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Maija & Jussi ovat muuttaneet vihdoin yhteen
Kodinsisustaminen aloitettiin kätevästi Prismasta.
Ruoat ostetaan naapurin S-marketista
ja muoti
sekä kosmetiikka Sokokselta
Vuoden aikana
kertyneillä
bonusrahoilla Maija vie Jussin
romanttiselle viikonloppumatkalle Pietariin

Iloitse Bonuksistasi – lataa S-mobiili
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Hieno taistelu

K

un kirjoitan tätä juttua,
niin ajatus ja tunneskaala käy vielä läpi juuri
päättynyttä hienoa taistelua kauden huipennuksesta. Mieli täyttyy monesta jossittelusta miten pallo olisi voinut pomppia hieman meille tai
tuomarit olisi viheltäneet jonkin virheen herkemmin, mutta loppupelissä tuo jossittelu
on aivan turhaa. Tiikerit lähti altavastaajana hallitsevaa Suomen Mestaria vastaan taistelemaan jatkopaikasta pudotuspeleissä ja yllätti ennakkoon
vahvemman suosikin voittamalla ensimmäisen osaottelun
ja taistelemalla molemmat kotipelit aina viiteen erään saakka. Meidän nuoret pelaajat antoivat viimeisenkin hikipisaran
kentälle ja olivat todella lähellä
mitalipelejä, ihan niin kuin valmentaja Mikko oli monta kertaa kevään aikana vakuuttanut
minulle. Meillä oli hieno porukka ja Mikko sai sen osaamisen
irti juuri oikealla hetkellä tosipelien kynnyksellä. Kaikki Tiikerifanit varmaan voivat yhtyä siihen ajatukseen ettei me annettu mitään ilmaiseksi ja jokainen
pelaaja ylitti itsensä ja ennakko-odotukset näissä taistoissa
tyylikkäästi pää pystyssä.
Kauden loppu tulee aina
jossain vaiheessa loppuun ja
haikein mielin meidän täytyy
hyvästellä joukkue, joka on
tarjonnut kauden mittaan us-

komattomia elämyksiä kannattajilleen. Erityisesti mieleen
nousee kauden varrelta nuorten kotimaisten pelaajien esiinmarssi tiukoissa tilanteissa missä ottelut piti kääntää voitoksi
kannustavan kotiyleisön edessä. Kruununa tuolle taisteluilmeelle oli lajissa ennennäkemätön nousu yli kymmenen
pisteen takamatkalta eräpallotilanteessa rakasta paikallisvastustaja Oulun Ettaa vastaan
tämän kevään puolella. Monta
muutakin hienoa voittoa ehdittiin kaivaa kauden aikana yleisön mylviessä mukana.
Nyt on myös aika kiittää kaikkia kauden aikana mukana olleita talkoolaisia, jotka mahdollistavat näiden hienojen ottelutapahtumien järjestämisen.
Kiitokset tietysti myös hienosti
taistelleelle joukkueelle ja valmentaja Mikolle sekä joukkueenjohtajalle, tilastoijalle, huolto-ja logistiikkaneuvoksille sekä joukkueen fysioterapeutille.
Isot kiitokset myös joukkueen
kapteeni Lepälle. Kannoit taas
hienosti johtajan viitan vuosien
kokemuksella. Iso käsi myös
meidän hienolle faniporukalle
ja ennen kaikkea yleisölle, joka
on kerta toisensa täyttänyt Hollihaan lauteet. Hyvää kevään
odotusta, syksy ja uusi liigakausi on kohta jo ovella. Seuratkaahan uutisia.

