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Suomi on hallitseva jääkiekon maailmanmestari 2011. 
Maailmanmestaruuden voittaneen maajoukkueen ot-
teita seuratessa ei kukaan jäänyt kylmäksi. Pienen 
ja kaukana maailman keskipisteestä sijaitsevan val-
tion menestyminen mestaruuskisoissa sai aikaan me-
diamylläkän, joka kosketti läheltä kaikkia. Jääkiekkoa 
sivustakin seuraavat ihmiset halusivat osansa menes-
tyksestä. Tämä juuri on se pelaamisen suola – pelin al-
kaessa voittaja ei koskaan ole selvillä. Ja tämä on totta 
kaikilla pelaamisen tasoilla.

Paikallisesti Nokiallakin järjestetty maailmanmestarien 
Pasi Puistolan ja Anssi Salmelan palkitsemistilaisuus 
veti paikalle vielä keskellä kesää 100 ihmistä paikalle. Se 
oli hieno hetki. Nuoret tarvitsevat esikuvia, organisoitua 
toimintaa ja mahdollisuuden. 

Organisoidun ruohonjuuritason toiminnan tuloksena 
joskus seulasta läpi pääsevät huippu-urheilijat voivat 
tuottaa ikimuistoisia hetkiä. Huipulle ei ole oikotietä, 
se vaatii – lahjakkuuden lisäksi - hirvittävästi työtä, ja 
oikeanlaisen ympäristön.

HC Nokiasta on lähtenyt viimeisen 3 vuoden aikana use-
ampi pelaaja, jotka pelaavat SM-sarjatasolla säännölli- 
sesti. Joku on ehtinyt jo maajoukkueeseenkin. Näille pe-
laajille kaikki on mahdollista. Hekään eivät ole päässeet 
oikotietä onneen – vaan kovan työn kautta.

Strategia ON tärkeä OSa SeuraN ONNiStumiSta.
meille HC NOkiaSSa – tärkeiN HeNkilö ON 
pelaaja!

HC Nokian visio kuvaa seuran arvoasteikkoa, tapaa 
toimia, päätöksentekojärjestelmää eli kaikkea jääkiek- 
koseuran toimintaa. Strategiamme ydin on pe- 
laajakeskeinen, koska pelaaja on toiminnan ydin.  
 
pelaajalla:
• on oikeus turvalliseen ja koulutettuun valmentajaan
• on oikeus organisoituun ja tavoitteelliseen toimintaan
• on mahdollisuus harrastaa tutussa lähiympäristössä
• on mahdollisuus oppia voittamaan ja häviämään
• on oikeus yhteiskuntakelpoisiin, oikeudenmukaisiin      
  seuran periaatteisiin 

urHeilulliSuuS, laHjakkuuS ja pelaamiNeN 
ytimeSSä

HC Nokia ei pelaa Suomen mittakaavassa pääsarjoissa 
tai kirkkaimmilla stadioneilla. Visiomme on kasvattaa 
säännöllisesti vuosittain useampi kiekkoilija, joka pystyy 
pelaamaan Suomen mestaruussarjassa C- B- tai A-ju-
niori-ikäisenä. Siihen ei päästä toiminnalla, joka tähtää 
ainoastaan kivaan yhteisoloon – ikään kuin jääkiekon 
harrastuskerhona. Ei missään tapauksessa - vaan toimin-
nan ja organisaation on tähdättävä urheilulliseen tulok-
seen – voittoon ja yksilöiden tukemiseen huippua kohti.

Usein kuulen lausahduksen jopa pelaajien suusta, että 
menestymisellä ei olisi väliä, jos pelaa esim. paikallis-
ta AA-tason sarjaa. Sekö oikeuttaisi meidät seurana 
tekemään huonoja harjoituksia tai valitsemaan epäso-
pivia valmentajia. Täysin väärin! Kaiken toiminnan on 
urheiluseurassa tähdättävä pelaajan kehittymiseen. 
Nykyään voi aloittavakin valmentaja löytää kirjallisuu-
den, koulutuksen ja internetin välityksellä harjoitteita, 
jotka ovat aivan samoja kuin huippujoukkueilla, mikään 
ei estä niitä kopioimasta. Ei ole mitään tekosyytä tehdä 
hommia huonosti! 

ratkaisevaa pelaajan kehityksen kannalta lahjakkuu-
den lisäksi ovat:
• motivoituneet, koulutetut ja oikean tyyppiset valmen 
  tajat seurassa
• mahdollisuus pelata omaa tasoa vastaavissa haasteissa                        
  esim. vanhempien joukkueissa
• kannustavat ja rakastavat vanhemmat, jotka antavat
  tukensa myös vaikeina aikoina
• seurassa vallitseva innostava ja kannustava ilmapiiri 
  lahjakkuuden tueksi
• yhteistyö ”isojen” seurojen kanssa, kun oikea aika 
  koittaa

pienessä seurassa ei ole aina yksinkertaista hallita 
lahjakkuuksia oikealla tapaa. Lahjakkaan pelaajan siir-
täminen vanhempaan ikäluokkaan aiheuttaa lähinnä van-
hemmissa turhaa närää. Asia koetaan epäoikeudenmu-
kaisena. Useimmiten tähän närkästymiseen liittyy huoli 
oman pojan pelaamisesta ja kehittymisestä. Asiassa on 
päästy eteenpäin pienin askelin. HC Nokiassa valmen-
tajien keskuudessa vallitsee täydellinen yhteisymmärrys 
siitä, että tämä on oikea toimintalinjaus. Ja tästä aiomme 
pitää kiinni. Lahjakkaat pelaajat siirtyvät vääjäämättä, 
pelaamaan vanhempien ikäluokassa, koska se on kehi-
tyksen kannalta elinehto. 

Huipulle ei Ole OikOtietä
Tässä lahjakkuuksien hallinnassa suurin haaste on kyky 
viestittää asioita vanhemmille oikein. Tampereen huip-
puseurojen läheisyys luo pelaajalle mahdollisuuden 
siirtymiseen ”liiga” organisaatioon jo nuorena, jos van-
hempien rahapussi sen vain sallii. Näin on HC Nokias-
sakin käynyt muutamassa tapauksessa, siirtymisiä on 
tapahtunut aivan liian nuorina. Tilastolliset seikat puol- 
tavat kyllä myöhäisempää siirtymistä SM-sarjaa pe-
laamaan, mutta vapaassa maassa yksilöllä – tai siis van-
hemmalla – on oikeus tehdä valintoja.

NuOri SuOmi SiNettiSeuraN kaSvattajavaStuu

Nuori Suomen ideologian jääkiekon huipun tuhoavasta 
vaikutuksesta on paljon käsitelty julkisuudessa. Nuori 
Suomi myytiin ja markkinoitiin noin 15 vuotta sitten vain 
väärällä tapaa – asia sinällään oli huippuhieno. Kaikille 
annetaan mahdollisuus ja toiminnan täytyy täyttää 
yhteiskuntakelpoiset kriteerit.

