyt.
Uusia valmentajia
ja yhteistyötä
Kokkolassa lentopallon junioritoiminta virisi uuteen alkuun Tiikereiden liigajoukkueen menestysvuosina. Näiden
vuosien pysyvänä perintönä
lentopallo on nyt vakiinnuttanut asemansa kokkolalaisten
lasten ja nuorten harrastuksena, hyvänä vaihtoehtona monien muiden lajien ja harrastusten rinnalla.
Lajin jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että käynnistyville uusille juniorijoukkueille
saadaan valmentajia ja nykyiset valmentajat jatkavat arvokasta vapaaehtoistyötään lasten ja nuorten hyväksi. Tässä
työssä junioreiden valmentajat tarvitsevat tukea sekä vanhemmilta että seuran muilta
toimijoilta.
Maarit Frilund
JunnuTiikerit ry
puheenjohtaja

Liigajoukkueen pelaajat Antti Leppälä ja Edvarts Buivids kävivät vetämässä D- ja C-poikien
harjoitukset syyskuussa.
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Tervetuloa kokoustamaan tai
viettämään tunnelmallista
perhejuhlaa perinteikkäälle
Kruununvoudintalolle,
Kaarlelankatu 43, Kokkola.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan tilaisuus yhdessä!
www.naisidea.fi/kuununvoudintalo
tai p. 040 196 4434.

Kiitos kun olet meidän asiakas, olet meille tärkeä.
Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2019.
Toivoo Femin henkilökunta
Pitkänsillankatu 20, 67100 Kokkola 0442357444

SISUSTUS JA LAHJALIIKE ZINNA
HEIDI TUUNAINEN
SISUSTUSNEUVOJA

RAUHALLISTA JOULUA!

ISOKATU 11, 67100 KOKKOLA • 040-5928 909

VI ÖNSKAR ER EN FRIDFULL JUL!

HEI MIES!

Osta
lahjakortti
meiltä!

Älä tressaa
joululahjoista...

RISTIRANNANKATU 8, KOKKOLA • VAASANPUISTIKKO 14, VAASA
www.carolinesalusasut.fi

Tilauskahvila, Juhla- ja
kokouspalvelut Elämyksellisessä
1800-luvun pihapiirissä.
Ystävyydellä Kristiina

Myös surusidonta

Läntinen Kirkkokatu 26, 67100 Kokkola, 050-3748604

Joulun
aukioloajat

16.12. 10–16
17.–21.12. 9–20
22.–23.12. 9–18
24.12. 9–13

Torikatu 27, Kokkola | puh. 020 7341 650

Jalkahoitola Lilja
044 982 1994

liljaeija@gmail.com
Libeckinkatu 1 A • 67200 Kokkola
Perusjalkahoito • Rentouttava jalkahoito • Kotikäynnit
Laitoskäynnit • Kynsien leikkaus ja ohentaminen

Sinua varten, jokaisena arkipäivänä
Cambridge Valmentaja Marjo Nurmio
Isokatu 5, 67100 Kokkola • 050 518 5591
marjo.nurmio@cambridgeohjelma.fi

UUTUUS!
-hoidot

• Kipu • Unettomuus
• Stressi • Palautuminen
• Lihasfaskiat
Dipl. Hermorataterapeutti,
Jäsenkorjaaja
TIINA KIVELÄ,
Opistokatu 1, 68300 Kälviä
puh. 040 548 1550
www.hoitolavalo.fi

www.liigatiikerit.fi
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KIITOS TÄSTÄ VUODESTA
HYVÄÄ JOULUA
ME HALUAMME PALVELLA TEITÄ MYÖS ENSI VUONNA
KAMPAAMO
KATRI
Rikuntie 6, Kälviä
Puh. 040 559 6111

PARTURI-KAMPAAMO HIUSSINFONIA
ANITTA NYLUND
Laivanvarustajankatu 5
Puh. 050 540 7422

PARTURI-KAMPAAMO
PIKE
Ristirannankatu 10
Puh. (06) 8318 376 / 040 5881 117

KAMPAAMO-PARTURI
SIRPA MATTILA
Ouluntie 37 B
Puh. (06) 831 0782, 040 508 5444

PARTURI-KAMPAAMO
JASMIIRA
Lasimestarintie 12, Halkokari
(06) 831 0684

PARTURI-KAMPAAMO
SE-SALONKI
Kansakoulukatu 24
Puh. (06) 831 9300

PARTURI SEPPÄLÄ
Pitkänsillankatu 33
Puh. (06) 831 2616

PARTURI-KAMPAAMO
JESSEJANES
Sysimetsäntie 3, Marinkainen
Puh. 044 058 5400

PARTURI-KAMPAAMO
TAKILA
Takilatie 56
Puh. 040 555 9541

PARTURI-KAMPAAMO
ANNIKA TIMMERBACKA
Kesäniementie 1, Kälviä
Puh. (06) 835 1921, 050 471 4803

