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Jääkiekkokausi 2021–2022 on alkanut Kot-
kan Titaanien osalta hieman mollivoittoises-
ti. Otteet kaukalon puolella eivät ole olleet 
odotetun kaltaisia, mutta meillä seuran taus-
tajoukoissa on vahva usko paremmasta huo-
misesta.

Kuluvaksi kaudeksi joukkueemme koki suu-
rimman muutoksen vuosiin ja pelaajien vaih-
tuvuus edelliskauteen oli huomattava. Use-
ampi entinen pelaaja totesi Suomi-sarjan 
haasteiden olevan liian suuria ”siviilielämän” 
vaatimuksien ohella suoritettaviksi ja jäi pois 
joukkueesta.

Heidän tilalleen löydettiin nuoria ja nälkäi-
siä pelaajia, joiden kasvaminen sarjatason 
vaatimuksiin ottaa oman aikansa. Uskonkin 
vahvasti, että nimet Korhonen, Salovaara 
ja Kallio, vain muutamia mainitakseni, tule-
vat lähivuosina tarjoamaan hienoja kiek-
koelämyksiä Etelä-Kymenlaakson kiekko-
jännäreille.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut 
toimintaamme, mutta onneksemme nyt syk-
syllä otteluihimme on saanut päästää kat-
sojia paikalle. Kevään ottelut tyhjille katso-
moille aiheuttivat haasteita talouspuolella, 
mutta onnistuimme ne haasteet selättä-
mään.

Edellisten kahden kauden aikana olemme 
tiukan kulukuurin myötä onnistuneet saa-
maan taloutemme tasapainoon ja tänä syk-
synä saimme viimeiset eurot vanhoista ve-
loistamme kuitattua pois. Kulukuuri jatkuu 
yhä edelleen, mutta nyt ilman vanhoja ra-
sitteita pystymme hengittämään hieman va-
paammin ja suunnittelemaan helpommin 
tulevaisuuden kehitystyötä.

Tulevaisuus näyttää hieman kaksijakoiselta. 
Meillä on nuori ja kehityskykyinen joukkue, 
jonka toivomme muodostavan rungon lähi-
vuosien Titaaneille. Tätä runkoa kehittämäl-
lä ja vahvistamalla pystymme toivottavasti 
nousemaan tulevina kausina kohti sarjamme 
kärkikahinoita ja tarjoamaan viihdyttävää 
kiekkoilua katsojille.

Toisaalta katson hieman huolestuneena alu-
eemme junioripelaajien määrää. Sieltä oli-
si kuitenkin löydyttävä se seuraava sukupol-
vi, jonka varaan Titaanien edustusjoukkuet-
ta rakennetaan. Toivoisin yhä useamman 
pienen ihmisen löytävän tiensä jäähallin uu-
meniin – jääkiekko on kiva harrastus ja eihän 
sitä koskaan tiedä milloin Titaaneista put-
kahtaa seuraava peluri Rasmus Kuparin ja 
Oskari Salmisen jalanjäljille lajin kirkkaim-
piin valoihin.

Joulun tehdessä tuloaan, toivonkin Joulu-
pukin laittavan lahjan Titaaneille matkaan 
jo hieman etuajassa ja paketista löytyisi 
maaleja sekä sarjapisteitä, jotka siivittäisi-
vät joukkueemme menestykseen.

Kannattajillemme ja kaikille muillekin toivo-
tan seuramme puolesta jaksamista koro-
nakurimuksessa sekä oikein rauhallista ja 
hyvää joulua sekä onnea ja menestystä vuo-
delle 2022!

Kiekkoterveisin

Aapo Lampinen,
puheenjohtaja
Kotkan Titaanit
HK Titaanit ry

Jos meni Titaanien pelaajisto 
edelliskauden jälkeen uusiksi, 
niin tuoretta verta suoniinsa sai 
myös kotkalaisjoukkueen val-
mennusryhmäkin, kun entinen 
punanuttusentteri Roope Lant-
ta päätti vaihtaa pelihommat 
valmennuspuuhiin. 

Viime keväänä hienoon pudotus-
pelitaisteluun Nokian Pyryä vas-
taan pelinsä päättänyt Titaanit 
vahvisti kesäkuun alussa valmen-
nusryhmäänsä, kun siihen pää-
valmentaja Henri Holmströmin 
ja maalivahtivalmentaja Tino 
Turkian avuksi liittyi pelaaja-
uransa kutakuinkin paketoinut 
ex-punanuttukippari Roope 
Lantta.

Edeltävän kauden 2. divisioonaa 
ValKissa pelannut ja käynnissä 
olevallakin sesongilla jokusen 
matsin kouvolalaisryhmän pai-
dassa jäällä viilettänyt Lantta on 
kotkalaisille jääkiekkoa seuraa-
ville tahoille tuttu kasvo, sillä ai-
kanaan KooKoossa kiekko-op-
pinsa saaneen pelimiehen tilas-
toista löytyy rapiat 150 Suomi-
sarjaottelua titaanipaidassa, 
joista vielä suurin osa kapteenin 
C-kirjain rintapieltä komistaen.

– Kun Titaaneista osoitettiin kiin-
nostusta palveluksiani kohtaan 
valmentamisen saralla, oli pää-
tös lopulta varsin helppoa tehdä, 
enkä ole katunut sitä hetkeäkään, 
debyyttikauttaan valmentajan 
roolissa vetävä Lantta toteaa.