www.liigatiikerit.fi

Kevättä rinnassa
O
n totta, että kevät on myös
Lentopallossa parasta aikaa. Kesän, syksyn ja koko
sarjakauden tiivis rupeama
ja joukkueen yhdessä valmennuksen
kanssa vuodattamat hikipisarat konkretisoituvat urheilullisena tuloksena
pudotuspeleissä. Tiikereiden osalta jo
viime kesänä yhtenä sloganeistamme
käytetty ”Tiikerit on valmis” on hienolla
tavalla realisoitunut puolivälierissä VaLePaa vastaan. Tätä kirjoitettaessa on
illalla edessä täpötäydessä Hollihaassa
sarjan neljäs koitos, josta toivottavasti jatketaan viidenteen peliin Sastamalaan torstaiksi ja sen voittajalle avautuu tie mitalipeleihin. Tätä kirjoitusta
luettaessa tiedämmekin, miten tässä
onnistuimme.
Me täällä toimiston ja hallinnon puolella olemme tietysti hyvin iloisia joukkueen peliesityksistä, mutta seuran
tulevaisuuden kannalta mitään olen-

naista ei ole rakennettu pelkän urheilullisen menestyksen varaan. Koko kauden ajan tekemämme työ, jossa talouden tasapainoon saattaminen
ja velvoitteista huolehtiminen ovat ykkösprioriteetteja yhdessä jämäkän hallinnon, taloushallinnon uudistuksen ja
arjen laadukkaan tekemisen kanssa,
muodostavat olennaiset toimintaamme ohjaavan kulmapalat myös seuraavina vuosina.

Tässä yhteydessä on paikallaan myös
osoittaa suuret kiitokset kaikille tukijoillemme ja kotiyleisöllemme siitä luottamuksesta, jota olette osoittaneet Tiikereiden rakennusprojektia
kohtaan ja sen varaan on hyvä rakentaa uutta kautta, jonka valmistelut on
jo aloitettu niin joukkueen kasaamisen
kuin markkinoinninkin osalta. Tiikerit haluaa jatkossakin profiloitua erinomaisella, laadukkaalla valmennuksella, pelaajista ja heidän lentopallou-

raa sivuavan siviilityön ja/tai opiskelun
yhdistämisen mahdollistamisella sekä
kotimaisuuden korostamisella ja tarjota Keski-Pohjanmaalaiselle lentopalloväelle iloa ja elämyksiä taas tulevana
syksynä.
Tulevalle keväälle ja kesälle antaa
oman hienon mausteensa Veikkausliigaan noussut pitkät perinteet omaava KPV, joka julkaistun sarjaohjelman
mukaan aloittaa kautensa sunnuntaina 7.4. klo 15:00 Ilvestä vastaan. Uskon,
että lajiemme väliselle yhteistyölle on
tilausta niin tulevan Urheilupuiston
Hybridi-hallin merkeissä kuin yleisömarkkinoinnin ja fanikulttuurin kehittämisessä Kokkolaan ja sitä ympäröivään maakuntaan.
JUSSI JOKINEN
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Kiitos joukkueelle!
– Kiitos kannattajille!

T

iikereiden
kausi päättyi tiistai-iltana. Suomen parhaan yleisön edessä
Tiikerit kärsi niukan tappion
hallitsevalle mestarijoukkueelle. Tappio on aina tappio,
mutta kovat pudotuspeliväännöt jättivät kaudesta
hyvän maun.
Koko puolivälieräsarja oli
huikean jännittävä ja kovatasoinen. Ja sarjan viimeinen
kohtaaminen oli kuin kirsikka
kakun päälle, kuten Tiikereiden valmentaja Mikko Keskisipilä tiistain ottelun jälkeen
totesi.
-Nähtiin taas hyvää lentopalloa. Tasollisesti tämä oli ot-

telusarjan paras.
-Kaikkemme kentälle jätettiin. Kaaduttiin saappaat jalassa. Nostan hattua pojille.
Siitä heille iso kiitos.
Tiikerit ja VaLePa tarjosivat
koko rahan edestä.
Hyvä loppukausi ei tullut
yllätyksenä.
-Loppuvuodesta kärsittiin
loukkaantumisista. Kun päästiin harjoittelemaan täydellä
miehityksellä, se myös näkyi.
Meille hyvä loppukausi ei yllätyksenä tullut. Tiedettiin, että
potentiaalia on.
Mikko Keskisipilä kiittää
myös hienoa kotiyleisöä.
-Harvoin tulee kiiteltyä,
mutta onhan meillä aivan