HC Nokia on ja haluaa olla vahvasti Nuori Suomi sinet-
tiseura. Nykyään sinettiseuran ydinkriteerit liittyvät:
1. Yhteisöllisyyteen ja yksilöllisyyteen oikealla tapaa 
    kannustaen
2. Harjoittelu ja kilpaileminen monipuolisesti
3. Ohjaaminen ja valmentaminen ovat oikeissa käsissä
4. Seuran toiminta avointa ja vuorovaikutteista 

Sinettiseuran periaatteiden noudattaminen ei millään 
tapaa estä huipulle tähtäävää jääkiekkotoimintaa. 
Seuran on organisoitava toiminta niin, että kaikilla on 
tasoansa vastaava mahdollisuus pelata ja kuulua jouk-
kueeseen. Joukkue on ilmoitettava sellaiseen sarjaan, 
jossa on mahdollisuudet kilpailullisesti pärjätä. Se on 
sinettiseuran velvollisuus.

Me HC Nokiassa uskomme yhteisön kasvattavaan vai-
kutukseen. ”It Takes a Village – to raise a child” - on van-
ha afrikkalaisen kulttuurin sanonta. Se ilmentää lapsen 
kasvamista kylän ympäröimänä, jossa kaikki vaikuttaa 
kasvamisessa tasapainoiseen aikuisuuteen.

yHteiStyö ON tärkeätä tampereeN alueella

Jääkiekkoliiton kriisiseminaarissa vuonna 2009 linjat-
tiin yhdeksi kehityksen kulmakiveksi yhteistyötä kaikilla 
tasoilla. HC Nokian mittakaavassa teemme parhaamme, 
että meillä olisi hyvät ja toimivat suhteet Tampereen 
liigaorganisaatioihin Ilvekseen ja Tapparaan. HC Nokian 
SM – sarjoissa pelaamaan pystyvät juniorit voivat siten 
itse valita kumpaan organisaatioon haluavat kuulua. 
Yhteistoiminta on ollut erittäin rakentavaa. Kummankin 
suurseuran organisaatiot ovat keskustelleet kanssamme 
aktiivisesti. Tapparan kanssa HC Nokialla on varsinainen 
seurayhteistyösopimus. Ilveksenkin kanssa halusimme 
sellaisen tehdä, mutta Jääkiekkoliiton säännöt evä-

sivät tämän mahdollisuuden. Ilveksen kanssa olemme 
saaneet osallistua junioreille tarkoitettuun iltapäivä 
jääharjoitteluun. 

Seuraava askel seura – ja junioriyhteistyössä on integ-
roidumpien kehityspolkujen luominen. Suurseurat hoi-
tavat huippujääkiekon tarpeet. Mutta sen takana pitää 
Tampereen talousalueella olla polkuja, joissa pelaami-
nen lähes huipulla on mahdollista. Tämä tarkoittaisi, että 
systemaattisesti SM-sarjakärjen takana, voisi pelata HC 
Nokia I-divisioonatasolla C-, B- ja A junioritasolla. Tähän 
eivät nykytoiminnalla resurssit riitä Tampereella eikä 
Nokialla. Yhteistoimintaa täytyy edelleen kehittää.

HC NOkia:N uuSia aSkeleita kaudella 2011

HC Nokia haluaa toteuttaa pelaajakeskeistä strate-
giaansa myös käytännössä. Vuonna 2011 tehtiin taas uu-
sia asioita:
1. Seuraavan kauden valmennustiimit valittiin jo aikaisin       
    ja tiimien kanssa käytiin keskustelut toiminnan kes-
    keisistä periaatteista.
2. Aamujäätoiminta lähti käyntiin. Joka tiistai ja tors-
    taiaamuna on harjoitus klo 8 – 9 Nokian jäähallissa.  
    Koulut ovat kiitelleet yhteistyötä.
3. Pelaajien siirtämistä ikäluokasta vanhempaan tehtiin
    systemaattisemmin

HC Nokia osallistuu jääkiekkoliiton järjestötoi-
mintaan, koska siellä kuullaan uusimmat virtaukset 
ja vaikutetaan jääkiekkoliiton painopisteisiin. Osal-
listumme tällä hetkellä jääkiekkoliiton Hämeen alueen 
aluehallituksen toimintaan ja kuulumme Hämeen alueen 
valmennusvaliokuntaan. 

lOpuSSa kiitOS SeiSOO!

Me HC Nokiassa haluamme kiittää kaikkia kannustavia 
ja ympäröiviä tahojamme! Vapaa-aikaa on taas sijoitettu 
jääkiekkotoimintaan käsittämätön määrä. 

kiitos kuuluu niin monille!
• Kaikille joukkueitten toimihenkilöille
• Nokian kaupungin liikuntatoimen organisaatiolle ja 
  hallimiehille
• Jääkiekkoliiton Hämeen alueen joukolle
• Tapparan ja Ilveksen urheilutoimen vetäjille
• Luistelukouluyhteistyöstä Nou Ringeten väelle
• Maailmanmestari Anssi Salmela ja PSSFI organisaatio

HC NOkiaN väellä ON tOtiSeSti 
- ”iNtOHimONa jääkiekkO”  ja
 ”tärkeiN HeNkilömme  – ON pelaaja ”

Hyvää loppukautta kaikille!

paSi Hälli
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uudeN gretzkyN taitOvalmeNtaja veti 
teHOjäät HC:N juNNuille

Supersuosittu luistelukoulu on tarjonnut monelle 
pienelle harrastajalle oivan tilaisuuden päästä oppi-
maan luistelemisen perustaitoja. 

Erilaiset ja opettavaiset taitotasojen mukaan ohjatut 
harjoitukset ovat kehittäneet luistelutaitoja ja kaikilla 
on varmasti ollut myös hauskaa! 
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luiStelukOuluSta 
pOtkua luiStimiiN

luistelukoulu 
jatkuu kevätkaudella

maanantaisin 23.1.2012 alkaen 
klo 18-18.50 

Tervetuloa mukaan!

tiedustelut ja lisäinfoa: 
valmennuspäällikkö 

jarno parviainen 
puh. 040 588 5643

www.hcnokia.fi

Edmonton Oilersin valmentajan viesti: “Olkaa 
rohkeita, uskaltakaa pitää kiekkoa ja olkaa aina 
valmiita oppimaan uutta.”

”Minulle Wayne gretzky ja jari kurri ovat edel-
leen maailman paras tutkapari. Näin heidät ja muut 
Edmontonin supertähdet livenä satoja kertoja. Ne 
kokemukset olivat myös suurin syy, miksi halusin 
valmentajaksi – ja nimenomaan taitovalmentajaksi.”

Näillä sanoilla Steve Serdachny pohjusti HC Noki-
an 02- ja 01-pojille, miksi jääkiekkoilija ei voi kos-
kaan olla liian taitava. Kokenut kanadalaisvalmen-
taja vieraili Suomessa marraskuun puolivälissä ja 
kävi pitämässä parin tunnin luistelu- ja kiekonkäsit-
telytreenit.