PARTURI-KAMPAAMO
KATI
Ajurintie 21
Puh. (06) 822 0255

TERVAKARTANON PARTURIKAMPAAMO KATJA
Tehtaankatu 29
Puh. (06) 831 1638

CONDIS KOKKOLAN
KUNTOUTUSASEMA
Torikatu 21-23
Puh. (06) 831 8898

JALKOJEN TERVEYDENHOITOA,
HIERONTAA TMI HELI HAKASALO
Tehtaankatu 29 (Tervakartano)
Puh. 050 576 9314

NICE. FACE & BODY
Ristirannankatu 7
Puh. 010 322 6030

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS
KÄLVIÄN KUNTOUTUSASEMA OY
Kesäniementie 1
Puh. (06) 835 0533

KOULUTETTU HIEROJA
TINA WIKSTRÖM
Friisintie 209
Puh. 040 585 6084

TMI FYSIOTERAPIA
A-M LINDQVIST
Rantakatu 7, Maxim-käytävä
Puh. 040 831 8706

WWW.HAMMASATELJEE.FI

KUKKA MATTSSON
Hakalahdenkatu 76
(06) 831 2303

TMI KRISTALLISADE
Krista Koivusipilä, Kalajoki
Luontaishoidot, hyvinvointituotteet
Puh. 045 163 3499

JALKAHUONE OY
Tehtaankatu 9-13
Puh. 044 021 6600

KULTASEPÄNVERSTAS NISSI
Torikatu 31 A.
Puh. 0400 489 447
laura@kultaseppanissi.fi

VARAOSAKESKUS
Kokkola-Kalajoki-Kannus

CAFE EDEN
Kaarlelankatu 55
Puh. 050 594 0030

KOKKOLAN HERKKU PIZZA
Urheilukatu 10

FEENIKS
Kiinalainen Ravintola
Torikatu 40
Puh. (06) 835 2500

KOKKOLAN PIZZERIA
Lounas arkisin 10.30-14.00
Kotiinkuljetus väh. 2 annosta
Puh. (06) 822 5229

RAVINTOLA MERIPASAATI
Sahakatu 9
Lounas, pitopalvelua,
tilauksesta täytekakut
Puh. 010 322 6822 / 040 703 1851

JUNGSBORG
Jungsborgilla järjestät helposti niin
pienet kuin suuretkin juhlat.
Jungsborg är ett perfekt ställe för att
ordna möten, fester och tillställningar.
Poikkikatu/Tvärgatan 8,
Puh./Tel.045 316 9180

KOTIPIZZA KALLENTORI

PARTURI-KAMPAAMO
HIUSPISTE
Pitkänsillankatu 20 A
Puh. 040 519 1930

KOTIPIZZA HALKOKARI

KEBAB NOVA PIZZA
Avoinna arkisin 11-24, pe-la 11-04,
su 11-24
Kotiinkuljetus (06) 8223911
pizza-online.fi / www.novakebab.com

KUNG´S KITCHEN RAVINTOLA
Pitkänsillankatu 23
(06) 8220122

KESKI-POHJANMAAN
AUTOGRILLI
Pitkänsillankatu 5-7

PHRIKTHAI RAVINTOLA
Isokatu 14
040 5846479

SEVERIN GRILLI
Teollisuuskatu 8
Puh. 050 400 5349
SOKOJAN KYLÄTALO / SÅKA BYAGÅRD

Vanha Skrabbintie/Gamla Skrabbvägen 12

Palveluksessanne – Till er tjänst!
info@sakabyagard.fi
Puh./Tel. (06) 822 9421 / 050 404 9437
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Naisilla
maakunnallinen
sarja

SOL Pesula Kokkola
Rautatienkatu 10
67100 Kokkola
puh. 040 779 7254

• JUHLAT
• KOKOUKSET
• KOULUTUKSET
KOKKOLASSA
Rantakatu 27
www: snellmankoti.fi
Varaukset puh: 044-0808345

www.liigatiikerit.fi

www.centria.fi
centriaamk
Centria on ammattikorkeakoulu suurella sydämellä!