loistava yleisö. Tunnelma Hollihaassa on mahtava. Kiitos
siitä.
Kun kauden kotipelejä
näin katsojan silmin muistelee, niin kyllä muutama voitto
nousee ylitse muiden.
Molemmat Etta-pelit olivat
todellisia herkkupaloja. Molemmat päättyivät 3-1 ja niissä riitti tunnelmaa. Varsinkin
se erä, jossa Tiikerit nousi 1424 (!) tappiotilanteesta voittoon.
Myös Savo-Volleysta otettu
3-0 voitto oli makea.
Herkkupaloja olivat myös
puolivälieräottelut,
vaikka
tappioihin päättyivät.

Hieman tilastoja kaudesta
2018-19
Runkosarjassa pisteitä: 36
Kotona:
29
Vieraissa:
7
Runkosarjan yleisömäärä:
9872
Keskiarvo: 617
Pudotuspelien yleisömäärä:
1745
Keskiarvo: 872,5
Vastustajilta otetut pisteet:
Akaa-Volley
5
Lakkapää
5
Savo-Volley
3
Etta
8
Loimu
6
Hurrikaani
1
Ducks
6
VaLePa
2
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oftwaven ja Tiikereiden
yhteistyö sai alkunsa
luontevasti passari Kalle Määtän kautta. Kalle
on Softwavella projektipäällikkönä ja ohjelmistokehittäjänä,
joten passarin sormet toimivat sulavasti myös näppäimistön parissa. Kuluvalle kaudelle
löysimme Kallen lisäksi muutakin yhteistä Tiikereiden kanssa, yhteisen näkemyksen siitä,
millaisia ratkaisuja ammattimainen liiketoiminta tarvitsee
tuekseen.
Käynnistimme keskustelut
laajemmasta yhteistyöstä kuluvan kauden alussa Tiikereiden
kanssa. Keskusteluissa tuli ilmi
se, että Tiikerit olivat tehneet
paljon töitä pitkäjänteisen kehitystyön mahdollistamiseksi
tulevien vuosien varrella. Mm.
toiminnanjohtajan rekrytointi
sekä talouden maltillisella pelaajabudjetilla ovat olleet keskeisiä tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Toiminnan ja talouden kehitys vaatii kuitenkin
tuekseen ajantasaista tietoa,
jolla johtamiseen liittyviä päivittäisiä päätöksiä ja reagointia
voidaan tehdä.
Ajantasaisella toiminnan
tiedolla johtaminen ja liiketoiminnan kehitys ammattimaisempaan suuntaan ovat
sellaisia asioita, joihin Softwavelta löytyy ratkaisuja ja vahvaa osaamista. Menestyksekäs seuratoiminta tarvitsee
toimiakseen arvokasta talkootyötä, mutta myös enenevissä määrin tuekseen samankaltaisia tukitoimintoja, kuin
yksityisellä sektorilla on käytössä, sillä seuratoiminta on
Tiikereissäkin satojen tuhansien eurojen vuosittaista liiketoimintaa. Liiketoimintaa voidaan kehittää oikeilla ja ajantasaisella tiedolla, silloin kun
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Softwave Ohjelmistot Tiikereiden otteluisäntänä 25.2.2019 aloituspallon heitto, kuvassa Jonna Tuorila, Softwaven
taloushallintopalveluiden esimies. Kuva: Tommy Lågland.

