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Puheenjohtajan tervehdys
On aika juhlistaa seuramme 60. juhlavuotta. Seura
perustettiin virallisesti kyläläisten toimesta v. 1958.
Kenttä tehtiin talkoilla jo 50-luvun puolessa välissä
mm. hevosten avulla nykyiselle paikalleen. Seuran
ensimmäinen puheenjohtaja oli allekirjoittaneen
pappa edesmennyt Eero Lepistö. Voidaan sanoa,
että seura on antanut harrastusmahdollisuuden jo
useammassa sukupolvessa. Pelitoiminta oli vilkasta
80-luvulla ja 90-luvun taitteessa jolloin edustusjoukkue pelasi jopa silloista nelosdivisoonaa pudoten kuitenkin melko pian takaisin viitoseen.
90-luvulla vietettiin useamman vuoden hiljaiseloa kunnes seuraan puhallettiin uutta henkeä v.
2002. Edustusjoukkue nousikin hyvin pian v. 2004
neloseen, mikä on vakiintunut seuran tasoksi jo
pitemmän aikaa. Seurahistorian merkittävin vuosi
kilpailullisesti oli v. 2015 jolloin edustusjoukkue
pelasi kahdella joukkueella Kaakkois-Suomen piirin
kolmosta sekä viitosta. Kotikentälle saatiin maukas
paikalliskamppailu kolmosessa naapuriseuraa Savonlinnan Työväen Palloseuraa vastaan. Katsojia oli

tuolloin kentällä reilusti yli 200 silmäparia. Visiitti
kolmoseen jäi kuitenkin yhden kauden mittaiseksi.
Seuran elinehto on nykypäivänä juniorityö, aktiiviset seuratoimijat ja yhteistyökumppanit. Ilman
junioreita ei ole jatkuvuutta. Seuran edustusjoukkue
antaakin junioreille mahdollisuuden siirtyä aikuisten maailmaan pelaamaan ja sitä kautta tulevaisuudessa kovempiin ympyröihin jalkapallossa. Aktiivisilla seuratoimijoilla varmistetaan hallinto, joukkueiden toiminta ja varainkeruu. Yhteistyökumppanit
mahdollistavat seuran toiminnan kilpatasolla.
Kilpailutoiminnasta syntyy kustannuksia, jotka
on rahoitettava muutoinkin, kun siihen osallistuvien henkilöiden pussista. Siitä täytyykin antaa iso
kiitos alueemme yrityksille, jotka ovat jo vuosikausia jaksaneet tukea toimintaamme!
Talkootoiminta on juniorijoukkueiden varainkeruussa merkittävässä osassa. Kentän kioskin pyörittäminen ottelutapahtumissa on tärkeässä osassa tätä
talkoilla tapahtuvaa varainhankintaa. Puruvesi Popin päälavan pystytyksestä ja purkamisesta olemme

Valmentajan mietteitä
Edustusjoukkueen valmentautuminen
seuran 60-vuotisjuhlakauteen aloitettiin virallisesti tammikuussa. Olemme
harjoitelleet koko talvikauden Kerimäen liikuntahallissa ja vasta huhtikuun alussa pääsimme Kesämaaareenalle.
Harjoituskaudella emme päässeet
pelaamaan harjoitusotteluita niin paljon kuin olisimme halunneet, johtuen
talven olosuhteista ja meistä riippumattomista syistä.
Harjoitusinto on ollut
hyvä. Muutama kokenut

pelaaja on lopettanut, mutta onneksi
pari uutta pelaajaa muualta tulleena ja
5-6 B-juniori-ikäistä poikaa on liittynyt harjoitusvahvuuteemme. B-junioreista Ruskon Juho ja Kekäläisen Eero
ovat jo pelanneet edustusjoukkueen
riveissä.
Haluan toivottaa yleisön tervetulleeksi katsomaan joukkueemme edesottamuksia kesän peleihin – kentällä
tavataan!
Tuomas ’’Ippu’’ Loikkanen
Valmentaja

myös seurana talkoilla
vastanneet jo kahtena
vuotena peräkkäin.
Myös erilaiset siivoustalkoot eri muodoissaan
ovat arkipäivää seuratoiminnassa. Näihin talkoisiin osallistumisesta iso
kiitos juniorijoukkueiden vanhemmille! Tämä on
myös seuran yhteishengen kannalta tärkeää toimintaa, kun puhalletaan konkreettisesti yhteen hiileen!
Varmistakaamme siis kaikki yhdessä seuran
jatkuvuus, jotta junioreilla ja aikuisilla on mahdollisuus harrastaa tätä hienoa lajia jatkossakin Kulennoisten kentällä.

