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Kiekkokausi 2020–2021 on Kotkan Titaanien 
osalta siirtynyt joulutauolle, poikkeuksellisesti jo 
joulukuun alussa. Koronaviruspandemia on lyö-
nyt kapuloita meidänkin rattaisiin, mutta vallit-
sevassa tilanteessa tämä oli mielestämme oi-
kea ratkaisu.

Voisin tässä kirjoituksessa toki harmitella kuinka 
koronan johdosta kausi on ollut haastava, mut-
ta suuntaan mieluummin ajatuksia jo tulevaan.

Titaanien syyskausi ei ole kaukalossa ollut sitä 
mitä odotettiin ja tästä johtuen päädyimme 
marraskuun viimeisenä päivänä purkamaan sil-
loisen päävalmentajamme sopimuksen. Uu-
deksi päävalmentajaksi löysimme helsinkiläis-
lähtöisen Henri Holmströmin, jonka johtamana 
joukkueemme lähtee tammikuussa toivottavas-
ti jatkuvassa Suomi-sarjan runkosarjassa nosta-
maan sijoitustaan pois sarjataulukon pohjalta.

Henrin kanssa olimme muutenkin jo ehtineet 
neuvotella kauden 2021–2022 päävalmenta-
jan paikasta, mutta nyt miehen aikakausi Titaa-
neissa alkoi aiottua aiemmin. Henrin kohdalla 
kysyntä ja tarjonta kohtasivat. Meillä oli haussa 
nuori valmentaja, jolla on halu kehittää joukku-
eemme pelaamisen ohella myös itseään. Lisäk-
si halusimme tuoda seuraan valmentajan Kot-
kan ulkopuolelta toivoen, että hänellä olisi mie-
lessään myös uusia ideoita toimintamme kehit-
tämiseen.

Taloudellisesti tämä kausi olisi ollut meille haas-
tava ilman koronaakin. Olemme nyt puolitoista 
vuotta suorittaneet kovaa kulukuuria, joka on 
kohdistunut oikeastaan kaikkeen seuramme 
toimintaan. Hitaasti, mutta sitäkin varmemmin, 
lähestymme tavoitettamme taloudellisesta ta-
sapainosta ja uskon, että ensi kaudella voimme 
kulukuurin sijaan miettiä pientä taloudellista pa-
nostusta toimintamme ytimeen, Kotkan Titaa-
nit-nimiseen jääkiekkojoukkueeseen.

Tulevaisuudessakaan emme lähde hankkimaan 
pelaajia Kotkaan lupaamalla ”kuuta taivaalta”, 
sillä tuskin se edes meille olisi mahdollista vie-
lä moneen vuoteen. Tavoitteenamme on muo-
dostaa joukkueemme runko paikallisista pelaa-
jista ja löytää siihen sopivia lisäyksiä, joiden mo-
tiivina tulla Kotkaan on mahdollisuus kehittyä 
pelaajana sekä ottaa se seuraava askel omalla 
urallaan.

Aapo Lampinen,
puheenjohtaja

Kotkan Titaanit
HK Titaanit ry

Titaanien tuore päävalmentaja 
Henri Holmström haluaa tuoda 
punanuttuihin uusia tuulia ja hy-
vää fiilistä sekä luoda haluaman-
sa toimintakulttuurin avulla kot-
kalaisjoukkueeseen yhteenkuu-
luvuuden tunnetta.

Kun Titaanit seuraavan kerran esiintyy 
kiekkokaukalossa uskollisten kannat-
tajiensa edessä, on kotkalaisjoukku-
eella esitellä katsojille täysin uusi kas-
vo punanuttukiekkoilussa.

Joulukuun alussa titaanipurren ohjak-
siin päävalmentajan ominaisuudessa 
tarttunut helsinkiläislähtöinen Henri 
Holmström, 34, ei nimenä sano mo-
nellekaan paikallista jääkiekkoa seu-
raavalle etukäteen juuri yhtikäs mi-
tään, mutta siihen on Karhu-Kissojen 
junioriorganisaatiosta Kotkaan siirty-
neen miehen mukaan tulossa seuraa-
vien kuukausien aikana selkeä muu-
tos.