– Tuttu ympäristö ja taustat sekä 
samanhenkinen ja -ikäinen val-
mennustiimi ovat tarjonneet it-
selleni pehmeän laskeutumisen 
pelaajan maailmasta valmenta-
misen puolelle.

Titaaneilla on kuluvalla Suomi-
sarjakaudella kasassa todella 
nuori joukkue, joten on sinällään 
jo ihan luonnollistakin, että myös 
valmennus koostuu nuorekkaista 
ja ajan hermolla elävistä kave-
reista, jotka puhuvat sekä ajatte-
levat jääkiekosta samalla tavalla.

– Valmennusryhmässämme kaik-
ki saavat olla omia itsejään ja 
lyödä vapaasti vahvuutensa 
pöytään, mutta tottahan toki 
“Hollella” on se viimeinen sana 
sanottavanaan, vaikka juttelem-
mekin kaikista asioista ja päätök-

sistä yhdessä ennen kuin ne vie-
dään eteenpäin joukkueen tie-
toon, Lantta tuumii.

– Pyrimme myös jakamaan sopi-
vasti taakkaa erityisesti harjoit-
telun vetämisen osalta, jottei 
kaikki kaadu vain ja ainoastaan 
päävalmentajan harteille.

Pelaajana Suomi-sarjassa kaiken 
mahdollisen nähneelle ja koke-
neelle Lantalle, 29, Titaanien 
vaikeahko syyskausi ei ole tullut 
vielä uniin, sillä tilanne ei miehel-
le todellakaan ole uusi.

– Olen pelaajana ollut vastaa-
vanlaisessa tilanteessa monesti 
aiemminkin, mutta olen myös 
nähnyt mitä Suomi-sarjan mes-
taruuden voittaminen loppuvii-
meksi vaatii – kaikki lähtee arjen 
työmäärästä ja siitä millä asen-
teella hommia päivästä toiseen 
paiskitaan.

Titaanien sijoitus sarjassa oli 
marraskuun puolivälin tietämillä 
kolmanneksi viimeinen (12.), mut-
ta eroa ensimmäiseen pudotus-
peleihin oikeuttavaankaan paik-
kaan ei ollut kuin muutama hassu 
piste.

Lantan mukaan viime aikoina 
selkeästi enemmän tappioita 
kuin voittoja tililleen kairanneella 
titaanimiehistöllä ei luovutusmie-
liala ole missään kohtaa ottanut 
otteeseensa, sillä haussa olevan 
pudotuspelipaikan suhteen kaik-
ki on vielä aivan täysin punanut-
tujen omissa käsissä.

– Meillä on tällä hetkellä pieni 
henkinen ja pelillinenkin kipsi 
päällä, mutta kunhan vain jak-
samme tehdä töitä sekä uskoa 
omaan hommaamme, pystymme 
aivan varmasti vielä saavutta-
maan tavoitteenamme olevan 
paikan Suomi-sarjan pudotuspe-
leissä.

”Olisihan se hienoa, mikäli jos-
kus voisin valmentaa ammatik-
seni mahdollisimman korkealla 
tasolla”

Kymmenen kautta edustustasolla 
niin synnyinseudullaan Kouvolas-
sa, Mikkelissä, Joensuussa kuin 
Kotkassa ja Titaaneissa kiekkoil-
leelle Roope Lantalle siirtyminen 
pelipuuhista valmentajaksi on ol-
lut jo pitkään käynnissä ollut pro-
sessi.

– Viime vuosina, kun pelit eivät 
oikein omalla saati joukkueen 
kohdalla sujuneet, aloin ihan to-
sissani miettiä mistä se johtuu ja 
kun löysin syihin tietynlaisia rat-
kaisuja, heräsi mielessäni se, et-
tä olisi joskus kiva auttaa ihan ko-
ko joukkuetta niiden asioiden rat-
kaisussa valmentajan ominaisuu-
dessa, Lantta selventää.

Monessa eri joukkueessa ja use-
an eri valmentajan alaisuudessa 
pelanneelle Lantalle on luonnol-
lisesti jäänyt mieleen paljon op-
pia niin valmennus- kuin toimin-
tatyyleistäkin.

– Kiinnitin koko peliurani ajan 
huomiota juurikin itseäni valmen-
taneiden kavereiden persoonoi-
hin ja millä tavoin he toimivat pe-
laajien parissa.

– Sen myötä olen muodostanut 
itselleni tyylin, jota arvostin val-
mentajissani eli olemaan pelaa-
jaläheinen ja helposti lähestetty-
vä, mutta kuitenkin ennen kaik-
kea tiettyä vaatimustasoa vaali-
va valmentaja.

Pelaajasta valmentajaksi siirty-
neet ihmiset puhuvat aina siitä, 
kuinka paljon helpompaa pelaa-
jan homma on, kun ei tarvitse 
kuin pitää itsensä kunnossa ja 
noudattaa valmennuksen kulloin-
kin antamia ohjeita sekä toteut-
taa harjoituksissa opeteltuja op-
peja pelitilanteissa.

Valmentajalle harjoitus- tai pe-
litilanne ja siinä toimiminen eivät 
riitä, sillä niitä ennen sekä jälkeen 
pitää vielä tehdä rutkasti suun-
nittelu- ja ajatustyötä, jotta hom-
ma toimisi kuin se kuuluisa öljytty 
kone.

– Perhe-elämään valmentami-
nen ei ole tuonut liiemmin muu-
tosta, sillä olen aina aiemminkin 
ollut illat hallilla – sen sijaan kou-
lun ja työn yhteensovittaminen 
valmentamisen kanssa on ollut 
varsin haastavaa puuhaa, mutta 
ainakin tähän mennessä olen 
pystynyt asiat hoitamaan omas-
ta mielestäni kunnialla, titaani-
luotsi naurahtaa.

