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K
äsillä on nyt jotain ennen näkemätöntä ja kokematon-
ta. koronavirus on sekoittanut koko maailman. urhei-
lumaailmassa lähes kaikki palloilusarjat on keskeytetty 
tai lopetettu tältä kaudelta kokonaan ja kaikki muut ur-

heilutapahtumat siirretty tai peruttu.
suomen koripalloliitto päätti kaikkien koripallosarjojen lo-

pettamisesta 13.3.2020, joten himoittu pantteripatsas ja mitalit 
jäivät tältä kaudelta jakamatta. se, että olimme sarjan keskey-
tyshetkellä neljännellä sijalla tähyämässä kohti pudotuspelien 
kotietua, tai se miten kausi muuten sujui, tuntuu tällä hetkellä 
toissijaiselta. jopa se, että useiden seurojen talous sakkaa to-
della rajusti ja me muiden joukossa olemme pakotettuja rajui-
hin toimiin, kuten palkkojenmaksun keskeytykseen, ei tunnu 
ongelmista suurimmalta.

olemme viimeiset pari viikko hakeneet kuumeisesti len-
toja amerikkalaispelaajillemme. kaksi heistä on jo turvallisesti 
kotona, kolmas pääsee matkaan näillä näppäimillä. Vain kevin 
langford ja hänen obi-koiransa joutuvat odottamaan pidem-
pään. nyt kuitenkin näyttää siltä, että yhteinen lento on huh-
tikuulle löytynyt.

terveys edellä mennään koko ajan. toistaiseksi koko jouk-
kueemme ja seuratoimijat ovat säästyneet virukselta. Viran-
omaisten ohjeita on noudatettu ja noudatetaan jatkossakin 
tarkasti, jotta muutosta huonompaan ei tule. samanaikaisesti 
seura on aloittanut kampanjoita taloustilanteen pelastamiseksi. 
Yksi niistä on juuri kädessäsi. lisäksi olemme huutokaupanneet 
pelipaitoja sekä aloittaneet Myä yhes -tukilippukampanjan. 
näillä ja muilla tulevilla kampanjoilla pyrimme saattamaan tä-
män kauden kunnialla loppuun ja samalla varmistamaan, että 
täytämme ensi kauden liigalisenssikriteerit. näistä ja mahdol-
lisista muista kampanjoista löydät lisäinfoa seuran kotisivulta 
ja sosiaalisen median kanavistamme.

Pj Pihvi

Kampanjoilla Kausi 
Kunnialla päätöKseen
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j
os maailma makaisi niin kuin 
sen alunperin piti, pelattaisiin 
korisliigassa näihin aikoihin 
kevään kiihkeitä pudotus-

pelejä. nyt asiat ovat kuitenkin toi-
sin. koronavirus järkytttää kaikkea 
elämänmenoa, ja koripalloilukin on 
saanut siitä osansa. Harrastus- ja kil-
pailutoiminta myös meillä suomes-
sa loppui kuin seinään.
 tilanne saa ktp-Basketin pääval-
mentaja Tomi Kamisen mietteli-
ääksi.
 – Hieman on epätodellinen olo, 
kun tällaiseen ei osannut ennalta va-
rautua. Päätös sarjojen päättymisestä 
oli kuitenkin oikea. Koronaa on lähes-
tyttävä terveys edellä, ja siinä rinnalla 
koripalloilu on toisarvoinen asia, sa-
noo kaminen.

Perjantai ja 13. päivä!
koripallokaudelle 2019/20 pan-
tiin piste perjantaina 13. päivänä 
(!) maaliskuuta, ja tätä kirjoitettaes-
sa tomi kamisellakin on ollut pari 
viikkoa aikaa toipua ja vetää yhteen 
mennyttä.
 ktp oli sarjojen keskeytyshetkellä 
runkosarjassa neljäntenä, ja sama si-
joitus liigataulukossa rankattiin kot-
kalaisille myös niin sanotussa voit-
tosuhdevertailussa.
 – Vähän jäi kaudesta hampaanko-
loon. Koneessa olisi ollut vielä varaa 
lisäkierroksille, mutta emme saaneet 
itsestämme parasta irti. Pelissämme 
oli liian paljon hakemista, ja ero hyvän 
ja huonon päivän välillä oli liian suuri, 
kaminen selvittää.
 kotkan koutsin mielestä kolmen 
kärki – salon Vilpas, Helsinki seagulls 
ja kauhajoen karhu Basket – oli pe-
lillisesti korisliigan muita joukkueita 
selvästi edellä.
 – Runkosarjassa saimme varmas-
tikin sen, minkä ansaitsimme, mutta 

saimme sen, 
minKä ansaitsimme, 
mutta...

ktp-Basketin päävalmentaja tomi 
kaminen ei ole täysin tyytyväinen 
joukkueensa liigakauteen. Hän on 
tutkiskellut kulunutta oman teke-
misen kautta. kohtuuttomasti ei 
koutsinkaan tarvitse itseään ruoskia. 
korisliigan neljäs sija on ihan tyydyt-
tävä. ensi kaudeksi on kamisen mu-
kaan tulossa muutoksia.

pudotuspelithän ovat aina aivan oma 
maailmansa. Uskon, että me olisim-
me olleet vahva play offs-joukkue, sa-
noo kaminen.

Vain Karhu voittamaton
ktp:lle vain kahden edelliskevään 
mestari karhu Basket jäi kauden ai-
kana voittamattomaksi, kun kauha-
joki kuittasi kaikki kolme keskinäis-
tä kamppailua. Vilppaan kotkalaiset 
voittivat kertaalleen vieraissa ja sea-
gullsin kotona.
 – Pudotuspeleissä ei vanhoilla 
tuloksilla olisi ollut paljoakaan pai-
noarvoa. Vastasimme kevään 2019 
suurimmasta play offs-yllätyksestä, 

kun kukistimme Vilppaan SM-prons-
simatsissa Salossa, ja yllätyksiin olim-
me valmiita nytkin, toteaa kaminen.
 arvioidessaan toista kauttaan 
kotkan päävalmentajana tomi ka-
minen on lähestynyt lopputulosta 
krittisesti ja ennen muuta oman te-
kemisen kautta.
 – Olen kysynyt itseltäni, miksi peli-
esityksemme olivat melkoista vuoris-
torataa, ja oliko joukkuehengessäm-
me jotain vikaa? Ja edelleen; kuinka 
onnistuimme pelaajarekrytoinneissa 
tai olisiko pelitavassamme ja harjoi-
tusten sisällössä ollut jotain korjatta-
vaa, kaminen luettelee.

KTP-Basketin päävalmentaja Tomi Kaminen on arvioinut joukkueensa aikaansaannoksia oman 
tekemisen kautta. Jotain jäi hampaankoloon, ja ensi pelikaudeksi on luvassa muutoksia.