Serdachnya kiekkokärpänen puraisi jo pikkupoika-
na. Isän hankkima kausikortti tarjosi vuodesta 1976 
täyden kattauksen taitokiekkoa. Kiekkojuniori eli 
ja hengitti sitä tunnelmaa, jota Oilersin 1980-luvun 
supertähdet tarjosivat Edmontonin asukkaille. Nyt 
entinen fani valmentaa itse pelaajia. Yhtä heistä 
kutsutaan kiekkomaailman uudeksi Gretzkyksi.

Vasta 18-vuotiasta ryan Nugent-Hopkinsia ja legen- 
daarista 99:ä yhdistää seuran lisäksi valtava taito-
määrä. Serdachny opasti kädestä pitäen, millaisilla 
harjoituksilla huiput ovat osaamistaan jalostaneet. 

Viestiä tuli myös pelejä varten:

“Monet pelaajat luistelevat kaukaloa edes-takaisin, 
mutta parhaat pelaajat tekevät aina myös sivuttais-
liikkeitä. Olkaa rohkeita, uskaltakaa pitää kiekkoa 
ja olkaa aina valmiita oppimaan uutta”, Serdachny 
evästi.

Nykyisin Serdachny on Edmonton Oilersin palk-
kalistoilla. Käyntikortissa lukee luistelu- ja taitoval-
mentaja. NHL-tähtien lisäksi yksilövalmennuksen 
puo-lestapuhuja on ottanut elämäntehtäväkseen 
myös nuorten kiekkojuniorien kehittämisen. Siinä 
hommassa eivät osaavalta valmentajalta työt lopu 
ihan ensimmäisiin harjoituksiin.

Serdachny onkin tuttu vieras suomalaisissa har-
joitushalleissa. Kanadalaisvalmentaja käy täällä 
pari kertaa vuodessa. Marraskuussa hän vetää eri 
seurojen juniorijoukkueille teemajäitä. Heinäkuun 
puolivälissä hän pyörittää Lempäälässä ja Espoossa 
omaa nimeään kantavia Superleirejä. Ne ovat ke-
sän hellepäivien  muista houkutuksista huolimatta 
monelle kiekkojuniorille yksi vuoden kohokohdista.

HC Nokian poikien ilmeitä katsellessa kävi selväksi, 
että lauantai-aamun aikainen herätys kannatti. Ste-
ven treenit olivat yksi tämän kauden kohokohdista.

jp mikOla

Kanadalaista kiekko-oppia. Edmonton Oilersin luistelu- ja taitovalmentaja Steve Serdachny veti HC Nokian 01- ja 02-pojille 
parin tunnin tehotreenit Ylöjärvellä. Steve takarivissä Oilersin oranssi-sinisessa toppapuvussa.
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Hallituksen varapuheenjohtaja
Pasi Hälli

Hallituksen jäsen
Jani Ala-Salmi

Hallituksen jäsen
Ismo Aaltonen

Hallituksen jäsen
Ari Laakso

Hallituksen puheenjohtaja 
Hannu Kylväjä

Fanituotevastaava
Riitta Hälli

Hallituksen sihteeri
Tarja Laakso

Valmennuspäällikkö ja Nuori 
Suomi-yhteyshenkilö
Jarno “Kynä” Parviainen

Oppisopimusopiskelija, 
kiekko- ja luistelukoulunohjaaja
koulujen aamujääohjaaja
Jukka-Pekka Leppänen 

Hallituksen puheenjohtaja
Hannu Kylväjä, 050 569 7714
hannu.kylvaja@kolumbus.fi

Hallituksen varapuheenjohtaja
Pasi Hälli, 0400 866 634
pasi.halli@hcnokia.fi

Hallituksen jäsen
Jani Ala-Salmi, 040 505 0300
jani.ala-salmi@saunalahti.fi

Hallituksen jäsen
Ismo Aaltonen,  0400 486 033
ismo.a.aaltonen@gmail.com

Hallituksen jäsen
Ari Laakso, 040 8470 715 
ari.laakso@metso.com

Hallituksen varajäsen
Juho-Pekka Mikola
jp.mikola@egmont.fi

Hallituksen varajäsen
Katja Ikonen
katja.ikonen@cargotec.com

Hallituksen sihteeri
Tarja Laakso, 040 773 4003
tarja.laakso@metso.com

Seuran rahastonhoitaja
Anne Vuorinen, 0500 512 800
toimisto@hcnokia.fi

valmennuspäällikkö ja 
Nuori Suomi-yhteyshenkilö
Jarno Parviainen, 040 588 5643
kyna.parviainen@kolumbus.fi

Oppisopimusopiskelija, 
kiekko- ja luistelukoulunohjaaja,
koulujen aamujääohjaaja
Jukka-Pekka Leppänen, o40 842 8520 
juggis89@suomi24.fi

tiedottaja
Pasi Hälli, 0400 866 634
pasi.halli@hcnokia.fi

Fanituotevastaava
Riitta Hälli, 050 330 1394
riitta.halli@kolumbus.fi

ympäristövastaava
Ismo Aaltonen, 0400 486 033
ismo.a.aaltonen@gmail.com
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HC Nokia g-05/06

yksitoista innokasta poikaa. Leijona-kiekkokoulu. Tappara-
Ilves-sarja. Näistä ja lukuisista jääharjoituksista sekä har-
joituspeleistä rakentuu HC Nokian nuorimman joukkueen 
kausi 2011-12. Valtaosa joukkueen reippaista pelaajanaluista 
pelasi yhdessä jo kaudella 2010-11, joten siitä on valmenta-
jien,  pelaajien ja vanhempien ollut helppo yhdessä jatkaa 
uuteen kauteen. Ja toki olemme tälle kaudelle saaneet muu-
taman uudenkin pelaajan vahvistamaan joukkuetta. 

pikkumiesten kehitys on ollut huimaa kauden alusta alkaen, 
niin luistelussa kuin kiekollisessa pelaamisessakin. Tavoit-
teenamme on tämän kauden aikana kehittää pelaajien perus-
luistelutaitoja sekä mailankäsittelyä, kiekon kuljettamista ja 
laukaisemista. Kovin syvällisiin pelikuvioihin ja ”pelikirjoihin” 
ei ole tarvetta vielä edetä, mutta pelaajat pääsevät kokeile-
maan kaikkia pelipaikkoja, halutessaan myös maalivahtina 
pelaamista. Vaikkei pelaajille sen tarkemmin vielä määritellä 
ns. ”vakiopelipaikkaa”, on tärkeää, että eri pelipaikat tulevat 
tutuiksi.

varsinaisten pelillisten asioiden ulkopuolelta keskitymme 
hyviin käytöstapoihin, kannustamiseen, sääntöjen noudat-
tamiseen ja iloiseen asenteeseen. Töniminen, lyöminen, 
haukkuminen ja itsekkyys eivät kuulu junnujoukkueemme 
tapoihin ja näihin puutumme aina, kun on tarve. Vaikka pojat 
ovat poikia ja fyysisyys tulee aina olemaan luontainen osa 
pelaajia, on hyvä muistaa, että sen minkä nuorena oppii, sen 
vanhana taitaa. Hauskaa saa ja pitääkin olla, mutta sovittuja 
sääntöjä noudatetaan yksin ja joukkueena.