– Se toki on myönnettävä, että 
valmentaminen on tullut jo omal-
le vapaa-ajallekin varsin tiiviisti 
mukaan, sillä välillä koiran kans-
sa lenkkeillessä tulee mietittyä 
miten se ja tuo pelillinen asia 
saataisiin siirrettyä harjoittelusta 
paremmin itse pelitilanteeseen.

Vaikka Roope Lantta asteleekin 
vasta ensiaskeleitaan valmenta-
misen saralla, on miehelle ehtinyt 
siitä huolimatta muodostua jo 
jonkinlainen haave tulevasta.

– Olisihan se hienoa, mikäli jos-
kus voisin valmentaa ammatik-
seni mahdollisimman korkealla 
tasolla, mutta tällä hetkellä me-
nen kuitenkin aika pitkälti ”go 
with the flow” –asenteella eteen-
päin ja katson rauhassa mitä tu-
levaisuus tuo valmentamisen sa-
ralla tullessaan.

PUHEENJOHTAJAN 
TERVEHDYS Pelaajasta valmentajaksi

KUVA: PEKKA VAINIO
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Suositut  
Vichy-lahjapakkaukset 

jouluiloa tuomaan,
miehille ja naisille.

Karhulantie 30, 48600 Karhula • puh. (05) 2200 440 fax. (05) 2200 445
kontio.apteekki.karhula@apteekit.net • www.kontioapteekki.fi
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S U O M E N  M E R I M U S E O
F I N L A N D S  S J Ö H I STO R I S K A  M U S E U M

K YMEN
L A AK SON

MUS EO

TILAUSAJOT 
BUSSEILLA JA TAKSEILLA

Kotkan Titaanit 
2021-2022

Ilmoitusmyynti: 
Harri Frost 
p. 044 3377 983

Tekstit: 
Juho Hannukainen

Taitto: 
Poiju Julkaisut Oy, 
Kari Maja

Paino: 
Lehtisepät Oy, 
Kouvolan paino
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CMYK 100, 60, 0, 0
RGB 0, 102, 179

SUOJA-ALUE 0,5 X
T-KIRJAINKORKEUS

Rinnalla kotipelissä.
Isännöinti • Kiinteistönhoito • Kotihoiva & kodinhoito

Rinnalla kotipelissä.
Isännöinti • Kiinteistönhoito • Kotihoiva & kodinhoito

Rinnalla kotipelissä.
Isännöinti • Kiinteistönhoito • Kotihoiva & kodinhoito

Rinnalla kotipelissä.
Isännöinti • Kiinteistönhoito • Kotihoiva & kodinhoito

Rinnalla kotipelissä.
Isännöinti • Kiinteistönhoito • Kotihoiva & kodinhoito

100 % paikallinen 

pelikaveri.

www.talokeskuskotka.fi

SUOMI-SARJAN 
RUNKOSARJAN 
KOTIOTTELUT 21-22

CMYK 0,100,100, 0
RGB 237, 28, 36

CMYK 100, 60, 0, 0
RGB 0, 102, 179

SUOJA-ALUE 0,5 X
T-KIRJAINKORKEUS

LA 27.11.2021  klo 17:00  Titaanit – JHT 

SU 28.11.2021 klo 17:00  Titaanit – HCIK

SU 12.12.2021 klo 17.00  Titaanit – Muik Hockey

LA 8.1.2022  klo 17.00  Titaanit – Laser HT 

SU 9.1.2022  klo 17.00  Titaanit – Raahe-Kiekko

PE 14.1.2022  klo 18.30  Titaanit – HC Giants

LA 29.1.2022 klo 17.00  Titaanit – Karhu HT
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Kotkan Titaanit on solminut 
yhteistyösopimuksen 
Lantmännen Cerealia Oy 
kanssa. Sopimus pitää 
sisällään muunmuuassa 
peliareenan nimen ja 
keskiympyrämainoksen.

Harri Frost ja Ville Huovinen 
toivottavat kaikki 
tervetulleiksi katsomaan 
Titaanien pelejä Vaasan 
Koulunäkki Areenan 
lehtereille.

www.flowplus.fi

www.flowplus.fi

www.flowplus.fi

www.flowplus.fi

www.flowplus.fi

www.flowplus.fi

Kotkan jäähalli on nyt 
VAASAN 
KOULUNÄKKI 
AREENA
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KOTKAN TITAANIT ON PERUSTETTU 1974 JA 
NÄKKILEIPÄTEHDAS 1969. 

MOLEMMAT OVAT OSA 
KOTKAN HISTORIAA JA TULEVAISUUTTA.

Lantmännen Cerealia Oy tukee paikallista urheilua ja lasten liikun-
taa monipuolisesti. Yhteistyöllä Kotkan Titaanien kanssa haluam-
me kasvattaa tietoisuutta yrityksestä työnantajana. Kotkan saa-
rella sijaitseva näkkileipätehdas on varmasti monelle tuttu, mutta 
Lantmännen Cerealia Oy:llä on toimintaa laajasti Suomessa. Tuo-
tevalikoimaamme kuuluvat muun muassa AXA, Start ja Go Green. 
Kotkasta toimitetaan tuotteita ympäri maailmaa, pääasiallisesti 
hapankorppuja, näkkileipää ja ruissipsejä.