Yhteinen visio

ammattimaisesta toiminnasta pohjana Tiikereiden ja Softwave Ohjelmistojen kumppanuudelle
toiminnan tukena on oikeat
ratkaisut.
Softwaven näkökulmasta
yhteistyö urheiluseuran kanssa
on vuonna 2019 muutakin kuin
pelkkää rahallista tukea ja näkyvyyttä. Haluamme pohjata
yhteistyön kumppanuus-ajatteluun, tukemme Tiikereille on
sellaista, missä olemme alamme parhaimmistoa. Taloushallinnon asiantuntijuutta, tehokkaat työkalut talouden ja toiminnan kehittämiseen, sekä
sovellusten tuottama data tietojohtamisen tueksi.

Tiikerit ovat siirtäneet kuluvan kauden aikana taloushallinnon vaiheittain kokonaan
Softwave Ohjelmistojen taloushallintopalveluiden hoidettavaksi. Sopimuksen myötä Tiikereiden hallituksella on
käytössään päivittäin ajankohtainen tieto talouden ja
toiminnan tilasta. Toimintaa
johdetaan selainkäyttöisellä
Softwaven Opiferus Toiminnanohjaus -sovelluksella, jolla
pääsemme esimerkiksi tarkastamaan kuukausittaiset kirjanpidon raportit, sekä myynti-

ja ostoreskontrat tositetasolle asti.
Hallituksella on paremmat
eväät johtaa toimintaa, kun
järjestelmästä nähdään esimerkiksi kuukausittainen kauden tuloskehitys ja avointen
myyntilaskujen määrä sentilleen. Ajantasaiseen tietoon
peilaten hallitus voi reagoida
ja tehdä päätöksiä, joilla päästään pitkäjänteisiin strategisiin
tavoitteisiin.
Kumppanuus
käsitteenä
viestii kaksisuuntaisesta toiminnasta, niin myös Softwa-

Kuntoutuksen
asiantuntijat
apunasi!
Laaja
urheilulajien
osaaminen.

ven ja Tiikereiden kohdalla.
Paikallisena toimijana olemme
kiinnostuneita niistä elementeistä, mitä Tiikerit ovat rakentaneet toimintansa ympärille.
Esimerkiksi otteluisännyyksien
myötä olemme saaneet kanavan, jonka kautta voimme tarjota elämyksiä henkilöstölle ja
asiakkaille.
Yksittäinen ottelutapahtuma on oivallinen paikka vapaamuotoiseen kanssakäymiseen, mutta tarvittaessa myös
täsmällisempään viestinvaihtoon asiakkaiden tai työnteki-

jöiden kanssa. Rento, positiivinen tunnelma tapahtumassa
ja nuori taisteleva joukkue tekee parin tunnin tapahtumasta kokonaisuudessaan mukavan kokemuksen. Verkostojen
merkitys kasvaa vuosi vuodelta, mutta mahdollisuus niiden
luomiseen on rajallista. Tiikerit
kokoavat kuukausittain yhteen
tuhansittain ihmisiä.
Olemme kumppanina viestineet Tiikereille myös toiveita
siitä, mihin suuntaan toimintaa
voitaisiin kehittää yritysyhteistyön näkökulmasta. Tiikereillä
on vielä paljon kehityspotentiaalia tulevien vuosien aikana,
ja suunnitelluista kehityssuunnista olemme tyytyväisiä. Yrityksenä arvostamme rohkeita
askelia eteenpäin. Tällä kaudella esimerkiksi LED-näkyvyys ja
otteluiden tuottaminen Ruutu+-palveluun ovat olleet Tiikereiltä hienoja askelia pääsarjatason palloilulajin edelläkävijäksi. Näiden isojen askeleiden
lisäksi askel ammattimaiseen
taloushallintoon ja tietojohtamiseen Softwaven kanssa luovat pohjaa pitkälle ja menestyksekkäälle yhteistyölle.
Softwave
Ohjelmistot Oy
Softwave on tiedon analysoinnin, jalostamisen ja hyödyntämisen asiantuntija. Helpotamme asiakkaidemme arkea
toimintavarmalla ja helppokäyttöisellä Opiferus-tuoteperheellä, ketterällä ja asiakaslähtöisellä tuotekehityksellä
sekä erinomaisella asiakaspalvelulla kumppanuuden kaikissa vaiheissa.
• Perustettu 2003
• Kotipaikka Kokkola
• 21 asiantuntijaa
• 100+ asiakasorganisaatiota

Sandkvist & Co Oy

Tasoite- ja maalauspalvelut
06-8311456 sandkvist@anvianet.fi
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VARAA MAKSUTON KOKEILU!

