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Yhteisöllisyys
näkyy ja tuntuu
Tiikereissä

T

ulin Tiikereiden johtokuntatyöhön mukaan kesällä 2018.
Olin toki seurannut
Tiikereiden matkaa mestaruusliigassa, mutta enpä
osannut aavistaakaan mitä
kaikkea seurassa tapahtuu
niin sanotusti ”kulissien takana”. Sarjakauden alkaessa minulle avautui kokonaan toinen maailma. Näin
ensimmäistä kertaa miten
kymmenet ja taas kymmenet vapaaehtoiset ihmiset
olivat rakentamassa korkeimman sarjatason ottelutapahtumaa.
Olin hämmästynyt miten paljon eri työvaiheita
yksittäisen ottelutapahtuman rakentamiseen kuuluu
ja hämmästynyt myös siitä miten suurella innolla ja
tarmolla ihmiset olivat mukana toteuttamassa yhteistä projektia. Muutaman tunnin ottelu onkin kokonaisuudessaan päivän-kahden
projekti valmisteluineen ja
purkamisineen. Henkilötyötunteina laskettuna vieläkin useamman päivän työpanos. Tämä ei katsomoihin
juuri näy, ja niin sen pitääkin
olla. Ottelulipun lunastaneilla on lupa nauttia täysin rinnoin muutaman tunnin lentopalloelämyksestä.
Halusin itsekin johtokunnan pöydästä mukaan kantamaan oman korteni kekoon, ja tekemistähän vapaaehtoisille kyllä löytyy.
Osallistumalla myös itse talkootyöhön pääsee nopeasti sisälle Tiikereiden tärkeimpään voimavaraan. Yhteisöllisyyteen. Tiikeriperheen
yhteishenki on sellainen, joka kaappaa mukaansa ensimmäisestä hetkestä lähtien. Tapahtumiin on mukava tulla kerta toisensa

jälkeen ja innokkaat ihmiset yhteisen lentopalloasian
äärellä tuo arkeen mukavaa
piristystä. Mielestäni hienointa Tiikereissä on se, että
toimintaan on jokainen tervetullut mukaan taustasta ja
asemasta riippumatta. Näin
itse koen, ja uskon että näin
moni muukin ajattelee.
Haasteitakin toki löytyy,
sillä tekevien käsien määrä
on vähentynyt viimeisten
vuosien varrella. Samoille
ihmisille seuran sisällä saattaa kasaantua muutama
talkoovuoro liikaa, tai tekemistä on illassa enemmän
kuin ehtii tehdä. Tähän tarvitsemme muutoksen tulevien vuosien varrella. Mutta uskon, että juuri tämä yhteisöllisyys mitä Tiikeriperhe
tarjoaa toimijoilleen, tulee
ratkaisemaan myös tämän
haasteen.
Kutsunkin sinut, tämän
palstan lukija, mukaan kokeilemaan millaista on toimia osana tiikeriperhettä.
Kokeilun ainut riski on se, että löydät uuden mukavan
harrastuksen. Harrastuksen,
jossa pääset toteuttamaan
erikoisosaamistasi esimerkiksi somen, markkinoinnin, tapahtumatuottamisen
tai kahviotoiminnan parissa ja saat kokea miltä tuntuu
kuulua yhteisölliseen perheeseen nimeltä Kokkolan
Tiikerit.
Yhteisöllisyys todellakin
on Tiikereiden tärkein voimavara ja syy sille miksi Tiikereiden tarinaa on kirjoitettu jo kuudella eri vuosikymmenellä. Tervetuloa
mukaan.
#Tiikeriperhe
#Kokkola400 #Tiikerit
SAMI HÄNNINEN
puheenjohtaja
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Kausi pakettiin
etuajassa

L

entopallokausi 2019-2020
jouduttiin Korona-viruksen
vuoksi päättämään niin, ettei
sen paremmin miesten kuin
naistenkaan pudotuspelejä pelata ja kunkin joukkueen sijoitukset
pääosin perustuvat runkosarjaan.
Pientä harkintaa joudutaan käyttämään sijojen 2. ja 3. sekä 6.- 9.
osalta, koska 4 ottelua jäi runkosarjasta pelaamatta. Tämäkään ei
ole iso ongelma, koska sillä ei ole
vaikutusta Euroopan Cup-paikkojen määräytymiseen. Liiganousuun panostaneilla 1-sarjajoukkueillaa tulisi olla tässä tapauksessa
oikeus hakea liigapaikkaa, mutta
kovin pitkä matka 1-sarjan kärjellä on niin urheilullisesti kuin taloudellisesti liigatasolle.
Urheilullisesti Tiikerit selvisi kaudesta lähes kympin arvoisesti. Seuran linjaus panostaa kotimaisten
pelaajien kehittämiseen, erinomaiseen valmennukseen ja valmennusolosuhteisiin näkyi koko joukkueen yhteisenä taisteluilmeenä
kentän puolella ja heijastui hienosti katsomoon ja Hollihaan tunnelmaan. Myös yhteistyökumppaneiden viesti on ollut selkeä, jatkakaa valitulla linjalla ja sitä kautta
yhdessä rakennetaan Tiikeri-perheestä vankalle perustukselle ja
oikeille arvoille rakennettu menestystarina.
On turha jäädä spekuloimaan sitä,
miten puolivälieräsarjassa olisimme Akaa Volleyn kanssa pärjänneet ja mitä mahdollinen välierä-/
mitalipelipaikka olisi merkinnyt.
Sarjan lopettaminen oli ainoa oi-

