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KOKEMÄEN PALLO TIEDOTUSLEHTI TOUKOKUU 2013

LIIKEKESKUS, KOKEMÄKI PUH. 564 81355

Sportia Kokemäki 
tukee Kokemäen 

Pallon juniori-
toimintaa!

MERKILLISEN HYVÄ
URHEILUVÄLINE KAUPPA

veloituksetta maanantai – perjantai klo 8-16

Alueella 
kameravalvonta

KAIKKI PUUTAVARA:
oksat, risut, runko- ja lahopuut,
sahauspinnat, sahausjätteet,
hyvälaatuinen purkupuu jne.

(EI pensasaidat eikä
kyllästetty puu)

Nouto veloituksetta
täysin kuormin
lähialueella.

Huom! Emme ota
vastaan muuta
kuin puutavaraa.

KOKEMÄEN LÄMPÖ OY
Kartanonvoima 6, 32800 Kokemäki            www.kokemaenlampo.fi

KAUKOLÄMPÖ tuotanto ja jakelu
POLTTOAINE valmistus ja terminaalipalvelut

Poltettavan PUUTAVARAN VASTAANOTTO

KoPan kotisivut: http://kokemaenpallo.yhdistysavain.fi/

PERINTEINEN
KOKEMÄEN
PALLON
JALKAPALLO-
KOULU

Maanantaista keskiviikkoon 
3.–5.6.2013 klo 18–19 
Kokemäen uimahallin nurmella

Ikäluokat v. 2009–2004  
-syntyneet tytöt ja pojat.  
Tytöille ja pojille omat ryhmänsä.

Hinta 25e/lapsi  
(sis. valmennuksen, pallon ja juomapullon)

Ilmoittautumiset: 19.5.2013 mennessä  
emai-osoitteeseen reinikainen.p.sami@gmail.com 
tai tekstiviestillä numeroon 040 734 6864

Sijoita tarkasti
SATAKUNNAN
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KoPan miesten edustusjoukkue lahjoitti  
junioripelaajien käyttöön kaksi uutta maalia.

Nyt myös Kokemäellä voivat pikkujuniorit  
harjoitella ja pelata sääntöjen mukaisissa  
olosuhteissa.

Juniorien ja koko seuran puolesta suuri  
sydämellinen kiitos miesten joukkueelle!

Pienten pelaajien 
suuri kiitos

Olemme mukana kesänavauksessa 10.5.2013!
Katso lisätiedot: www.juustolacraft.fi

Valtuutettu
vastaanottopiste

Kokemäki, puh. 02 546 7260

Peipohjan Autovaruste
Rekisteristä poisto veloituksetta 0400 222 239

Hinaus-
palvelu
24 h/vrk� �

�

Festum Accounting Oy
Tulkkilantie 15, FI-32800 KOKEMÄKI

tel. +358 (0)207 909 770

Olemme moderni
sähköiseen
taloushallintoon
erikostunut
palveluyritys.

www.festum.fi

Varkaantie 4, 32830 RISTE
puh. (02) 546 2179, 0400-783 545
matinpaino@pp.inet.fi

MUUTTOKULJETUKSET
vaivattomasti

iltaisin ja viikonloppuisin

KULJETUS
HELLEMAA Oy

KOKEMÄKI
puh. 040-867 7559

Ps. Myös kuljetukset Virosta ja Ruotsista

Viinikantie 1, 32800 Kokemäki
puh. 040 751 1719 • henri.laukkanen@helaworks.fi

Avoinna arkisin 6 - 17  (tai sopimuksen mukaan)

• raskaan kaluston huolto ja korjaus
• hydraulitarvikkeet • rengastyöt
• pienkonehuollot

Tänä vuonna talven selkä ei halunnut taittua millään. Yöpak-
kaset jatkuivat pitkään ja luntakin tuntui olevan joka paikas-
sa riittävästi. Lopulta huhtikuun alkupuolella saapuivat läm-
pimämmät kelit vesisateiden saattelemana. Maisemat vaih-
tuivat runsaan viikon aikana lumien sulaessa. 

Kevättä ovat kaivanneet myös Kokemäen Pallon jalkapal-
loilijat. Monet joukkueet ovat odottaneet malttamatto-
mina, että vihdoin pääsisivät ulkokentille harjoittele-
maan. Salien seinät alkoivat pitkän talvikauden ai-
kana tulla turhankin tutuiksi monelle pelaajalle, sil-
lä viime syksynä salikausi aloitettiin melko aikaisin 
lokakuussa runsaiden syyssateiden takia. Normaalis-
ti keväällä ulos on päästy jo maalis-huhtikuun vaih-
teessa, mutta pitkä talvi siirsi tuotakin ajankohtaa 
pitemmälle.

Tänä vuonna kausi jatkuu ulkona ehkä pi-
temmälle syksyyn kuin aikoihin ja toi-
saalta, vuoden päästä keväällä pääsem-
me aloittamaan ulkoharjoittelun toivon 
mukaan aikaisemmin. Tämän mah-
dollistaa seuratalon taakse rakennet-
tu liikuntapuiston tekonurmikent-
tä. Viimeistelytyöt kentällä on saa-
tu nurmen osalta valmiiksi ja en-
simmäiset KoPan joukkueet ovat jo 
päässeet harjoittelemaan siellä. Tyy-
tyväisiä ovat olleet niin pelaajat kuin 
valmentajatkin. Suuri kiitos Kokemäen 
kaupungille tästä panostuksesta, joka toi-
vottavasti lisää kaupunkilaisten mielen-
kiintoa liikuntaharrastuksia kohtaan.

Kokemäen liikuntamahdollisuudet ovat 
tällä hetkellä aivan huikeat. Pitkäjärven va-

rustukseen kuuluu yleisurheilukenttä, jäähalli, uimaranta, pe-
säpallokenttä ja paljon muuta. Lisäksi alueella on hyvät pati-
kointireitit, joita pitkin pääsee Palojärven kautta Hiittenhar-
julle. Keskustassa on uimahalli ja uusi liikuntapuisto runsaine 
eri mahdollisuuksineen. Lisäksi meiltä löytyy FK-rata, hiih-
tomaja ja Piikajärven lentokeskus sekä monia muitakin har-

rastuspaikkoja. Jokainen löytää varmasti jostain näistä mie-
leisensä harrastusmahdollisuuden. Ei muuta kuin roh-

keasti tutustumaan.
Kokemäen Pallolla on tällä hetkellä juniorisarjois-

sa 2 tyttöjoukkuetta ja 6 poikajoukkuetta. Lisenssin 
maksaneita pelaajia on noin 130 kpl. Naiset pelaavat 

talvisin Futsalia ja he ovat saavuttaneet lajissaan 
myös menestystä. Lisää naisten Futsal kuulumi-

sia toisaalla tässä lehdessä. Lisäksi mukana 
toiminnassa on laaja joukko valmentajia, 

huoltajia, joukkueenjohtajia ja tietysti pe-
laajien vanhempia. 