Aloita matkasi kohti kesäkuntoa
tehokkaalla 3 kk:n edullisemmalla
jaksolla!
Luonnollinen ja tehokas kehonmuokkausmenetelmä
HYPOXI® perustuu kevyen liikunnan ja alipaineen
yhdistelmään. HYPOXI® kohdentaa rasvanpolton
ongelmakohtiin sekä poistaa selluliittia. Saat
näkyviä tuloksia nopeasti. HYPOXI® muokkaa
tehokkaasti myös miesten keskivartaloa.

Tiikerit kiittää tukijoitaan!

Meillä voit maksaa liikuntaseteleillä tai -korteilla
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
HYPOXI KOKKOLA, Torikatu 19

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

VI BETJÄNAR OCKSÅ PÅ SVENSKA!
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Liikunnan juhlaa jo vuodesta 2007

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 18:25
klo 18:25

Osallistumismaksut:
Perhetarjous 80 € (2 aikuista, 2 lasta) 18.4.2019 saakka.
1.3.2019-18.4.2019 42 €/ei ajanottoa 47 €/ajanotollinen
Erityisryhmäläiset 15 €.

Ilmoittautuminen osoitteessa www.kepli.ingo.fi

Tulethan
mukaan
sinäkin!

Keliber logo - Mainostoimisto Heinäkuu 10.5.2013

Järjestäjä: Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

RGB: 1, 156, 73
CMYK: 85, 12, 100, 1
PMS: 7482 C
#019c49

moitus 82x100 mm.indd 1

06.03.2019 15:52:47

Kaupungin
varmin
vuokranantaja

www.kovaoy.fi - puh. 040 181 7400

Virva Puumalan konsertti oli onnistunut. Oikealla juontaja Sanna Kojo.

Konsertti sai
hyvää palautetta

K
Osuuspankin omistajaasiakkuudesta saat paljon
hyötyä ja iloa arkeen.

okkolan Tiikerit järjesti konsertin, jossa
esiintyi sopraano Virva Puumala.
Tiikereiden tavoitteena on
järjestää eri tempauksia.
-Tällä aloitetaan. Tästä alkaa
Tiikereiden kulttuuriura. Lisää
toivotaan jatkossa, Tiikereiden johtokunnan jäsen Kaija
Jestoi totesi konserttia edeltäneessä lehdistötilaisuudessa.

Virva Puumalalle konsertti oli ensiesiintyminen Snellman-salissa.
Puumalaa säesti pianisti Juho Lepistö. Tilaisuuden juontajana Sanna Kojo.
Konsertti oli kaikin puolin
onnistunut ja on saanut hyvää palautetta.
Tässä poimintoja sosiaalisesta mediasta:

Tutustu ja tule omistaja-asiakkaaksi.
op.ﬁ/omistaja-asiakas

”Eipä ole koskaan ennen jo
ulko-ovella herrasmies ollut
avaamassa ovea ja toivottamassa tervetulleeksi! Ja salissa oli komeita miehiä rusetti
kaulassa opastamassa yleisöä!
Hienoa, kiitos!!”
”Oli niin upea tunnelma salissa”

LASERILLA
YLIVOIMAISET
PINNOITTEET

Seuraa meitä Facebookissa ja sivullamme op.ﬁ/keski-pohjanmaa

Laserpinnoitukset
Laserkarkaisut
Koneistukset
Kokkola LCC Oy, Ahjokuja 8, 67800 Kokkola p. 044 262 6860, www.lcc.fi