On tullut selväksi, että jääkiekko on jo nyt erittäin tärkeä 
osa poikien elämää. Jäähallille tullaan ja sieltä lähdetään 
lähes poikkeuksetta hymy huulilla ja positiivisella energial-
la. Tämän vuoksi onkin tärkeä kunnioittaa niin pelaajia kuin 
vanhempia heidän sitoutumisestaan viikoittaisiin, joskus 
haastaviin kellonaikoihinkin, järjestettäviin yhteisiin tapah-
tumiimme. Jääkiekko on monipuolinen liikuntamuoto, mut-
ta joukkue voi parhaimmillaan olla myös yhteisö, jossa me 
kaikki voimme oppia toisiltamme ja saada energiaa omaan 
elämäämme.

Nämä muutamat ajatukset mielessä ja seuran sekä Jääkiek-
koliiton tuki taustalla meillä on loistavat edellytykset uuteen 
hyvään kiekkokauteen. Kauteen, joka lopulta huipentuu 
pääsiäisenä järjestettävään Voitelukeskus Cup –turnauk-
seen. Sitä ja monia muita upeita pelejä odotellessa…

Kiitokset ja hyvää jääkiekkokautta kaikille mukana olijoille! 

ylärivi vasemmalta: 
jani ala-Salmi (joukkueenjohtaja), aki pelkonen (ohjaaja), kimmo Blomqvist (valmentaja), 
juha-pekka ruusunen (vastuuvalmentaja), antti lesonen (huoltaja), Hanna Blomqvist  (rahastonhoitaja) 

keskirivi vasemmalta: kasper kytö, jusa vilppola, rasmus ruusunen, aleksi Niva, 
miro Hälikkä, matias lesonen.

alarivi vasemmalta: Niklas pelkonen, joona Blomqvist, joona ala-Salmi, eemeli Suontausta,  atte arvela.

HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja

Tervetulo
a mukaan 

toimintaamme kaikki

jääkieko
sta kiinnostuneet 

-05 syntyneet ja nuoremmat 

pojat ja t
ytöt!
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HC Nokia g-04

g04-joukkueessa pelaa 9 innokasta ekaluokkalaista. 
Harjoittelemme kahdesti viikossa ja osallistumme Tappara-
Ilves-sarjaan. Sarjan myötä pelaamme 10 peliä syksyllä ja 10 
kevätkaudella Tampereella ja lähikunnissa. Osallistumme 
myös sarjan aloitus- ja lopputurnaukseen sekä pääsiäisenä 
Voitelukeskus-cupiin. Lisäksi pelaamme harjoituspelejä lähi-
seutujen joukkueita vastaan. 

pojat ovat innokkaita oppimaan ja osallistuminen har-
joituksiin on kiitettävää. Pukuhuoneessa porina on 
välillä korvia huumaavaa, kun porukka on kasassa, mut-
ta kentällä löytyy jo keskittymiskykyinen joukkue. Pelit 
ovat tietysti se sokeri pohjalla ja niitä odotetaan päiviä 
otteluun laskien. Kauden edetessä luistelutaito on ko-
hentunut hurjasti, pelipaikat ovat alkaneet hahmottua ja 
kiekon maaliin saamiseksi on opeteltu yhteispeliä. Voi- 
toista on iloittu ja tappiot kohdattu kunniakkaasti.

ylärivi vasemmalta: 
jukka-pekka leppänen (valmentaja),  tommi kaapu (huoltaja), marjo aitola (joukkueenjohtaja).

alarivi vasemmalta: antti Hassinen, jaakko mäkinen, Osmo kaapu, taneli aitola, joel pimiä, 
Otto Hurmansalo, Waltteri valkama. 

kuvasta puuttuvat: miika ketola ja eero lehtimäki, Sakari ketola (huoltaja), 
mika mäkinen (vstuuvalmentaja), tomi mäkinen (valmentaja), anne vuorinen (rahastonhoitaja).

Harrastam
inen yhdessä 

on opettavaist
a ja hauskaa. 

Tervetulo
a mukaan 

joukkuee
seen kaikki 

-04 syntyneet 

tytöt ja 
pojat!

HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja
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HC Nokia F-03

F-03-joukkue on reipas ja tiivis ryhmä vuosina -03 ja -04 syn-
tyneitä lätkäjunioreita. tällä hetkellä joukkueessamme on 12 
pelaajaa.

 
Joukkueemme harjoittelee kaudella 2011–2012 sekä kotihal-
lissa että Ylöjärven jäähallissa, harjoituksia on kolme kertaa 
viikossa. Harjoitukset ja pelaajien kehittäminen tehdään jää- 
kiekkoliiton ohjeistuksien mukaisesti ja pääpainona on yksilön 
kehittäminen eteenpäin. Harjoituksiin voi tulla tutustumaan ja 
kaikki otetaan toimintaan mukaan – JOUKKUEESEEN MAHTUU. 
Uudet toimintaan mukaan tulleet pojat ovat näyttäneet, että 
sopeutuvat joukkueeseen ja pääsevät mukaan vauhtiin joskus 
jopa uskomattoman nopeassa ajassa. Lisäksi kaikki mukaan tul-
leet pojat ovat tuoneet omat ”mielettömät” mausteensa sekä 
peliin että koppiin, jotkut ovat kehitelleet jopa ihan omat harhau-
tuksensa. Joukkuelajissa on mukava kokeilla omia rajojaan, op-
pia uusia asioita ja kokea monenlaisia elämyksiä. Hauskanpidon 
päälle saa hyvää liikuntaa, josta kasvavan lapsen luut ja lihakset 
tykkää. 

Eri ikäluokkien loistava yhteistyö sataa pienten pelimiesten laariin. 
Aloittelevat pääsevät nuorempaan ikäluokkaan pelaamaan jossa 
onnistumiset ovat helpommin saavutettavissa ja vastaavasti ke-
hittyville pelaajille on tarjolla vanhempien ikäluokkien mukana 
vaativampia haasteita. Yhteistyö on toiminut hyvin, kiitokset 
sekä nuoremmille että vanhemmille ikäluokille.

Kauden aloitimme osallistumalla Leppävirralla 10.9–11.9.2011 pidet- 
tävään turnaukseen, jossa sijoituimme kovatasoisessa porukassa 
kuudensiksi. Muita turnauksia kauden aikana ovat Santa Claus 
Hockey-turnaus, Voitelukeskus Cup ja Hämeenauto turnaus Jy-
väskylässä. Turnauksien muikeinta antia on pelaaminen Hämeen 
ulkopuolelta tulevia joukkueita vastaan.

Sarjana pelaamme tälläkin kaudella Tappara-Ilves-sarjaa, jossa pe- 
lejä on mukavaan tahtiin viikonloppuisin. Pelit tuovat vaihtelua 
harjoitteluun ja näyttävät suuntaa missä pitää kehittyä.

Joulukuun alussa joukkueemme pelasi tunteita herättävän pelin 
pojat vs. äidit, jonka pojat voittivat suvereenisesti 7–1.