Opiskelijoita 3000 • Opettajia ja asiantuntijoita 270 • Kampukset
Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa • Inspiroivat
oppimisympäristöt • Pienet ryhmäkoot • Laajat verkostot Suomessa ja
maailmalla • Tiivis opiskelijayhteisö • Tyytyväiset opiskelijat

Lentopallon harrastepelaaminen on saanut uutta iskua
naisten maakunnallisesta harrastesarjasta. Sarja käynnistettiin viime kaudella ja nyt
meneillään olevalla toisella toimintakaudella siihen on
lähtenyt mukaan kuusi joukkuetta eri puolilta Keski-Pohjanmaata.
Tiikereillä on sarjassa kaksi
joukkuetta, naisten joukkue
sekä A- ja B –ikäisistä pelaajista koottu junioreiden joukkue. Muut joukkueet tulevat
Himangalta, Kalajoelta, Kälviältä ja Perhonjokilaaksosta.
Joulukuun puolivälissä sar-

jaa johtaa Himangan Roiman
joukkue neljällä voitetulla pelillä. Sarjatilanne ja pelien tulokset ovat näkyvillä Lentopalloliiton Torneopal-sovelluksessa.
Sarjan osallistumismaksu
on nimellinen, vain 50 euroa.
Jos harrastetason pelaaminen kiinnostaa, mukaan pääsee taas ensi syksynä - sarjaan
voi osallistua vaikka työpaikan joukkueella!
Sarjatoiminnasta vastaa
Keski-Pohjanmaan lentopallojaosto, sarjanhoitajana toimii Mika Lukkarila.

Tiikerit mitalitilastossa sijalla 11
KuPS-Volley johtaa lentopallon kaikkien aikojen miesten
mitalitilastoa.
Tiikerit on tilastossa komeasti yhdentenätoista.
Kaikkiaan 73 seuraa on pelannut pääsarjassa ja niistä 35 on
ollut mitaleilla.

Juhlat & Kokoukset - luonnonkaunis
Kalsastajakylä palvelee ympäri vuoden!
Fester & Möten - natursköna Fiskarbyn
betjänar året runt!
Café Bryggan, Öjantie 454, 68550 Öja
info@cafebryggan.fi

ma-pe 9-20 la 9-18 su 12-18

040 0560 827
Kustaa Aadolfinkatu 100 as. 7
67200 KOKKOLA

1.KuPS-Volley
2.PNMKY
3.Loimu
4.Isku
5.Kajastus
6.VaLePa
7.PerPo
8.Sampo
9.Kimmo
10.Järvensivun Kisa
11.Tiikerit
12.JoPo
13.Rateko
14.Käpylän Lentopallo
15.SMJ Seinäjoki
16.Tarmo Varkaus
17.Hesa
18.PoPy
18.Pateri
20.Sun-Volley

8-2-2
7-4-0
6-2-7
4-7-8
4-3-2
4-2-4
4-2-2
3-4-4
3-5-4
3-1-1
3-1-0
2-2-2
2-1-2
2-1-0
2-0-0
1-4-0
1-1-1
1-0-2
1-0-2
1-0-0

21.Hurrikaani
22.Piivolley
23.Tarmo Helsinki
24.NMKY Kuopio
25.Vammalan Kisa
26.Peikot
27.Elite
28.LaPo
29.NaPa
30.Salon Viesti
31.Korson Veto
31.PPS
31.Viri
31.Sale Kuopio
31.Ilves, Etelä-Kuopio

0-5-2
0-3-2
0-3-1
0-2-2
0-2-1
0-2-0
0-1-2
0-1-1
0-1-1
0-0-2
0-0-1
0-0-1
0-0-1
0-0-1
0-0-1

LIIKUNTALÄÄKETIETEEN
ERIKOISLÄÄKÄRIN PALVELUT
Urheilijan terveystarkastus
• Sähköinen terveyskysely
• PVK- ja EKG-tutkimus
• Tarvittaessa fysioterapeutin testit ja tutkimus
Erikoislääkärin vastaanotto
sairausasioissa
• Kela-/vakuutuskorvaus
• Ajanvaraukset
Työplussaan
puh. 06 828 7360

PALVELUTARJONTA
SEUROILLE mm.
• Fysioterapeutin lihastasapainotestit
• Firstbeat-mittaukset
• Fysioterapeutin ohjausta
ja neuvontaa kehon
huoltoon liittyen
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SPORT

Tutustu urheiluhalleihimme osoitteessa
www.besthall.com

KPK Yhtiöt toivottaa
Tiikereille, taustajoukoille
ja kaikille kannattajille
oikein rauhallista
joulunaikaa!
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VARAA
NYT!
ALOITA
TAMMIKUUSSA!