Mikäli sinulla tai lapsellasi on kiin-
nostusta lähteä mukaan mukavaan ja 

monipuoliseen harrastukseen, ota 
rohkeasti yhteyttä allekirjoittanee-
seen.  Seuramme kotisivuilta pää-
set alkuun. Sieltä löytyy paljon 

hyödyllistä tietoa kuten joukkueiden 
yhteystiedot, harjoitusajat sekä ajan-

kohtaiset asiat. Nettisivut löytyvät osoit-
teesta: http://kokemaenpallo.yhdistysavain.fi/  

Aurinkoista ja mukavaa kesää kaikille
Vesa Saari

puheenjohtaja  
Kokemäen Pallo ry

Kokemäen keskustan tuntumaan on valmistumassa uusi lii-
kuntapuisto toukokuun aikana. Avajaiset järjestetään lauan-
taina 25.5.2013 klo 11–15 ja tapahtumassa pelataan mm. 
Kopan junioripelaajien näytösottelu. Tulkkilan liikuntapuis-
to tarjoaa liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia niin päivä-
hoidon, koulujen, kaupunkilaisten kuin yhdistystenkin käyt-
töön. Alueella on leikkikenttä, pururata, frisbeegolfrata, lähi-
liikunta-alue ja tekonurmikenttä. Erityisesti toivon, että pai-
kalliset urheiluseurat ottavat valmistuvan tekonurmikentän 
ahkeraan käyttöön ja hyödyntävät aluetta mahdollisimman 
monipuolisesti.

Urheiluseuroilla on iso rooli ihmisten liikuttamisessa. Ter-
veysliikunnan vastuuta ei kuitenkaan saa sysätä pelkästään 
seurojen vastuulle vaan tärkeää on kaupungin ja seurojen yh-
teistyö. Me kaupungilla pyrimme tarjoamaan mahdollisim-
man hyvät puitteet kuntalaisille liikkumiseen, josta nyt val-
mistuva liikuntapuisto on hyvä esimerkki. Uuden liikunta-
puiston valmistuttua työtä liikuntapaikkojen eteen jatketaan 
edelleen. Pitkäjärven liikunta-alueen kunnostaminen on seu-
raavia askeleita.  

Useimmiten liikunta tapahtuu muualla kuin liikuntaan ra-
kennetuilla paikoilla, kuten puistoissa, metsissä ja kevyen 

liikenteen väylillä. Liikuntapuiston rakentamisessa on py-
ritty siihen, että mahdollisimman moni kuntalainen pystyi-
si aluetta hyödyntämään jo sijaintinsakin vuoksi. Tarkoituk-
sena on, että puisto palvelisi terveyttä edistävää liikuntaa 
ja mahdollisimman monen kuntalaisen liikuntaharrastusta. 
Toiveissa on, että isovanhempi tulisi leikkipuistoon vaikka-
pa lapsenlapsensa kanssa ja samalla hyödyntäisi alueen lii-
kuntavälineitä, nuoret hyödyntäisivät lähiliikunta-aluetta ja 
frisbeegolfrataa ja joukkueet pelaisivat vaikkapa jalkapal-
loa tekonurmikentällä. Myös koulut voivat hyödyntää aluet-
ta liikuntatunneillaan.

Seuratyössä vapaaehtoisuus on keskeisessä roolissa ja kii-
tosta siitä saa harvoin. Siksi haluankin kiittää kaikkia koke-
mäkeläisten seurojen vapaaehtoisia, jotka tekevät arvokasta 
työtä erityisesti kokemäkeläisten lasten ja nuorten hyväksi.

Toivottavasti uusi liikuntapuisto muotoutuu kaikkien kau-
punkilaisten virkistysalueeksi!

Aurinkoista jalkapallokesää toivottaen,
Elina Heinilä

vapaa-aikapäällikkö
Kokemäen kaupunki

Kesää odotellessa

Tervehdys!
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Riste, puh. 546 2260
www.korpelapaper.fi

korpela paper oY

LAUKKU- JA SUUTARINLIIKE J. AHTI
KOKEMÄKI, LIIKEKESKUS

PUH. 546 1175

TOLVAN TILA
Tolvantie 21, Kokemäki, puh. 02-546 8715

Suoritan pyörivillä tela- ja pyöräalustaisilla
kaivuukoneilla

KAIVUU- JA MAANSIIRTOTÖITÄ

Pentti Peltonen
Risteentie 243, 32830 RISTE
puh. 0400-590 083 tai 02-546 2214

AVOINNA
MA – PE
10 – 17

Kainolantie 8, 32810 Peipohja

Puh. 0440 569 300
 02 5460 517

MEILTÄ MYÖS NESTEKAASUA!

Keski-Satakunta

Maanrakennustyöt pyöräalustaisella kaivin-
koneella ja yhdistelmäkaivurilla sekä koneellinen

vesakonraivaus 8,5 m:n ulottuvuudella.

Kokemäki, 040 552 9501

MAANRAKENNUS
Matti ja Vesa Mäkinen

RAKENNUSTYÖ
JANI LÄHTEENMÄKI

Kokemäki, 044 291 3652

Hemmilä
maanrakennus   salaojitus   kuljetus

Opistontie 13 gsm 0400 784 444
32800 Kokemäki fax 02  5460 734
hemmila@hemmila.fi 
www.hemmila.fi

Juniorijalkapallon klassisim-
pia tapahtumia ovat turnauk-
set. Siis sellaiset turnaukset, 
joiden eteen pelaajien van-
hemmat ovat myyneet vessa-
paperia joulusta asti. Turnauk-
set, joissa vietetään koko päi-
vä pelikamppeet yllä kentän 
laidalla ja yöt makuupussissa 
koulun lattialla. Turnaukset, 
joista palataan kotiin viiden 
arpakojusta voitetun sponsori-
lippiksen kanssa.

KoPan 2002/03-syntynei-
den yhteisjoukkue otti viime 
kesänä osaa Kauhajoki Cu-
piin, joka täytti kaikki yllä-

Kauhajoki Cup 
turnauskokemuksia

mainitut kriteerit. Allekirjoit-
tanut liittyi remmiin ensi ker-
taa vasta turnausviikonlopun 
jälkeisenä maanantaina, mutta 
netistä löytyvät kuvat ja mu-
kana olleiden kanssa käydyt 
keskustelut kielivät kokemuk-
sen olleen erinomainen. Niin-
kin erinomainen, että joukkue 
suuntaa samaan osoitteeseen 
alkavanakin kesänä  – tällä ker-
taa ikäluokat on kuitenkin jaet-
tu omiin porukoihinsa.