30.6.

On juhlan aika!
Arto Kekäläinen pj.
Kulennoisten Pallo ry

60-VUOTISJUHLAT
LAUANTAINA 30.6.2018
Juhlaottelu KuP vs. Siu klo 16.00.
Kulennoisten kentällä.
Vapaaehtoinen pääsymaksu.

Illanvietto Harjun Portilla.
Musiikista vastaa CC-Rock,
Showtime klo 22 alk. Vapaa pääsy.

Kaikki
joukolla
!
mukaan

Kotipelit Kulennoisten kentällä:
Kulennoisten Pallo kiittää kaikkia
tukijoitaan, seura-aktiiveja
sekä eritoten pelaajia
taustajoukkoineen yhteisestä
taipaleesta!

30.6.

30.6.
29.7.
26.8.
1.9.
15.9.

KuP vs. Siu
KuP vs. Purha
KuP vs. PeKa/KyPa
KuP vs. KoPa
KuP vs. Kponsi
Kulennoisten Pallo

klo 16.00
klo 15.00
klo 14.00
klo 15.00
klo 13.00

a
Tervetuloaan
am
kannust kue
kotijouk !
voittoon
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B-JUNIORIT

P13-JOUKKUE

Pelaajat vasemmalta: Arttu Turtiainen, Eero Kekäläinen,
Kasperi Pennanen, mv Vili Honka, Paavo Kurttila,
Niklas Makkonen, Mirko Mannelin ja Tatu Suomalainen.
Kuvasta puuttuvat Joona Niiranen, Juho Rusko ja
valmentaja Arto Kekäläinen.

Kuvassa vasemmalta: Sini Heiskanen, Joel Heiskanen, Olga
Laamanen, Matias Roisko, Vili Raivikko, Aaro Kekäläinen,
valmentaja Jari Heiskanen, apuvalmentaja Seppo Laamanen,
huoltaja Jari Halonen, Jere Laamanen, Saku Halonen,
Riku Hirvonen ja Veeti Turtiainen. Kuvasta puuttuvat
piirisarjassa pelaava Onni Sarjanen sekä nappulaliigassa
pelaavat Juho Honka ja Kaspar Hoyer sekä
huoltajat Aku Sarjanen ja Jouni Roisko.

Tällä kaudella pelataan KuP/STPS yhteisjoukkueessa Kaakkois-Suomen piirin B-junioreiden kolmosta. Osa pojista on
myös käynyt talven ja alkukesän mittaan edustuksen harkoissa. Tarkoituksena on kehittymisen myötä päästä pelaamaan omien pelien ohella edustuksen mukana nelosta.
Arto Kekäläinen, valmentaja

Huoltajan tehtävät
Huoltajan tehtävät vaihtelevat
eri ikäluokasta riippuen todella
paljon. Välillä tarvitaan nauhojen
sitomista, laastaria, kylmäpussia ja
välillä taasen vankkaa ammattitaitoa. Tsemppaaminen ja kannustaminen ovat isossa roolissa.
Huoltaja vastaa, että joukkueen huoltolaukussa on tarvittavat
välineet ensiavun antamiseen.
Harjoituksissa huoltaja avustaa
kentän pelikuntoon saattamisessa
ja hoitaa harjoitusten aikana mahdolliset loukkaantuneet.

Otteluissa huoltaja huolehtii
juomapulloista, ensiavusta, pelaajien pukeutumisesta ja lämmittelystä, vilustumisen estämisestä ja
monesti tekee viimeisen katsauksen pukuhuoneeseen tai kentän
reunalle. Harvassa on ne ottelukerrat, jolloin ei tarvitsisi unohtuneiden tavaroiden perään kysellä
ja etsiä oikeita omistajia.
Turnauksissa huoltajan tehtäviin kuuluu muun toimintansa
ohessa ohjata pelaajia syömään ja
juomaan oikein pelien sekä tur-

nauspäivien välillä.
Isompien junioreiden pelimatkoille huoltajat järjestävät
kuljetukset, kyydeistä sopimiset ja
pelimatkoilla ruokailut.
Joukkueen huoltajaa voidaan
pitää joukkueen pelaajien ”äitinä”
tai ”isänä”, opettaen junioreita
hoitamaan itseään ja varusteitaan.
Kaikessa toiminnassa huoltaja on
valmentajien apuna.
Jari Halonen,
huoltaja, P13-juniorit