Me Cerealiassa yhdistämme liiketoiminta-ajattelun ja ihmisten edun. Visio-
mme on kasvaa pohjoismaiden johtavaksi elintarvikealan toimijaksi. Olem-
me osa Lantmänneniä, joka on suuri kansainvälinen toimija. Yhdessä me 
inspiroimme ja kannustamme toisiamme eteenpäin! 

Kotkan tehdas valmistaa näkkileipää ja hapankorppuja ollen yksi suurim-
mista valmistajista Pohjoismaissa ja maailmassa, noin 11 miljoonaa kiloa 
vuosittain. Tunnetuimpia brändejämme ovat Vaasan Koulunäkki ja Pieni 
Pyöreä. FINN CRISP brändi tunnetaan maailmanlaajuisesti hapankorpuis-
ta. Näiden lisäksi vuonna 2019 markkinoille tuotiin rukiista valmistettuja 
napostelutuotteita.

koulunakki.fi   |   www.lantmannencerealia.com                                                        

life@lantmannen

lantmännen

KOTKAN TITAANIT 2021-2022
Toivottaa Hyvää Joulua ja rauhallista Uutta Vuotta 

kannattajille ja yhteistyökumppaneille!
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”
Yksi nuoren sekä kokemat-
toman punanuttumiehistön 
uusista kasvoista on ensim-
mäistä syksyään edustusta-
solla ja Suomi-sarjassa pe-
laava lahtelaislähtöinen 
hyökkääjä Lauri Kallio, joka 
nimenomaan halusi tulla Ti-
taaneihin kehittymään niin 
pelaajana kuin ihmisenä-
kin.

 
Lahdessa reilut 18 vuotta ta-
kaperin ensiparkaisunsa il-
moille päräyttänyt Lauri Kal-
lio kuuluu siihen nuorten ja 
urillaan eteenpäin pyrkivien 
pelaajien joukkoon, jonka 
varaan Titaanit tulevaisuut-
taan vahvasti rakentaa.
 
Kiekkoreippaan ja Pelicansin 
eri juniorijoukkueissa sekä 
viime kauden Hämeenlinnan 
Pallokerhon U18-miehistössä 
kiekkoilleelle Kalliolle siirty-
minen punanuttuun oli pienen 
harkinnan jälkeen lopulta 
täysi selviö.
 
– Olihan niitä muitakin vaih-
toehtoja totta kai tarjolla, 
mutta juteltuani asiasta sekä 
omien vanhempieni, kaverie-
ni että Titaanien päävalmen-
taja Henri Holmströmin 
kanssa, valitsin Titaanit uu-
deksi joukkueekseni, koska se 
tuntui myös omasta mieles-
täni parhaalta ratkaisulta ja 

paikalta 
kehittyä 

pelaajana, kotkalaisrevoh-
kan kuopus kommentoi.
 
Titaanit ja Kallio sorvasivat 
pienimuotoisten neuvottelui-
den jälkeen välittömästi kak-
sivuotisen pelaajasopimuk-
sen, jonka aikana punanuttu-
jen seura- sekä valmennus-
johto ja luonnollisesti myös 
hyökkääjä itse odottavat 
varsinkin kaukalon puolella 
tapahtuvan suuria kehitys-
harppauksia.
 
– Suurimmat syyt ja tavoit-
teet, miksi Kotkaan päätin 
siirtyä, ovat halu oppia elä-
mään ja hoitamaan omia 
asioitani itsenäisesti sekä ke-
hittää taitojani ja fysiikkaani 
niin, että mahtuisin säännöl-
lisesti pelaamaan Titaanien 
edustusjoukkueessa, ”Late” 
alleviivaa sen suurempia 
miettimättä.
 
– Ensi kaudella olisi sitten 
puolestaan päämääränä ol-
la ihan jo tuloksentekijä Suo-
mi-sarjassa sekä päästä sen 
avulla pelaamaan entistä 
suuremmassa roolissa titaa-
nihyökkäyksessä.
 
Kalliolle muutto vajaan 120 
tuhannen asukkaan Lahdesta 
puolta pienempään rannik-
kokaupunki Kotkaan ja tar-
kemmin ottaen sen helmeen 
Karhulaan on sujunut oikein 
mainiosti.
 
– Muutin Karhulan keskus-
taan yksin elokuussa asu-
maan ja ihan hyvinhän täällä 
on tähän mennessä tullut 

pärjättyä, sillä kaikki tar-
vittava on lähellä, to-

teaa polkupyörällä 
kätevästi paikasta 
toiseen liikkuva ti-
taanihyökkääjä.

 
– Päivät kuluvat hyvin 
pitkälti Karhulan luki-
ossa opiskellessa se-
kä sitten jääkiekkoi-
lun parissa Vaasan 
Koulunäkki Aree-
nalla.
 
Jos on nuorukai-
nen hienosti ko-
tiutunut Etelä-
Kymenlaakson 

TITAANEIHIN 
on ollut todella 
helppoa tulla

sykkeeseen, niin samaa voi 
sanoa myös joukkueeseen 
sopeutumisesta.
 
– Ainahan kokeneemmat pe-
laajat keksivät meille nuorim-
mille kaikenlaisia lisätehtä-
viä, mutta se kuuluu asiaan ja 
ainakin itse koen sen välittä-
misenä, Kallio naurahtaa.
 
– Titaaneihin on muutenkin 
ollut todella helppoa tulla – 
joukkueen keskuudessa saa 
olla rehellisesti oma itsensä 
ja kaikki ovat ottaneet minut 
hyvin vastaan sekä uskallan 
jopa itsekin heittää tasaises-
ti jerryä pukuhuoneen puolel-
la, enkä ole muiden jutellessa 
vain pelkkänä tuppisuuna.
 