kea päätös ja Tiikereissä jäljelle jäänyt energia käytetään yhteisen laadukkaan urheilun tekemisen jatkamiseen keväällä heti, kun se on
viranomaisten mukaan turvallista pelaajille, staffille ja lähipiirille.
Nyt pelaamatta jääneet yksi runkosarja- ja yksi puolivälieräkotiottelu eivät taloudellisesti heikennä
olennaisesti Tiikereiden tilannetta,
vaikka toki nyt saamatta jääneellä
arviolta 8.000€:n tuloilla olisi ollut
paljonkin käyttöä.
Saamatta jääneistä tuloista valittamisen sijaan olemme kääntäneet
tilanteen positiiviseksi niin, että
pystymme käynnistämään tulevan
kauden markkinointineuvottelut
ainakin kuukautta aiempaa aikaisemmin, aloittamaan kausikorttikampanjat välittömästi ja rakentamaan olemassa olevista nykyisistä
sopimuspelaajistamme taas yhtä
kautta kokeneemman ja vieläkin
paremmin harjoitelleen joukkueen
tulevalle kaudelle. Pysyvyys joukkueelle on aina vahvuus, mutta toki olemme kartoittaneet profiiliimme sopivia nuoria kehityskykyisiä
mahdollisia uusia sopimuspelaajia kilpailemaan kuusikkopaikasta
jo kesätreeneissä, jotta kehittymishaasteita riittäisi tarpeeksi kaikille.
Tuleva kausi on edelleen talouden suhteen haasteellinen ja linjaukset toiminnalle lähtevät talouden sanelemista reunaehdoista.
Urheilutoiminnan ollessa liigatasolla nyt vakiintunut, katseen toivoisin kääntyvän seuraorganisaation vahvistamiseen. Seuran
johtokunta on todennut itsearvi-

oinneissaan, että kaipaamme täydennystä ja uusia tuoreita kehittämisnäkemyksiä. Myös myynti- ja markkinointipuolelle on
tilausta laaja-alaisen suhdeverkoston omaaville henkilöille, joko vain
markkinointiryhmään tai samalla
seuran johtokuntaankin.
Tästä kaudesta erityiset kiitokset haluan antaa seuran talkooväelle. Ilman teidän rajatonta panostustanne ja intoa Hollihaka ei
olisi yksi parhaista ja tunnelmaltaan fantastisimmistä pelipaikoista Mestaruusliigassa. Hyvin harva
ymmärtää, miten kahvio ja VIP-tila rakentuu, montako irtokatsomolohkoa siirretään hallin eri seinille ja miten toisen päädyn messukorotukset tuoleineen saadaan
aikaan ja miten LED-mainospaneelit siirtyvät rekasta halliin puhumattakaan ottelun itsensä tarvitsemista järjestyksenvalvojista
ja erilaisista rakennelmista ja teknisten laitteiden asennuksista. Iso
kiitos myös omalle TV-ryhmälle, ilman teitä Tiikerit ei tavoittaisi jokaisessa ottelussaan livenä noin
4-5.000 henkeä Hollihaan katsojien lisäksi.
Lähde siis mukaan Tiikereiden matkalle kohti 2020-2021 Mestaruusliigakautta, jonka kuluessa saadaan
pieniä maistiaisia esillä olleesta
FINBALT-liigasta, joka näillä näkymin alkaa kaudesta 2021-2022.
JUSSI JOKINEN
Kokkolan Tiikerit ry
toiminnanjohtaja
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Mikko Keskisipilä:

”Tavoite varmistui hyvissä ajoin”