Joukkueessa pelaa -06, -05 ja -04 syntyneitä poikia sekä
kaksi -03 tyttöä. Neljäs vuosi on meneillään, kun pelataan
STPS 05 poikien kanssa yhteisjoukkueella (KuP/STPS/YJ P
13). Joukkue pelaa 8 vastaan 8 pelityylillä kaakkoissuomen
piirissä kahdella joukkueella, ykkös- ja kakkostasolla. Yhdistelmäjoukkue mahdollistaa, että pystytään pelaamaan
kahdella eri tasolla.
Lisäksi KuP:n pelaajista kootaan oma joukkue nappulaliigaan, joka on Savonlinnan seudun ”kortteliliiga” –tason
sarja. Erillistä sarjataulukkoa ei tällä tasolla pidetä.
Joukkueen valmentajina toimii Jari Heiskanen ja Seppo
Laamanen, pelitapahtumissa lisäksi Saija Lehtimäki. Huoltajina pelitapahtumissa on mukana Jouni Roisko, Aku Sarjanen ja/tai Jari Halonen.
Taustajoukkoa on aktiivisesti mukana toiminnassa, talkoissa ja varainhankinnassa.
Jari Heiskanen, valmentaja

HARJUMAJA
Kulennoisten Pallolla ja Kulennoisten Erähaukoilla on yhteinen kiinteistö Kulennoisissa,
Kulennoisjärven rannalla lähellä Holiday Club Hiekkalahden
lomaosakekylää.
Majaa voi vuokrata kesäaikaan
edulliseen jäsenhintaan.
Vuokrataan myös ei-jäsenille.
Varaukset
tapahtuu
nettivuokrauskalenterin
kautta.

kulennoistenpallo.fi/harjumaja

TERVETULOA HARJUN PORTILLE
RAVINTOLAAN
* Omia leivonnaisia kahvilassa
* Kotiruokalounas joka päivä klo 11-15,
maukkaita burgereita ja á la cartea!
* Kesäkuussa auki su-to 20 saakka, pe-la 21
* Heinäkuussa auki su-to 22 saakka, pe-la 23

_________________________________

Tervetuloa paikalliseen!
Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin.
Olemme valmiit palvelemaan sinua tulevaisuuden muuttuvissa tilanteissa.
Toimimme osana kotimaista OP Ryhmää,
joka on tunnustettu Euroopan vahvimmaksi pankiksi.
Voit varata ajan osoitteessa www.op.fi tai soittamalla 0100 0500.
Lämpimästi tervetuloa!
Uutistoimisto Bloomberg vertaili maailmanlaajuisesti pankkeja
vuonna 2015 ja totesi OPn Euroopan vahvimmaksi sekä
maailman kahdeksanneksi vahvimmaksi pankiksi.

KESÄN TAPAHTUMIIN
La 16.6. Käkipäivät: Retkisoutu ja
katusählyturnaus, konsertit luolassa
Pe 22.6. Juhannuskokko ja Dynamo
La 23.6. Hannelen Karaoke

PUNKAHARJUN LUOLASTO
HERÄÄ ELOON LA 16.6.
EGOTRIPPI & TREES
LIPUT 22 € / 25 € | K-18
OVET KLO 20.30, AUKI 02 ASTI
WWW.LUOLAEVENTS.FI

La 30.6. CC-Rock, KUP 60v-juhlat
www.harjunportti.fi
Puh. 044 755 0382
sales@harjunportti.fi
Tuunaansaarentie 2,
58450 Punkaharju
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Jalkapallon nappulaliigatoiminta on matalan kynnyksen turnaustoimintaa
parhaimmillaan. Osallistua voi kuka tahansa lapsi,
joka on kiinnostunut jalkapallosta. Nappulaturnauksissa ei pelata sijoituksista, vaan tavoite on
tarjota lapsille jännittäviä
pelejä Fair Play –periaatteella. Savonlinnan

seudun nappulaliigatoiminnan pyörittäminen on
mukana olevien seurojen
yhteinen ponnistus. Lapsia on mukana seuraavista
seuroista: STPS, KuP,
KarKi, FC Anttola, FC
Kerimäki, SapKo, RU ja
HeiPa.