TEKSTI: Matti järvinen KUVAT: Mikko Mäkelä
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”Jonttu Lehtoranta
meni eteenpäin”
– Niin ikään ratkaisumme operoida il-
man ykköspointtia – pelintekijää – he-
rätti arvailuja. Mielestäni siinä emme 
antaneet vastustajillemme tasoitus-
ta. Teimme peleissä paljon pisteitä, 
ja ”Jonttu” (Joonas Lehtoranta) 
pärjäsi pelinrakentajan roolissa ihan 
hyvin. Hän meni muutenkin isoja as-
kelia eteenpäin, ja siitä olen erityisen 
iloinen, painottaa kaminen.
 päävalmentaja ei kohtuuttomasti 
ruoski itseään, eikä ole syytäkään, sil-
lä liigassa oli kahdeksan joukkuetta, 
jotka olisivat olleet kernaasti ainakin 
ktp:n paikalla.
 – Itsetutkiskelun jälkeen tiedän, 
mitä minä voin – ja ”myä yhes” – teh-
dä ensi kautta varten paremmin. Vain 
muutos voi johtaa kehitykseen, uskoo 
kaminen.

 – Aivan ilmeistä on, että ensi kausi 
on vietävä läpi pienemmällä budje-
tilla kuin edellinen. Jotenkin meidän 
olisi kuitenkin kyettävä vastaamaan 
Salon, Helsingin, Kauhajoen, Joen-
suun ja miksei kaikkien muidenkin 
haasteeseen, jatkaa kaminen.

Vahvistuksiksi nuoria,
nöyriä ja nälkäisiä
Muutosta on luvassa muun muassa 
ulkomaalaisvahvistusten valintaan.
 – Viime kaudella haimme ”isoa 
kalaa” viimeiseen asti ja toivoimme, 
että verkkoon tarttuisi kunnon saalis. 
Isoja kaloja kyllä tulikin, mutta jotkut 
tiesivät mittansa ja olivat turhankin 
tyytyväisiä itseensä, toteaa kaminen 
kriittisesti.
 – Nyt voisi hankintalistalla olla nuo-
ria, nöyriä ja nälkäisiä pelaajia, jotka 
eivät luule itsestään liikoja ja joiden 

hintalappukin olisi kohdallaan, en-
nakoi kaminen ja viittaa kaudella 
2018/19 kotkassa kunnostautu-
neeseen keltanokkaan Donte Tho-
masiin. Hän oli silloisen joukkueen 
halvin pelaaja, joka löi kuitenkin en-
simmäisen vuoden ammattilaise-
na itsensä läpi korisliigassa ja pää-
si täältä leveämmän leivän ääreen 
Hollantiin.

Lottokoneesta
ulos oikeat numerot
päävalmentaja kaminen muistut-
taa kuitenkin, että jenkkirekrytoinnit 
ovat aina arpapeliä.
 – Se on kuin lottoa, ja arvontako-
neesta tulee joskus ulos ihan vääriä-
numeroita. Keskeisintä on, mikä on 
ulkomaalaisten motivaatio pelata, 
korostaa kaminen.

Koripalloilukin on koronaviruksen takia nyt aikalisällä, mutta tässäkin tilanteessa Tomi Kaminen ajattelee jo tulevaa kautta.
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ktp:n junnut saivat kympin jo-
kaisesta Michael poundsin koris-
liigakauden aikana upottamasta 
kolmosesta. Maksumiehenä oli 
k-kauppias toni leinonen. Heit-
totalkoot herätti huomiota, ja 
sponsorikin oli tyytyväinen.

Ktp
-Basketin ko-
kenut kaptee-
n i  M i c h a e l 
Pounds kar-

tutti kasvattajaseuransa juniorija-
oston kassaa 530 eurolla kuluneella 
korisliigakaudella. ”Homppa” yritti 
liigapeleissä 156 kertaa kolmen pis-
teen heittoa, ja 53 niistä onnistui. 
jokainen ”keskelle keksintöä” osunut 
oli kympin arvoinen.
 pounds haastoi tempaukseensa 
aittakorven k-kauppiaan Toni Lei-
nosen kauden alussa. lopputulema 
on nyt tiedossa, ja rahakertymä on 
ohjattu junnujen tilille.
 ”Hompan heittotalkoot” oli Micha-
el poundsin oma idea.
 – Jotain jännää pitää aina keksiä. 
Olen ikäni asunut näillä kulmilla, ja 
Aittakorven kauppias vaikutti tämän 
asian kanssa helposti lähestyttävältä. 
Diilin teossa ei sitten kauan vitkasteltu.

K-kauppias
oli heti myyty
toni leinonenkin muistaa, että hän 
oli poundsin tarjoukselle niin sano-
tusti heti myyty.
 – Hyvä idea, oikea tuen kohde, ja 
hanke oli siihen sijoitettujen eurojen 
väärtti, sponsori tiivistää. kauppias 
on siitäkin tyytyväinen, että hänen 
ja pelaajan yhteinen yritys sai myös 
mukavasti huomiota.
 – Steveco Areenan yleisö tiesi, mis-
sä mennään, kun kuuluttaja muistut-
ti heittojeni merkityksestä, ja meidän 
junnuvalmentajatkin kävivät matsien 
jälkeen aina toteamassa, että ”kiitos 
Homppa taas noista 10-euroisista”, 
selvittää pistetehtailija.

”Homppa” pussitti
euroja junioreille

TEKSTI: Matti järvinen KUVAT: Mikko Mäkelä ja Matti järvinen

– No niin! Kolmen pisteen raja on tuossa, eikä kukaan 
varjosta. Kohta tykitän, tuumannee Michael Pounds.
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Toni Leinonen
oli ”helppo uhri”
toni leinonen oli Michael pound-
sille sikälikin ”helppo uhri”, että 
kumppani on urheilumiehiä. Hän 
on etelä-savosta lähtöisin, ja palloi-
lulajit – lähinnä jääkiekko ja jalkapal-
lo – tuttuja.
 – Pelasin aikanaan kiekkoa melkein 
kolmikymppiseksi Mikkelin Jukureis-
sa 2. divisioonassa. Nyt viime vuosina 
olen seurannut enemmän jalkapal-
loa. 17-vuotias Niklas-poika kuuluu FC 
KTP:n miesten harjoitusrenkaaseen ja 
tilillä on jo pelejä junnumaajoukkueis-
sa, kertoo ylpeä isä.
 – Steveco Areenalle ennätin tämän 
kauden aikana vain pari kertaa työkii-
reiden takia. Televisiosta seurasin kyllä 
pelejä tiiviimmin, kertoo leinonen.
 pounds osasi varoittaa leinosta, 
minkälaiseen panostukseen hän 
heittotalkoissa sitoutuu. pelaajan 
kolmostilastot aiemmilta vuosil-
ta olivat suuntaa-antavia, ja arvat-
tavissa oli, että satasia varmastikin 

menee. summa olisi ollut taatusti 
parisataa euroa suurempi, jos kausi 
2019/20 olisi pelattu ilman korona-
virusta loppuun asti.