K

un syksyllä runkosarja alkoi, Tiikerit asetti
tavoitteeksi sijoittua
kuuden parhaan jouk-

koon.
-Tavoite varmistui hyvissä
ajoin. Lopulta päästiin tavoitteeseen aika selkeästi, valmentaja Mikko Keskisipilä toteaa.
Runkosarjassa Tiikerit oli
hyvissä ajoin viides.
-Kärkinelikko oli meitä
edellä, juuri sen verran mitä
taulukko näyttää. Toisaalta,
me oltiin saman verran edellä
taulukon takana olevia.
Kärkinelikosta Tiikerit kaatoi VaLePa:n sekä Savo-Volleyn. Myös ottelut Akaa-Volleyta ja Hurrikaania vastaan

olivat tasaisia ja hyviä pelejä.
-Kotivoitto VaLePa:sta kuului syyskauden tähtihetkiin.
-Positiivista oli, että meidän
takana olevat joukkueet, eli
ns. päävastustajat, hoidettiin
todella hienosti. Koko runkosarjasta joukkueelle voi antaa
arvosanan ”hyvä”, valmentaja
toteaa.
Tiikereiden alkukausi eteni
yhdentoista pelaajan voimin.
Kauden aikana ryhmään tuli
toinen passari, eli Joska Försti.
Joukkue on nuori, kotimaisista koostuva ryhmä.
-Meidän tavoitteena myös
on kasvattaa pelaajia. Myös
se on tärkeää meidän toiminnassa. Pelaajilla on henkilökohtaiset kehityskohteet. Sa-

malla myös joukkue kehittyy,
valmentaja toteaa.
-Mielestäni tässä ollaan onnistuttu hyvin. Lähes kaikki
pelaajat ovat eteenpäin menneet.
Tiikereiden pudotuspelivastustaja olisi ollut Akaa-Volley. Runkosarjassa Akaa vei
kaikki keskinäiset ottelut.
Tiikerit janosi revanssia,
mutta lopulta siihen ei mahdollisuutta tarjoutunut.
Päätös kauden lopettamisesta tuli yllätyksenä.
-Tilanne nopeasti eskaloitui. Mutta isommassa kuvassa, muita vaihtoehtoja ei ollut, Keskisipilä toteaa.
-Toki fiilis on outo. Pitkään
on tehty töitä, mutta yhtäk-

kiä pelit loppuvat. Mutta päätös oli oikea. Siitä ei ole kahta sanaa.
Mikko Keskisipilä valmentaa Tiikereitä myös kaudella
2020-21.
Näin pelattiin….
Tiikerit pelasi runkosarjassa
35 ottelua (Tiikerit-Ducks ottelu jäi pelaamatta).
3-pisteen otteluita:
13
2-pisteen otteluita:
5
1-pisteen otteluita:
4
0-pisteen otteluita:
13
Voitetut erät:
68
Hävityt erät:
68
Eräpisteet:
2992-3052

Antti Leppälä:

”Tämä on vain urheilua”
K
ausi loppui kuin seinään. Joukkueen kapteeni Antti Leppälä oli
vielä perjantaina pitkään varma, että lauantaina
pelataan.
-Myöhään perjantaina tuli
tieto, että myös Ducks-peli on
peruttu. Peli oli meille merkityksetön, eikä sen pelaamatta jääminen pahasti haittaa,
koska tiedossa oli että pleijareita ei kuitenkaan pelata. Se
puolestaan oli suurempi pettymys, Leppälä toteaa.
-Urheilun kannalta tämä oli
harmi, mutta kansanterveys
on tärkeämpi asia. Tämä on
vain urheilua.
Takana on pitkä runkosarja.
Arvosanan ”hyvä” Leppälä antaa joukkueen kaudesta.
-Syyskausi oli ihan ok, mutta tuloksellisesti vieraspeli
Hurmosta vastaan jäi kaivelemaan.
Jossain vaiheessa Tiikerit oli sarjassa kuudes. Silloin

Loimu piti taulukon viidettä
paikkaa. Marras-joulukuussa Tiikerit nousi viidenneksi
ja se paikka on pitkään tullut
tutuksi.
-Pitkään tiedettiin, että viitosia ollaan.
Toiko se vaikeuksia peleihin valmistautumisen suhteen?
-Maali oli kuitenkin siellä
keväässä, joten se auttoi valmistautumista joka peliin,
Leppälä toteaa.
Mikä oli mielestäsi runkosarjan paras peli?
-Paras fiilis oli kun VaLePa
voitettiin Kokkolassa. Viidennessä erässä oli reipas takamatka, mutta noustiin voittoon. Yleisöä oli hyvin ja tunnelma hyvä.
-Tuli semmoinen fiilis, että
kevät voi olla aurinkoinen.
Sitä kevättä, ainakaan pudotuspelien suhteen, ei tällä
kertaa tullut.
-Turha miettiä, miten plei-

Muutama peli jäi, syksyn
Joensuun pelin lisäksi, harmittamaan.
-Tappiot kärkijoukkueille
harmittaa. Kotitappio Hurrikaanille jäi kaivelemaan. Heiltä oli ”Rane” pois, mutta silti
hävittiin 0-3.
Joukkueen kapteeni kehuu
nuorta joukkuetta.
-Näkee, että kaikilla on halu mennä eteenpäin. Pelaajia,
jotka haluavat ottaa askeleen
eteenpäin. Kun kaikki haluaa
eteenpäin, silloin joukkuekin
pärjää.
-------

jareissa olisi käynyt. Varmaan
kaikki uskoi mestaruuteen.
Ihan turha ennustella, kuinka
tässä olisi käynyt.
Leppälä on tyytyväinen

joukkueen runkosarjaan. Taso pysyi hyvänä, eikä suuria
notkahduksia tullut.
-Voitettiin ne jotka pitikin
voittaa.