Ma-Pe 9-19
La 10-16
Su 12-16
Tervetuloa!
Kauppakeskus Chydenia

”Hienosti hoidettu homma
näin ”ekakertalaisena” ”
”Oli kyllä huikea juttu! Artistitkin kovasti kiittelivät järjestelyitä ja kuinka kaikki sujui hienosti”
”Yleisöä olisi saanut olla
enemmän”

Tiikereiden ensimmäinen
kausi, 1-sarjaa 1974-75

14.10.1974 Vaasa-Tiikerit 0–3
21.10.1974 Tiikerit-Vaala 3-0
27:10.1974 ONMKY-Tiikerit 1-3
10.11.1974 Tiikerit-Kauhava 3-0
17:11.1974 Tiikerit-Kalajoki 3-0
15.12.1974 Kisko-Tiikerit 3-2
22.12.1974 Tiikerit-Pudasj. 3-2
26.12.1974 Tiikerit-Kurikka 3-1
29.12.1974 Heitto-Tiikerit 3-1
05.01.1975 Tiikerit-Vaasa 3-1
12.01.1975 Vaala-Tiikerit 2-3
19.01.1975 Tiikerit-ONMKY 3-0
26.01.1975 Kauhava-Tiikerit 0-3
02.02.1975 Kalajoki-Tiikerit 2-3
16.02.1975 Tiikerit-Heitto 3-1
23.02.1975 Kurikka-Tiikerit 1-3
09.03.1975 Tiikerit-Kisko 3-2
16.03.1975 Pudasj-Tiikerit 0-3
Tiikerit
Heitto
Kisko
Kurikka
Kalajoki
ONMKY
Kauhava
Vaala
Pudasj.
Vaasa

18 16
18 16
18 13
18 12
18 8
18 8
18 6
18 6
18 5
18 0

2
2
5
6
10
10
12
12
13
18

51-19
51-21
41-26
42-32
34-32
33-36
29-45
28-45
26-44
14-54

32
32
26
24
16
16
12
12
10
0

Uusintaottelu SM-karsintapaikasta Ylivieskassa:
20.03.1975 Heitto-Tiikerit 3-2
15-7, 17-15, 9-15,12-15,15-9
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KAIKKI KOTISI
kiintokalusteet
yhdestä paikasta

Haaponiemi
Maanrakennus

- perustusten kaivuu
salaojitukset ja sadevesijärjestelmät
- maa- ja kiviainestoimitukset

Maanrakennus

Puh. 0400 660 876, 0400 665 576
fo@haaponiemi.fi, www.haaponiemi.fi

www.liigatiikerit.fi

Maanrakennus

- perustusten kaivuu
Haaponiemi
alaojitukset
ja sadevesijärjestelmät
Varaa suunnitteluaikasi osoitteesta
- perustusten
kaivuu
- maaja
kiviainestoimitukset
www.huushollikeittiot.com
- salaojitukset ja sadevesijärjestelmät
- maa- ja kiviainestoimitukset

Haaponiemi

Puh. 0400 660 876, 0400 665 576
Puh. 0400 660 876, 0400 665 576
o@haaponiemi.fi,
www.haaponiemi.fi
info@haaponiemi.fi, www.haaponiemi.fi

Terminaalikatu 5,
67700 Kokkola

Palvelemme sinua:
ark. 10:00-17:00
la. 10:00-14:00

010 439 7000
info@huushollikeittiot.com
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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

Tiikereiden D-poikien 06-joukkue (vasemmalta Kimi Kaustinen, Daniel Frilund, Niko Kaustinen, Vili Hautala,
Aaro Norrena ja Lasse Myllykangas) pelaavat E-P:n aluesarjan finaalissa sijoista 1-6.