Vuoden takainen Kauhajo-
ki Cup on sittemmin toiminut 
kovana motivoijana niin kesän 
kuin talvenkin harjoituksissa. 

Harjoitteen mennessä alakant-
tiin on valmentaja Nevalan 
usein kuultu sanovan ”muistat-
teko kuinka hyvin Viron pojat 
osasivat tämän Kauhajoella?”.

Lieneekö tapahtumaa hal-
linneista virolaisista otettu 
mallia, sillä pian Kauhajoen 
jälkeen KoPa ponnisti koko 
loppukauden mittaiseen tap-
piottomien otteluiden putkeen.  
Itse alkukesänä järjestetyssä 
turnauksessa kokemäkeläiset 
sijoittuivat 16 joukkueen sar-
jassa sijalle 12. Ihailtavalla 
asenteella suoritettu talvikau-
si antaa kuitenkin uskoa ryh-

män mahdollisuuksiin kirkas-
taa sijoitustaan hieman reilun 
kuukauden päästä pelattavas-
sa turnauksessa.

Kovan treeneissä puurtami-
sen lomasta juuri tämän kal-
taiset turnaukset ovat niitä va-
lopilkkuja, joita niin pelaajat, 
valmentajat kuin vanhemmat-
kin voivat muistella vielä vuo-
sienkin kuluttua. Muistoa on-
nistuneesta turnauksesta voi 
jopa kantaa mukanaan – mi-
käli onni siis suosii arpakojul-
la lippiksenmetsästäjää.

Ilari Leppäniemi

Hyvä joukkuehenki ja pelikavereiden kanssa vietetty aika tekivät turnauksesta kivan ja hauskan.

Yhteiset yöpymiset, ilta "pelit" ja grillailut majoituskoululla ovat porukan haaveissa tänäkin vuonna.

Onnistumiset joukkueena sekä yksilöinä ja 2. päivän huikeat taisteluvoitot ovat edelleen pelaajien mielessä.
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-Isä vei minut 5-vuotiaa-
na Teljän Nousun jalkapal-
loharjoituksiin ja ilmeises-
ti laji kiinnosti, koska yli 
20 vuotta vierähti jalkapal-
lon parissa monilla kymme-
nillä eri viheriöillä. Pelaisin 

ERNO ISOMÄKI  lähti pelaajauran 
jälkeen juniorivalmentajaksi

Erno Isomäki aloitti jalkapallon pe-
laamisen Teljän Nousun juniorijouk-
kueessa. Pelaajaura jatkuisi varmaan 
edelleenkin, mutta loukkaantumiset 
pakottivat miehen lopettamaan harras-
tuksen muutama vuosi sitten. 

Lajia Erno ei kuitenkaan jättänyt, sil-
lä hän on siirtynyt valmennustehtäviin 
KoPa:n riveihin.

varmaan vieläkin, jos polvet 
kestäisivät, kertoo Erno.

-Pelasin TeNo:n juniori-
joukkueissa siihen saakka 
kun Kokemäen Pallo perus-
tettiin. 16-vuotiaana siirryin 
Euran Pallon 2-divisioonas-

sa pelaavaan joukkueeseen, 
jossa olin kaksi vuotta. Sen 
jälkeen oli vuorossa vuoden 
reissu FC Jazzin joukkuees-
sa A-juniorien SM-sarjassa.

-Seuraavat neljä vuot-
ta menivät Raumalla. Ensin 
kaksi vuotta FC Rauman po-
rukassa 2-divisioonan otte-
luita, jonka jälkeen siirryin 
Pallo-Iirojen kokoonpanoon 
ja sarjataso oli 1-divisioona.

-Sitten palasin takaisin 
KoPa:n  joukkueeseen kah-
deksi vuodeksi ja viimeisen 
kauteni ennen lopettamista 
edustin Euran Palloa.

”Isä uhrasi aikaa 
ja rahaa minun 
harrastukseeni”

Erno toteaa, että junnuvuo-
sina harjoiteltiin jalkapal-
lon perustaitoja ja pelaamis-

ta joukkueena. Vanhempana 
tehtiin paljon taktisia asioita 
ja oman pelipaikan juttuja.

-Isälle täytyy suunnata kii-
tokset. Hän on kuljettanut 
minua juniorina harjoituk-
siin ja otteluihin, maksanut 
kaikki harrastukseen liitty-
vät kulut. On siinä isä joutu-
nut ajamaan melkoisen mää-
rän kilometrejä ja viettä-
nyt aika monta sataa tuntia 
kentän laidalla harjoituksia 
seuraamassa ja odottamassa 
kuljettamista takaisin kotiin. 
Hänen roolinsa on ollut val-
tavan suuri. En ole koskaan 
kuullut isän valittavan mi-
nun jalkapalloharrastuksee-
ni uhraamaansa aikaa.

-Olen pelannut hyökkää-
jänä enimmät otteluni. Olin 
kai sellainen koheltaja-tyyp-
pi, joka meni pää ja kädet 
edellä kohti maalia ainoana 

tavoitteena saada pallo ver-
kon perille.

-Olen myös sellainen pe-
rushuumoria harrastava tyyp-
pi. Huumorin avulla selvisin 
monista jalkapallon kuvioista 
ja nyt sama pätee työelämässä. 

”Aika kovia 
pelimiehiä”

30-vuotias Erno on ammatil-
taan verkostoasentaja ja hä-
nen työpaikkansa on Koke-
mäen Sähkö Oy:ssä. Pent-
tilänniemessä sijaitsevassa 
omakotitalossa elelevään per-
heeseen kuuluu avopuoliso 
Kaisan lisäksi 5-vuotias Ni-
ko ja 4-vuotias Eetu.

Erno valmentaa KoPa:n G7 
joukkuetta ja toteaa suoja-
teistaan:

-Siitä porukasta tulee muu-
ten aika kovia pelimiehiä.

-Kaikille nuorille haluan 
sanoa, että pelatkaa pihape-
lejä ja käyttäkää mieluummin 
uutta kenttää Tulkkilassa kuin 
istutte kotona kaikki vapaa-
aikanne tietokoneen kanssa 
touhuten.

-Ja tsemppiä kaikille kesän 
peleihin ja turnauksiin!

”Hienoja kokemuksia 
jäi muistoina 
mieleen”

-Kun olen joutunut penk-
kiurheilijaksi, niin seuraan 
edelleen tosi aktiivisesti jal-
kapalloa. Lionel Messi on 
suosikkipelaajani. Hän on 
tosi taitava pallon kanssa, 
haistaa maalipaikat ja tekee 
maaleja hyvällä prosentilla. 
Suosikkijoukkueeni on FC 
Barcelona, josta moni jouk-
kue voisi ottaa oppia, miten 
jalkapalloa oikein pelataan. 
Pallo ja pelaajat liikkuvat 
hienosti.