Pelien tunnelmiin pääsee seuraamalla nettisivujen peliraportti- 
osiota, johon päivitellään kuulumiset tuoreeltaan pelien ja tur-
nauksien jälkeen. www.hcnokia.fi/joukkueet/f-03/peliraportit

Lisää joukkueen toiminnasta voi lukea osoitteesta:
www.hcnokia.fi/joukkueet/f-03

ylärivi vasemmalta: 
Henri lehtinen (rahastonhoitaja), janne kytö (valmentaja), tiina laaksonen (joukkueenjohtaja), 
juha ikonen (vastuuvalmentaja), pertti kallio (huoltaja)

keskirivi vasemmalta: miika ala-Salmi, arttu laaksonen, teemu rantala, Niklas Söyrinki, 
Otso lehtinen, teemu Seppänen

alarivi vasemmalta: Niklas kallio, markus kytö, aaro kairtamo, jaakko ikonen, elias ylisiurunen

kuvasta puuttuu: yossef abroute
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HC Nokia F-02

Nollakakkoset on tiivis ja hyvähenkinen 17 pojan joukkue.

Kauteen valmistautuminen aloitettiin jo keväällä jäähallin be-
tonilla. Moni pojista hikoili rullaluistimilla jo kolmatta vuotta 
ja saivat touko-kesäkuun vuoroille kirittäjikseen poikia myös 
Tapparan ja Ilveksen ikätovereista.

Kuivaharjoituksiin startattiin heinäkuussa. Jäähallin ympä-
ristössä hiottiin mailatekniikkaa, tehtiin kuperkeikkoja ja 
loikkaharjoitteita, spurttailtiin yu-kentän tartanilla, pelattiin 
pallopelejä ja otettiin myös ensiaskeleita hokihölkän hitaas-
sa tempossa. Kehonhallintaa, koordinaatiota, liikkuvuutta 
ja ketteryyttä on treenattu myös yhdessä NoPSin jalkapal-
loilijoiden kanssa. Näiltä pojilta ei tarvitse kysyä, mitä ovat 
brassijuoksu, inkkari- ja länkkäriloikat tai askelkyykky.

Kaukaloon palattiin samalla viikolla kuin pulpettien taakse. 
Koulun alkamista juhlistettiin viikonloppuleirillä Piispalassa. 
Jää- ja oheisharjoittelun lisäksi ohjelmaan mahtui kaupunki-
sotaa, polkuautolla kurvailemista, uimista, kolmen metrin 
ponnahduslaudalta hyppimistä ja saunomista. 
 
kiekkotaitojen lisäksi opeteltiin ottamaan vastuuta aika-
tauluista, varusteista ja pelikavereista. Piispalassa pojat 
jaettiin neljän hengen huoneisiin, ja jokaisen huonekun-
nan ”kapteeni” piti huolta, että oma ”kentällinen” eteni 
leirikeskuksessa tiiviinä ryhmänä ja myöhästymättä.

joukkue harjoittelee talviaikaan kolmesta viiteen kertaan 
viikossa. Määrä voi kuulostaa isolta, mutta kun into on kova 
ja ulkojäät vähissä, jäävuorotilannetta ei voi kuin kiitellä. 
Yhteistyö sekä E01:n että F03:n kanssa pitää kustannukset 
kurissa ja antaa mahdollisuuden pienryhmissä harjoittelemi-
seen. Naapuri-ikäluokkien lisäksi ovet ovat aina auki myös 
uusille pelimiehille.

Harjoittelun pääpaino on edelleen henkilökohtaisten 
taitojen opettelussa ja kehittämisessä, mutta joukkuepe-
laamistakaan ei unohdeta. Isolla kentällä on osattava myös 
yhteispeliä.

F02-joukkue osallistuu kaudella 2011–12 kahteen sarjaan. 
Pelaamme Hämeen alueen E2-aluesarjaa isossa kaukalossa 
ja F02-Leijonaliigaa pikkukentällä. Pelimäärää kasvatetaan 
tuttuun tapaan turnauksilla ja yksittäisillä harjoituspeleillä. 
Vuodenvaihteeseen mennessä turnauskalenteriin oli kir-
joitettu paikat Forssa, Pori, Orivesi ja Tesoma.

ylärivi vasemmalta: piia grönroos (joukkueenjohtaja), tommi rajamäki (vastuuvalmentaja), 
juho pekka mikola (valmentaja), Hannu rajalin (huoltaja), riina perttala (huoltaja)

keskirivi vasemmalta:  eetu joki, jani toivonen, daniel grönroos, Henri koivumaa, leevi repo, 
eero mikola, juuso Saarinen, kasperi rajalin, kalle Hilden

alarivi vasemmalta: tuomas Sainio, joona järvenpää, Niko perttala, eetu ikonen, manu manner, 
joona rajamäki, kasper pelkonen, Oskari laakso.

kuvasta puuttuu: Niklas grönroos (huoltaja), katja Saarinen (huoltaja), aki pelkonen (valmentaja)
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HC Nokia e-01

teräviä potkuja, iloisia ilmeitä

HC Nokian E-01 joukkue tarjoaa nokialaisille kymmental-
visille kiekkoilijan aluille mahdollisuuden harrastaa ja kehittää 
itseään kotikaupungin joukkueessa. Jääharjoitukset pyörivät 
säännöllisesti kolme kertaa viikossa Nokian ja Ylöjärven 
halleissa. Yhtenäinen ja hyvähenkinen ryhmä harjoittelee 
yhteistyössä HC Nokian F-02 ikäluokan kanssa - sparraus 
onkin kovaa molemmin puolin ja vie toimintaa eteenpäin 
kaikilla tasoilla. Osaavat ja innostavat valmentajat takaavat 
laadukkaat harjoitukset, joissa korustuvat pelillisten asioiden 
lisäksi yksilötason perusasiat: luistelu, syöttäminen ja maa-
linteko. Pelitaitojen ohessa pojat harjoittelevat pukukop-
pielämää ja ryhmässä toimimisen taitoja - ja läksyt luetaan 
ensin, tottakai!

kaudella 2011-2012 joukkue pelaa e2 aa-aluesarjaa, jossa 
syyskauden lohkovoitto takasi paikan kevään ylempään 
jatkosarjaan. Sarjapelien lisäksi nollaykköset tahkoavat har-
joituspelejä lähiseudun seuroja vastaan ja osallistuvat sopi-
viin turnauksiin. Turnauskestävyys mitataan kevään huipen-
tavassa Helsingin IFK:n kansainvälisessää turnauksessa.

ylärivi vasemmalta: 
esa vuorenoja (huoltaja), kari koivuniemi (joukkueenjohtaja), tommi välimäki (valmentaja), 
mika välimäki (vastuuvalmentaja), tomi mäkinen (huoltaja)

keskirivi vasemmalta: lauri koivuniemi, joonatan Björkqvist, veeti kangasniemi, ville vuorenoja (C)

alarivi vasemmalta: Niko välimäki, Casper Sippola, panu vallinen, markus myllymäki, tuomas mäkinen

kuvasta puuttuu janne verho.
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www.ains.fi

Yrittäjänkatu 16, 37100 NOKIA, puh. 0400 217 100

Nokian jäähallin kioski tukee nokialaisia nuoria
jääkiekkoilijoita ja ringeten pelaajia!