NÄ
HYÖDYNKOK
ENNA
AN ETU
VARAAJ

Ennakkovaraajana saat 3 maksutonta
kertaa kaupan päälle! (arvo 165-215 €)
Muista myös hyödyntää liikuntaetusi!
HYPOXI® kohdentaa laihdutuksen ja rasvanpolton
vatsanseudulle ja reisiin sekä poistaa tehokkaasti
selluliittia. Näkyviä tuloksia nopeasti. HYPOXI®
peustuu kevyen liikunnan ja alipaineen yhdistelmään,
on täysin luonnollinen ja terveyttä edistävä menetelmä.
Miehille ja naisille.
VARAA MAKSUTON KONSULTAATIOSI NYT!

VINKKI!

VIHJAA JOULUPUKKIA
HYPOXI-LAHJAKORTISTA

HYPOXI KOKKOLA, Torikatu 19
Puh. 040 675 1193, kokkola@hypoxi.ﬁ
LUE LISÄÄ WWW.HYPOXI.FI

VI BETJÄNAR OCKSÅ PÅ SVENSKA!

Puhdasta vettä yli
Ren vatten över

100

Tiikerit nousi mestaruussarjaan keväällä 1978. Tiikerit kaatoi uusintaotteluissa Porin Pyrinnön.
30.10 Tiikerit-Pori 3-1
(10-15,19-17,15-3,15-12)
05.11 Ponteva-Tiikerit 3-2
(14-16,15-10,15-8,8-15,1510)
06.11 Kouvola-Tiikerit 3-2
(15-6,5-15,15-5,13-15,19-17)
13.11 Tiikerit-PeVe 3-0
(15-7,15-11,15-4)
20.11 SiLePa-Tiikerit 0-3
(7-15,12-15,9-15)
27.11 Tiikerit-Rantaperkiö
3-2 (16-14,9-15,11-15,158,15-6)
04.12 Virrat-Tiikerit 1-3
(9-15,15-6,13-15,8-15)
11.12 Tiikerit-Salo 3-2
(15-13,10-15,5-15,15-10,1510)
18.12 Heitto-Tiikerit 1-3
(11-15,15-11,5-15,6-15)
01.01 Elite-Tiikerit 0-3
(11-15,3-15,7-15)
08.01 Tiikerit-Kisko 3-2
(15-7, 11-15,15-6,9-15,15-7)
15.01 Pori-Tiikerit 3-1
(10-15,15-13,16-14,15-12)
21.01 Tiikerit-Ponteva 3-0
(15-5,15-5,15-13)
22.01 Tiikerit-Kouvola 3-2
(14-16,15-4,13-15,15-7,15-5)
29.01 PeVe-Tiikerit 3-2
(15-11,12-15,15-10,7-15,1510)

”Vodek” kolme kautta Kokkolassa
Wlodzimiertz ”Vodek” Sadalski, monien mielestä yksi kaikkien aikojen parhaista passareista, pelasi kolme
kautta Tiikereissä, 1979-82.
Ensimmäisen kauden pe-

laajana, kaksi seuraavaa pelaajavalmentajana.
Urallaan Vodek voitti Puolan joukkueessa olympiakultaa sekä maailmanmestaruuden.

12.02 Tiikerit-Silepa 3-0
(15-10,15-7,15-13)
20.02 Rantaperkiö-Tiikerit 2-3 (15-9,10-15,15-5,1315,13-15)
26.02 Tiikerit-Virrat 3-0
(15-13,15-2,15-6)
05.03 Salo-Tiikerit 2-3

(7-15,15-11,15-8,14-16,1315)
12.03 Tiikerit-Heitto 3-0
(15-4,15-6,15-8)
02.04 Tiikerit-Elite 3-0
(15-6,15-6,15-4)
09.04 Kisko-Tiikerit 0-3
(5-15,12-15,8-15)

Tiikereiden lisäksi hän
Suomessa edusti myös muita seuroja sekä valmensi
Suomen maajoukkuetta.

Tiikereiden ensimmäinen
johtokunta, 1974-75:
Voitto Lehto puheenjohtaja,
Erkki Närä, Vilho Poranen, Mikko Kalajo, Eero Luostari, Topi
Jaakonaho, Aimo Vallila, Jussi Laakkonen ja Teuvo Tiainen.

vuotta
år

Tule tekemään TIIKERINÄ löytöjä

UUSITTUIHIN
MYYMÄLÖIHIMME!