Monta kolmosta
jäi heittämättä
liigan runkosarjasta jäi pelaamatta 
kahdeksan kierrosta, ja pudotuspe-
lejä olisi kertynyt ktp:llekin vähin-
tään kolme – parhaassa tapauksessa 
alun toistakymmentä. jokainen voi 
arvailla, paljonko talkoopotti olisi 
kasvanut, kun ”Homppa” säkitti kes-
kimäärin 1,5 kolmosta per peli.
 Michael pounds oli jokseenkin 
tyytyväinen osumatarkkuuteensa 
bonuskaaren takaa.
 – Pelatessani Salossa kaudella 
2016/17 minulle sanottiin, että kol-
mosten prosentti 35 on sellainen, jo-
hon voi olla tyytyväinen. Sitä olen 
pitänyt ohjenuoranani. Nyt en aivan 
päässyt tuohon.
 Homppaa ei häirinnyt, että hänen 
kolmosiaan kenties seurattiin muuta 

tekemistä tiiviimmin talkoiden takia.
 – Ei sitä pelin aikana ajattellut. 
Joukkueen etu ja oikeat heitonvalin-
natkin menevät kyllä kaiken muun 
edelle.

Hompan treenivinkit
löytyvät somesta
Michael poundsilla on voimassaole-
va sopimus ktp-Basketin kanssa, ja 
koripalloilijan ura jatkuu ainakin vuo-
della. kulunut kausi tyssäsi kaikkien 
osalta kuin seinään, mutta liike ei 
saa loppua.
 – Kuntoa on pidettävä yllä, eikä 
palloakaan saa unohtaa. Kun saleille 
ei pääse, on tuntuman ylläpitämiseksi 
keksittävä soveltavia harjoituksia, ko-
rostaa pounds.
 sanojensa tueksi Homppa on jo 
julkaissut sosiaalisessa mediassa eri-
laisia harjoitteita, jotka onnistuvat 
yksin tai parin kanssa esimerkiksi 
koulujen ulkokentillä. treeniohjeita 
on tulossa kaiken aikaa lisää sopi-
vin väliajoin.

Aittakorven K-kauppias Toni Leinonen (vasemmalla) innostui heti, kun Michael Pounds esitteli ideansa ”Hompan heittotaloista”.
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Jos korona kaatuu,
koriskoulu toteutuu
Michael pounds haluaa olla jatkossa-
kin mukana juniorivalmennuksessa 
ja muutenkin nuorten kanssa. ke-
sällä 2019 hän oli yhdessä sisarien-
sa Dionnen ja Anissan sekä ktp:n 
apuvalmentaja Sauli Lankin kanssa 
toteuttamassa koripallokoulua koti-
hallissa. osanottajia oli kahdessa ikä-
ryhmässä nelisenkymmentä, ja mie-
lekästä tekemistä riitti koko viikoksi.
 – Tänä kesänä on tarkoitus järjes-
tää samanlainen leiri, jos vain koro-
na sen sallii. Kysyntää on ollut ja il-
moittautumisiakin on kirjattu, mutta 

toistaiseksi kaiken yllä leijuu vielä epä-
varmuus. Pidämme kyllä ääntä ja il-
moittelemme ajoissa, tuleeko koris-
koulusta totta, selvittää rehtori.

”Löde” Lanki houkutteli
mukaan junnujaostoon
Michael pounds on isomminkin 
kiinnostunut kotkalaisen koripalloi-
lun tulevaisuudesta. Vuodenpäivät 
sitten hän lähti mukaan ktp:n ko-
ripallojaoston toimintaan. sen työ-
sarka on kaikkea sitä, mitä tapahtuu 
korisliigajoukkueen takana juniori-
en kanssa.
 – Homma on ollut erittäin valaise-
vaa, ja nyt tiedän, mitä kaikkea toimi-
va organisaatio tarvitsee. Mielestäni 
KTP:lla on moniin kilpailijoihin näh-
den asiat aika hyvin, arvioi Homppa 
pounds ja jatkaa:
 – ”Löde” Lankihan minua jaosto-
työhön houkutteli, eikä mukaanlähtö 
ollut kovinkaan vaikeaa. Kun on aivan 
ilmeistä, että 4-vuotias Nicholas-poi-
kani valitsee lajikseen koripallon ja 
KTP:n, oli luontevaa hypätä matkaan 
luomaan edellytyksiä.

Hompan kolmoset Korisliigassa:

kausi 2019/20: 53/156 34,0 %
kausi 2018/19: 62/171 36,3
kausi 2017/18: 54/171 31,6
kausi 2016/17: 53/151 35,1
kausi 2015/16: 37/127 29,1
kausi 2014/15: 27/90 31,4
kausi 2013/14: 22/57 38,6
kausi 2012/13: 42/117 35,9
kausi 2011/12: 17/54 31,5
kausi 2010/11: 11/50 22,0
kausi 2009/10: 27/67 38,8
kausi 2008/09: 4/26 15,4
kausi 2007/08: 14/49 28,6
kausi 2006/07: 16/47 34,0
14 liigakautta: 439/1333 33,0

MicHaeL Pounds

Ikä/pituus, pelipaikka: 
31/189, takamies
Lempinimi: 
Homppa
Kasvattajaseura: 
ktp
Muut seurat: 
torpan pojat, Helsinki (2008–
2011), salon Vilpas (2016-17)
Pelikokemus: 
14 kautta korisliigassa/ottelu-
ja 566, otteluja suomen cupis-
sa ja liigacupissa 11, otteluja 
euro Challenge-turnauksessa 
ja ja FiBa europwe Cupissa yh-
teensä 11
Tehot Korisliigassa: 
keskiarvot tähän mennessä 6,5 
pistettä/1,7 pistettä/1,0 syöt-
töä/ peliminuutit 16.14 per 
peli. Yhden ottelun piste-en-
nätys: 26 pistettä loimaan Bi-
sons–ktp-ottelussa 14.3.2016. 
kolmoset 8 yritystä/6 onnistu-
nutta (prosentti 75)
Kolmen pisteen heitot 
Korisliigassa kausittain: 
kausi 2019/20 156 yritystä/53 
onnistunutta (onnistumispro-
sentti 34,0), 2018/19 171/62 
(36,3), 2017/18 171/54 (31,6), 
2016/17 151/53 (35,1), 2015/16 
127/37 (29,1), 2014/15 90/27 
(31,4) 2013/14 57/22 (38,6), 
2012/13 117/42 (35,9), 2011/12 
54/17 (31,5), 2010/2011 50/11 
(22,0) ,  2009/2010 67/27 
(38,8), 2008/2009 26/4 (15,4), 
2007/2008 49/14 (28,6) , 
2006/2007 47/16 (34.0)
Saavutukset: 
kolme sM-hopeaa (topo 2010, 
ktp 2013, Vilpas 2017) kak-
si sM-pronssia (ktp 2015 ja 
2019), kaksi suomen cup-ho-
peaa (topo 2009 ja 2011)
Maaottelut: 
23 peliä 20-vuotiaiden ja 
8 haastajamaajoukkueessa