-Moni on sitä mieltä, että 
jalkapallo on tylsää katsot-
tavaa, koska ottelussa ei ta-
pahdu juurikaan mitään. Itse 
seuraan jalkapalloa varmasti 
eri tavalla, kun minusta otte-
lussa tapahtuu koko ajan hie-
noja juttuja. Taitavia yksilö-
suorituksia ja hyviä joukku-
eita on maailmassa paljon. 
Sellaisten ryhmien otteluita 
on hieno seurata.

Ernon mielestä jalkapallo 
on muuttunut entistä takti-
semmaksi ja palloa pyritään 
pitämään hallussa kauem-
min lyhyillä syötöillä pelaa-
jalta toiselle ennen kuin teh-
dään ratkaisuja.

-Ennen pallo potkaistiin 
heti ylös – ja kaikki perään 
täysillä maalinteko mieles-
sä.

Yhdeksi unohtumatto-
mimmaksi muistoksi jalka-
pallon parissa Erno sanoo 
poikien maaottelun Mada-
gaskaria vastaan.

-Ja hienoa aikaa oli sekin, 
kun sain pelata 1-divisioo-
naa Pallo-Iirojen joukkuees-
sa. Ja olihan se kahden vii-
kon turnausreissu Saksaan 
junnuikäisenä myös melkoi-
nen ja muistorikas kokemus.   

    

FYSIKAALINEN HOITOLAITOS
HUHTALA-PALMU

• Fysikaaliset hoidot • Hieronta
• Akupunktiohoidot

• Footbalance Medical -tukipohjalliset 

MYYNNISSÄ: • niskatyynyt • kylmägeelit
• lääkinnälliset tukisukat

Avoinna:
• ma 10–19 • ti–to 9–20  • pe 9–16

Tulkkilantie 27 (Osuuspankin talo) puh. 546 1631

• 5 henkilön autot
• 1+8 henkilön autot
• Invakuljetukset (pyörätuoli)

P.S. SOITA!
ja kysy mahdollisuuksistamme
palvella sinua taksipalveluissa.

(02) 106 0664

Kokemäen
Taksikeskus Oy

• Kauppapalvelut
• Pientavarakuljetukset
• Paarikuljetukset

YSI  KAKKONEN OY

Yli 20 vuotta
kiinteistöjen hoito- ja

kunnossapitopalveluita
Kokemäellä

Erno, Niko ja Jorma, jalkapallo harrastusta kolmessa polvessa.
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KOKEMÄEN PALLO KAUDELLA 2013

Minitytöt

G7-pojat
Ylärivi vasemmalta: Erno Isomäki (valmentaja), Jimi Jakonen, Aapo Heikkinen, Mikael Koskinen, Eero Heikkinen
Keskirivi vasemmalta: Aarne Laukkanen, Einari Lehtimäki, Samu Söderlund, Niko Isomäki, Verneri Hellemaa
Alarivi vasemmalta: Roope Rouhiainen, Elmeri Hakala, Jose Kuivakoski, Niko Laine, Niilo Lehtotie
Kuvasta puuttuu Erik Soe

Ylärivi vasemmalta: Piia Soili (valmentaja), Silja Nurme, Oona Nylund, Karoliina Kivenmäki, Jenni Forsberg
Alarivi: Saara Kuhalainen (valmentaja), Emma Tamminen, Jenni Sippola, Venla Suominen, Laura Jaansalu, 
Jenna Saari, Jessika Saari, Maria Jalli, Vesa Saari (joukkueenjohtaja)
Kuvasta puuttuvat: Jenna Puolakka (valmentaja), Nessa Pentikäinen, Eerika Kallioinen
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KOKEMÄEN PALLO KAUDELLA 2013

E10-E11-pojat

F9-pojat
Ylärivi vasemmalta: Marko Vandell (valmentaja), Valtteri Vuori, Sisu Peltonen, Mico Tuomi, Jesse Juutilainen, 
Riku Lavonius, Niklas Ekberg, Sami Vuori (valmentaja) 
Keskirivi vasemmalta: Felix Horelli, Matias Nieminen, Tuomas Keski-Pere, Jimi Kuivakoski, Aleksi Forsberg, 
Leevi Kakko, Ville Lahtinen 
Alarivi vasemmalta: Santeri Mäkinen, Akseli Pylväinen, Antti Pylväinen, Niilo Kivimäki, Mikael Vandell, Niko 
Kiuru, Mika Kiuru (joukkueenjohtaja)
Kuvasta puuttuu Jan-Emil Timoska

Ylärivi vasemmalta: Rami Kantola (joukkueenjohtaja), Juho Ilola, Joni Lähteenmäki, Riku Mäkitalo, Veeti 
Nylund, Lauri Lähdekorpi, Niko Vauranoja, Jukka-Pekka Sunnila (huoltaja)
Keskirivi vasemmalta: Tero Nevala (valmentaja), Tessa Palomäki, Waltteri Riento, Lassi Lavonius, Ville Kiu-
ru, Aapo Vettenranta, Niklas Nevala, Ilari Leppäniemi (valmentaja)
Eturivi vasemmalta: Oskari Henttinen, Anton Salonen, Eemeli Rautanen, Mikael Kuula, Niklas Saari, Roope 
Kantola, Joona Sunnila, Ali Jokela, Jere Vallin
Kuvasta puuttuu Matias Mikola
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KOKEMÄEN PALLO KAUDELLA 2013

D12-pojat

C15-pojat

Ylärivi vasemmalta: Sakari Mäkinen, Onni Mäntysaari, Yaroslav Lyutkovskiy, Jorma Menna (valmentaja)
Keskirivi vasemmalta: Päivi Reinikka (joukkueenjohtaja), Joonas Toroska, Samu Reinikka, Niilo Mäntysaari, 
Eetu Rajala
Alarivi vasemmalta: Elias Pylväinen, Kasperi Torkkeli, Riku Miettinen, Joonas Ekberg
Kuvasta puuttuu: Eelis Anttila, Esa Hakuni, Ilari Lahtinen ja Jyri Jaakkola (valmentaja).