Töitä paiskimalla takaisin 
pudotuspelijunan kyytiin
 
Ennen kuluvaa kautta kiek-
kourallaan vain junioripelejä 
pelanneelle Lauri Kalliolle 
olisi voinut olettaa miesten 
vastaavien tulevan jonkinlai-
sena šokkina, mutta kaikkea 
kanssa – nuori hyökkääjä on 
ollut ensimmäisestä päivästä 
lähtien kuin se kuuluisa kala 
vedessä monta vuotta van-
hempien ja kokeneempien 
pelimiesten joukossa.
 
– Omasta mielestäni olen tä-
hän mennessä pysynyt hyvin 
menossa mukana – olen pys-
tynyt kamppailemaan ja hoi-
tamaan oman leiviskäni kun-
nialla, eikä homma ole ollut 
vain pelkkää selviytymistä, 
”Late” tokaisee.

Ensipurainsunsa edustusta-
son peleistä saanut Kallio on 
tehnyt myös odotettuja ha-
vaintoja siitä, mitkä ovat sel-
keimmät erot, jotka miesten 
ja juniorien pelien välillä val-
litsevat.
 
– Suurimmat eroavaisuudet 
miesten ja junioripelien välil-
lä ovat selkeästi vauhdissa ja 
pelaajien voimatasoissa – 
etenkin Suomi-sarjassa pitää 
pystyä pysymään peli- ja 
luistelutempossa mukana se-
kä on oltava valmis vääntä-
mään vaihdosta toiseen tilaa 
ja aikaa kaukalossa saadak-
seen.
 
– Tietenkin myös järki täytyy 
pitää kaikessa tekemisessä 
mukana, sillä pelkkä koohot-
taminen sinne ja tänne kiekon 
perässä ei riitä yhtikäs mihin-
kään.
 
Omalta kohdalta asioita kat-
soessaan titaanihyökkääjä 
löytää niin ikään ne pelilliset 
kehityskohteet, joita paran-
tamalla tavoitteet muuttuvat 
tulevina vuosina konkretiaksi.
 
– Se on käynyt selväksi, että 
jos tahdon tulevaisuudessa 
olla oikeasti johtava pelaaja 
ja tuloksentekijä, on minun 
kyettävä selkeästi pitämään 
kiekkoa hallussani sekä pe-
laamaan sen kanssa, Kallio 
naulaa ykskantaan.
 
– Niin ikään sijoittumista, en-
nakointia ja pelin lukemista 
pitää saada paremmaksi, 
jottei tulisi hölmöiltyä itseään 

ulos tilanteista sekä tarjottua 
näin vastustajille liian helpos-
ti paikkaa iskeä.
 
Jokainen jääkiekkoilija elää 
luonnollisesti siitä, että pää-
see mittauttamaan itseään 
niissä kevään kovimmissa 
koitoksissa eli pudotuspeleis-
sä.
 
Titaanimiehistö asetti kuluvan 
kauden vähimmäistavoit-
teeksi paikan Suomi-sarjan 
pudotuspelijunan kyydissä ja 
tällä hetkellä kyseisen pää-
määrän täyttäminen vaatii 
vielä rutkasti lisää ponniste-
luja, sillä punanuttujen meno 
ei ole viime aikoina ollut tu-
loksellisesti 10 parhaan jouk-
koon oikeuttavaa toimintaa.
 
– Eiväthän pelimme ole loka-
marraskuussa sujuneet niin 
hyvin kuin olisimme varmasti 
kaikki halunneet, mutta olem-
me mielestäni menossa vah-
vasti parempaan suuntaan, 
Kallio mietiskelee.
 
– Meidän pitää vain paiskia 
entistä enemmän hommia 
niin yksilöinä kuin joukkuee-
nakin ja tehdä niitä asioita, 
joita olemme harjoitelleet se-
kä keskenämme sopineet.
 
– Myös tunnepuoli ja halu 
voittaa pitää jokaisella olla 
kovalla tasolla, jotta pystym-
me kääntämään pelejä ni-
miimme sekä lunastamaan 
tavoitteenamme olevan pai-
kan pudotuspeleihin, päättää 
nuori mies tarinointinsa itse-
varma ilme kasvoillaan.

KUVAT: PEKKA VAINIO
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Noblessa Kotka
Kyminlinnantie 24, 48600 Kotka  •  040 575 8633

Jokaisen kukkarolle 
sopivat keittiöt Kotkasta

TOUCH-keittiö

6235,-
106,- /kk*
*luottoaika 94kk, luotto-
hinta 8399€ ja todellinen 
vuosikorko 8,43%.
Hinta sisältää koneet.

050 567 6720
jussi.raatikainen@kotkanlakitoimisto.fi

www.kotkanlakitoimisto.fi

Ajantajua!
Kauneimmat kalenterit ja 

parhaimmat painotyöt.

painokarelia
Hirsitie 1, 45370 Valkeala

Puh 05 741 3300
www.painokarelia.com

www.kehyskeskus.comTehdään  
yhdessä

puhtaampi 
ympäristö!

Kymenlaakson Jäte Oy 
Ekokaari 50 
46860 Keltakangas

www.kymenlaaksonjate.fi

Seuraa meitä somessa!