Helikopterionnettomuudessa tammikuussa 
kuollut NBA-tähti Kobe Bryant oli Michael 
Poundsin suuri idoli. Pari päivää suru-uutisen 
jälkeen ”Homppa” kunnioitti suosikkinsa muis-
toa pelaamalla Pyrintö-ottelun Steveco Aree-
nalla Los Angeles Lakersin väreissä ja sukissa, 
joissa oli Bryantin pelinumero 24.
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pelipaikka: 
sentteri 
pituus: 
201 cm
syntynyt: 
27.11.1991
kasvattajaseura: 
Villanova (usa)

1



By
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W
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le
y

pelipaikka: 
laituri   
pituus: 
196 cm
syntynyt: 
26.12.1992
kasvattajaseura: 
Gonzaga (usa)

4



De
an

Dr
e 

Da
ni

el
s

pelipaikka: 
laituri   
pituus: 
203 cm
syntynyt: 
1992
kasvattajaseura: 
Connecticut (usa)

samalla pelinumerolla (5)
kauden aikana pelasin myös 

Cullen russo
pelipaikka: laituri   
pituus: 206 cm
syntynyt: 1994
kasvattajaseura: 
Fresno state (usa)
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el
Da

r 

sK
am

o

pelipaikka: 
laituri   
pituus: 
198 cm
syntynyt: 
12.10.1986
kasvattajaseura: 
espoo Basket team

7
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M
iC

ha
el

 

po
un

Ds

pelipaikka: 
takamies   
pituus: 
189 cm
syntynyt: 
15.9.1988
kasvattajaseura: 
kotkan työväen 
palloilijat



1 4

k t p  b a s k e t  k a u s i j u l k a i s u  2 0 1 9 – 2 0 2 0

Ja
nn
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le
Ht

or
an

ta

pelipaikka: 
takamies   
pituus: 
190 cm
syntynyt: 
25.8.2000
kasvattajaseura: 
kotkan työväen 
palloilijat

10
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20

M
iik

a 

He
in

on
en

pelipaikka: 
takamies   
pituus: 
191 cm
syntynyt: 
15.3.1999
kasvattajaseura: 
Munkkiniemen 
kisapojat
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M
ar

ku
s 

ra
ut

as
al

o

pelipaikka: 
takamies   
pituus: 
180 cm
syntynyt: 
25.8.2000
kasvattajaseura: 
Munkkiniemen 
kisapojat

21
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23

ke
Vi

n 

la
ng

fo
rD

pelipaikka: 
takamies   
pituus: 
203 cm
syntynyt: 
21.12.1985
kasvattajaseura: 
texas Christian (usa)
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ee
ro

 

Ha
nn

iK
ai

ne
n

pelipaikka: 
takamies   
pituus: 
190 cm
syntynyt: 
18.5.2001
kasvattajaseura: 
kotkan työväen 
palloilijat

25
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To
pi

as
 

Ku
uK

Ka
ne

n

pelipaikka: 
takamies   
pituus: 
187 cm
syntynyt: 
06.03.1992
kasvattajaseura: 
Hongikon nuorisoseuran 
urheilijat



Jo
on

as
 

ti
m

on
en

pelipaikka: 
takamies   
pituus: 
189 cm
syntynyt: 
13.10.2000
kasvattajaseura: 
puHu juniorit

40
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ok
ko

 

ai
li

o

pelipaikka: 
laituri  
pituus: 
197 cm
syntynyt: 
06.03.1992
kasvattajaseura: 
Wartti Basket
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Jo
on

as
 

le
Ht

or
an

ta

pelipaikka: 
laituri  
pituus: 
194 cm
syntynyt: 
25.2.1994
kasvattajaseura: 
kotkan työväen 
palloilijat

44
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eM
il

 

uo
ti

la

pelipaikka: 
laituri  
pituus: 
198 cm
syntynyt: 
06.03.1992
kasvattajaseura: 
Munkkiniemen 
kisapojat

45
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Sauli lanki ValMentaja  

Harri laine  ValMentaja 

Tomi kaminen pääValMentaja

Heimo Heinonen joukkueenjoHtaja

valmennus
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 jesse nYMan, kalle kujala, Max koski ja juHo pitkänen 

fysiiKKavalmentajat

petteRi koski ja Max koski keVin lanGFoRdia testaaMassa.
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TEKSTI ja KUVAT: Matti järvinen 

m
itä yhteistä on ktp-Baske-
tin 92–73-voitolla kouvo-
lan kouvoista korisliigassa 
28.12.2014 ja belgialaisella 

Mongozo premium pilsener -oluel-
la? jos asiasta ei ole mitään vihiä, 
voi jyvälle pääseminen olla vaikeaa. 
no…, kerrotaanpa!
 kotkalaiset urheilun ja hyvien 
nautintoaineiden ystävät sekä en-
tiset työtoverit Seppo Karjalainen 
ja Markku Kumpunen näkivät ky-
seisen ottelun omilla paikoillaan ste-
veco areenalla ja nauttivat samana 
iltana myös tuota ”Mongozoa” (se 
on afrikkalaisen chokwe-heimon 
omaa kieltä ja tarkoittaa suomek-
si ”kippis”). kotivoitto ktp–kouvot-
kamppailusta ilahdutti luonnollisesti 
kaksikkoa, eikä olutkaan ollut yhtään 
hassumpaa.
 karjalainen (74) ja kumpunen (63) 
ovat penkkiurheilijoina kaikkiruokai-
sia. ktp:hin kotkan pojille on kuiten-
kin muodostunut erittäin lämmin 
suhde, jota on jatkunut vuosikym-

pelin ja juoman liitto
meniä. kori- ja jalkapallokatsomois-
sa miehet nähdäänkin aina, kun se 
vain on mahdollista.