Takarivi: Aaro Liukko-Sipi, Niko Laaksonen, Santeri Vallimäki, Matias Kivinen, Antti Kaijanen
Eturivi: Helmeri Reunanen, Joonas Virtanen, Severi Kopo, Niklas Nieminen, Sami Reinikainen (valmentaja)
Kuvasta puuttuu: Mikko Kivinen, Mats Alitalo, Miska Mäkirinta

D12 POJAT, 
kotipelit 
Pitkäjärvellä 
 
Torstai 23.5 klo 19.00 
KoPa - EuPa

Torstai 6.6. klo 18.00 
KoPa - Nasta

Torstai 13.6. klo 18.00 
KoPa - FC Ulvila02

Tiistai 25.6.klo 18.30  
KoPa - FC JazzRed

C15 POJAT
kotipelit 
Pitkäjärvellä
Tiistai 21.5. klo 19.00 
Kopa - Lluja

Tiistai 4.6. klo 19.00 
KoPa - EuPa

Torstai 27.6. klo 19.00 
KoPa - P-Iirot
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CT14 tytöt

Naiset

KOKEMÄEN PALLO KAUDELLA 2013

Ylärivi vasemmalta: Sami Reinikainen (valmentaja), Jonna Uu-
siniitty, Ronja Kopra, Viivi Ranta-Krenkku

Keskirivi vasemmalta: Veera Tamminen, Anni Uusiniitty, Riikka 
Soili, Minna Malinen

Alarivi vasemmalta: Venla Laine, Fanni Sillanpää, Veera Karén, 
Roosa Soili

Kuvasta puuttuu: Marjatta Anttila

Ylärivi vasemmalta: Jarmo Hämäläinen (valmentaja), 
Inkeri Sivula, Riikka Mäkilä, Susan Takala

Alarivi vasemmalta: Jaana Salo, Kaisa Kuhalainen, Nika Pere

Kuvasta puuttuu: Katri Hämäläinen, Emmi Torkkeli, Piia Soili, 
Saara Kuhalainen, Essi Salonen, Aino Silver, Elli-Maija Virtanen, 
Jenna Puolakka, Elina Alavuo, Jaana Laihonen, Jojo Irma Hämä-
läinen.

Ylärivi vasemmalta: 
Sami Reinikainen, 
Jarmo Hämäläinen, 
Rami Kantola, 
Jorma Menna, 
Erno Isomäki ja 
Vesa Saari.

Eturivi vasemmalta: 
Heini Henttinen, 
Elisa Lavonius, 
Tuuli Kantola ja 
Eija Jaansalu.

Kuvasta puuttuu: 
Elina Uusiniitty ja 
Johanna Tuomi.

Johto-
kunta
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Juniorien futsal-turnaus keräsi  
yli 100 pelaajaa Sataedu Areenalle

Kokemäen Pallon F9 ja E10 
-joukkueiden järjestämä Fut-
sal -kevätturnaus keräsi jäl-
leen yli sata junioripelaajaa 
Sataedu Areenalle. 

Neljättä kertaa järjestetty 
turnaus pelattiin sunnuntai-
na 17.3.2013 niin, että E10 
(2003) -ikäluokka pelasi aa-
mupäivällä ja F9 (2004) -ikä-
luokka iltapäivällä. Molem-
missa ikäluokissa KoPa oli 
kutsunut vastustajikseen 4 
vierailijaa: E10 -ikäluokan 
turnaukseen osallistuivat FC 
Jazz Red (Pori), FC Ulvila, 
Kiri (Yläne) sekä MäKi (Po-
ri) ja F9 -ikäluokan turnauk-
seen osallistuivat AU (Alas-
taro), HaPo (Harjavalta), Lu-
ja (Huittinen) sekä MuSa 
(Pori).

E10 -joukkueen peleissä 
KoPa teki yhteensä 10 maa-
lia ja vastustajat 11maalia 
KoPa:n maaliin, joten voi-
daan todeta, että pelit erit-
täin olivat tasaisia ja jännit-
täviä loppuun asti. Tiukkaa 
maalivahti- ja puolustuspe-
laamista täydensivät hyök-
kääjien nopeat nousut. Maa-
lintekovastuu jäi kahdelle pe-

laajalle, mutta jokaisen uh-
rautuva loppuun asti pelaa-
minen mahdollisti joukku-
een menestyksen. Tästä on 
hienoa lähteä kesän jalkapal-
lokauteen.

Jokaisessa pelissä vastus-
taja valitsi toisesta joukku-
eesta Fair Play - eli reilun pe-
laajan, joka huomioitiin vih-
reällä Fair Play -kortilla. 

KoPa E10 -ottelut:
- KoPa - FC Ulvila 2 – 2,   
maalintekijät Waltteri Riento, 
Oskari Henttinen. Fair Play 
-kortin sai Oskari Henttinen. 
- FC Jazz - KoPa 3 - 0, Fair 
Play -kortin sai Niklas Saari. 
- KoPa - Kiri (Yläne) 4 - 5,  
maalintekijät Oskari Hentti-
nen 3, Waltteri Riento 1, Fair 
Play -kortin sai Veera Karen. 
- MäKi - KoPa 1 - 4,  maa-
lintekijät Oskari Henttinen 
4. Fair Play -kortin sai Oska-
ri Henttinen.

Viimeisen pelin jälkeen 
joukkueesta valittiin vielä 
koko turnauksen tsemppa-
ripelaaja ja E10 -joukku-
eesta palkinnon sai Waltte-
ri Riento.

KOPA:N F9 JOUKKUE: Takarivi vasemmalta: Jesse Juutilainen, Valtteri Vuori, Mikael Vandell, Leevi Kakko, San-
teri Mäkinen, Niklas Ekberg, Jimi Kuivakoski ja Antti Pylväinen. Keskellä vasemmalta: Tuomas Keski-Pere, Alek-
si Forsberg, Niko Kiuru, Riku Lavonius, Akseli Pylväinen, Felix Horelli ja Mico Tuomi. Edessä: maalivahti Ville 
Lahtinen.

KOPA:N E10 JOUKKUE: Takarivi vasemmalta: Ilari Leppäniemi (valmentaja), Walt-
teri Riento, Veeti Nylund, Oskari Henttinen, Riku Mäkitalo, Joni Lähteenmäki, Ju-
ha Lähteenmäki (valmentaja). Keskirivi: Anton Salonen, Veera Karen, Tessa Palo-
mäki. Edessä: Niklas Saari

F9 -joukkue pelasi myös 
tasaisia otteluja, joista kak-
si kääntyi riemukkaiksi voi-
toiksi ja yksi niukaksi tap-
pioksi. Alastaron joukkue 
osoittautui erittäin kokeneek-
si ja taitavaksi, mutta heitä-
kin vastaan KoPa onnistui 
maalinteossa. Joukkue pelasi 
koko turnauksen ajan ilois-
ta, reipasta ja liikkuvaa jouk-
kuepeliä. Onnistuneen maali-
vahtipelin tukena olivat niin 
puolustajat kuin hyökkääjät. 
Silmiinpistävää oli kaikki-
en pelaajien rohkea taiste-
lu jokaisessa pallontavoit-
telutilanteessa. Pallo liikkui 
enemmän kuin pelaajat ja 
syötöt lähtivät myös ajois-
sa ja tarkasti. F9:n keltapai-
dat ovat tiukka vastus kenel-
le tahansa. 