– Olen tällaista mahdollisuutta val-
mentajana hieman jo ehtinyt odotel-
la, joten ei minua henkilökohtaisesti 
hirvitä yhtään tarttua Titaanien peräsi-
meen, vaikka sarjasijoitus onkin tällä 
hetkellä se mikä on, Holmström sa-
nailee.

– Uskon pystyväni tuomaan uusia 
tuulia seuran ja joukkueen toimin-
taan, vaikken mitään sirkustemppuja 
tulekaan tekemään saati vetelemään 
kaniineja hatusta.

Vaikkei Titaanien tämänhetkinen sijoi-
tus (13.) Suomi-sarjan runkosarjassa 
pahemmin mairittele, jaksaa tuore 
punanuttuluotsi nähdä asiassa positii-
visiakin puolia.

– Erittäin innostuneella fiiliksellä läh-
den paiskimaan hommia ja en sitten 
tiedä olenko ikuinen optimisti vai mi-
kä, mutta näen tässä tilanteessa vain 
todella paljon mahdollisuuksia, ”Hol-
le” kommentoi.

– Suomi-sarja on pienten marginaa-
lien sarja, jossa pelit ratkeavat hyvin 
pitkälti siihen, miten laadukasta toi-
minta on joukkueen arjessa ja kuinka 
ne laatutekijät sekä voittavat asiat saa-
daan siirrettyä itse pelaamiseen.

Omalla pelaajaurallaan muutakin kuin 
tahkoa kiertänyt, niin Mestiksessä, 
Suomi-sarjassa kuin Unkarin pääsar-
jassa pelaamaan ehtinyt Holmström 
ei nuoresta iästään huolimatta ole mi-
kään eilisen teeren poika.

Miehellä kun on ennen Titaanien pe-
räsimeen tarttumistaan vyöllään jo va-
jaan 10 vuoden mittainen kokemus 
valmennuspuuhista, josta viimeiset 
neljä ja puoli kautta kului helsinkiläi-
sen Karhu-Kissojen eri juniorijoukku-
eita eteenpäin kaitsien.

– Karhu-Kissojen seuratoimintakult-
tuuri ja kova vaatimustaso valmentajia 
kohtaan veivät minua henkilökohtai-
sesti aivan jumalattomalla tavalla 
eteenpäin, Holmström kertaa.

– Sain toimia KaKin organisaatiossa 
niin pää- kuin apuvalmentajana ja se 
oli niin ikään iso lisä omaan tieto- se-
kä kokemuspankkiin, josta tulen jat-
kossakin ammentamaan omaan te-
kemiseeni valmentajana.

Kysymys kuuluukin, millä keinoilla en-
simmäisen kerran edustustason jää-
kiekkojoukkuetta valmentamaan läh-

tevä Holmström aikoo kääntää Titaa-
nien kurssin kohti parempaa huomis-
ta?

– Itselleni on ensiarvoisen tärkeää se 
toimintakulttuuri ja fiilis, jolla pelaajat 
hallille joka päivä tulevat – yhdessä 
tekemisen meininki on se peruskivi, 
josta minun filosofiani lähtee, ”Holle” 
naulaa.

– Ensimmäiseksi tulee se mitä me 
olemme ja mitä me haluamme olla, 
jonka jälkeen tulevat sitten pelilliset 
nyanssit.

– Kunhan jokainen joukkueemme jä-
sen puhaltaa siihen yhteen ja samaan 
hiileen, niin sieltä voi se liekki syttyä, 
sillä kun me saamme prosessin käyn-
tiin ja tietyt lainalaisuudet pelaami-
seemme, niin jaksan kyllä uskoa, että 
tällä jengillä on tässä sarjassa mahdol-
lisuudet ihan mihin tahansa.

Kunhan pelaajien fiilikset ja joukku-
een yhtenäisyys saadaan pääpiiskuri 
Holmströmin haluamalle tasolle, on 
Titaaneilta lupa odottaa varsin viihdyt-
tävää jääkiekkoa.

– Pyrimme jatkossa pitämään pelivä-
linettä hallussamme sekä hyökkää-
mään vauhdikkaasti että puolusta-
maan tiiviisti viisikkona eli tarkoituk-
semme on siis pelata nykyaikaista jää-
kiekkoa tietyllä vanhanliiton twistillä, 
Holmström hymyilee.