KAIKKI HYVÄ ON LÄHELLÄ
Tervetuloa
kesäisille ruokaostoksille
Punkaharjulle.
Kesälauantaisin viikoilla 23-34
palvelemme klo 20 saakka.

Tule mukaan
toimintaan!

kulennoistenpallo.fi/nappulaliiga

Jalkapalloilijoiden alaraajavammat ja niiden ennaltaehkäisy

meidät löydät myös

facebookista

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji, jonka
varjopuoli on korkea loukkaantumisriski. Suurin
syy tähän on lajin pelillinen luonne, joka sisältää
paljon kontakteja, hyppyjä ja nopeita suunnanmuutoksia.
Jalkapalloilijoille sattuvista loukkaantumisista
suurin osa kohdistuu alaraajoihin, joiden vammaalueista erityisesti neljä suurinta lihasryhmää sekä
polvi- ja nilkkanivel kattavat suurimman osan kaikista alaraajoihin kohdistuvista loukkaantumisista.
Nino Muhonen ja Jukka Kolehmainen tekivät opinnäytetyönään KuP:ille oppaan, jota voi käyttää kotiharjoitteluohjelmana tai treenien
yhteydessä tyypillisimpien
vammojen ehkäisyyn.

am-asennus.fi

www.facebook.com

kulennoistenpallo.fi
/linkit

Puh. 020 743 4840
Palomäentie 41, Punkaharju

K-MARKET KRUUNU
Kuusitie 2, Punkaharju
Puh. 015-441 023
marko.humia@k-market.com

MONIPUOLINEN
HUOLTO- JA TARVIKELIIKE
●

●

●

Ponsse, John Deere, Case IH, New Holland työkoneiden ja traktorien valtuutettu huoltoliike.
Huollamme ja korjaamme myös muut maa- ja
metsätalouden sekä raskaan kaluston koneet
ja laitteet.
NOSTURIEN tarkastukset, myös perusteelliset
määräaikaistarkastukset

PIENKONEHUOLTO moottorisahat, raivurit,
venehuolto ym.
● VARAOSAT JA TARVIKKEET
●

Onnea Kulennoisten Pallolle
60 v-taipaleesta
Yhteistyöterveisin

Savonlinna

Possentornit, Olavinkatu 44 Puh. 029 001 4900
Avoinna: ma-to 9-22, pe 9-4.30 la 10-4.30, su 11-22

TOIMINTAVARMAT JA EDULLISET
IISI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT
KOTIIN JA MÖKILLE
DÄ
PYY US!
JO
TA R

www.sln-lvipalvelu..

Mikkeli

Kauppakeskus Akseli
Maaherrankatu 18, puh. 015 357 0101
Avoinna: ma-pe 9-20, la 9-18, su 12-16

Vaihtoehto
Vaihtoehto
Vaihtoehto
aakkosille
aakkosille
aakkosille

UUSIIN JA SANEERATTAVIIN KOHTEISIIN
Savonlinnan LVI-Palvelu Oy
Meiltä:
Satelliittikatu 18
• TARVIKKEET
57210 SAVONLINNA
• TUOTTEET
Puh. 040 020 7208
• ASENNUS
Lue lisää: www.iisi..
• HUOLTO

Simpele 24h

SimpeleSimpele
24h
24h

KULENNOISTEN PALLO RY 60-VUOTTA

ILMOITUSLIITE

08-JOUKKUE

09/10-JOUKKUE

Kuvassa vasemmalta: Jesse Singlund, Eetu Rouvinen,
Eemeli Malinen, Eemi Rissanen, Aatu Hintikka,
Unni Laine, Waldo Asikainen

KuP 08-joukkue on sisukas joukkue,
jossa laatu korvaa määrän. Kesäisin
on osallistuttu erilaisin kokoonpanoin nappulaliigaan. Talvella KuP
08-joukkue osallistui Savonlinnassa
Subway-futsalturnaukseen. Mukana

Ylh. Vas: Eemeli Hintikka, Eino Koikkalainen, Unni Laine,
Arttu Kokkonen. Alarivi: Linus Silvennoinen, Aatu Hintikka,
Onni Kosonen, Eirik Kosonen.
Kuvasta puuttuvat: Perttu Huttunen, Touko Laamanen, Lenni
Lepistö, Kasper Lepistö, Kaapo Pesonen, Samu Rouvinen

oli 11 joukkuetta Savonlinnan seudulta. Joukkueemme huikea taistelutahto kantoi hopealle!