Nokian jääliikunnan tukiyhdistys ry.

kioski on avoinna jääurheilukauden aikana

arkisin klo 16.30-21
viikonloppuisin klo 10-21

käyttämällä kioskia tuet 
nuoria jääliikunnan harrastajia.

tervetuloa ostoksille!

hcnokia.fi
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HC Nokia C2-nuoret

HC Nokia C-97: uuden projektin alku

toukokuussa 2011 HC Nokia C-97 joukkue aloitti kesä-
harjoitukset uuden valmentajan jukka-pekka leppäsen 
johdolla. Kesällä harjoiteltiin 4 kertaa viikossa suhteellisen 
pienen, mutta aktiivisen ja sitoutuneen porukan voimin. 
Tappara halusi vahvistaa joukkuettaan ja vei HC Nokian 97 
ikäluokasta 3 pelaajaa. Lisäksi tuli pari lopettamista, mutta 
syksyllä joukkueeseen tuli myös 2 uutta pelaajaa. Tällä het-
kellä joukkueen vahvuus on 2 + 14 pelaajaa.

Hämeen alueen aa-alkusarjaan lähdettiin tavoitteena paik- 
ka aa-jatkosarjassa. Alkusarjassa jännitys säilyi viimeiselle 
kierrokselle asti, mutta tavoite täyttyi. Jopa nousu AAA-
sarjaan ei ollut kaukana, mikä ei ollut suunnitelmissa tälle 
kaudelle. Todella tasainen AA-jatkosarja on lähtenyt jouk- 
kueelta hyvin käyntiin. Jos pelit jatkuvat samalla tavalla, 
joukkue on hyvää vauhtia pelaamassa itseään mukaan 4 jouk- 
kueen finaalipeleihin maaliskuun lopussa.

kauden aikana joukkue tekee harjoitus ja peli yhteistyötä 
HC Nokia 96 ja tapparan 97 joukkueiden kanssa. Tätä kaut-
ta on osalle pelaajista tarjoutunut mahdollisuus kovempiin 
haasteisiin, aina Tapparan ikäluokan kilpajoukkueeseen asti.

Joulutauolla välipalana on harjoituspeli Venäläistä 97-jouk-
kuetta vastaan. Kauden päätteeksi joukkue on lähdössä tur-
naukseen Ruotsiin, mistä alkaa valmistautuminen seuraavan 
kauden valtakunnallisiin sarjoihin. Tavoitteena on jatkaa 
tinkimätöntä työntekoa, saada muutama pelaaja lisää ja ensi 
syksynä mukaan C-junnujen divisioona karsintoihin.

ylärivi vasemmalta: Saku toiva, joona Oksanen, kalle lesonen, mikko Salmi, miro Feodoroff.

keskirivi vasemmalta: antti lesonen (huoltaja), lauri Hakanen, markus lähdetmäki, eetu laaksonen, 
Nico Wallenius, aleksi rinnevuori, ari veikkola (joukkueenjohtaja)

alarivi vasemmalta: arttu Sipilä (mv), valtteri aaltonen, jukka-pekka leppänen (vastuuvalmentaja), 
jesse toiminen, lauri Hälli (valmentaja), juhani Hälli, julius veikkola (mv)

kuvasta puuttuu: Saku pehkonen

HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja
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HC Nokia C-nuoret

HC Nokian C- juniorit; kohti vakaampaa tulevaisuutta

HC Nokian C -juniorit aloittivat kauden 2011–2012 kunto-
pohjan luomisen jo huhti- toukokuun vaihteessa harjoittele-
malla Nokian keskuskentän ja jäähallin ympäristössä. Kesän 
harjoitustapahtumissa pelaajat hikoilivat lenkkipolulla, haki-
vat kimmoisuutta yleisurheilukentältä ja voimaa lihaskunto-
harjoituksilla. 

juhannuksen jälkeen alkoi harjoitusohjelmassa omatoimi-
kausi, jonka aikana useimpien pelaajien katseet olivat var-
masti siirtyneet odottamaan elokuussa alkanutta jääharjoi-
tusjaksoa. Elokuun aikana epävarmuus joukkueen olemassa 
olosta lisääntyi, niin pelaajien, toimihenkilöiden kuin pelaajien 
vanhempienkin keskuudessa. Valmentajien sitoutumisesta 
huolimatta joukkueen rosterissa oli vain kymmenen pelaajaa. 
Haastavasta tilanteesta huolimatta joukkue päätti aloittaa vi-
rallisen sarjakautensa syyskuussa alkaneessa C-junioreiden 
II-divisioonan karsintasarjassa. Vaikka pelillinen menestys ei 
tässä karsintasarjassa tuottanut II-divisioona paikkaa, selvit-
tiin otteluista vähintäänkin kunniakkaasti, kiitos yhteistyö-
seuran laina- ja C-97-junioreista saatujen pelaajien avulla.

marraskuussa alkaneeseen C-junioreiden iii-divisioonaan 
olemme saaneet vahvistettua hieman pelaajapohjaamme. 
Tällä hetkellä joukkueessa on aktiivisesti mukana 14 nuorta, 
kaksi maalivahtia ja kaksitoista kenttäpelaajaa. Tällä hetkellä 
pelattavaan sarjaan tavoitteeksi on asetettu joukkueen pe-
lin ja yhteishengen kehittyminen ottelu ottelulta. Uskomme, 
että tämä on keino luoda vakautta ensi kauden HC Nokian 
-96 juniorijoukkueen muodostamiseen. Samalla myös suu-
rempien pelin kehittämisen ja kilpailullisten tavoitteiden 
asettaminen mahdollistuu.

P.S.: Kiitoksia Kimmo Liimataiselle alkukauden ponnisteluista 
C-juniorijoukkueen kasaamisessa

ylärivi vasemmalta: pasi valkokari (joukkueenjohtaja), jami Naulo, juhani Hälli, jesse toiminen, 
valtteri aaltonen, juho mäkelälammi, jerry Savolainen, teemu markkanen, joona Oksanen,
lauri Hakanen, janne mäkinen, Hannu Seppälä (huoltaja).

alarivi vasemmalta: rami ruohonen, valtteri antikainen, miro rautio, kalle Soltin (vastuuvalmentaja), 
Oskari Seppälä, vertti toivio, vili valkokari.

kuvasta puuttuvat: markus kaitala, Niilo laitinen, aaro Nyman, markus petäjä, rasmus linko (valmentaja)

HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja
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HC Nokia B-nuoret

paljon pelissä koko porukalla – 
B–juniorien ikimuistoinen kiekkokausi käynnissä
HC Nokian B-juniorien peräsimeen pestattiin nokialaisittain 
tutut, kokeneet ja innostuneet valmentajat jo varhain edelli-
sen talven kuluessa. Ville Siironmaa ja Tommi Manner ottivat 
haasteen vastaan ja ryhtyivät tuumasta toimeen joukkueen 
kanssa jo varhain keväällä.

urheilullisuutta korostettiin kaikissa vaiheissa ja kesän har-
joittelu sujui hyvin. Peruskuntoa ja lihasvoimaa kehittävää 
harjoittelua tehtiin monipuolisesti läpi koko kesän. Kun syksyn 
pelit alkoivat, oltiin fysiikan osalta valmiina. Kesällähän ne 
kiekkoilijat tehdään. Luvassa oli työtä, työtä ja työtä.