– Aktiivinen kiekkokontrollijääkiekko 
on ollut aina lähellä omaa sydäntä, 
mutta jos siitä isomman analyysin ha-
luaa saada, niin suosittelen ennem-
min tulemaan KSOY Areenan lauteille 
pelejä katsomaan!

PUHEENJOHTAJAN 
TERVEHDYS

Ensimmäiseksi 
tulee se mitä me olemme ja 
mitä me haluamme olla
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Parhaat 

Maalit 
tarjoaa

Rimamöljänkatu 4, Hamina  |  010 2290620  |  varisilma.fi

• Meillä tavoitat tutun 
yhteyshenkilösi suorasta 
puhelinnumerosta

• Päätökset teemme paikallisesti
ja nopeasti omassa konttorissasi

• Digitaalisissa palveluissamme hoidat 
pankkiasiasi itsellesi sopivaan aikaan.

Olemme lähellä ja läsnä arjen pankkiasioissa ja unelmiesi tavoittelussa. 
Tule käymään tai varaa sinulle sopiva palveluaika p. 020 764 0600
tai osoitteessa omasp.fi .

OmaSp Kotka, Kirkkokatu 16
Palvelemme ma–pe 9.30–16.30.
Ajanvarauksella ma-to 8-18
Sekä osoitteessa omasp.fi 

Paikkakunnan
parasta
pankkipalvelua

Tarja
La

ht
in

en
,p
al

ve
lup

äällikkö, 020
758

2759 Le
en

a
Sa

lo
, pa

lveluneuvoja, 020
764

0762

M
ar

ja
B

er
g,
ra

ho
itus

päällikkö, 020
758

2758

M
in

na
H

är
kö

ne

n, pa
lveluneuvoja, 020

758
2753

Puhelun hinta 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.
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LVI-alan ykkönen

Teollisuuskatu 26, HAMINA
Puh. (05) 344 8840  www.penttila.net
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Urheilutapahtumat eivät ny-
kypäivänä ole enää mitään 
yhden miehen näytöksiä, jot-
ka hoituvat kuin itsestään.

Titaanien kotipelit Suomi-sarjassa 
vetävät illasta riippuen 200–400 
katsojaa KSOY Areenan lehtereil-
le. Vaikkei väkimäärä olekaan mi-
kään valtaisa, vaatii sen kestitse-
minen ja kaitseminen siitä huoli-
matta paljon etukäteisvalmistelu-
ja sekä toimimista myös ottelun 
aikana.

Tästä syystä punanuttujen koti-
kamppailuissa nähdään aina 20–
30 vapaaehtoisperiaatteella toi-
mivan ihmisen joukko, joka hoi-
taa jokaiselle kulloinkin sälytetyt 
tehtävät lipunmyynnistä, järjestyk-
senvalvontaan ja kioskimyynnistä 
aina VIP-kausikorttilaisten palvele-

miseen. Yksi monista Titaanien 
kotiotteluissa omaa tointaan hoi-
tavista on pitkän linjan järjestys-
mies Timo Virolainen, jolle pu-
nanuttujen auttamisesta on vuo-
sien saatossa tullut omanlaisensa 
elämäntapa.

– Kaiken kaikkiaan 32 vuotta on 
tullut oltua menossa mukana – 
ensin pitkään eri titaanijoukkuei-
den huoltajana ja sittemmin vii-
meiset 10 vuotta järjestysmiehe-
nä, joten kyllä sitä voi jo jonkinlai-
seksi elämäntavaksikin kutsua, Vi-
rolainen naurahtaa.

Virolaisen kuten monen muun-
kin, on tuonut mukaan Titaanien 
toimintaan oman jälkikasvun pe-
laaminen kotkalaisjoukkueen ri-
veissä joko juniori- tai edustusta-
solla.

– Omien poikien perässä sitä tuli 
aikanaan hallille lähdettyä ja sen 
voin suoraan sydämestä sanoa, 
ettei ole kyllä kaduttanut missään 
vaiheessa, sillä ennemmin sitä 
hallilla viettää aikaansa kuin koto-
salla neljän seinän sisällä, Virolai-
nen sanailee.