Kapteeni kertoo
porukan lempinimet
Joukkueen kapteenilla, Antti
Leppälällä, on joukkueen jäsenille omat lempinimet.
Niitä löytyy laidasta laitaan.
Perusteluja ei ole, joten mielikuvitusta saa käyttää.

Anton Välimaa: ”Herra Tuuheaparta”
Teemu Lahti: ”Jyväjemmari”
Jere Mäkinen: ”Poromies”
Jiri Hänninen: ”Herra Energiageeli”
Matias Saviaro: ”Palmu”
Benjami Montonen: ”Kivenmittaaja”
Rami Rekomaa: ”Repomies”
Niklas Breilin: ”Finias Flyn”
Aleksi Mäkiluoma: ”Joukkueen Ulkolainen”
Oskari Keskinen: ”Hupiukko”
Joska Försti: ”Ei thirdy, eikä
secondi, vaan…”
Mikko Keskisipilä: ”Suomalainen”
Jussi Lehto: ”Sotamarsalkka”
Jasse Puikko: ”Ikuinen FIFA-kakkonen”
Kari Puikko: ”Patologinen liioittelija”
Jukka Ritola: ”Rähmäkäpälä”
Juulia Laakso: ”Ikuinen opiskelija”
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Suosikaa
tukijoitamme

OSALLISTUMISMAKSU 35€ ILMAN AJANOTTOA
JA 45€ AJANOTON KERA.
ILMOITTAUTUMINEN OSOITTEESSA:

kepli.ingo.fi

Erityisryhmäläisten osallistumismaksu 15€ ilman ajanottoa,
+5€ ajanotolla. (Opiskelijat, koululaiset, työttömät, eläkeläiset,
vanhempainlomalaiset jne.)
Jälki-ilmoittautuminen 15.5.2020 klo 12:00-17:30.
Jälki-ilmoittautumisen hinta 50 €, erityisryhmäläiset 15 €.

kokkolacityrun.fi

Kotihoidon turvin sujuvampi arki sekä
onnellisempi elämä omassa kodissasi:
- luotettavaa ja ammattitaitoista huolenpitoa
ja sairaanhoitoa ikäihmisille sekä
vaikeasti sairaille ja vammaisille lapsille
Kysy lisää palveluistamme:
puh. 044 7311 340 / Maija-Leena
tai 0400 867085 / Terttu

www.kphoi.fi

Puh. 068318200, Mariank. 21 A, Kokkola
www.fysio-keskus.com

Tervetuloa
PukuPesulaan!
Tehtaankatu 45,
67100 Kokkola

P UKU P E SULA

ma-pe 10-17
044 367 2222
KOKKOLAN

TOIVOTAMME
ONNEA TIIKEREILLE
PUDOTUSPELEIHIN!

TERVETULOA PELAAMAAN,
JÄNNITTÄMÄÄN JA VOITTAMAAN!
PITKÄNSILLANKATU 31 A, KOKKOLA

TÄLLÄ KUPONGILLA PELIOSTON YHTEYDESSÄ
10€ PELIRAHABONUS KOKKOLAN PELIKESKUKSESTA.
1 ETU/HLÖ. VOIMASSA 30.4.2020 ASTI.

– kolmas kausi Tiikereissä

L

OTA YHTEYTTÄ,
HALUAMME KERTOA
MIKSI NIIN MONI ON JO
VAIHTANUT MEILLE
*EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2019 –asiakas
tyytyväisyystutkimus yksityisasiakkaat