Joukkueen muu organisaatio saatiin kuntoon viimeistään 
kauden alussa. Pelaajaruletti varsinkin juuri ennen sarjan alkua 
on haastava hetki. Joukkueen kokoonpano lopullisesti muo-
toutuu. Edellisen kauden B2-juniorien SM-sarjassa pelannut 
joukkue tiedettiin ympäristökunnissa kovaksi nipuksi, mutta 
peliäkään ei oltu vielä voitettu. I-divisioonan pelaaminen oli 
mahdollisuuksien rajoissa ja se oli selkeä tavoite. 

i–divisioonan karsintasysteemi on rankka, mutta urhei-
lullisesti toimiva karsintamuoto. Joukkueet jaetaan eri sar-
jatasoille ja tärkeimmät pelit pelataan jo syys – lokakuussa, 
on oltava valmiina. Alkulohkossa naapurikylän KooVee oli lii-
an kova vastus HC Nokialle, mutta ristiinkarsintaan päästiin 
lohkokakkosena. Monta kovaa nippua oli jo nyt jäänyt taakse. 
Ristiinkarsinnassa vastus oli sitten liian kova. Kouvolan ja 
Espoon joukkueet olivat rutinoituneita ja laajalla materiaa-
lilla operoivia kiekkoseuroja. HC taipui miehekkäästi, mutta 
selvästi. Pieni pettymys silti joukkueelle, valmennukselle ja 
organisaatiolle.

kausi jatkuu ja päät nousivat uudelleen pystyyn. II–divi-
sioonaa on nyt pelattu kärkijoukkueitten tahtiin puoliväliin 
sarjaa ja loppukarsintapaikka on edelleen mahdollinen. Sinne 
tähdätään. 

B-juniorien pelit ovat olleet viihdyttäviä ja jännittäviä ta-
pahtumia. Jäällä on paljon taitoa ja vielä enemmän yritys-
tä, järkeäkin on, mutta ehkä sitä saisi olla enemmän. Tässä 
ikäluokassa pelit ovat vauhdikkaimmillaan. Jääkiekko on into-
himolaji, katsomo ja joukkueet elävät tapahtumien mukana. 
HC Nokian B-juniorien pelaajat ovat välttyneet ikäviltä yli-
lyönneiltä ja pelit ovat pysyneet siisteinä. Tähtiä on peleissä 
syttynyt ja toisissa sammunut. Mutta yhdessä on tehty – 
voitot ja tappiot.

ylärivi vasemmalta: juuso koivuniemi, tommi pellas, Sakari kaaja, alex lahtinen, 
daniel levomäki, topias koskela, lassi Helminen, teemu rantanen, patrik Sointu.

keskirivi vasemmalta: minna levomäki (joukkueenjohtaja), eero isoviita, arttu viljanen, 
tuomas aitola, miikka koskinen, timo-jaakko Salonen, pyry kekarainen, jaakko lehmusto, 
kalle kuusisto, jesse pärssinen, jukka lehmusto (huoltaja).

alarivi vasemmalta: matti Sivula mv, teemu Hevonkorpi a,  ville Siironmaa (valmentaja), 
tuomas jaakkola, jaakko koivuniemi (huoltaja), kalle grönroos a, timo lumiaho mv, mikko Simola mv

kuvasta puuttuvat: petro isoaho, aleksi virta, pyry mäki-Nevala ja jukka eskola, 
tommi manner (vastuuvalmentaja), kari Simola (huoltaja)
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HC Nokia a-nuoret

HC Nokian a-juniorit - pohjalta ponnistaen kohti ii-divaria.

A-juniorien edellisen vuoden saavutukset huomioitiin kau-
teen 2011 lähtiessä käyntiin. Pelit aloitettiin silloin alimmasta 
sarjatasosta, III–divisioonan karsinnasta. Tavoite on selkeästi 
parantaa ensi vuoden syksyn lähtötilannetta paremmaksi, eli 
saavuttaa II–divisioonan karsintasarjapaikka vuodeksi 2012. 
Pohjalta lähdettiin ponnistamaan. Edes varsinainen karsinta-
systeemi ei vielä ollut kenellekään selvä.

a-juniorijoukkueen kokoaminen on pienen seuran organi-
aatiolle haastava tehtävä. Vaikka 3 peräkkäistä ikäluokkaa 
yhdistetään tässä vaiheessa, on pelaajakato silti melkoinen. 
Armeija, opiskelu, koulut ja työelämä vievät jo osan pelaa-
jista muihin harrastuksiin. Samoin kesän harjoittelun organi-
soiminen em syistä on lähes mahdotonta. 

HC Nokiankaan joukkue ei ajoittain ollut täydessä kokoon-
panossa, kun syksyn peleihin lähdettiin. Se taas verottaa 
pelitulosta nopeasti. Valmentajaksi saatiin onnekkaitten-
kin vaiheitten jälkeen Tero Myllyoja ja yksilöistä lähdettiin 
kasaamaan joukkuetta. Apuvalmentajaksi pestattiin Janne 
Kilpijoki.

Syksyn ensimmäinen lohko pelattiin vaihtelevasti. Lähes 
loistavia otteita saattoi seurata täysin ponneton esitys – il-
man sen näkyvämpää ulkoista syytä. Vastustajatkin olivat 
vähintäinkin yllätyksellisiä. Lopputuloksena saavutettiin 
kuitenkin jatkopaikka kovempaan lohkojatkoon. 

Jatkolohkossa jatkettiin samalla systeemillä. Peliesitysten 
suhteen siis. Up and down. Ja kuten HC Nokian joukkueitten 
tapana on ollut, niin rimaa hipoen jatkettiin edelleen kolman-
teen ja lopulliseen karsintavaiheeseen.