Ei ole siis kovin väärin todeta, että 
kyseessä on yksi suuri titaaniper-
he, jossa jokaisen seuralle omalla 
toimimisellaan antama panos on 
ensiarvoisen tärkeä asia.

– Ilman vapaaehtoisia, ei otteluta-
pahtumien hoidosta tulisi yhtikäs 
mitään ja sama pätee myös jouk-
kueen päivittäisten asioiden pyö-
rittämiseen, lataa HK Titaanit ry:n 
puheenjohtaja Aapo Lampinen 
sen suurempia miettimättä tiskiin 
varsin tyhjentävän vastauksen.

Suuri yleisö näkee jääkiek-
kojoukkueissa aina suurim-
pana tähtenä joko maaleja 
takovan hyökkääjän, paljon 
taklaavan puolustajan tai 
pyttytorjuntoja napsivan 
maalivahdin. Totuus on kui-
tenkin aivan jossain muualla, 
nimittäin jääkiekkojoukku-
een arjessa ja erityisesti sii-
nä, kuka kyseistä touhua lop-
puviimeksi pyörittää.

Suurin tähti ei siis olekaan se 
maaliahne hyökkääjä, fyysinen 
puolustaja saati kiekkoja torjuva 

maalivahti, vaan kyseinen arvoni-
mi lankeaa joukkueesta riippu-
matta sen näkymättömälle selkä-
rangalle eli huoltopäällikölle.
Titaaneissa tätä titteliä kantaa jo 
kolmatta kautta harteillaan Tom-
mi Frondelius, jonka kotkalais-
joukkueelle arjessa antama panos 
on mittaamattoman arvokas voi-
mavara.

– ”Aisa” on joukkueemme näky-
mätön selkäranka, jota ilman em-
me tulisi toimeen, toteaa Titaani-
en managerina ja joukkueenjoh-
tajana toimiva Juho Hannukainen.

Entäpä mikä sitten antaa Fronde-
liukselle itselleen voimia tulla ras-
kaan työpäivän jälkeen KSOY 
Areenalle huoltamaan titaanimie-
histön kulloisiakin tarpeita?

– Erittäin hyvä kysymys… ehkä-
pä se on se laji ja sen parissa toi-
mivat ihmiset, jotka saavat minut 
päivästä toiseen tulemaan hy-
myssä suin hallille, Frondelius 
tuumii.

– Niin ja onhan joukkueen puku-
kopista ehtinyt muodostua jo vä-
hän kuin toinen koti, vaikkei tätä 

ehkä emännän kuullen ääneen 
pitäisikään sanoa.

Kuten moni muukin Titaanien 
taustoilla mukana häärivä taho, 
myös Frondelius hoitaa hom-
maansa vapaaehtoisperiaatteella. 
Lienee siis kohteliasta kysyä, mis-
tä punanuttujen huoltopäällikkö 
kokee saavansa ansaitsemansa 
palkkion ja parhaat kiksit?

– Yksittäisen pelaajan antamat ki-
vet hyvin hoidetusta luistinten te-
roituksesta tai muut kehut ja pie-
net jutut merkitsevät minulle 

henkilökohtaisesti todella paljon 
sekä saavat hyvälle mielelle, ”Ai-
sa” hymyilee.

– Tottahan toki myös joukkueen 
menestyminen palkitsee, muttei 
se kuitenkaan ole mikään itseis-
arvo – samalla tavalla töitä pais-
kitaan, vaikkei voittoja aina niin 
usein tulisikaan.

Ilman 
vapaaehtoisia, 
ei ottelu-
tapahtumien 
hoidosta tulisi 
yhtikäs mitään

Joukkueen 
näkymätön 
selkäranka

”
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Pelissä mukana

050 567 6720
jussi.raatikainen@kotkanlakitoimisto.fi

www.kotkanlakitoimisto.fi

• maalämpö
• ilmalämpö
• ilmavesi

YLI 1000 ASENNETUN  
KOHTEEN KOKEMUKSELLA

Lämpöpumppujen myynti,  
huollot ja asennukset

Vaihda öljystä ekologisempaan lämmitykseen -  Hyödynnä valtion  4000 € tuki!