Paluu keskitorjujaksi
oimaalla Vuonna 1991
syntynyt keskitorjuja
Benjami Montonen pelaa kolmatta kauttaan
Kokkolan Tiikereissä.
Hatsolan Dynamon kasvatti
aloitti keskitorjujana, oli välillä viisi vuotta hakkurina/yleispelaajana, mutta teki paluun
keskitorjujan paikalle.
-Ensimmäiset lentopallomuistot ovat, kun muutimme Juvalle ja siellä isän kanssa pelailtiin. Noin kymmenen
ikäisenä aloitin Hatsolan Dynamossa, Benjami Montonen
kertoo.
Juniori-ikäisenä hän edusti
myös Mäntyharjun Virkistystä
ja pelasi samaan aikaan Mikkelin Passareiden edustusjoukkueessa (kakkossarjaa).
Passareissa Montonen pelasi sekä ykkös- että kakkossarjaa. Seuraavaksi hän edusti Korson Vetoa sekä Vantaan
Lentopalloa.
Seuraavat pari lukuvuotta Montonen oli ulkomailla
vaihto-oppilaana, ensin syksyllä 2013 Corkissa Irlannissa
ja sitten syksyllä 2014 Saskatoonissa Kanadassa. Keväällä 2014 Montonen palasi Espooseen opiskelemaan. Molemmat keväät hän pelasi
Vantaalla.
-Irlannissa lentopalloa pelasin vain vähän. Kanadassa
yliopistojoukkueessa tuli pelattua enemmän, Montonen
kertoo.
Ennen Kanadan matkaa
Benjami Montonen oli kesätöissä Kokkolassa.
-Halusin kesällä harjoitella Tiikereiden kanssa, mutta
Tommi (Tiilikainen) ei tarvinnut, kun en ollut tänne jäämässä.
Paljon on Montonen urallaan kokenut. Kanadan jälkeen hän pelasi Vantaalla,
mutta joutui sormileikkaukseen.
Kesällä 2015 Montonen oli
toistamiseen kesätöissä Kokkolaan.
-Silloin myös jäin Kokkolaan.
Villiä sarjaa hän pelasi yhden ottelun. Myöhemmin hän
edusti Särkät-Volleyta.
Vuosi 2016 alkoi huonosti, kun Montosen akillesjänne
meni poikki. Samana vuon-
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SINIKKA RAUHALA
040 6500 421
MINNA MAINONEN
040 6500 422
HELI MANNINEN
040 6500 420
JONNA SARIO
040 6500 423

*

‘19

KYRÖNMAAN OSUUSPANKKI

Kauppatori 2, 67100 Kokkola
Konttorin puh. 020 7007 420* | www.poppankki.fi/kyronmaa
* Puheluhinnat 020-alkuiseen numeroon 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (alv 24%)

Tule tekemään TIIKERINÄ löytöjä

MYYMÄLÖIHIMME!
KOKK
O
KOKKOLA
MYYM LAN
Ä
Ekocenter & Kokoon Shop & Cafè YHDISTY LÄT
AVAJ MÄSSÄ!
Kaarlelankatu 6
AISE
PUUT
ma-pe 9-17, la 11-15
ARHA T &
PÄIV
Pian kaikki kierrätystavara
Ä
Kokkolassa samassa osoitteessa!
Nimikisa Facebookissa!

12.5.

PIETARSAARI
Retro, Vaunusepäntie 17, ma-pe 9-17
KAUSTISEN SEUTUKUNTA
Wanha Markku, Siltatie 20, ma-pe 9-17
Toholammin lähituotemyymälä,
Kirkkotie 3, ma-pe 10-17, la 12-15

kokkotyo.fi

na Montonen valmistui insinööriksi ja sai töitä Kokkolan maanmittauslaitokselta.
Ammatin virallinen nimike on
maanmittausinsinööri.
Ratkaiseva askel Tiikereihin
nähtiin syksyllä 2017.
-Pääsin mukaan Tapio Nissin ryhmään.
Montosen ensimmäinen
kausi Tiikereissä oli siis kausi
2017-18.
-Heti Kanadan jälkeen tavoitteena oli pelata liigassa.
Olin silloin hyvässä kunnossa. Loukkaantumiset sotkivat
suunnitelmia, Montonen kertoo.

KEBAB NOVA BURGER KOKKOLA

AVOINNA: Ma-su 11:00-23:00. 050 4618838, (06) 822 3911
Kebab Nova Burger Kokkola, Rantakatu 20 67100

Tiikereissä hän on viihtynyt
hyvin.
-Ensimmäinen kausi oli
rankka. Kovasti tein duunia,
mutta vastuuta ei tullut. Mikon (Keskisipilä) kanssa tein
paluun keskitorjujaksi.
-Ihan tarkoituksella olin välillä ollut hakkurina/yleispelaajana.
Viiden vuoden tauon jälkeen edessä oli paluu tutulle
pelipaikalle.
-Olihan se ensin vähän hakemista, mutta koko ajan olen
eteenpäin mennyt, varsinkin
tällä kaudella.
Tämän päivän Tiikereistä

Montonen toteaa, että joukkue on nuori ja energinen.
-Vuodessa on menty eteenpäin, niin pelillisesti, fyysisesti
kuin myös henkisesti. Paremmin osataan käsitellä vastoinkäymisiä.
Lentopallon lisäksi Benjami
Montonen palvelee Kokkolan
Baptistiseurakunnassa, lähinnä musiikkipuolella, mutta
muutenkin.
Musiikki yleensäkin on lähellä sydäntä. Montonen soittaa kitaraa, bassoa, pianoa ja
myös laulaa.

www.hoitolavalo | Rivikuja 2 | 68300 Kälviä

AJONEUVOT | RASKASKALUSTO | TEOLLISUUS

MAALAUKSET

VAURIOKORJAUKSET

ESITTELYPÄIVÄ
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• Kahvitarjoilu • lapsille ilmapalloja
• rajuja avajaistarjouksia! • tarjouksen pyytäneiden
kesken arvotaan molempina päivinä 150€ lahjakortti

PAIKALLA ASIANTUNTIJOITA:

Kestävä keraaminen täyte esimerkiksi 3 pintaa
530 €, seuraavat 470 €. Kysy lisää!