KOKKOLA
Ekocenter, Yrittäjäntie 15, ma-pe klo 8-16
Kokoon Shop & Cafè,
Kaarlelankatu 6, ma-pe 9-17, la 10-14
PIETARSAARI
Retro, Vaunusepäntie 17, ma-pe 9-17
Avoimet ovet ja 10-vuotisjuhlat 8.5.
KAUSTISEN SEUTUKUNTA
Wanha Markku, Siltatie
Jyväskyläntie
20, ma-pe379,
9–17 ma-pe 9-17
Toholammin lähituotemyymälä,
Kirkkotie 3, ma-pe 10-17, la 12-15
Perhon kierrätysmyymälä,
Vehmassuontie 5, ma-pe 9-17
Uuden myymälän avajaiset 13.4.

kokkotyo.fi

Tiikeripelaajat Niklas Breilin, Simon Hone, Jiri Hänninen ja Jere Mäkinen esittelivät taitojaan Bolidenin keskusvarastolla
järjestetyssä näytöspelissä.

Tiikereitä tehtaalla!
Sponsorointi ei nykyisin enää
tarkoita vain logoa paidan rintamuksessa tai laitamainoksessa. Yrityksen ja sponsorointikohteen uudesta yhteistyöstä saatiin luova esimerkki
marraskuussa, kun Kokkolan
Tiikerit pelasivat näytöspelin
Boliden Kokkolan keskusvarastolla.
Näytöspeli sisältyi tapahtumaan, jossa keskusvaraston
uusittuja tiloja ja varaston toimintaan tehtyjä uudistuksia

esiteltiin sinkkitehtaan omalle henkilöstölle. Varastolle
pystytetyllä lentiskentällä pallottelivat tiikeripelaajat Niklas
Breilin, Simon Hone, Jiri Hänninen ja Jere Mäkinen. Joukkueita täydennettiin tiikerikatsomosta tutuilla Bolidenin
omilla lentispelaajilla.
”Kokkolan Tiikerit näkee
erittäin tärkeänä, että yhteistyökumppanin ja seuran välille syntyy erilaisia yhteistyöhön liittyviä toiminnallisia

kokonaisuuksia, joista molemmat hyötyvät ja keskinäinen side vahvistuu”, Tiikereiden toiminnanjohtaja Jussi
Jokinen sanoo.
Nykymenon mukaisesti sekä Boliden Kokkola että Kokkolan Tiikerit hyödynsivät tapahtuman huomioarvon sosiaalisessa mediassa omilla
Instagram-tileillään, jotka löytyvät hashtageilla #bolidenkokkola ja #kokkolantiikerit.
Tileillä julkaistuista videoista

voi käydä katsomassa, miten
peli sujui ja miten varaston tilat soveltuivat lentiskentäksi.
Sinkkitehdas toteutti vastaavan rajoja rikkovan sponsoritempauksen
aiemmin
tänä vuonna Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri kanssa. Tuolloin orkesterin soittajista koottu kvartetti soitti
taustamusiikkia ruokailijoille tehtaan lounasravintolassa.
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Maanrakennus
Haaponiemi
Maanrakennus

Maanrakennus

- perustusten kaivuu
Haaponiemi
- salaojitukset
ja sadevesijärjestelm
- perustusten
kaivuu
- maaja
kiviainestoimitukset
- salaojitukset ja sadevesijärjestelmät
- maa- ja kiviainestoimitukset

VIEMÄRIHUOLTO

AVLOPPSSERVICE

SOPIMUSKORJAAMO

OUS
UOLTOTARJ
H
N
U
U
K
IS
L
HELMI-MAA% HUOLTO-OSISTA
-15
emuksella

elua
Korjaamopalv

yhteystiedot:
KOKKOLA »
p. 010 2925 400
TOHOLAMPI »
p. 0400 347 742
www.kokkolantraktorihuolto.fi

yli 25 v kok

Lokakaivojen tyhjennykset
Viemäriputkistojen aukaisut / -sulatukset / -painepesut
Putkistojen kuvaukset / -paikallistaminen / -savukoe
-Vessojen vuokraus

LO H TAJA | KO K KO L A | Y L I VI ES K A

KOKKOLA

Haaponiemi

Puh. 0400 660 876, 0400 665 576
Puh. 0400 660 876, 0400 665 576
info@haaponiemi.fi,
www.haaponiem
info@haaponiemi.fi, www.haaponiemi.fi
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Esa Honkala toimii ”talkoojoukkueen” vastuuhenkilönä.