Junnutoiminnassa monta näkökulmaa:
KOKKOLA

Eettisiä kysymyksiä ja
kaupungin vetovoimaa

T



 

YMPÄRIVUOTISTA MAJOITUSTA
Meritie 10 • 67200 Kokkola • 06 - 831 4006
info@kokkola-camping.fi • www.kokkola-camping.fi


  
 

iikereiden
junioritoiminta irrotettiin
emoseurasta
pari
vuotta sitten, minkä
jälkeen JunnuTiikerit on toiminut itsenäisenä yhdistyksenä. Muutoksen myötä junioritoiminnalle on luotu oma hallintomalli ja lähivuosien aikana
seuratoiminnan kehittämistä
jatketaan edelleen.
Tämän kauden merkittävin
hallinnollinen ponnistus on
ollut yhteisen toimintaohjeen
laatiminen. Ohje on ollut kaikilla ikäkausijoukkueilla kommentoitavana ja ohje on enää
viimeistelyä vaille valmis.
Toimintaohjeessa määritellään yhtenäiset toimintatavat sekä seuran hallinnolle että yksittäisisille ikäkausijoulkueille. Ohjeessa linjataan
monia käytännön asioita, minkä lisäksi siinä otetaan kantaa
muun muassa junioritoiminnan eettisiin kysymyksiin. Toimintaohje julkaistaan ja otetaan käyttöön syksyllä uuden
kauden alkaessa.
Lentiskentillä junnutoiminta on ollut totutun vilkasta.
Nuorimmat tiikerijunnit ovat
F-ikäisiä ja vanhimmat A-ikäisiä: koulussa nuorimmat ovat
opetelleet aakkosia ja vanhimmat valmistautuneet ylioppilaskirjoituksiin.
Tiikereiden harjoituksissa
on tämän kauden aikana käynyt aktiivisesti noin 100 lasta
ja nuorta. Viikoittaisten harjoitusten yhteismäärä on noin 18
ja harjoitusten kokonaismäärä
kauden aikana pyöreästi 650.
Näiden Tiikereiden lukemien
kautta jokainen voi arvioida,
kuinka iso rooli urheiluseuroilla on nuorisolle suunnatun toi-

minnan tuottajana Kokkolassa. Tärkeää työtä sekä nuorten
hyvinvoinnin että kaupungin
vetovoiman näkökulmasta.
Harrastustoiminnan ohella junioritoiminta on myös kilpaurheilua. Tuloksellisesti parhaiten tällä kaudella ovat menestyneet C- ja D-pojat: nämä
joukkueet ovat olleet koossa
jo useiden vuosien ajan ja poikien taitojen kehittymiselle on
pystytty luomaan hyvä perusta.
Tätä lehtijuttua kirjoitettaessa C-pojat ovat varmistaneet paikkansa Suomen 18
parhaan joukkueen joukossa
ja kisaavat seuraavaksi pääsys-

tä 12 parhaan joukkoon. D-pojat (-06) puolestaan ovat kovassa Etelä-Pohjanmaan aluesarjassa varmuudella kuuden
parhaan joukossa: lopullinen
sijoitus ratkaistaan Kokkolassa Isokylän koululla lauantaina 30.3. pelattavassa finaaliturnauksessa.
Sarjakauden päättymisen jälkeen Tiikerijunnuilla on edessään kauden huipentuma, valtakunnallinen PowerCup-turnaus, joka tänä vuonna
pelataan Rovaniemellä. Matkaan on lähdössä kahdeksan
Tiikerijoukkuetta, yhteensä yli
50 junioria.