Suosikaa
Tulikivi Green W10
-lämmitysjärjestelmällä
voit siirtää Tulikitakan
tuottamaa energiaa kodin
eri tilojen lämmitkseen tai
lämpimän käyttöveden

LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN
SANEERAUKSET:

• monitoimikattilat
• aurinkoenergia
• hybridiratkaisut

Tarjoamme kokonaisvaltaisen LVI-palvelun suunnittelusta
asennukseen; omakotitalot, maatilat, liiketilat, uudisrakentaminen, saneeraus. Tule kysymään tarjous! Myös rahoitus!

LVI M

tuottamiseen.

tukijoitamme
Tule tutustumaan
Tulikivi Green -tuotteisiin.

✃

Lohkeilevatko muovipaikkasi?

• Onninen: lämpöpumput
• Tulikivi: vesitakat
• LVI-suunnittelu

RE

YHDESSÄ ENEMMÄN

Paavontie 2, (Sillankorva) Saarijärvi. Avoinna ark. klo 9-17 tai sop. mukaan

LVIM

LEIKKAA TALTEEN

Jorma Poikonen p. 040 153 4181 • jorma.poikonen@lvimore.fi • www.lvimore.fi

p. 044 258 3151 • info@lvimore.fi • www.lvimore.fi

Lämpöpumput asennettuna alkaen 50/kk
Lämpöpumppujen ja kylmiöiden kaikkien
merkkien huollot ja korjaukset.

I

C

AV

LO

RE

E

Kokkola, puh. 06 831 5585
Nivala, puh. 09 442 236
rytivaara.fi

• Maalämpöpumput
• Ilma-vesilämpöpumput
• Ilmalämpöpumput
• Putkityöt • Sähkötyöt
• Myynti ja asennus
MYÖS TUNTILASKUTUKSENA

PPS S ER V

mmasojantie 4, 69100 KANNUS
0-715 6049 info@kuljetuspalvelusyrjala.fi

Puhdasta vettä yli
Ren vatten över

100

vuotta
år

➦ Kuljetukset päivittäin ympäri maakuntaa
➦ Muuttokuljetukset

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

Kaupungin
varmin
vuokranantaja



JARMO LÄSPÄ OY
TAKSILIIKENNE JA
TALOUSHALLINTO
• JUHLAT
• KOKOUKSET
• KOULUTUKSET
KOKKOLASSA

www.kovaoy.fi - puh. 040 181 7400

Rantakatu 27
www: snellmankoti.fi
Varaukset puh: 044-0808345


 

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

Mestarintie 3
67600 Kokkola

MA-PE
LA
SU

9-20
9-18
12-18

Tervetuloa Prismakeskukseen
Prismantie 1, Kokkola


  

Rohkeus olla Minä
Messut
Rakkaudella,

Eva-Lena Huhtala
050-4921412
Voimanliekki@gmail.com
www.rohkeusollamina.ﬁ
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ME HALUAMME PALVELLA TEITÄ:
KAMPAAMO KATRI
Rikuntie 6, Kälviä
Puh. 040 559 6111

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

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

PARTURI-KAMPAAMO
JASMIIRA
Lasimestarintie 12, Halkokari
050 4777091

PARTURI-KAMPAAMO
TAKILA
Takilatie 56
Puh. 040 555 9541

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

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

KESKI-POHJAN ERISTYS
Jarkko Sorvisto
Puh. 040 546 5458
Jäniskatu 1
keskipohjaneristys@pp.inet.fi

KOULUTETTU HIEROJA
TINA KALLIOKOSKI
Friisintie 209
Puh. 040 585 6084
hierojatina@gmail.com

KIINTEISTÖHUOLTO MÄKELÄ OY
kiinteistomakela.fi
info@kiinteistomakela.fi

VERHOOMO ALATALO AY
Mariankatu 29
67200 Kokkola

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

CAFE CON AFFETTO
Isokatu 12
Puh. 045 1385 049

PHRIKTHAI RAVINTOLA
Isokatu 14
040 5846479

KAMPAAMO JAPI, 045 1411750
PARTURI-KAMPAAMO HIUSSINFONIA
ANITTA NYLUND
Laivanvarustajankatu 5, Puh. 050 540 7422

KALLENTORIN APTEEKKI
06 8241712
KOKKOLAN LUKKO OY
Rantakatu 06 831437

KUNG´S KITCHEN RAVINTOLA
Pitkänsillankatu 23
(06) 8220122

LOUNASCAFÉ ELLA
Lohtaja

TMI T.KARSIKKO
KUKKA MATTSSON
Hakalahdenkatu 76

SOKOJAN KYLÄTALO / SÅKA BYAGÅRD

Vanha Skrabbintie/Gamla Skrabbvägen 12

Palveluksessanne – Till er tjänst!
info@sakabyagard.fi
Puh./Tel. 040 3533720 / 050 404 9437