Kymen LLämpöpalvelu

Tervetuloa ostoksille!

Lierac Supra Radiance,
Anti-Age päivävoide ja lahjaksi 
silmänympärys seerumi

Vichy Neovadiol Magistral 
päivävoide 50ml + 
yövoide 15ml

(norm. 46,50) (norm. 28,95)

Vichy Liftactiv collagen specialist 
päivävoide + misellivesi 200ml

Eucerin Hyaluron-Filler 
+ Elasticity, Anti-Age 
päivävoide sk 15 ja yövoide 
meikkilaukusssa  

Vichy Aqualia Thermal 
päivävoide + yövoide-
kasvonaamio  

CCS  käsivoide, jalkavoide ja 
-kylpysuola lahjapakkauksessa  

5285

4139

5850

5710

2634

2185

Karhulantie 30, 48600 Karhula • puh. (05) 2200 440 fax. (05) 2200 445
kontio.apteekki.karhula@apteekit.net • www.kontioapteekki.fi

Jouluksi pukinkonttiin 
mieluisia lahjapaketteja!
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Kotkan Teollisuustyöntekijät ry

Kotkan teollisuustyöntekijät 20 ry
toivottaa kaikille

teollisuus20@gmail.com

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Jokelantie 34, Hamina  
myynti@takalato.fi

Aukioloajat jouluviikolla 21.-23.12. klo 10 - 18

Myymälä   040 513 1281
Asiakaspalvelu  044 366 4027
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PUNAISET POSKET
JA MUUT JOULUN

MERKIT!

Fischer Sprint Crown Jr pitopohjasukset
Crown Tech korvaa pitovoiteen. Suoriutuu hyvin 
useissa eri olosuhteissa. Erinomainen valinta 
aloittelijan sukseksi.

79,90 

McKINLEY XT Team 7 JT 
laskettelusukset
Lasten laadukkaat laskettelusukset 
Power Cap- rakenteella. Helposti 
käsiteltävät ja vakaat sukset kaikkiin 
rinneolosuhteisiin.  Early Rise Rockerin- 
ansiosta laskeminen helpottuu ja 
kääntyminen on vaivattomampaa. 

McKINLEY MJ50 Jr
laskettelumonot
Tukevat ja hyvin istuvat lasten laskettelu-
monot kolmella soljella ja irrotettavalla 
sisäkengällä. Käännettävän ulkokengän 
pohjallinen auttaa oikean istuvuuden 
ja koon löytämisessä sekä parantaa 
laskuturvallisuutta. 

CCM Supertacks 9355 luistimet
Harrastajan luistin vahvistetulla 3D 
kengällä. Ergonominen 
kengän muotoilu tarjoaa 
erinomaisen mukavuuden 
ja kestävyyden. 

Yth 49,90
Jr  59,90 Sr 64,90

Fischer CRS Race Jr perinteisen sukset
Suuntavakaana ja kevyenä sen ominaisuudet sopivat 
niin luisteluhiihdon kuin perinteisen harjoitteluun. 

79,90 

Fischer XJ Sprint 
perinteisen monot
Joustava pohja mahdol-
listaa luonnollisen liikkeen. 
Kengän vuoraus pitää jalat 
kuivina ja lämpiminä ennen 
kilpailua.

79,90 

Fischer Tour Step-In Jr siteet
arkka, yksillöllinen säätö on mahdollista 
nopeasti ja ilman työkaluja. Side liukuu 
nopeasti ja helposti suksen levyllä ilman 
työkaluja. Siteen lukkomekanismin 
sulkeminen ja avaaminen käy helposti, 
jopa käsineet kädessä.

29,90 

Fischer Snowstar Jr 
perinteisen monot
Hiihtämässä tai leikkimässä, 
korkeavartinen kenkä varmistaa 
ensimmäisten hiihtokokemusten 
hauskuuden ja jalkojen pysymisen 
lämpimänä.

79,90 

McKINLEY Active Alu Jr hiihtosauvat
Lasten kestävät ja kevyet alumiiniset hiihtosauvat.

19,90 

Tarjoukset voimassa 
24.12.2020. asti, niin kauan 
kuin varatut erät riittävät.