Vaihde (05) 744 3400
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Haminassa, tuossa Kotkan 
rakkaassa naapukaupungis-
sa, syntynyt sekä nuoruuten-
sa viettänyt maalivahti Niilo 
Pussinen on yhtä lyhyttä 
ajanjaksoa lukuunottamatta 
kantanut koko tähänastisen 
kiekkouransa ajan päällään 
Titaanien sotisopaa, joten 
miehen otsaan voi siis ihan 
huoletta lyödä ikititaanin lei-
man. 

– Ala-asteikäisenä pelasin 
puoli vuotta isäni töiden 
vuoksi Kiekkoympyröissä, 
mutta muuten olen pukenut 
päälleni vain ja ainoastaan 
Titaanien pelipaidan, 
26-vuotias titaanivahti sel-
ventää.

Kotkasta ja Haminasta on ku-
luneiden vuosien aikana pon-
nistanut moni junioripelaaja 
kohti kirkkaampia valoja se-
kä kovempia sarjoja suun-
taamalla Kouvolaan, 
mutta Pussista kyseiset 
houkutukset eivät pois 
rakkaasta punanu-
tusta kuitenkaan 
vieneet.

– Kotkassa puitteet ja val-
mennus olivat joka vuosi kun-
nossa, joten junioreissa en 
edes muualle liiemmin hai-
kaillut. Aikuisiällä Titaanit on 
aina halunnut minun jatka-
van, jonka myötä en ole näh-
nyt mitään syytä vaihtaa 
seuraa.
Kuten todettua pelaa Pussi-
nen jo yhdeksättä kauttaan 
Titaanien edustusjoukkueen 
riveissä, joista viisi viimeisin-
tä sekä nyt käynnissä olevan 
sesongin kotkalaiset ovat 
tahkonneet valtakunnan kol-
manneksi korkeimmalla sar-
jatasolla Suomi-sarjassa.

Siviilissä avovaimonsa Helin 
kanssa yhdessä asusteleva ja 
työelämässä punanuttujen 
pitkäaikaisen yhteistyökump-
panin Hacklin Bulk Boysin 
trukkikuskina häärivän Pussi-
sen mukaan pelaaminen 
näinkin korkealla tasolla pal-

jon aikaa vievää lajia ei 
ole mitään lasten leik-

kiä.

– Onhan tämä todel-
la aikaa vievä har-

rastus, eikä todellakaan mi-
kään helppo nakki sovitelta-
vaksi yhteen työ- ja siviilielä-
män kanssa, mutta asenne 
ratkaisee – kun lupaudut jo-
honkin, niin hoidat sen aina 
kunnialla loppuun asti, ”Pus-
sukka” toteaa.

– Töiltä ja Titaaneilta jäävän 
vapaa-ajan pyrin yleensä ai-
na pyhittämään rauhoittumi-
seen, lepäämiseen sekä ko-
tosalla olemiseen avovaimo-
ni kanssa.

Suomi-sarja on myös siitä 
vaativa sarja pelata jääkiek-
koa, ettei siellä pelaajille pa-
hemmin korvausta menete-
tystä vapaa-ajasta makseta, 
vaan kulut kuitataan hyvin 
pitkälti omasta pussista.

Sen seurauksena monen lajin 
parissa tiiviisti viihtyvän suus-
ta voikin helposti kuulla sa-
nanparren ”rakkaudesta la-
jiin”, joka pätee kuin nyrkki 
silmään Suomi-sarjasta pu-
huttaessa.

– Ei täällä hallilla jaksaisi il-
lasta toiseen pyöriä, jollei 
tästä touhusta oikeasti tyk-
käisi. Joukkueen pariin on ai-
na mukava tulla ja sekin po-
sitiivinen puoli tässä on, että 
pysyy hyvässä kunnossa, kun 
harjoittelee ja pelaa sään-
nöllisesti, titaanikollegansa 
Jakob Brandnerin kanssa 
pelihommat jokseenkin tasan 
jakava Pussinen kommentoi.

”Olisihan se aika hienoa 
Suomi-sarjan mestaruus 
voittaa”

Titaaneilla on kuluvalla kau-
della kasassa jopa poikkeuk-
sellisenkin nuori ja kokematon 
joukkue, sillä sen keski-ikä 

huitelee 21,5 vuoden tietämil-
lä.

Tästä syystä heinäkuussa 
vasta 26 vuotta mittariin saa-
nut maalivahti Niilo Pussinen 
onkin jopa hieman yllättäen 
punanuttujen ikänestori ja sa-
malla myös kokenein pelaa-
ja, miehen vyöltä edustusta-
solta löytyvien 114 pelatun ja 
191 puetun ottelun määräl-
lään.

– Jos ikä ja kokemus ovat jo-
tain tuoneet omaan tekemi-
seen, niin ainakin sen, että 
pyrin opettamaan nuorem-
pia siitä, millä tavoin puku-
huoneessa, harjoituksissa, 
peleissä sekä pelireissuilla 
toimitaan ja käyttäydytään.

Ikä, kokemus ja samalla jouk-
kueen sisältä kumpuava ar-
vostus sekä valmennuksen 
luottamus kertovat niin ikään 
siitä, että Pussinen kuuluu 
käynnissä olevalla kiekko-
kaudella Titaanien kaptee-
nistoon, vaikkei miehen peli-
paitaan A-kirjainta olekaan 
ommeltu.

– Onhan se iso kunnia ja kiel-
tämättä tuntui myös hyvältä 
kun kuulin, että minuun luote-
taan niin paljon, jotta sain 
valinnan kapteenistoon – py-
rin ennen kaikkea johtamaan 
muita esimerkin kautta ja toi-
vottavasti erityisesti nuorem-
mat osaavat ottaa siitä oi-
kealla tavalla koppia, ”Pus-
sukka” sanailee.