Junioritoiminnan jatkuvuuden
kannalta on tärkeää, että nuorimpien junnujen aloittavalle
ryhmälle löytyy syksyllä vetäjiä ja joukkueen toiminta saadaan käyntiin.
Tässäpä haaste koko Tiikeriperheelle: haluatko sinä osallistua kokkolalaisen lentopallon kehittämiseen ja ryhtyä
junnuvalmentajaksi? Hommaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä esimerkiksi allekirjoittaneeseen.
MAARIT FRILUND

puheenjohtaja, JunnuTiikerit

OLAV VALO

”LENTOPALLO ON PARASTA PAIKAN PÄÄLLÄ”
”LENTOPALLO ON PARASTA PAIKAN PÄÄLLÄ”
O n tää iha n
ha uskaa

PIIRROS: KAJ FRILUND 2018

J o o , eh k ä väh än
kova a lusta. . .

www.liigatiikerit.fi
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KOKKOLAN TIIKERIT
BIANCHI • BOOSTBIKE • CRESCENT • FELT • HAIBIKE • HEAD • MONARK
PELAGO • ROCK MACHINE • TERN • WINORA

Sähköpyöräilyn
erikoisliike!
WINORA
Sinus Tria N7 eco

HAIBIKE
SDURO HardNine 2.0

Meiltä löydät monipuolisen valikoiman
erilaisia sähköpyöriä.
Osta omasi vaikkapa
joustavasti Lybäck
Rahoituksella.

PYÖRÄILIJÄN ERIKOISLIIKE • Isokatu 21, Kokkola
Puh. (06) 831 3044 • info@lyback.fi • www.lyback.fi

Puhdasta vettä yli
Ren vatten över

100

vuotta
år

LVI-Työt Kakkuri Oy
Ota yhteyttä puh. 045-678 8782
tai info@lvikakkuri.fi

040 0560 827
Kustaa Aadolfinkatu 100 as. 7
67200 KOKKOLA

PELTIKATTOJEN
MAALAUSAIKA LÄHENEE

Varaa omasi ajoissa!

• Myös kaikki muut ulkomaalaukset
Maalaustyöt yli 20 vuoden kokemuksella.
Matto ja Maalauspalvelu Sandkvist Oy
P. 0400 560 583
e-mail: jari.sandkvist@anvianet.fi

MESTARIN VALINTA!

Muista
uskotitalo s!
y
n
n
vähe

Reissussa.... ja nälkä
POIKKEA - TEI-TUPAAN
3-tien varrella 200 paikkainen
(+ kesäaikaan terassipaikkoja 50)
viihtyisä Tei-Tupa tarjoaa:

Runsas Lounas

Seisovasta Pöydästä ma-la
Sunnuntaisin Extralounas 11-19
A-oikeudet

Isommat ryhmät: soitto 2h ennen
saapumista (03) 458 76 56

PyöräpojAT isokatu 23 KOKKOLA
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KOKKOLAN TIIKERIT

www.liigatiikerit.fi

www.besthall.com
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SPORT

SPORT
Tutustu urheiluhalleihimme osoitteessa
www.besthall.com

Kevään uutuuskenkä

Rakentamisen ylin taso.

Racer Free Roller

Tutustu urheiluhalleihimme osoitteessa
kattoRemonttia
www.besthall.com
Nyt saatavilla Työkaluässästä.

ei taRvitse jännittää
– edes talvella!
koska Remonttimme ovat valmiita usein kahdessa-kolmessa päivässä
ja säältä suojassa jo aloituspäivänä, sinun ei taRvitse olla huolissasi
talosi Rakenteiden kastumisesta tai ylipäätään mistään.

an
KatoppaS va

, uudet Sivut

!

www.kateykkoset.fi

onko katollasi…

meRkkejä
vuodosta

käyttÖikä
loppumassa

piilevä
onGelma

Uusi katto tulee hankkia ennen kuin
vanha vesikate alkaa vuotaa

Katon käyttöikä on tullut täyteen eikä
normaali huolto enää riitä

Ongelmia tuulettuvuudessa,
kondessiveden poisjohtamisessa tai
katon rakenteissa

a
Soitarjjous!
Kysy ta

0400 770 799

Kateykköset Oy | Hiekkapurontie 8, 67200 Kokkola | 0400 770 799 | myynti@kateykkoset.fi