199,-

MAASTOHIIHTOON LASKETTELUUN

YHTEIS-
HINTAAN:

INTERSPORT JUMALNIEMI
Jumalniementie 7, 48600 Kotka • www.facebook.com/IntersportJumalniemi
Palvelemme ma-pe 10-18, la 10-16 ja su 11-16 • P. 050 466 1131

KOTKAN TITAANIT 2020-2021

Toivottaa Hyvää Joulua ja rauhallista Uutta Vuotta 
kannattajille ja yhteistyökumppaneille!
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Kuluvan kauden kotkalais-
miehistössä pelaa eräs hami-
nalaislähtöinen pelimies, jo-
ka on nuorehkon kiekkou-
ransa aikana ehtinyt jo pu-
kea päälleen niin Kiekkoym-
pyröiden, Titaanien kuin 
Kouvolan KooKoonkin so-
tisovan.

Kyseinen kaveri on muuan Jesse 
Niinisaari, 22, joka teki keväällä 
ensimmäisen edustustason pe-
laajasopimuksensa Suomi-sarjas-
sa pelaavan Kotkan Titaanien 
kanssa ja palasi täten nuorukai-
selle jo junioriajoilta entuudes-
taan tuttuun punanuttuun.

– Taustalla oli ihan yksinkertaises-
ti se, että kasvoin yli-ikäiseksi 
U20-nuorista, eikä taso toisaalta 
riittänyt pelipaikan lunastamiseen 
KooKoon SM-liigajoukkueesta, 
Niinisaari toteaa.

– En kuitenkaan halunnut lopet-
taa uraani, sillä pelihalut ovat kui-
tenkin vielä kovat, joten kun Ti-
taaneista oli oltu jo vuosi takape-
rin yhteyksissä ja nyt keväällä vie-
lä uudemman kerran, niin koin 
parhaaaksi ratkaisuksi paluun niin 
sanotusti kotikonnuille.

Keskushyökkääjän tontilla operoi-

va ja aikanaan Haminassa synty-
nyt sekä ensikosketuksensa jää-
kiekkoiluun paikallisen Kiekkoym-
pyröiden junioreissa saanut Niini-
saari vietti ennen Kotkaan paluu-
taan viimeiset seitsemän vuotta 
Kouvolan KooKoon U16–U20-
nuorten SM-miehistöissä.

– Kehityin ihmisenä Kouvolassa 
oloaikanani todella paljon ja opin 
myös harjoittelemaan määrätie-
toisesti, sillä lähdin aikanaan vas-
ta yläasteikäisenä KooKoon U16-
joukkueeseen pelaamaan, Niini-
saari selventää.

– Olivathan Kouvolan vuodet 
kaikkinensa varsin ikimuistoista 
aikaa, sillä sain paljon hyviä kave-
reita ja kaupungista tuli samalla 
koti itselleni, johon on aina hie-
noa palata.

KooKoossa ”Jepusta” muovautui 
vuosien saatossa perinteinen pe-
liä tekevä keskushyökkääjä, jonka 
harteille valmennus voi asettaa 
niin puolustus- kuin hyökkäys-
pään velvoitteita sen suurempia 
murehtimatta.

Titaanien sisäisessä pistepörssis-
sä kärkisijoilla läpi kuluneen syys-
kauden keikkunut Kiekkoympy-
röiden kasvatti näkeekin arvonsa 

joukkueelle olevan ennen kaik-
kea monipuolisuudessa, eikä 
niinkään tehopisteissä.

– Moni valmentaja on sanonut, 
että olen todella klassinen sent-
teri, sillä tykkään syötellä enem-
män kuin laukoa ja pelilukutaitoni 
on niin ikään varsin hyvällä tasol-
la, Niinisaari kommentoi.

– Omasta mielestäni pystyn aut-
tamaan joukkuetta kummassakin 
päässä kaukaloa ja varsinkin yli-
voimalla olen parhaimmillani, 
kun pääsen tekemään peliä ja 
petaamaan paikkoja joukkueka-
vereilleni.

Kauhean suuri yllätys tuskin ke-
nellekään on, että titaanisentteri 
näkee parannettavaa sekä omas-
sa että koko kotkalaisjoukkueen 
tähänastisessa suorittamisessa 
Suomi-sarjan ihmeellisessä maa-
ilmassa.