KoPa F9 -ottelut:
- MuSa - KoPa 2 - 1, maalinte-
kijä Leevi Kakko ja Fair Play 
-kortin sai Santeri Mäkinen. 
- AU - KoPa 8 - 1, maalinte-
kijä Felix Horelli ja Fair Play 
-kortin sai Jesse Juutilainen. 
- Luja - KoPa 0 - 3, maa-
lintekijät Leevi Kakko, 

Naisilla ei ollut kesällä 2012 
lainkaan joukkuetta kesän sar-
joissa. Mutta syksyllä koot-
tiin taas futsaljoukkue kasaan. 
Tällä joukkueella osallistut-
tiin naisten futsal-liigaan, se-
kä futsal – cupiin. Myös piiri-
sarjaan osallistuttiin. 

Liigan puolella ei tullut me-
nestystä, mutta sitäkin enem-
män kokemusta. Cupin puo-
lella edettiin aina finaalitur-
naukseen asti, joka pelattiin 

ylär. Inkeri Sivula, Emmi 
Torkkeli, Jaana Laihonen, 
Katri Hämäläinen.
Alar. Susan Takala, Jenna 
Puolakka, Piia Soili, Saara 
Kuhalainen, Essi Salonen.

Futsal Suomen Cup 
finaaliturnaus 2 – 3.2.2013

Ruotsin puolella Haaparan-
nassa. Sijoituimme jaetulle 
kolmossijalle. Tämä on seuran 
historian paras saavutus. Piiri-
sarjassa sijoitus oli toinen.

 Joukkue koostui KoPan se-
kä EuPan pelaajista. Yhteis-
työtä jatketaan nyt alkavalla 
kaudella ja osallistutaan nais-
ten kolmos divariin. Joukkue 
pelaa Euran Pallon alaisuu-
dessa kesän ja siirtyy taas fut-
salkaudella KoPan alle. 

Jesse Juutilainen ja Ni-
ko Kiuru. Fair Play -kor-
tin sai Ville Lahtinen. 
- HaPo - KoPa 0 - 3, maalin-
tekijät Felix Horelli 2, Sante-
ri Mäkinen. Fair Play -kortin 
sai Felix Horelli.

F9 -joukkueen tsemppari-
palkinnon sai Tuomas Kes-
ki-Pere.

Kokemäen Pallon joukkueet 
ja taustavoimat kiittävät tur-
nausta taloudellisesti tukenei-
ta yrityksiä ja yhteisöjä: J & J 
Kuivakoski, J J Maahinen Oy 
Laitila, Jokisalonki Johan-
na, Keski-Satakunnan Op-
kiinteistökeskus, Korpela Pa-
per Ky, LC Kokemäki, Leila 
Moberg, Marko Ilola, Mikan 
Konemyynti Oy, Multapojat 
Oy, Oivi Soini/Keijo Kanto-
la, Maire Kantola, Peipohjan 
Autovaruste Oy, Starcke Oy, 
T:mi Kari Välkkynen - Spor-
tia Kokemäki, T:mi M Haka-
la, Veljekset Vettenranta Oy 
ja Ysi-Kakkonen Oy. 

Lisäksi joukkueen arpa-
jaisia ja puffettia tukivat yli 

20 lahjoittajaa, joille kaikille 
sydämellinen kiitos. KoPa:n 
futisperheen vanhemmat ta-
kasivat jälleen sujuvat ja kii-
tosta saaneet järjestelyt. Täl-
le pohjalle on helppo raken-
taa tulevaisuutta ja perinteitä.

TULOKSET
E10
2003 -syntyneiden pelit:
KoPa  - FC Ulvila ........ 2 - 2 
FC Ulvila - FC Jazz ..... 0 - 6 
FC Jazz - KoPa ............ 3 - 0 
FC Ulvila  - Kiri .......... 0 - 3 
MäKi  - FC Jazz ........... 0 - 8 
KoPa - Kiri .................. 4 - 5 
Kiri - MäKi ................ 10 - 0 
MäKi - KoPa ................ 1 - 4

F9
2004 -syntyneiden pelit
KoPa - MuSa ................ 1 - 2 
MuSa - AU ................... 1 - 2 
AU - KoPa ................... 8 - 1 
MuSa - Luja ................. 8 - 4 
AU - HaPo ................. 10 - 0 
Luja - KoPa .................. 0 - 3 
HaPo - LuJa ................. 3 - 3 
KoPa - HaPo ................ 3 - 0

Rami Kantola
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NIKKELIÄ HARJAVALLASTA
JO YLI 50 VUOTTA

www.norilsknickel.fi
Tulkkilantie 26, 32800 Kokemäki, puh. 02-467 6999

Avoinna ma-to 10.30-22.00, pe-la 11.00-24.00, su 12.00-22.00

LOUNASPUFFET
klo 10.30-14.00
sis. 0,4 L JUOMA

8,50

Haapionkatu 17, Liikekeskus
puh. 050-349 6151

Herkulliset

pizzat, kebabit,

pihvit ja salaatit

Syö paikan päällä tai
soita ja nouda kotiisi!

Kokemäki, Tulkkilantie 9
Puh. 546 4411PELISSÄ MUKANA

Kokemäen
kaupunki

www.kokemaki.fi

SÄLERULLAVERHOT
TURVAKALTERIT
RULO-OVET
SAKSIVERÄJÄT
PIKANOSTO-OVET

www.kokema.fi
OY

•	Sähkö-	ja
	 automaatio
	 suunnittelu
•	Keskus-
	 valmistus
•	Sähkö-
	 asennukset
•	Tarvikemyynti

Skaffarinkatu 13
32800 KOKEMÄKI
puh. (02) 546 4048
www.sat-electric.fi

•	Sähkö-	ja
	 automaatio
	 suunnittelu
•	Keskus-
	 valmistus
•	Sähkö-
	 asennukset
•	Tarvikemyynti

Skaffarinkatu 13
32800 KOKEMÄKI
puh. (02) 546 4048
www.sat-electric.fi

Kokemäellä Tulkkilassa si-
jaitsee lemmikkieläintarvik-
keita ja ruokia myyvä Kah-
vitassu niminen liike. Ruo-
kia ja tarvikkeita löytyy vä-
hän jokaiselle lemmikille 
isoista koirista akvaarioka-
loihin.  Shoppailemaan tule-
vat lemmikit voivat viihdyt-
tää itseään aktiivileluilla tär-
keitä ostopäätöksiä tehdes-
sään. Lemmikkien omista-
jille varatulla sohvaryhmällä 
on kahvia nauttiessa juteltu 
niin elämän iloista kuin su-
ruistakin. Myymälästä on-

kin tullut suosittu treffipaik-
ka, jossa asiakkaat vaihtavat 
kuulumisia joskus kyynelkin 
silmäkulmassa. 