Reilussa tunnissa sali kuntoon
Hollihaan salin kuntoon laittaminen, ennen ja jälkeen
ottelun, käy pitkälti jo rutiinilla, mutta vaatii aina oman
aikansa. Kaikki on oltava valmista kun yleisö pääsee sisälle, noin tunti ja vartti ennen ottelun alkua.
-Meillä on talkoojoukkue,
jossa noin 20 henkilöä. Muutama uusi tuli tälle kaudelle,
mutta suurin osa on pitkään
ollut mukana ja homma toimii hyvin, porukan vastuuhenkilö Esa Honkala toteaa.
Yleensä
talkooporukka
tulee paikalle noin kaksi ja
puoli tuntia ennen ottelua.
-Innokkaimmat tulee jo aikaisemmin, Esa kertoo.
Ihan ensimmäiseksi paikalle laitetaan siirrettävät
katsomot.
-Sen jälkeen voidaan laittaa valomainokset, jotka

ovat uutta tälle kaudelle.
Penkit, tuolit, verkko, seinämainokset, toimitsijapöydät ja sähköt ovat vuorossa
seuraavana.
-Hommaan menee reilu
tunti. Kaikki tietävät mitä pitää tehdä, joten homma etenee sujuvasti, Esa Honkala
toteaa.
Pelin jälkeen edessä on sama homma, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.
-Purkaminen menee aina
hieman nopeammin.
Esa Honkalan sydän on
Tiikereille sykkinyt jo seuran
perustamisvuodesta 1974
asti. Tosin vuodesta 1978 Esa
oli neljä vuotta Ruotsissa.
Tiikereissä Honkala on pelannut, ollut otteluvalmentajana sekä uskollisena kannattajana ja talkoomiehenä.

Katsomot pitää kasata ja tuolit poistaa ottelun jälkeen.
Kuvassa Olli ”Oke” Mäntylä.

Markku Leppälä poistaa verkon,
heti ottelun päätyttyä.

OLAV VALO
EI K Ö S E O O
HANKALAA?

EI
O L L EN KAAN

ILLALLA
TU OK S U U PA
H Y VÄ LTÄ

TERV ETU LOA!

PUIKKO
K F / 1 2/ 2 0 18

TÄ NÄ I LTA NA
SY Ö D Ä Ä N
PUIKOI LLA

Tiikereiden mestaruussarjaan noussut joukkue, kaudella 1977-78:
Matti Haapakoski, Juhani Honkala, Tapani Honkala, Markku Kemiläinen,
Kari Körkkö, Timo Nygård,
Jaakko Ojatalo, Tapio Salmela, Pekka Toppari ja Reijo Vähärautio.
Pelaajavalmentajana Pekka Toppari, huoltajana Tapio Salmela.
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Muutama kysymys - Tiikerit vastaa
1.Syntymäaika ja
-paikka
2.Suosikkiruoka ja
–juoma
3.Minkä elokuvan
katsoit viimeksi
4.Parasta Kokkolassa
5.Mitä terveisiä haluat
kotiyleisölle lähettää
6.Mielestäsi maailman
paras lentopalloilija on

Benjami Montonen
1.27.10.1991 Loimaa
2.Savustettu ahven, maito
3.Johnny English Strikes Again
4.Ystävät ja seurakunta
5.Tervetuloa hallille kannustamaan. Annamme kaikkemme,
toivottavasti tekin.
6.N´Gapeth

Aleksandrs Kudrjasovs
1.20.9.1988 Daugavpils, Latvia
2.Hedelmät, raejuusto ja hunaja, vesi
3.Cowspiracy
4.Ihmiset ja luonto kaupungin
ulkopuolella
5.Toivotaan kärsivällisyyttä, koska kova työ palkitaan ja tulosta
vielä syntyy. Toivon, että meidän
keltamustat tiikeriraidat vahvistuvat
6.Ennen Sergey Tetyukhin, nykyisin Simone Giannelli ja Micah
Christenson.