– Sen olen jo ehtinyt huomata, 
että pärjään varsin hyvin Suomi-
sarjatasolla, mutta totta kai vielä 
on paljon opittavaa ja parannet-
tavaa lähestulkoon kaikissa mah-
dollisissa pelaamiseen liittyvissä 
asioissa, Niinisaari toteaa.

– Joukkueessamme on potenti-

aalia vaikka mihin, mutta jostain 
syystä emme ole saaneet sitä oi-
keanlaisella tavalla irti missään 
vaiheessa tähän mennessä pe-
lattua runkosarjaa ja se on pistä-
nyt harmittamaan aikalailla itse 
kutakin.

Mikäli Niinisaarta on uskominen 
ja miksei toisaalta olisi, tullaan 
tammikuusta toivon mukaan 
käyntiin pyörähtävällä kevätkau-
della kaukalossa näkemään 
todella nälkäinen ja re-
vanssinhaluinen ti-
t aan imieh i s tö , 
jonka tavoittee-
na on kivuta 
takaisin mu-
kaan Suomi-
sarjan pudo-
tuspelijunaan.

– Ensimmäinen ta-
voitteemme pitää ol-
la se, että saamme sen 
klassisen oman pelaa-
misemme kuntoon, jon-
ka avulla voimme sitten 
lähteä kääntämään kurs-
siamme ja tavoittele-
maan paikkaa kevään pudotus-
peleissä, ”Jepu” paaluttaa.

– Nyt hallussa olevasta 
karsintapaikasta ei pidä 

yhdenkään joukkueemme jäse-
nen ottaa mitään turhia paineita 
kantaakseen, vaan pyrkiä pikem-
minkin tekemään oma paras 
suorituksensa jok’ikinen ilta hallil-
le tullessaan, sillä silloin ei pelien 
päättyessä jää yhtikäs kenelle-
kään mitään turhaa kyseiseen ai-
heeseen liittyvää jossiteltavaa.

Paluumuuttajana punanutussa
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Lantmännen Cerealia Oy ja Kotkan Titaanit 
– sujuvaa yhteistyötä

Lantmännen Cerealia Oy:n Kotkan näkkileipäteh-
das ja Kotkan Titaanit ovat sopineet yhteistyöstä 
kaudelle 2020–2021.

– Tuntuu hyvältä olla mukana tukemassa paikallista ur-
heilu- ja seuratoimintaa. Olemme jo muutaman vuoden 
olleet mukana tukemassa paikallisia seuroja ja Titaanit-
yhteistyö sopii tähän loistavasti, kertoo Kotkan näkkilei-
pätehtaan johtaja Ville Huovinen.

Lantmännen Cerealia Oy:n Kotkan näkkileipätehtaalla on 
juuret syvällä kotkalaisuudessa. Jo vuodesta 1969 olem-
me valmistaneet Suomen suosituinta näkkileipää kaikki-
alle kotimaahan ja laajalle myös ulkomaille. Viennin 
osuus koko tuotannosta on noin 50 prosenttia ja toimi-
tamme tuotteitamme yli 40:een eri maahan.

Toiminnan peruspilareita ovat kotimaiset raaka-aineet ja 
useilla tuotteilla onkin avainlippu. Toimintamme on ser-
tifioitua kansainvälisillä tuoteturvallisuusstandardeilla ja 
toiminnan kantava voima on jatkuva parantaminen. Teh-
taalla on menossa useita kestävän kehityksen ja energia-
tehokkuuden hankkeita.

Lantmännen Cerealia Oy kuuluu Lantmännen-konser-
niin, joka on ruotsalainen maatalousosuuskunta. Me ke-
hitämme, valmistamme ja markkinoimme laajan valikoi-
man viljapohjaisia elintarvikkeita.

Valikoimaamme kuuluu jauhot, myslit, näkkileipä, pasta 
ja pannukakut sekä paljon muuta. Parhaiten tunnettuja 
tuotemerkkejämme Suomessa ovat AXA, Start, GoG-
reen, Vaasan sekä Finn Crisp.