Kahvitassun palvelutarjon-
taa on laajennettu mm. koiri-
en hyvinvoinnin osalta. Am-
matti-ihmisten tarjoamat koi-
rien trimmaus- ja hieronta-
palvelut täydentävät laajaa 
tuotevalikoimaa. Ruoka- ja 
tarviketoimittajina on sekä 
isoja että pieniä alan toi-
mijoita esim. Royal Canin, 
Happy Dog, Hill`s, Maste-
ry, Sera sekä paljon muita 

merkkejä. Lisäksi ruokava-
likoimaa on laajennettu raa-
kapakasteruoilla.  Kahvitas-
sun kattava tarvikevalikoima 
vuoteista vinkuleleuihin ja 
pannoista hihnoihin täyden-
tyy tarvittaessa tilaamalla. 
Asiakaspalveluun panosta-
vassa Kahvitassussa asiakas 
saa kaupan päälle mukaansa 
hyvän mielen.

Maatalouslomittajana työ-
uransa aloittaneen Eva Väli-
luoman kiinnostus eläimiin 
ja niiden hyvinvointiin kas-
voi työn lisäksi oman koira-

harrastuksen kautta. Eva siir-
tyikin seuraavaksi Kokemäen 
Mustiin ja Mirriin myyjäksi. 
Kun em. yritys lopetti toi-
mintansa Kokemäellä, pyy-
sivät asiakkaat Eevaa jatka-
maan toimintaa Kokemäel-
lä. Asiakaskunnan kannus-
tuksen myötä Kahvitassu nä-
ki päivänvalon toukokuussa 
2012 pidetyissä avajaisissa. 
Nykyisten toimintojen lisäk-
si on tulevaisuudessa tulossa 
ainakin EA -kurssi koirien 
omistajille, jossa harjoitel-
laan erilaisia ensiaputehtäviä 

esim. tassujen sitomista jne. 
Myös vakuutusyhtiö on tu-
lossa kertomaan lemmikki-
en vakuutuksista. Muitakin 
Kahvitassun tiloissa järjes-
tettäviä teematapahtumia on 
suunnitteilla ja näistä tiedo-
tetaan sekä paikallislehdissä 
että yrityksen Facebook -si-
vustolla. 

Eva on nuorempana har-
rastanut yleisurheilua ja ny-
kyisin hän kuntoilee koirien 
kanssa metsä- ja pyörälenk-
kejä tehden. Liikunta aut-
taa jaksamaan arjen fyysi-

sissä askareissa ja antaa ai-
voillekin huilaushetken. Li-
säksi hän on käynyt ja toimi-
nut uimavalmentajana omien 
lasten ollessa kilpauimarei-
ta. Urheiluhenkisenä yrittä-
jänä Eva päätti lähteä tuke-
maan KoPan jalkapalloilijoi-
ta. Hänelle lapset ovat myös 
aina olleet lähellä sydäntä. 
Toimiessaan kouluavustajana 
ja ohjaajana nuorisokodissa 
Eva on kokenut lasten ilon, 
kun on ollut mahdollisuus 
harrastaa lajeja, joissa saa 
ystäviä ja kavereita itselleen.

Lemmikkien jäljillä!!!

Kokemuksia Ystäviä Älypelejä
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www.kokemaensahko.fi

Kokemäen  
Pallo

 kiittää
ilmoittajiamme  
ja kaikkia  
muita  
toimintaamme  
tukevia.

Kokemäki
Suokaantie 8

Puh. 02-546 1611

PALOKATU 2, 32800 KOKEMÄKI
(02) 522 6311 • riste@risteenkirjapaino.fi

www.risteenkirjapaino.fi

KOPAUS
Vastaava toimittaja: Vesa Saari
Sivunvalmistus ja paino: Satakunnan Painotuote Oy

Tuomas Tammi  
Kokemäki, 0400-110 437

Lajitelma n. 40 kg 13 e/kg
Lajitelma sisältää sisäfileetä, ulkofileetä, sisäpaistia, 

paahtopaistia, ulkopaistia, kulmapaistia ja lapaa, sekä 
paistijauhelihaa puolet lajitelman painosta. 

Paistijauheliha (erä vähintään 30 kg) 11 e/kg
Kaikki tuotteet kuluttajapakkauksiin pakattuna.

Puhdasta lähiruokaa kotiin kuljetettuna

Naudan pihvilihaa suoraan tuottajalta:  

Paikallisia 

UUTISIA
KAHDESTI

viikossa.

sydansatakunta.fi

Kirjoittajat
julkaisevat
runo-
antologian.
>> 10

Kauvatsalla ei niellä pure-
matta Satakunnan Osuus-
pankin päätöstä sulkea 
Kauvatsan konttori kesä-
kuun lopussa. >> 6

Pääkirjoitus: Sanomalehdet ovat tärkeä osa suomalaisten sananvapautta. >>  4

Pankkikapina
viritteillä

Auli Härkälän aika riittää 
nyt lauluopintoihinkin, 
kun hän luopui luotta-
mustoimistaan. >> 12

Hoivayrittäjän
vapaampi aika

HARJAVALTA  KIUKAINEN  KOKEMÄKI  NAKKILA      WWW.SYDANSATAKUNTA.FI TORSTAI 2. TOUKOKUUTA 2013  NRO 34 IRTONUMERO 2 e

Henkilö: Birgit Mäkinen teki 
sairaudestaan Ilmarista varoittavan 
esimerkin. >> 14

Birgit Mäkisellä on julkisesti tunnettu seuralainen, syöpäkasvain Ilmari. Uusimpien tutkimusten mukaan se on levinnyt haimaan. Mäkinen miettii silti töihin paluuta. Jos hoidot purevat, se on mah-
dollista sairausloman päätyttyä kesällä.

HANNA PIHLAJAMÄKI

Kaveri, jota kukaan ei näe

Vuosihuolto
Bolidenissa
alkavat
vuosittaiset
huoltotyöt. >> 8

MEILLÄ KANTA-ASIAKKUUS KANNATTAA

PEIPOHJAN
APTEEKKI
Skaffarinkatu 1, KOKEMÄKI
Siwan yhteydessä
puh. (02) 546 7224
Ark. 9–17.30 • La 10–15

�����������������������������������������������������������

Parturi/kampaamo
Hiushuone Heidi
Laura Koski • Heidi Kuusinen
Pirkankatu, Liikekeskus, 29200 Harjavalta
puh. 045 632 6346

KULJETUS
J. & J. KUIVAKOSKI

Kokemäki, 0400 928 268KOKEMÄEN FYSIOTERAPIA
Tulkkilantie 15, 32800 KOKEMÄKI

puh. (02) 546 0429
Ajantilaus ja vastaanotto ma–pe klo 9–19

Sannan Kangas- ja käsityökammari
Tulkkilantie 25, Kokemäki. Puh. 050 330 7100

sannankammari@gmail.com 

– valmistukset – kultaukset
– kaiverrukset – puhdistukset

KIVIHUOLTO
NYKÄNEN

Kokemäki, 546 0025

Hauta-
muisto-
merkit

KOKEMÄEN
KALUSTETYÖ

Myllytie 13, Peipohja, 0400 533 554

J.Mäki
KoKeMAKi 
PUH. O2–5464637

AUTOASI
KORJAAMO Huoltaa autoja ja ihmisiä

www.starcke.fi

Skaffarinkatu 19, KOKEMÄKI, puh. 02-546 7885, 040-504 2409
www.autofit.fi

Huoltaa se!