Anton Välimaa
1.22.08.1999 Kauhava
2.Makkaraperunat ja Coca Cola
3.The Revenant
4.Jasse Puikko
5.Pitäkää paljon ääntä katsomossa
6.Wilfredo Leon

Teemu Lahti
1.27.08.1996 Tervola
2.Pasta Carbonara, Coca-cola
3.Transporter 3
4.Kaikki on lähellä
5.Hallille katsomaan pelejä, pitämään mekkalaa
6.Niklas Breilin ja Jasse Puikko

Kalle Määttä
1. 4.10.84 puolanka
2. Burgerit ja kokis
3. Luokkakokous 2
4. Leikkari
5. Kiitos kannustuksesta ja nähdään peleissä
6. Kurek

Simon Hone
1.24.4.1993 Canberra, Australia
2.Pihvi ja katkarapu valkosipulikastikkeella, mango smoothie
3.Deadpool 2
4.Ihmiset ja meri
5.Kiitos teidän jatkuvasta kannustuksesta meidän peleissä
6.Wilfredo Leon

Jere Mäkinen
1.27.7.1999 Rovaniemi
2.Poronkäristys ja Pepsi
3.Black List
4.Mukavat ihmiset
5.Tulkaahan Hollihakaan ihmettelemään meidän pelejä
6.Earvin N´Gapeth

Niklas Breilin
1.8.9.1999 Salo
2.Kebu ja ranet, kokis
3.Halloween (2018)
4.Kaikki tarvittava on lähellä ja
sopivan kokoinen kaupunki
5.Jokaiseen kotipeliin vaan halli
täyteen ja ääntä mökkiin
6.Jiri Hänninen

Antti Leppälä
1.8.5.1992
2.Sushi ja vichy
3.Teit meistä kauniin, se apulannasta kertova
4.Urheilu hyvällä tasolla
5.Tulkaa katsomaa hyvää lentistä ja/tai nauttimaan tunnelmasta peleihin
6.Muserkski (tollee vapaasti suomennettuna)

Edvarts Buivids
1.04.12.1993 Sigulda, Latvia
2. Kotitekoinen Lasagne. Ei ole
suosikkijuomaa.
3. Lord of the Rings
4. Uima-allas ja meri
5. Faneille: Älä koskaan menetä uskoa!
6.Wilfredo Leon Vener

Jiri Hänninen
1.12.5.1998 Pattijoki
2.Wingsit ja Pepsi Max
3.Shooter
4.Täällä on kaikki tarvittava, eikä
ole mitään ylimäärästä
5.Meteliä ei voi koskaan olla liikaa Hollihaassa
6.Antti Leppälä! Niklas Breilin
osaa myös pelata lentopalloa!

Matias Saviaro
1.1.7.1999 Kokkola
2.Lihapullat ja perunamuusi,
omenamehu
3.22 July
4.Ystävät
5.Keep it up!
6.Wilfredo Leon

Sonja Rajic´
1.5.6.1997 Belgrad, Serbia
2.Neljän juuston pasta tai kunnon pihvi, punaviinin kanssa
3.Bohemian Rhapsody
4.Tiikerit, totta kai
5.Kiitos kun olette aina paikanpäällä meitä kannustamassa ja
olette mahtavia.
6.Olen ehkä puolueellinen, mutta Srecko Lisinac

Tiikereiden kaikkien aikojen
ensimmäinen joukkue,
ykkössarja 1974-75:
Kauko Alajoki, Pekka Toppari, Tapio Salmela, Juhani Honkala, Tapani Honkala, Reijo Vähärautio,
Jaakko Ojatalo, Esa Siermala, Tapani Torppa ja Seppo Salmela.
Valmentaja Jussi Laakkonen.
Huoltaja Vilho Poranen
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Liikunnan juhlaa jo vuodesta 2007

Heijastinliivi 400 ensimmäiselle ilmoittautuneelle
ja osallistumismaksunsa maksaneelle!
Kokkola City Run liikuttaa jälleen kuntoilijoita 10.5.2019.
Ohjelma alkaa Kauppatorilla klo 17:00. Muistathan tulla
ajoissa paikalle.
Matkat ja lähtöajat:
Konttoripisteen puolimaraton
KPO-Kymppi
HH-Kutonen
6 km ilman ajanottoa

lähtöaika
lähtöaika
lähtöaika
lähtöaika

klo 18:00
klo 18:15
klo 18:15
klo 18:25

Osallistumismaksut:
15.11.2018-15.1.2019 22 €/ei ajanottoa 27 €/ajanotollinen
16.1.2019-28.2.2019 32 €/ei ajanottoa 37 €/ajanotollinen
1.3.2019-18.4.2019 42 €/ei ajanottoa 47 €/ajanotollinen
Erityisryhmäläiset 15 €.
Ilmoittautuminen osoitteessa www.kepli.ingo.fi
Järjestäjä: Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

Anne ja Timo Känsäkangas, tuttu näky Tiikereiden kotiotteluissa.