olut- ja ottelupäiväkirja
numero 9 pian painoon
Runsaat 10 vuotta sitten karjalainen 
ja kumpunen yhdistivät ktp:n koris-
matsit sekä uutuus- ja erikoisoluet 
omaperäisellä tavalla.
 – Pelin ja juoman ”liitto” syntyi oike-
astaan aika luonnollisesti. Kun minä 
asun Lankilassa ja Markku Mussa-
lossa, on kimppakyyti Karhuvuoreen 
järkevintä. Kuljetusvuoro vaihtuu edel-
leenkin aina peli kerrallaan, ja tapoi-
himme on kuulunut, että kuski tarjoaa 
kaverilleen myös matkaoluen, seppo 
karjalainen selvittää.
 – Pari vuotta mentiin niin, että kyy-
tiläinen nautti ”sokkona” saamansa 
juoman, lausui siitä muutaman sa-
nan, ja se oli sitten siinä. Syksyllä 2011 
totesimme, että harrastuksemme pi-
täisi jollakin tavalla dokumentoida, 
ja syntyi ensimmäinen ”olut- ja otte-

lupäiväkirja”. Sen jälkeen kovakanti-
sia teoksia on ilmestynyt joka vuosi, 
ja piakkoin painoon menee päiväkir-
ja kaudesta 2019/20. Se on yhdeksäs, 
jatkaa Markku kumpunen.

Kirjojen sisältö ja
ulkoasu jalostuvat
”kirjailija” kumpunen työstää olut- ja 
ottelupäiväkirjat ifolor-kuvapalvelu-
yrityksen tarjoamalla tallenneteknii-
kalla. teksti kustakin tapahtumasta 
on yhdessä karjalaisen kanssa tuo-
tettu, ja kirjojen kuvitus on lainattu 
pääosin kymen sanomista.
 olut- ja ottelupäiväkirjan koko on 
a5. painosmäärä ei ole suuren suuri.
 – Puolenkymmentä ensimmäis-
tä vuotta painatimme kirjoja vain 
itsellemme – eli siis kaksi kappaletta. 
Nyt pari-kolme vuotta olemme lah-
joittaneet oman kirjan myös ”Pihvil-
le” (KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki 
Lindström), kertovat karjalainen ja 
kumpunen.
 Vuosien varrella päiväkirjojen si-

Seppo Karjalaisen (takana) ja Markku Kumpusen peli-illan rituaali 
lähtee tästä: kuski on tuonut kyytiläiselle testioluen, ja ”repsikka” on 
korkannut sen. Sokkojuoma on nautittava viimeistään Karhuvuo-
ren parkissa ja siitä on annettava arvio.

Seppo Karjalaisella (vasemmalla) ja Markku Kumpusella on vakiopaikat 
Steveco Areenalla; A-katsomossa rivillä 4. KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki 
Lindström (taustalla) on tietoinen kaksikon omaperäisestä harrastuksesta.
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sältö ja ulkoasu ovat jalostuneet.
 – Seuraavaan kirjaan yritämme 
saada aina jotain uutta näkökul-
maa. Keskiössä ovat kuitenkin lyhyt 
luonnehdinta illan ottelusta ja arvio 
oluesta. Teoksemme ovat myös pieniä 
tietopankkeja. Jokaisen kirjan lopussa 
on tilasto-osio, johon on kirjattu kysei-
sen kauden pelaajaluettelo ja kaikki-
en henkilökohtaiset tehot, selvittää 
kumpunen.

Testattavia oluita
riittää eliniäksi
karjalaisen ja kumpusen olut- ja ot-
teluharrastus on ollut pienen piirin 
tiedossa.
 – Puuhasteluumme ja meihin on 
suhtauduttu leikillisen vakavasti. Eni-
ten meiltä on kysytty, miten noita tes-
tattavia oluita riittää arvioitavaksi 
vuosikausiksi. Siihen voimme sanoa, 
että kyllä niitä meidän eliniäksemme 
on tarjolla, karjalainen toteaa.
 kotkalaiset olutanalyytikot ovat 
tähän mennessä saaneet kirjoihin 
ja kansiin noin 150 tuotetta – pari-
senkymmentä per kausi. eikä pulaa 
todellakaan tule, sillä yksistään al-

kossa oli maaliskuun alussa myyn-
nissä 971 olutmerkkiä, ja marketeis-
ta löytyy muita oluita vielä ainakin 
toinen mokoma.
 – Kotimaisten oluiden tarjonta on 
nykyisin suurempi. Tuotevalikoiman 
kasvamiseen vaikutti olennaisesti, 
kun oluiden alkoholiprosentti nou-
si vähittäiskaupassa vuonna 2019. 
Markkinoille on tullut runsaasti pien-
panimoiden juomia. Kun vielä 2014 
Suomessa oli vain alle 40 pientä pa-
nimoa, on niitä nyt yli 100, tietää kar-
jalainen kertoa.

Markku muistaa, kun
seppo teki kepposen
suomalaisten oluiden ohella karja-
laisen ja kumpusen testiin on pää-
tynyt juomia pääasiassa Virosta, 
tanskasta, saksasta, iso-Britanniasta, 
Belgiasta ja tshekistä sekä euroopan 
ulkopuolelta Yhdysvalloista ja japa-
nista. kaksi kertaa maisteltavaksi on 
eksynyt olut, joka oli jo aiemmin ar-
vioitu. testattavien oluiden pitää olla 
pullotavaraa.
 – Kerran Seppo teki minulle keppo-
sen ja toi mukanaan alkoholittoman 

oluen. Pyysin kuskia pysäyttämään 
auton jo Mussalon kaupan kupeessa 
ja kaadoin suullisen jälkeen loput pois, 
naureskelee maisteluvuorossa ollut 
kumpunen.
 karjalaisen ja kumpusen maiste-
lusessiossa on monta tasoa.
 – Rituaali on koruton. Kuski hakee 
kyytiläisen ja tarjoaa oluen, joka on 
juotava loppuun urheilutalon parkki-
paikalla. Pimeässä autossa on karhea 
tunnelma. Sokkotesti tuo jänniä tun-
temuksia, ja jos löytää jotain – esimer-
kiksi osaa arvioida alkoholiprosen-
tin – syntyy voittajan fiilis, paljastaa 
karjalainen.

oluille ”tuoppeja”
yhdestä viiteen
testioluet pisteytetään, ja tarjolla on 
”tuoppeja” yhdestä viiteen. Vitosta ei 
ole vielä kertaakaan jaettu.
 – Testissä on arvioitava oluen laa-
tua sekä vahvuutta ja arvailtava val-
mistusmaa. Niin ikään pitää mää-
ritellä, onko kysymyksessä helppo 
”teiniolut” vai todellinen erikoisolut 
tai onko se tarkoitettu maisteluun vai 

”Olut- ja ottelupäiväkirjoja” on keväästä 2012 alkaen syntynyt jo 
kahdeksan, ja yhdeksäs menee pian painoon. – Kirjat ovat myös 
hyviä tietopankkeja, sanovat Markku Kumpunen (vasemmalla) 
ja Seppo Karjalainen ja viittaavat teosten tilasto-osioon.