Juuri Pussisen ja muun kap-
teeniston johtajuutta sekä 
suunnannäyttämistä Titaanit 
tällä haavaa totisesti tarvit-
see, sillä pelit Suomi-sarjan 
runkosarjassa eivät alkua lu-
kuunottamatta ole sujuneet 
tuloksellisesti niin, kuin kotka-

laiset olivat suunnitelleet.

Vaikka punanuttujen sarjasi-
joitus oikeuttaakin (toim. 
huom. jutuntekohetkellä 12.) 
kellarikerroksessa majailuun, 
ei kotkalaisjoukkue ole mil-
lään muotoa heittänyt kirves-
tään kaivoon, vaan usko sille, 
että parempi huominen koit-
taa vielä, elää vahvana ti-
taanimiehistön keskuudessa.

– Ei tässä vielä ole yhtikäs mi-
tään menetetty, vaikka viime 
aikoina onkin tullut tilille 
enemmän tappioita kuin voit-
toja, naulaa myös punanut-
tuhäkkäri Pussinen.

– Kaikki on edelleen ihan 
omissa käsissämme, kunhan 
vain jatkossa parannamme 
peli-ilmettämme, alamme 
tehdä enemmän ja päästää 
vähemmän maaleja sekä 
voittaa pelejä.

Jääkiekossa luonnollisesti 
mennään joukkue edellä suu-
rinpiirtein kaikessa ajattelussa 
ja juuri sellaiset joukkueet lop-
puviimeksi menestyvät, joissa 
jokainen sen jäsen puhaltaa 
yhteen sekä samaan hiileen.

Titaaniveskari Niilo Pussinen 
kuuluu eittämättä tähän jouk-
kuepelaajan määritelmään, 
mutta tottahan toki mieheltä 
itseltään löytyy jokunen oma 
tavoite ja suoranainen unel-
makin saavutettavaksi, en-
nen kuin on aika ripustaa kilpi 
ja räpylä lopullisesti naulaan.

– Henkilökohtaisena tavoit-
teena on tietenkin pelata 
jok’ikinen kerta mahdollisim-
man hyvin, kun komennus 
tolppien väliin tapahtuu, niin 
ja olisihan se oman uran 
kruunuksi aika hienoa Suomi-
sarjan mestaruus voittaa.

Kiekkoja 
torjuva 

TRUKKIKUSKI
Kuluvalle kaudelle vähän jopa pakon sanele-
mana joukkuettaan nuorentanut Kotkan Ti-
taanit voi ainakin yhdessä asiassa tukeutua 
edelleen tuttuun ja turvalliseen pelimieheen. 
Kyseessä on luonnollisesti maalivahti Niilo 
Pussinen, jolle käynnissä oleva kiekkosesonki 
on järjestyksessään jo yhdeksäs punanuttujen 
edustusmiehistössä.

KUVAT: PEKKA VAINIO
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Harri esitti tapaamista 
Flowplussalle jäähallilla kos-
kien mahdollisista yhteistyö-
kuvioista ja paikalla saapui-
vat Kotkan toimipisteeltä 
aluepäällikkö Jani Tuliniemi 
ja myyntipäällikkö Jani Nie-
minen. Keskustelujen lomas-
sa syntyi mielikuva porras-
alueen tehokkaammasta 
käytöstä ja Harri ehdotti voi-
siko portaissa toteuttaa 
Flow plussan mukaista tee-
maa. Mielikuva mainoksen 
paikkaan syntyi välittömästi 
ja heti syntyi idea tehdä por-
rasmainoksesta yksi kokonai-
suus.

Porraskokonaisuudessa käy-
tetään hyväksi Flowplus 
brändin ”putkisto” teemaa 
joka sopi portaisiin erinomai-
sesti. Mainos sai heti hallin 
kävijöiltä myönteistä palau-
tetta ja onhan tämä ero en-
nen niin harmaisiin portaisiin.

”Titaaneille Flowplus on 
merkittävä yhteistyökump-
pani ja toivommekin että yh-
teistyö tulee kehittymään tu-
levaisuudessa”, sanoo Harri. 
”Flowplus on vahva paikalli-
sen urheilun tukija ja toivom-
mekin että yhteistyö tulisi jat-
kumaan laajemmallakin yh-
teistyöllä” kertoo Jani  

KAIKKEA 
 LÄTKÄN PELAAMISEEN.

Avoinna: ma–pe 7–22, la–su 8–22
Prisma Kotka, Hakamäentie 1, puh. 010 763 5200  

(0,0835/puhelu + 0,1209/min)

Bauer Official Perfomance

Jääkiekkomaali
2 tuuman paksuinen tolppara-
kenne ja hyvin kestävä 18 000 
D-verkko.

Gamecraft

Jääkiekkomaali
virallinen koko
Koko 183 x 122 x 79cm. 
Putket 32mm x 0.9mm 
terästä. 

5995

Bauer

S21 Bauer X Grip 
Stick Sr - 80 Left
Erinomainen maila 
aloittelijalle tai esimerkik-
si ulkojäille.

Bauer

IMS 5.0 kypärä Ja 
Ristikko
Kevyt ja suojaava 
kypärä harrastajalle. 
Nopean koonsäätö ilman 
työkaluja.

Brand Sports

Maple junior
jääkiekkoluistimet
Nilkkapehmuste miellyttä-
västä comfort-vaahdosta. 
Muovinen kärki, terä kestä-
vää ruostumatonta terästä.