Hanhisalo Law Lakiasiaintoimisto Oy
puh 010 239 0 850
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SPORT

SPORT
Tutustu urheiluhalleihimme osoitteessa
www.besthall.com

Tutustu urheiluhalleihimme osoitteessa
www.besthall.com

TERVETULOA MEHILÄISEEN!
Mehiläisen monipuoliset palvelut ovat laajentuneet alueellamme.
Kokkolan ja Ylivieskan lisäksi palvelemme Haapajärvellä
ja Reisjärvellä.
• Yleis- ja erikoislääkäreiden vastaanotot • Työterveyden vastaanotot
• Fysioterapiapalvelut • Laboratorio- ja röntgenpalvelut

Kokkolan Mehiläisessä
Silmälääkäripalvelut tulossa Ylivieskan toimipisteeseen.
• Fysiatri Teemu Träff ja neurologi Victoria Ostrovska ovat aloittaneet vastaanotot
Uniapnean tutkiminen on yksiköissämme mahdollista.
• Vastaanottoja tarjoavat meillä myös ortopedi Juho Venetpalo ja radiologi Timo Salmén
Shockwave
eli paineaaltohoito on meillä käytössä lihas- ja
• Röntgen- ja fysioterapiapalvelut
jänneongelmien
fysioterapiassa.
Shockwave eli paineaaltohoito
on käytössä lihas- ja jänneongelmien fysioterapiassa
Mehiläinen
Mehiläinen
Mehiläinen
Mehiläinen

Kokkola • Rantakatu 2 B
Ylivieska • Ollilanojankatu 1
Haapajärvi • Kirkkokatu 5
Reisjärvi • Kirkkotie 4

Varaa aika mehilainen.fi
tai soita 010 414 00*
työterveysasiakkaat 010 414 0666*
* 0,08 €/puh + kiinteästä verkosta tai
matkapuhelimesta 0,17 €/min.

www.liigatiikerit.fi

www.liigatiikerit.fi
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Eskoa
juhlittiin
Tiikereiden entinen puheenjohtaja, johtokunnanjäsen
ja uskollinen kannattaja Esko Salo täytti 80 vuotta.
Synttärijuhlat pidettiin tiikeritalolla.

TIIKERIT ONNITTELEE!

BIANCHI • BROMPTON • CRESCENT • FELT • HAIBIKE • HEAD
MONARK • ORBEA • PELAGO • ROCK MACHINE • WINORA

Ma-Pe 10-18, La 9-15
Pitkänsillank. 20 A (Myllytalo)
p. 045-124 6114
www.kauneushoitolafiore.fi

MYYNTI
HUOLTO
VARAOSAT
VUOKRAUS

NETTIAJANVARAUS 24/7

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

SMART

Suosikaa tukijoitamme

Siivouspalvelut Oy
puh 050 305 0077
Ventuksentie 23, 67700 Kokkola
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Yllättävästi
eneMmän
pyöräilyyn.
löytyy.
Salt 28"

Salt polkupyörä on varustettu 28-tuumaisilla renkailla ja
siihen on valittu laadukkaat Shimano Tourney 7-vaihteet,
joiden ansiosta pyörä on kevytkulkuinen. Tukevat renkaat
tuplaseinämävanteilla. Pyörässä ajoasento on mukava ja
mahdollistaa ketterät ajo-ominaisuudet. Varmatoimiset
V-jarrut edessä ja takana. Pyörän 50 cm teräsrunko sopii
noin 160-185 cm pitkälle käyttäjälle. Pyörässä on hyvä
perusvarustelu.

199€
ma-la 8-21
su 10-21

halpahalli.fi 24/7

Tuoreet uutiset
kentän laidalle
TUTUSTU 2 VIIKKOA
VELOITUKSETTA!
www.keskipohjanmaa.fi/tutustu
(tilaus kestää 14 päivää ja päättyy automaattisesti)

Lataa
puhelimeesi
Keskipohjanmaan
uutissovellus
sovelluskaupastasi

keskipohjanmaa.fi
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Laadukasta juniorityötä
JunnuTiikereissä