09/10-joukkueessa on oman Kulennoisten kylän lasten lisäksi pelaajia aina Punkaharjulta ja Parikkalan Saarelta asti.
Tekemisen meininkiä ja kehittymishalua riittää ja jalkapallotaitoja opetellaan leikkien ja pelailun kautta.
Viime talvikaudella on harjoiteltu kerran viikossa koulun
salissa. Lisäksi on pelattu harjoituspelejä ja turnaus futsalissa sekä osallistuttu halliturnaukseen Imatralla.
Tänä juhlakesänä harjoitellaan kerran viikossa Kulennoisten loistavalla nurmikentällä sekä pelataan Subwaynappulaliigaa. Lisäksi järjestetään harjoituspelejä ja osallistutaan johonkin turnaukseen myöhemmin syksyllä.

Arja Laine,
valmentajana

11/12-JOUKKUE
KuP junnut ikäluokassa 11-12 aloittivat
harjoitustoiminnan noin puoli vuotta
sitten. Mukana on myös vuonna 2013
syntyneitä tulevia jalkapallolupauksia.
Harjoituksissa meillä on ollut mukana
5-10 pelaajaa. Harjoitukset ovat olleet
kerran viikossa. Tämä kesä keskitytään
harjoittelemaan, mutta mahdollisesti
yksittäisiin turnauksiin osallistutaan.
Kehityksen määrä näissä junioreissa
puolen vuoden aikana on valtava. Hienointa on tietenkin näin valmentaja /
ohjaaja perspektiivistä nähdä valtava
pelaamisen ja yhdessä olon riemu. Täs-

tähän jalkapallossa monesti onkin
kyse, lajiin kasvetaan ja se kasvattaa.
Kaikki innokkaat ikäluokan juniorit,
tervetuloa mukaan ja oikein hyvää kesää!

Tervetuloa mukaan myös uudet pelaajat,
ota rohkeasti yhteyttä!
KULENNOISTEN

Ohjaajat: Ilkka Turtiainen, Sami Kosonen, Janne Saksa ja Janne Naukkarinen

Annika Laamanen,
ohjaaja

Ilkka Turtiainen, ohjaaja

KAHVILA
Tule meille
herkuttelemaan!

RAKENNUSSUUNNITTELUA
JA -VALVONTAA
i----

���-

i----

���-

Ari Vatanen 050 583 3583
Tom Silvast 050 567 9619
etunimi.sukunimi
@ariva.fi

Kauppatie 20
PUNKAHARJU
ma-pe klo 8.30–15.30
www.pullaposki.fi

www.ariva.fi

PALLON JUNIORIT

Parturi Auli Halko
Kauppatori 2, 57130 Savonlinna

015 534 723
Avoinna:
MA-PE klo 9-17

Ilta- ja viikonloppuaikoja.

Kuusitie 1,
Punkaharju
Koulutettu
hieroja

050 494 5659

Kauppatie 18, 58500 PUNKAHARJU

Hieroja
Pekka Kosonen

Puh. 040

710 6626

Avoinna ma-pe 8.30–17.00, la 8.30–13.00
www.punkaharjunapteekki.fi

SAIRANEN

Värisilmä

Savonlinna

Värilinja Oy
Linja-autoasema,
Savonlinna

Savonlinnan
Saneerauspalvelu Oy

GUNNARIN
KUKKA- ja HAUTAUS
Kauppatie 8, 58500 Punkaharju
Puh. 015 441 464

• Arkut • kukat • kuljetukset
• kukkalaitteet • hautakivet • kaiverrukset
• Teleflora-välitykset

KODINKONEET
kotiin toimitettuna,
KODINKONEET

asennettuna,
poisvanhat
vietyinä!
kotiin
toimitettuna, vanhat
asennettuna,
pois vietyin

Menossa
Menossa
mukana
mukana

Upo-kodinkoneissa
Upo-kodinkoneissa
2-vuoden
täystakuu
2-vuoden
täystakuu
5-vuoden
varaosatakuu
5-vuoden
varaosatakuu
ME PALVELEMME:
PUH.
015015-441
441 768 768
ME
PALVELEMME
puh.
Punkaharjun

RadioSähkö Oy

24
-vuotta
24
vuotta

Kauppatie
9, 58500 Punkaharju.
Avoinna
ma-pe 9-17
Kauppatie 9,
58500 Punkaharju.
Avoinna ma-pe
9–17.