Kuvassa vasemmalta Petteri Paajanen, Kotkan näkkilei-
pätehtaan johtaja Ville Huovinen ja Rene Hiekkataipale.

 – osta raketit Titaaneilta ja samalla tue punanuttujen matkaa Suomi-sarjassa!

TITAANIEN RAKETTIMYYNTI 
Kotkan Autosalvassa ja Kotkan K-Raudassa 27.–31.12.2020
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– www.jaakoppi.fi –

Ostamalla ja lahjoit-
tamalla tuet paikallista 
työllistämistoimintaa. 

On helppoa tehdä hyvää! Kierrätysmyymälät

HYVÄÄ 
JOULUA JA 

ONNELLISTA 
UUTTA 

VUOTTA!

GoodwillKotkaHamina

Kotka
Karhula
Jumalniemi
Hamina

Karhulan Pesuliike
Avoinna ma-pe 8-17 • Virsumäentie 32 • p. 05 262 118 • www.karhulanpesuliike.fi

• yksilöllistä pesupalvelua yksityisille ja laitoksille 
(myös sopimuspesut) 

• kuljetuspalvelu    • kemiallista pesua    • mattopesupalvelu 
 

Puhtaat tekstiilit ja matot

AMMATTITAIDOLLA

pkank.fi 
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Pekka Vainion pelikuvia syksyltä 2020 
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Markku Lauronen LKV Ari Nuutinen LKV Ilkka Rämä
044 529 6000 0440 747 100 044 7160 160 Keskuskatu 25, 48100 Kotka

Aninkainen Kotka palvelee asiakkaitaan myös 
toimitilapuolella. Palvelumme käsittää eri toimi-
tilojen kuten liiketilojen, toimistotilojen ja tuo-
tannollisten tilojen myynnin ja vuokraamisen. 
Perinteisen välitystoiminnan lisäksi laadimme 
kiinteistöarvioita mm. rahoituslaitoksille ja yri-
tysten omaan käyttöön.

Toimialueemme käsittää erityisesti eteläisen Ky-
menlaakson mutta myös Kouvolan seutu mark-
kina-alueena on kasvava. Toimistollamme toimi-
tila-asioissa sinua palvelee kolmen hengen tiimi.

Yrityksen Senior Advisiorina jatkaa edelleen jo 
vuodesta 1983 kiinteistönvälittäjänä toiminut 
Markku Lauronen. Lähes neljänkymmenen 
vuoden yhtäjaksoinen kokemus kiinteistönväli-

tysalalta on poikkeuksellista ja tämä tuo eittä-
mättä lisäarvoa toiminallemme.

Ari Nuutinen on ollut kiinteistöalalla vasta vuo-
desta 1987 mutta ajanjaksoon mahtuu myös 
irtiottoja muuhunkin kiinteistöalaan kuin kiin-
teistönvälitys eli näkemystä on tullut myös isän-
nöitsijän, rakennuttajan, rakentajan ja kiinteistö-
päällikön roolista.

Ilkka Rämällä on puolestaan 25 vuoden ko-
kemus logistiikasta ja yrittäjyydestä. Aiemman 
uran tuoma kokemus ja näkemys on osoittautu-
nut erinomaiseksi avuksi asiakkaillemme heidän 
ratkaistessaan toimitilaan liittyviä kysymyksiä ja 
tarpeita erityisesti Kotka-Hamina seudulla jossa 
logistiikalla on suuri merkitys.

Kohteemme löytyvät www.oikotie.fi ja 
www.toimitilat.kauppalehti.fi

ANINKAINEN KOTKA 

TOIMITILAT

HUIPPUAMMATTILAISET YHDESTÄ PAIKASTA

» Teollisuuden kunnossapito
» Metallityöt
» Kuljetus ja vaihtolavojen vuokraus
» Hiekkapuhallus ja soodapuhallus
» Varastointipalvelut

Tutustu palveluihin netissä ja 
ota yhteyttä!
rentmate.fi

Yrityksemme toimitilat sijaitsevat 
Kotkan Tavastilassa, josta on kätevä 

matka hommiin niin Kotkan kuin 
Haminan suuntaan.

Meillä työskentelee 20 vakituista 
työntekijää, kuljettajista 

metallimiehiin.

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