Viime keväänä ilmestyneen, kahdek-
sannen olut- ja ottelupäiväkirjan kan-
si oli tällainen. Kausi 2018/19 päättyi 
KTP-Basketin iloiseen ja yllätykselliseen 
SM-pronssiin.
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”juopotteluun”. Lopuksi on kerrotta-
va, ”ostaisitko olutta itselle”. Tuomion 
jälkeen kuski paljastaa kyytiläiselle, 
mitä on ollut tarjolla. Ennen peliä vie-
lä testioluen maku huuhdellaan alas 
perusoluella, mitä Steveco Areenan 
pubista saa, kumpunen kertoo kä-
sikirjoituksesta.
 seppo karjalaisen suosikkijuomia 
ovat vahvemmat, yli kuusiprosentti-
set oluet ja perinteiset lagerit. Mark-
ku kumpunen sen sijaan suosii kai-
kentyyppisiä uutuuksia.
 – Mitään kestomenestyjää en ole 
näistä testeistä löytänyt, eikä yksikään 
olut ole jäänyt niin sanotusti päälle, 
sanoo kumpunen.
 – Niin! Tämä on ”raittiiden” urhei-
lumiesten harrastus, heittää siihen 
karjalainen.
 – Teemme tätä pilke silmäkulmas-
sa, ja minua ainakin tähän ajaa ute-
liaisuus. Vuosien varrella olen oppinut 
oluista sen verran, että osaan antaa 
ohjeen niille, jotka sanovat, että kaik-
ki oluet ovat samanlaisia. Ja se vinkki 
on, että ”pistäydy hyllyillä. Sieltä löytyy 
kaikenlaista”.

”Peli oli huono,
mutta olut oli hyvä”
seppo karjalainen ja Markku kum-
punen seuraavat ktp-Basketin pe-
lejä hyviltä paikoilta; a-katsomos-

ta riviltä 4. pelien kulkuun he eivät 
pysty sen penkkirivin päästä vai-
kuttamaan, mutta oman mielipi-
teensä – joskus kriittisenkin – joka 
kotimatsista miehet tallentavat päi-
väkirjaansa.
 – Takaiskut ovat tietystikin harmil-
lisia, mutta jonkunkin kerran olemme 
joutuneet toteamaan, että ”peli oli 
huono, mutta onneksi olut oli hyvä”, 
karjalainen kiteyttää.

Yksi erikoisimmista testioluista – ai-
nakin nimensä puolesta – on ollut 
jyväskyläläisen panimoyhtiö Hiisin 
”Mitä humalan jälkeen?” Markku 
Kumpunen maisteli sen 10.2.2020, 
kun KTP-Basket kukisti Joensuun 
Katajan 84–80. Arvio pelistä on luet-
tavissa pian ilmestyvästä olut- ja ot-
telupäiväkirjasta numero 9. Oluesta 
Kumpunen toteaa kriittisesti mm. 

seuraavaa: ”Onpa hapanta! Vä-
risyttää pohkeita myöten. Täs-

sä ei ole yhtään oluen makua, 
kuin jotain puolukkamehua 

joisi. Annan sille yhden ”tuo-
pin” mahtavasta etiketistä”.

Tässä aukeaman oikea sivu kauden 2014/15 olut- ja ottelupäiväkirjas-
ta. Tämän jutun tekstiosuuden alussa viitataan juuri kyseiseen KTP–
Kouvot-otteluun ja belgialaiseen Mongozo-olueeseen.
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pallo 
TEKSTI: Matti järvinen KUVAT: Mikko Mäkelä ja Matti järvinen 

pallo 

ktp-Basket on kotkaBowlingil-
le luonteva yhteistyökumppani 
– ja päinvastoin. koripallossa ja 
keilailussa on molemmissa pyö-
reä peliväline, ja lajit tukevat toi-
siaan. – Yhteistyössä pallot pyöri-
vät samaan suuntaan, kerrotaan.

reilun vuoden kotkan aittakorves-
sa toiminut kotkaBowling lukeutui 
päättyneellä kaudella ktp-Basketil-

le tuikitärkeiden yhteistyökumppanei-
den joukkoon. keilahalliyrittäjälle ensi-
kosketus oli mieleinen ja aivan ilmeistä 
on, että yhteiselo saa jatkoa.
 – Me ainakin olemme tyytyväisiä. 
Saimme urheiluseuran kautta vastineeksi 

KotkaBowlingin Marko Makkosen mielestä KTP-Basket on keilahalliyrittäjälle hyvä yhteiskumppani. – Pyöritämme palloa samaan suuntaan, 
sanoo Makkonen vertauskuvallisesti.

kuin 

Frisbee-kiekon tarkkuusheittokilpailu tau-
koviihteenä on KotkaBowlingin mukanaan 
tuoma ohjelmanumero KTP-Basketin ottelu-
tapahtumissa. Kauden aikana onneaan pää-
si koittamaan muun muassa Milja Saarinen.
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sitä, mitä halusimme. Näkyvyyttä, positii-
visuutta ja toivon mukaan uusia asiakkai-
takin, toteaa puolisonsa Mervi Klemet-
tilän kanssa kotkaBowlingia pyörittävä 
Marko Makkonen.
 ktp-Basketin puheenjohtajalla Jyrki 
Lindströmillä ei hänelläkään ole va-
littamista.
 – Keilahalliyritys on meille luonteva 
yhteistyötaho. Molemmissa lajeissa on 
kysymys liikunnasta ja urheilusta, ja niin 
koriksessa kuin keilailussakin pallo on pe-
livälineenä. Saimme ne molemmat pyö-
rimään samaan suuntaan, avaa lind-
ström puhetta jatkosta.

Makkonen aktiivinen
paitahuutokaupoissa
kotkaBowlingin sponsorointi näkyi 
muun muassa perinteisellä tavalla kent-
tämainonnassa. siihen liitettynä uutuu-
tena nähtiin korisliigan otteluissa tauko-
viihteenä frisbee-kiekon heittokisa, jossa 
palkintoina oli keilailuvuoroja.
 saamapuolella ktp on ollut myös 
kauden aikana järjestetyissä paitahuu-
tokaupoissa. Marko Makkonen on ollut 
netissä aktiivinen, ja nyt kotkaBowlingin 
toimitilan seinää komistaa useampiakin 
ktp:n pelaajien kantamia pelipaitoja.
Vastavuoroisesti ktp-Basket käytti kei-
lailuyrittäjän palveluja järjestämällä 
vuotuisen ja suureen susosioon nous-
seen yrittäjäkeilakilpailunsa aittakor-
ven hallissa.