Nyt kannattaa ostaa uudet 
AIROT
240 cm 
(pyöreä/neliö)

AUTOFIT KOKEMÄKI
Meiltä laatumerkit
KESÄ-
RENKAISIIN
suoraan varastosta

VANNEPESU 8,-

Muista myös RENGASHOTELLIPALVELUMME

Meiltä nyt myös

IDEAL VENEET
hinnat alk. 990,-

AUTOGLYM TUOTTEET 

-10%

PERÄMOOTTORIT

alk. 785,-

30,-
ILMASTOINTI-
LAITEHUOLLOT 

alk. 80,-

MÄÄRÄAIKAIS-
HUOLLOT 

MOPOAUTO-
HUOLLOT

(sekä tyttöjen alle 10v).
Myös hiusten värjäykset.

 

Tiloihin
avataan

★

★

★

★

AJ-Metals Oy

KULJETUS
A&A KOIVISTO OY

J&A SIURO KY
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Tehrää, tehrää, ko vaa kerriitää,
ina päiväs mut aikalai sentää viikos!

Kalle-Kallelakarul lainastoo vastapäät
Puh. 02-632 6770, 040-720 6770

Tehrää, tehrää, ko vaa kerriitää,
ina päiväs mut aikalai sentää viikos!

Kalle-Kallelakarul lainastoo vastapäät
Puh. 02-632 6770, 040-720 6770

Kalle-Kallelakarul lainastoo vastapäät Poris
Puh. 02-632 6770, 040 720 6770

Autokorjaamo
R.HEINO

•huollot ja korjaukset
•pelti- ja maalaustyöt

Teljänportti 11
Kokemäki
puh. 546 4812
0400 675 384

AUTOKORJAAMO

ESA MÄKI OY
Kokemäki Orjapaadentie 27, puh. 02-546 1187

Tuulilasin vaihto
ja korjaus

• MARKIISIT
• SÄLEKAIHTIMET
• RULLAVERHOT
• KEHYKSET
• PEILIT

PELTONEN, KOKEMÄKI
SUUNNITTELU, MITTAUS JA ASENNUSPALVELU

Soita 0400 592 884
niin sovitaan tapaamisesta!

MEILTÄ MYÖS

PARVEKELASITUKSET

Kokemäki, puh. (02) 546 4163

1-vaihteisessa väri-
vaihtoehtoja on neljä 
ja hinta on 369 e.
3-vaihteisessa Ponissa
on lisäksi tavarateline
sekä edessä että takana,
värivaihtoehtoja neljä ja
  hintaa 429 e

HUOLTO-
JA

KORJAUS-
PALVELU

SILKKI- JA TAMPOPAINO

SERI-SEPPO
HARJAVALTA

PUH. (02) 674 0666

������������������������
�����������������
���	���

���������������������������
���������������������������

Ratastie 6, Kokemäki ● puh. 02-523 2500 ● fax 02-523 2511

www.satakunnanpainotuote.fi

Kopauskin
painettiin meillä!

Koneet kesään!
Huollot, varaosat, tarvikkeet.
Henkilöautojen ja moottori-
pyörien renkaat ja vanteet.

T:mi Eero Huhtanen
040 761 6778

www.vvoy-transport.com    info@vvoy-transport.com

Antti 040 5118 772 Seppo 040 8327 530

Maansiirto ja kuljetuspalvelut

Asema-aukio 2, Harjavalta      puh. 02 674 0202
www.aijaasema.fi

Aina ilman ajanvarausta

Tulkkilantie 40, Kokemäki
0400 912580 Anu, 050 4914340 Janita

HUONEKALULIIKE
TIMO YLINEN

KOKEMÄKI, Tulkkilantie 29, puh. 546 0707, www.hkltimoylinen.com

Tulkkilantie
Kokemäki
p. 02-546 4067

Kaikki rauta- ja teräsvalut samasta talosta!

www.peiron.fi

STADIUM
22–04 Live Club

Siltakatu, KOKEMÄKI www.stadiumliveclub.com

LA 18.5.
Ysäribileet

Kesäterassi

KESTI

Kesälauantaisin ja ohjelmailtoina

• majoituspalvelut 
• ruokapalvelut 
• juhlapalvelut 
• alueen liikuntapalvelut 
• jääaikavaraukset 
• kokoustilat 
• tilaussaunat

www.pitkajarvi.com
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Pitkäjärven Vapaa-ajankeskus
tarjoaa monipuoliset palvelut:
– jäähallivaraukset – majoitukset – ruokailut

– kokoustilat – juhla- ja pitopalvelut

– tilaussaunat – alueen liikuntpalvelut

Puh. 050-561 9157 tai 044-551 2822
www.pitkäjärvi.com

Parturi-kampaamo, kosmetologi
rakennekynnet ja ripsien pidennykset

Viivi Rakkolainen, Teljänportti 7, p. 040-356 3388

MONIPUOLINEN
ELÄINTARVIKEKAUPPA

TULKKILANTIE 30

KAHVI  TASSU
0440 780 120Eläintarvikkeita ja kahvia

Avoinna: ti, ke ja pe 10–17 ,to 10-19, la 10-14

Puh. 040 3199 000, Fax 040 3199 222
www.teljankuljetus.fi

teljankuljetus@teljankuljetus.fi

Jokiparkki, Tulkkilantie 32, Kokemäki, puh. 564 81333
Avoinna ma-pe 9-19, la 9-16

Kahvila
Veikkauspiste

Skaffarinkatu 3 • 32800 Kokemäki. Puh. (02) 546 1355 • Fax (02) 546 0457
Avoinna: ma - pe 8.00-17.00, la 9.00 - 13.00

Skaffarinkatu 3 • 32800 Kokemäki. Puh. (02) 546 1355 • Fax (02) 546 0457
Avoinna: ma - pe 8.00-17.00, la 9.00 - 13.00

Skaffarinkatu 1A, Kokemäki
ma–pe 8–17, la 9–13,
puhelin (02) 546 1355