T

iikereiden junioritoiminta on jatkunut
tällä kaudella vilkkaana. Junioreiden
harjoitukset on keskitetty Isokylän Monitoimitalolle ja Koivuhaan koululle, joiden korkeat ja tilavat salit tarjoavatkin erinomaiset olosuhteet
lentopallon harrastamiselle. Iso kiitos kaupungille lajin
huomioimisesta ja tälle kaudelle saaduista hyvistä harjoitusajoista!
****
Tiikereiden junioritoiminnan näkökulmasta tämän
kauden ilahduttavin asia on
ollut harrastajamäärän kasvu
kaikkein nuorimmissa ikäluokissa eli F- ja E-ikäisissä. Näitä pikkujunnuja eli alakoulun
ykkös-nelosluokkalaisia on
Tiikeriringissä tällä hetkellä

yhteensä lähes 45, mikä on
ainakin nyky-Tiikereiden ennätys ja lupailee siten elinvoimaista tulevaisuutta koko
seuralle.
Laajemmassa tarkastelussa harrastajien määrän nousu juuri näissä nuorimmissa
ikäluokissa on mainio signaali siitä, ettei Tiikereiden mestaruusvuosien aikana syttynyt lentisbuumi ollut ohimenevä ilmiö vaan kiinnostus
lajia kohtaan on säilynyt - jopa vahvistunut - ja lentopallo
on vakiinnuttanut paikkansa
Kokkolan harrastuskentässä.
****
Oman kaupungin liigajoukkueella on valtava merkitys junioritoiminnalle. Tällä
kaudella Tiikereiden edustusjoukkueen pelaajat ovat teh-

neet kiertueen kokkolalaisille
alakouluille, kertoneet lajista
ja innostaneet uusia lapsia lajin pariin: ensin ehkä uteliaana katsomoon ja sen jälkeen
astetta rohkeampana harjoitussalille. Iso peukku kuuluu
myös nuoren edustusjoukkueen iloiselle peli-ilmeelle:
jirit, antonit, niklakset, oskarit, jeret ja muut tiikeripelaajat ovat lapsille ja nuorille aivan erinomaisia roolimalleja.
Isoin kiitos pikkujunnujen
määrän noususta kuuluu kuitenkin pikkujunnujen koutseille – Villelle, Janille Mikalle, Petrille, Markolle, Jukalle,
Ari-Pekalle ja Ville-Matille -,
jotka illasta toiseen tekevät
vapaaehtoistyötä lajin ja lasten parissa. Hienoa työtä koko tiimiltä!

Tyllis Oy Ab | Niittykatu 4 | 67100 Kokkola

****
Pelit ovat harrastuksen
suola ja niitä JunnuTiikerit tarjoaa osallistumalla sarjatoimintaan. Tällä kaudella
nuorimmat Tiikerijoukkueet
ovat pelanneet Etelä-Pohjanmaan aluesarjaa, C-ikäiset ja
sitä vanhemmat juniorit ovat
osallistuneet valtakunnalliseen SM-sarjaan. Meneillään
olevalla kevätkaudella näissä sarjoissa on pelannut yhteensä kahdeksan tiikerijoukkuetta.
Tätä kirjoitettaessa junioreiden sarjatoiminta ja harjoitukset on keskeytetty koronaviruksen vuoksi. Tällä hetkellä
tärkein asia on terveyden turvaaminen ja koronaepidemian leviämisen estäminen.

TERVETULOA KOKEILEMAAN JOOGAA!
Tällä lipulla UUSILLE ASIAKKAILLE
joogakokeilu syvyys joogaan
M a n n e r h e im in a ukio 7
6 7 10 0 K ok k o la
F I 30 8514 4 7
+ 3 5 8 (0) 45 26 3 25 63
in fo @s y v y y s. F I

www.s y v y ys.FI

-50%

Tämä kertaLippu kelpaa kaikille kalenteritunneille!
1kpl/asiakas - Tarjous voimassa 31.7 asti

Suosikaa
tukijoitamme

Unelmoitko
kesäduunista?
OP tarjoaa 15-17 vuotiaille nuorille mahdollisuuden
toteuttaa unelmia ja tutustua työelämään. Lahjoitamme
ensi kesänä lähes 30 yhdistykselle kesätyöpalkkasi
kahdeksi viikoksi.
Tutustu avoimiin kesätyöpaikkoihin www.op.ﬁ/keskipohjanmaa ja hae kesäduunia OP:n piikkiin 19.4.2020
mennessä.
Onnea työnhakuun!

Kokkolan
Traktorihuolto
Sillanpää oy
010 2925400
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Air
Tuote on saatavilla nyt
alueen jälleenmyyjiltä.

Fineweld Oy on
yksi Pohjoismaiden
suurimmista
teollisuusputkistojen
valmistukseen
ja asennukseen
erikoistuneista
yrityksistä.

Fineweldin putkistot ja
teräsrakenteet esivalmistetaan
yrityksen omalla konepajalla ja
asennetaan paikalleen lyhyessä
ajassa pienellä työmaamiehityksellä.
Yrityksen erikoisosaamista ovat
kaivos- ja prosessiteollisuuden
putkisto-, teräsrakenne- ja
laiteasennukset.
Me Fineweldillä kehitämme
toimintaamme jatkuvasti, jotta
voimme vastata asiakkaiden
tarpeisiin ja haasteisiin parhaalla
mahdollisella tavalla.

Ahertajantie 6 | 67800 Kokkola

Se KETTERÄMPI
mainostoimisto...