Anne ja Timo Känsäkangas:
www.kuljetusliikelindgren.fi
Muutto- ym. kuljetusten aatelia
jo yli 50 vuoden ajan.
Kevättarjouksena muuttolaatikot
käyttöösi muutonajaksi
jopa veloituksetta, KYSY!

T:mi T. Karsikko
0400 860 018

”Tiikeriperheessä
positiivinen ilmapiiri”
Anne ja Timo Känsäkangas on
tuttu näky Tiikereiden talkooporukoissa. Kaksikko tuli mukaan jo ennen liiganousua.
-Ari Sorola pyysi meitä mukaan ja sillä tiellä ollaan, pariskunta toteaa.
Sen jälkeen Annelta ei ole
jäänyt yhtään (!) ottelua väliin. Timolta väliin on jäänyt
vain muutama ottelu, nekin
työesteiden vuoksi.
Anne ja Timo löysivät toisensa 40 vuotta sitten. Urheilu, ei pelkästään lentopallo,
on aina ollut lähellä sydäntä.
Timo Känsäkangas pelasi lentopalloa 70-80-luvulla,
edustaen Kokkolan Lentopalloilijoita. Puulakilentistäkin
hän pelasi Pohjanmaan Teurastamon joukkueessa.

Tiikereissä Timo ei ole pelannut, mutta on valmentanut seuran B-tyttöjä.
Tiikereiden kotipeleissä Timo huolehtii makkaramyynnistä, eli keittää nakkeja.
-Niitä menee noin 10-15 kiloa ottelua kohden, hän kertoo.
Kiinnostus lentopalloa kohtaan sekä auttamisen halu, siinä syitä miksi Timo on talkoohommissa mukana.
-Tärkeää on myös se sosiaalinen kanssakäyminen. Ihmiset ovat positiivisella mielellä,
Timo toteaa.
Myös Anne painottaa positiivisuutta ja yhteishenkeä.
-Meillä on hieno porukka.
Yhteishenki on loistava. Tiikereissä on positiivinen ilmapii-

ri, Anne toteaa.
Anne Känsäkangas vastaa
kahvio- ja VIP-tilan talkooporukasta. Hän kutsuu porukan
paikalle.
-Paikalle tullaan noin kolme tuntia ennen ottelun alkua. Yhdessä talkooporukan
kanssa laitetaan pöydät paikalle, kahvit keitetään j.n.e.
Anne on se henkilö, joka
hankkii kaikki tavarat, kahvit,
karkit, pullat ynnä muut.
Osa tavaroista pitää kantaa koulun kellarista ja pelin
jälkeen takaisin. Itse peliä ehtii harvoin katsoa. Pitkän erätauon jälkeen alkaa jo siivoaminen ja tiskaaminen, ainakin
osittain.
- Onhan päivät pitkiä ja raskaita, mutta se yhteishenki on

niin mahtava, että tätä on mukava tehdä, Anne toteaa.
Talkootehtäviä pariskunnalla oli myös aikaisemmin,
kun tyttäret Nina ja Jonna pelasivat lentopalloa, junioreissa
ja naisissa.
Anne Känsäkangas (ent.
Paavolainen) pelasi lentopalloa vain harrastuksena, mutta
oli sitäkin kovempi sana kiekkoringissä. Anne, joka edusti
Kokkolan Veikkoja, osallistui
Helsingin MM-kisoihin 1983
ja Rooman MM-kisoihin 1987.
Meriittilistalla on useita
SM-mitaleja sekä maaotteluita.
Anne heitti ennätyksensä,
64.24, vuonna 1983.

www.liigatiikerit.fi
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Kaupungin
varmin
vuokranantaja

www.kovaoy.fi - puh. 040 181 7400

Toivotamme Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2018!

ONHAN SUULLA
KAIKKI HYVIN?
Me Hammasklinikka Rytivaarassa
huolehdimme suun terveydestä
kokonaisvaltaisesti Kokkolassa ja
Nivalassa.
Varaa aika netissä rytivaara.fi
tai puhelimitse:
Kokkola, 06 831 5585
Nivala, 08 442 236

CHYDÄMELLISTÄ
JOULUNAIKAA
I

I

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO

OTTELUISÄNTÄ:

RS-Tiimi Anttila Ay
Kokkola
050 555 27 95
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TIIKERI-PERHE
TOIVOTTAA

RAUHALLISTA
JOULUA
JA
ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA
2019!
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