Brand Sports

Step in -luistinsuojat
Kätevä säädettävä step in 
-luistinsuoja, jonka pohjassa 
kumiset tassut.

Brand Sports

Luistimen yleissuojat
Jääkiekko- tai kaunoluis-
timille.

Jaybird & Mails

Mailanauha, musta 
38 mm x 27,43 m

Bauer

S21 Vapor Youth Grip Stick 
20 Flex 46 R
Pienimmille kiekkoilijoille suunni-
teltu YTH-maila

Bauer

S21 Bauer X-LS Skate - Sr, 
black,R 10.0 Luistin
Laadukas luistin esimerkiksi 
ulkojäille.

4995

4995

2995 999

499 599

3995

4495

9995

Kuvassa oikealla Flowplussan Jani 
Nieminen ja HK Titaanien Harri Frost 
keskustelemassa Vaasan Koulunäkki 
areenalla yhteistyökuvioista. 
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KAUPUNKILEHDET PK JA ANKKURI

TIUKASTI KIINNI 
KYMENLAAKSON URHEILUSSA

Pelissä mukana
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Parhaat 

Maalit 
tarjoaa

Rimamöljänkatu 4, Hamina  |  010 2290620  |  varisilma.fi

Keskuskatu 25, 48100 KOTKA p. 044 716 0160

ENNAKKOMARKKINOINNISSA HALLIOSAKKEITA

www.aninkainen.fi/kotka
www.oikotie.fi
www.toimitilat.kauppalehti.fi
sähköpostit: etunimi.sukunimi@aninkainen.fi

Ennakkomarkkinoinnissa edustavia halliosakkeita yritystoimintaan, varastointiin 
tai harrastustoimintaan. Tilaan voidaan rakentaa parvi viihtymistilaksi, suihku, wc, 
keittiö, sauna, toimistohuoneita tai neuvot-telutila. Tiloja on mahdollista yhdistää 
myös isommiksi hallikokonaisuuksiksi. 

KOTKANSAARI, myydään/ 
vuokrataan liiketila 107,0 m² 
Kirkkokatu 20

KARHULA, vuokrataan  
liikehuoneisto 35,0 m² 
Eteläinen Karjalantie 5

KARHULA, vuokrataan liikehuo-
neisto 120,0 m²+23,0 m² 
Vesivallinaukio 5

HAMINA, myydään/vuokrataan 
hallikiinteistö 583,0  
Pajamäentie 1

KARHULA, vuokrataan 
liikehuoneisto 36,0 m² 
Vesitorninkatu 2

SILTAKYLÄ, myydään  
teollisuushalli 1381,0 m² 
Kumpulantie

KOTKANSAARI, vuokrataan 
liikehuoneisto 32,0 m² 
Kaivokatu 18

HAMINA, myydään 
liikekiinteistö 1026,0 m² 
Sibeliuskatu 38

KOTKANSAARI, myydään  
liikehuoneisto 197+144,0 m² 
Kirkkokatu 11

KARHULA, vuokrataan  
liikehuoneisto 230,0 m² 
Matkakuja 6

HOVINSAARI, vuokrataan  
liikehuoneisto 240,0 m² 
Edelfeltinkatu 13

KOTKANSAARI, vuokrataan 
liikehuoneisto 152,0 m² 
Keskuskatu 27RAKENTAJA: Prohal Oy

ILKKA RÄMÄ
Liiketilat, toimitilat

044 716 0160

ARI NUUTINEN
Yrittäjä, LKV, kaupanvahvistaja 

liiketilat, toimitilat
044 074 7100

MARKKU LAURONEN
Yrittäjä, LKV, 

liiketilat, toimitilat
044 529 6000

SILTAKYLÄ, Malminkuja, 49220 Pyhtää.
 Tila 33 m² Tila 64 m² Tila 129 m²
Myyntihinta 27 650 € 50 890 € 96 880 €
Lainaosuus 11 850 € 21 810 € 41 520 €
Velaton hinta 39 500 € 72 700 € 138 400 €
Arvioitu hoitovastike 1,0 €/m²

HAKAMÄKI, Hakamäentie 23, 48400 Kotka.
Tila 99 m² 
Myyntihinta  82 467 € Lainaosuus  35 343 € Velaton hinta  117 810 €
Arvioitu hoitovastike 1,5 €/m²

• Teemme päätökset 
paikallisesti ja nopeasti
omassa konttorissasi.

• Ensiluokkainen 
asiakaskokemus on meille 
sydämen asia konttorissa sekä 
digitaalisissa palvelukanavissamme.

• Palvelemme ma-pe 9.30-16.30 ja
ajanvarauksella ma-to 8-18. 
Myös kassapalvelut auki joka päivä 9.30-16.30. 
Asiakaspalvelumme palvelee ma-pe 8-20 ja la 10-14.

• Tavoitat meidät suorista puhelinnumeroista.

Tervetuloa
palvelevaan
pankkiin

Tarja
La

ht
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en
,p
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ve
lup

äällikkö, 020
758

2759

M
ar

ja
B

er
g,
ra

ho
itus

päällikkö, 020
758

2758 To
p

iW
id

m
an

,p
alve

luneuvoja, 020
758

2753

Jo
ha

n
na

To
iv

anen, palveluneuvoja, 020
764

0762 Ja
rm

o
N

ik
un

en, aluejohtaja, 020
758

2674

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

Puhelun hinta 0,0835 €/puh. + 0,1669 €/min.