”Toivottavasti pöly
pian laskeutuu”
Marko Makkonen on lähtöisin jyväsky-
lästä ja Mervi klemettilä anjalasta. en-
nen kotkaa yrittäjäpariskunta pyöritti 
keilailubisnestä kuusankoskella. Ranni-
kolla tulee tunnetusti navakammin kuin 
sisämaassa, ja yritystoiminnan alku uu-
dessa ympäristössä on ollut joskus jopa 
myrskyisää.
 – Meillä on ollut entisten toimijoiden 
kanssa joitakin näkemyseroja, mutta us-
kon ja toivon, että pöly pian jo lasketutuu, 
toteaa Marko Makkonen.
 Makkosen mielestä keilailu harrastuk-
sena kaipaisi kotkassa uusia tuulia – ei 

kuitenkaan myrskyksi asti.
 – Täällä toimi kymmenkunta aktiivi-
sempaa seuraa ja monta pienempää po-
rukkaa. Harrastajista 80 prosenttia on yli 
60-vuotiaita. Laji on vaarassa ukkoutua, 
jos emme avaa kunnolla hallin ovia, sa-
noo Makkonen.

Keilailua kaikille
– vauvasta vaariin
– Me haluamme tänne sisään kaikenlai-
sia ihmisiä; nuoria ja vanhoja vauvasta 
vaariin. Nuorimmat asiakkaamme ovat 
olleet 3–4-vuotiaita lapsia ja iäkkäimmät 
yli yhdeksänkymppisiä. Olemme tarjon-
neet puitteet myös mm. liikuntaesteisil-
le testata keilailua, Makkonen selvittää.
 – Meille kaikki ovat tervetulleita tutustu-
maan ja haluamme luoda sellaisen ilma-
piirin, että tänne on helppo tulla uudes-
taan. Keilailu on siitä mielenkiintoinen laji, 
ettei siinä koskaan tulee valmiiksi. Jos joku 
on lopettanut lajin sen takia, että oppi sen 
jo, niin sellainen ”taituri” puhuu kyllä pup-
pua, naurahtaa Makkonen.
 aittakorven keilahallin ovet ovat taas 
apposenauki, kun ne seuraavan kerran 
aukeavat. nyt toimitila aittapolku 1:ssä 
on suljettu koronaviirusrajoitusten takia.
 – Kyllähän tämä syö yrittäjää, mutta 

tilanteeseen on vain sopeuduttava, har-
mittelee Marko Makkonen.

Mervi Klemettilällä
keilailun sM-kultaa
Marko Makkosen puolisolla ja yhtiö-
kumppanilla Mervi klemettilällä on ihan 
omakohtaistakin tuntumaa keilailun 
viehättävyydestä mutta myös lajin vaa-
tivuudesta. Hän on aktiivikeilaaja, edus-
taa kuusankoskelaista koskiBowlingia  ja 
voitti B-tason henkilökohtaisen suomen 
mestaruuden joitakin aikoja sitten.
 Makkonen harrasti nuorukaisena 
jalkapalloa palokan Riennossa ja yleis-
urheili. koripalloon hänellä on kon-
taktipintaa jo ennen kotkaan tuloa. 
jyväskylän miehenä Makkonen seura-
si aikanaan Hongikon nuorisoseuran 
urheilijoiden edesottamuksia. ktp ja 
Honsu olivat vastakkain muun muas-
sa sM-finaaleissa 1991, jolloin kotkalai-
set veivät sM-kultaa otteluvoitoin 3–2.
 Yrittäjinä klemettilä ja Makkonen ovat 
tutustuneet myös pesäpalloon.
 – Olemme tukeneet aiemmin Kouvo-
lan Pallonlyöjiä ja nyt olemme luomassa 
suhteita Haminan Palloilijoihin, kertoo 
Marko Makkonen.

KTP-Basketissa kuluneella kaudella pelanneen 
JayVaughn Pinkstonin pelipaita on sekin nyt-
temmin KotkaBowlingin hallussa. Marko Mak-
konen ja Minni Klemettilä kävivät lunasta-
massa paidan ottelutapahtuman yhteydessä 
seuran edustajalta Harri Korpelalta (oikealla).
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ktp-Basketin keilailumestaruus-
kilpailulla on vankka suosio. idea 
tukijoiden kohtaamisesta on ex-
päävalmentaja eero saarisen. ki-
sassa voi leikin varjolla ylläpitää 
hyviä suhteita.

Juhani Haavisto Oy sai taas tauon 
jälkeen nimensä ktp-Basketin keilailu-
mestaruuskilpailujen voittajapokaalin 
kylkeen. Ykköstila kevättalven 2020 ki-
sassa oli yritykselle jo neljäs.
 ktp:n leikkimieliseksi luonnehdittu 
keilakilpailu käydään nelihenkisjouk-
kuein. kvartetin muodostavat koripal-
loseuran yhteistyökumppanit kuitenkin 
niin, että nelikossa on aina yksi ktp:n 
pelaaja tai henkilö koripallon tausta-
yhteisöstä.
 ktp:n kisailulla on pitkät perinteet. 
ensimmäinen ”mestaruus” oli tarjolla jo 
joskus 2000-luvun alussa.

Juhani Haavisto oy 
otti taas 
omansa

 – Tuossa tapahtumassa on vahvasti 
Eero Saarisen vaikutus mukana. Hä-
nen päävalmentajakaudellaan meillä 
oli tiukkaa talouden kanssa, ja Eerolla 
riitti ideoita varainhankintaankin. Lan-
gin Saulin kanssa valmentajakaksikko 
polkaisi pystyyn lähinnä tukijoille suun-
natun liikunnallisen illanvieton, ja kisan 
suosio on säilynyt vakaana kaikki nämä 
vuodet, kertoo ktp-Basketin puheen-
johtaja Jyrki Lindström.
 porissa syntynyt mutta pääasias-
sa pääkaupunkiseudulla vaikuttanut 
eero saarinen (72) valmensi kotkalai-
sia korisliigassa viisi kautta (2000–05). 
Miehen muita pääsarjaseuroja olivat 
Helsingin nMkY, torpan pojat, pant-
terit ja karhun pojat (naiset) sekä tu-
russa nMkY ja piiloset. suomen mies-
ten ja naisten maajoukkueita saarinen 
koutsasi yhteensä yli 10 vuoden ajan.

”Keilakisa on
tärkeä tapahtuma”
tämänvuotiseen keilakisaan otti osaa 
20 joukkuetta. Yleensä tapahtumaan 
on ollut halukkuutta enemmän kuin 
radat ovat antaneet myöten. nytkin 
maksimimäärä (24 joukkuetta) ilmoit-
tautui ajoissa, mutta viime hetkillä nel-
jä ryhmää joutui vetäytymään.
 juhani Haavisto oy:lle ktp:n keila-
kisa on tärkeä tapahtuma, ja urheilu-
seuralle mainio tilaisuus pitää yllä hy-

TEKSTI: Matti järvinen 
KUVA:  Matti järvinen 

viä suhteita.
 – Olemme olleet mukana alusta asti. 
”Löde” Lanki on vahvistanut meitä vii-
me vuosina, mutta äkkiseltään muistellen 
seuran edustajia meidän tiimissämme ovat 
olleet ainakin Pertti Marttila, Jari Vek-
kilä ja Sami Toiviainen, kertoo Juhani 
Haavisto.
 tällä kertaa evp. toimitusjohtajan 
kanssa Haaviston joukkueen muodos-
tivat Esa Leinonen, Jaakko Paavola ja 
Sauli Lanki.

tulokset:
1) juhani Haavisto oy 389, 2) lämpösul-
ku oy ii 363, 3) lukitustekniikka-stY oy 
359, 4) Ränni & paikko 358, 5) kotkan pal-
veluauto ky 345, ilp Group 345, 7) läm-
pösulku oy i 342, 8) jyrkilä oy 332, 9) Mi-
neWear oy 323, 10) starkki 322, proteam 
antikainen i 322, 12) steveco oy Mussalo 
315, palveluskunta oy 315, 14) steveco 
oy 294, 15) autokoulu R. snellman 291, 
16) proteam antikainen ii 289, 17) suomn 
transval oy 270, 18) Ylärakkola logistics 
oy 255, 19) tuholaistorjunta täystuho oy 
224, 20) pub albert & eduard 208.

Juhani Haavisto Oy:n nykyinen toimitusjohtaja 
Jarkko Haavisto (taustalla) toi keilakisan voitto-
pokaalin ulos tuuleentumaan firman toimiti-
loista Mussalossa. Itse ansaittua pyttyä ihailivat 
”koronavälein” Jaakko Paavola (vasemmalta), 
Juhani Haavisto, Esa Leinonen ja Sauli Lanki.
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myä yHes
ktp-Basketin viime syksynä lansee-
raama MYä YHes-slogan on saanut 
viime aikoina isomman sisällön, kuin 
mitä sille alun perin ajattelimme. ktp 
ja koripallo, kaksi meille monelle ra-
kasta ja tärkeää sydämen asiaa ovat 
saaneeet siirtyä hetkeksi hieman 
syrjemmälle, kun Covid-19 on py-
säyttänyt elämämme ja muuttanut 
rutiinejamme. Mutta tämänkin mat-
sin voitamme – MYä YHes!

t
eemme kaikkemme paikatak-
semme kesken päättyneen 
koriskauden taloudellisia vai-
kutuksia, jotta pääsarjakori-

palloilun jatkuminen kotkassa olisi 
mahdollista niin ensi kaudella kuin 
tulevinakin vuosina. tähänkin moni 
on jo osallistunut markkinoimamme 
iskulauseen hengessä, ja mukaan 
ehtii vielä!
 kaudella 2019/20 saimme nauttia 
monia mieliinpainuneita hetkiä ste-
veco areenalla karhuvuoressa sekä 
vieraspeleissä eri puolella suomea 
– joko paikan päällä tai kotisohvalla 
tV:n ääressä.
 iso kiitos kaikesta koko joukkueel-
le taustajoukkoineen sekä erityisesti 
kaikille oheistoiminnoissa mukana 
olleille: toimitsijat, järjestysmiehet, 
puuma-basket, lediryhmä, proClub-
emännät, kahviotiimi, Catering pub 
albert & eduard, ekami, dj:t, kuljetta-
jat, mediatiimi, selostajat, kommen-
taattorit ja tietysti fanit, katsojat ja 
yhteistyökumppanit!

KIITOS! Syksyllä jatketaan 
– MYÄ YHES!

JANNE PERHEENMIES
ktp-Basketin hallitus

– tästäKin 
eteenpäin!
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#MYÄYHES 
HeiDätKin näHtiin steveco areenalla KauDella 2019/20.
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PALVELEMME
MA-PE 8.30 - 19
      LA 8.30 - 15

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

Stemma Strömberg
Mannerheimintie 9 HAMINA
05 2303 888   www.stemma.fi

P. 0500-752 197
Lekatie 3 Kotka

ASENNUS • HUOLTO

ILMANVAIHTOKANAVIEN 
PUHDISTUS



KU
VAT: M

ikko M
äkelä ja ktp:n kerho-ohjaajat

KTP u17

KTP u14 2006 ja u15

KTP u14 2007



KTP u16

KTP u14 2006

KTP miniT 2008
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Merituulentie 424, Mussalo
Avoinna ma-pe 6.30-16.00

Lounas tarjolla klo 9.30-15.00
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Tuulilasit - Asennukset

UUSI Osoite Mutterikatu 10 B
0440 790 129

 

 

 

 

Offsetpaino             Digipaino             Tulosteet         Suurkuvat

 

 

 

 

Offsetpaino             Digipaino             Tulosteet         Suurkuvat

KOTKA puh. 010 237 7041
KARHULA puh. 010 237 7042

TERVETULOA!

KOTKA, Puutarhakatu 15
p. 010 237 7041

Estääkö kivut liikkumasta?
Tule fysioterapiaan, me autamme.

VELJEKSET

Poikkikatu 5, 49400 Hamin   Jussi Erkinheimo p. 0400 276 929
jussi.erkinheimo@rakennuspousi.fi  

 UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN   VAHINKOSANEERAUS 
JA JVT-TYÖT  KUIVAUS- JA KARTOITUSPALVELUT   PINNOITE- 

JA TASOITETYÖT   RAKENNUSKONEVUOKRAUS

wwww.rakennuspousi.fi

”Kausari jaossa myös meillä (niin kauan kun lehtiä riittää)”



KTP miniT 2009

KTP naiSET ja TYTÖT

KTP uniFiED



KTP miKROT

KTP KORiPallOKERhO

KTP PERhEliiKunTa

KTP PallOKERhO



myä yHes elämme vaiKeita aiKoja, 
KorisKausi päättyi KesKen ja 

seuramme taloustilanne on vaiKea.
Sinulla on mahdollisuus ostaa

 myä yHes-lippuja 30€ Kpl, 
jolla tuet seuraa yli vaikeimman ja mahdollistat 

korisliigan Kotkassa myös ensi kaudesta eteenpäin.

Maksa tilille valitsemasi lippumäärä ja
 nouda lippusi kauden ensimmäisestä kotipelistä.

Lippuja voit käyttää koko ensi kauden ajan (2020-2021).

Maksutiedot: Tilinro.: FI1310693000216663
Saaja: KTP-Basket Ry

Viesti: Nimi ja lippujen määrä

MYÄ YHES -lippuja saatavilla 31.5.2020 asti.

Kiitos tuestasi!