Kolmas jatkosarja on nyt alkamassa ja lopputulos tavoitteen 
osalta on vielä hämärän peitossa. Kun vielä armeijan jouk-
koihin liittyy ja palaa monesta joukkueesta useita pelaajia, on 
joukkueitten väliset lopulliset voimasuhteet vielä näkemättä.

a-juniorit lähtevät sarjaan kuitenkin toiveikkaina. Saman-
lainen tunne on HC Nokian urheilutoimen organisaatiolla. 
Kautta on mukavasti jäljellä. Eteenpäin siis. 

ylärivi vasemmalta: Hannu kylväjä, Oskari leppänen, petri pesonen, mikko lähdetmäki, lauri kylväjä, 
markus aaltonen

keskirivi vasemmalta: tero myllyoja (valmentaja), miikka Feodoroff, kalle Soltin,  jesse Salonen, tuomas 
pinomäki, emil vuorela

alarivi vasemmalta:  ilja pojanen, mikko karva, roope Syrjänen, joel laulajainen, pekka  kääriäinen,
jukka korkeamäki (huoltaja)

kuvasta puuttuvat : mikko leppänen, Heikki Hälli, jani Niemi, mikko Helenius, juuso jokela, 
juha kilpijoki, miika kujanpää, petro isoaho, petri leppänen (joukkueenjohtaja)

HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja
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HC Nokia edustus

Nollasta sataan – edustuksen kausi lähti ontuen käyntiin 

HC Nokian edustusjoukkue kärsi kesällä pelaajien jouk-
kopaosta kilpailevaan seuraan. II–divisioonassa keväällä 
2011 kolmoseen romahtanut edustuksen kokoaminen näytti 
vähintäinkin vaikealta, kun vielä elettiin elokuuta. Päätettiin 
yrittää, olihan sarjaankin ilmoittauduttu. Omia A-junioreita ja 
HC Nokiassa pelanneita entisiä pelimiehiä oli kuitenkin riit-
tävästi, että juuri ja juuri saatiin edustusjoukkue kasaan.

Nollasta lähdettiin siis liikkeelle. Kun alusta lähtee ei vaa-
timustasokaan päätä huimaa. Joukkue kuitenkin sitoutui 
toimintaan riittävästi ja pelit alkoivat kulkea mukavasti. Val-
mennuspäällikkö Parviainen otti oto-pestin edustuksen pe-
luuttamisesta ja kausi lähti käyntiin. Voittojakin alkoi tippua. 
Pojat totuttelivat äijien peliin. Peli toisensa jälkeen onnistut-
tiin joukkueena. Lopputulokset olivat runsasmaalisia, puo-
lustamisesta ei tässä III–divisioonassa mikään joukkue lähde 
liikkeelle – vaan näyttävästä hyökkäyspelistä.

edustusjoukkueen peleissä on kentällä huikea määrä taitoa 
ja osaamista. HC Nokiankin riveissä on maagisia suorituk-
sia nähty maalin suulla, puolustuksessa ja hyökkäyksessä. 
Ehkä paras matsi sattui juuri sattumalta naapuriseura Ikurin 
Virettä vastaan, jossa Vire pelin lopussa painoi väkisin ohi ja 
voittoon. 

jääkiekko on parhaillaan intohimoa, jännitystä ja tahtoa 
pelata ja tietenkin voittaa. Syksyllä on nähty monta jänni-
tysnäytelmää, joissa voittajaa on turha veikkailla ennen kuin 
viimeinen minuuttikin on pelikellosta kulunut. Edustus on ot-
tanut tavakseen kamppailla loppuun saakka varsinkin koti-
jäällään Nokialla.

ylärivi vasemmalta: Hannu kylväjä (joukkueenjohtaja), Oskari leppänen, petri pesonen, 
mikko lähdetmäki, lauri kylväjä, markus aaltonen, vili käyhkö

keskirivi vasemmalta: tero myllyoja, miikka Feodoroff , kalle Soltin, jesse Salonen, tuomas pinomäki, 
emil vuorela, Sami teininen  jesse vaimare

alarivi vasemmalta: ville käpynen, mikko karva, roope Syrjänen, joel laulajainen, jarkko vellonen, jukka 
korkeamäki (huoltaja)

kuvasta puuttuvat jarno parviainen (valmentaja) jukka-pekka leppänen, mikko leppänen, lauri Hälli, 
Heikki Hälli, jani Niemi, roope kämäräinen, Samuli Salminen, eetu gerasimow, ilja pojanen (mv)

Tervetuloa seuraamaan värikkä
itä 

jääkiekk
opelejä Nokian halliin. 

Takuu voidaan antaa ainakin

 – no – ainakin maaleista,
 

yleensä molempiin päihin.

HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja
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V. Vuorinen Oy
puh.0400-512800

Teollisuuden metallityöt

Kauppakatu 8, Nokia, p. 341 0777
Avoinna ark. 8.30-20, la 9-15, su 11-15

Sastamalankatu 70, 38210 SASTAMALA
Puh. 03 - 511 2640

www.heinonleipomo.com

AUTOSÄHKÖLIIKE
M.TAKALA KY
Huoltoja ja huolenpitoa vuodesta 1956

Yrittäjäkatu 9, 37100 Nokia
puh 03 3123 1700
fax 03 3123 1750
ma-pe 07.30-17.00

3,90€ Hinnat ja kampanjaan osallistuminen saattavat vaihdella ravintoloittain. 
Suositushinnat.  Tuplaliha, -juusto, lisäpekoni tai muut maksulliset lisukkeet 

eivät sisälly tarjoushintaan. Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

herkuttele joka päivä 
edullisesti! 

Italian B.M.T.™ 15 cm
esim. sunnuntai

©2012 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc. 

subway® Nokia
Välimäenkatu 12 LH 3

37100 NOKIA
puh. 045-1234 130

nokia.valimaenkatu12@subway.fi 
avoinna: ma-pe 10-23, la-su 12-23

HC Nokia

Joukkueisiin otetaan uusia pelaajia, tule mukaan!
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RAKENNUS
K.KARHU OY
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Kauppakatu 8, NOKIA, p. 3410 838
www.salonvip.fi

PIZZERIA ABE KEBAB
Härkitie 8, Nokia, Puh.03 341 5111

ma-to 10.30-21.30, pe 10.30-04.30, 
la 12-04.30, su 12-21.30

Leijona-kiekkokouLun kevätkausi aLkaa 
ti 3.1.2012 kLo 15.00-15.50 ja jatkuu aina tiistaisin nokian jäähallilla. 

tervetuLoa mukaan myös uudet kiekkokouLuLaiset.

HC Nokia Leijona-kiekkokoulun tiedustelut: 
Valmennuspäällikkö Jarno Parviainen puh. 040 588 5643

VARATTU

Keittiö...
millaisen Sinä 

haluat?

    Artelli Keittiöt Oy
Juurakkotie 4, 37150 NOKIA

Puh. 03-342 7400

     Valmistamme Nokialla korkealaatuisia ja 
toimivia kodin kalusteita.

     Omat suunnittelijamme tekevät kaluste-
suunnittelun valmiin pohjapiirrustuksen tai 
mittakäynnin pohjalta.

      Oma puuseppämme toteuttaa joustavas-
ti ja helposti myös tavallisuudesta poikkeavia 
ratkaisuja.

    Toimittamamme kalusteet asennetaan 
omien asentajiemme toimesta.

     Meiltä myös avaimet käteen -urakointi, 
kun on tarvetta laajempaan remonttiin.

    Varaa oma suunnitteluaikasi. Mielikuva 
kalustettavasta tilasta riittää suunnittelun läh-
tökohdaksi.

Meiltä saat: keittiökalusteet, ko-
merot ja muut kodin kiintokalus-
teet, liukuovet, saunanlauteet 
ja wc-kalusteet. Myös allas-, 
hana-, työtaso- ja vedinmallis-
tomme vastaa vaativimpiinkin 
toiveisiin.

www.artelli.fi

Tervetuloa
HC Nokiaan!

HC Nokia 2011-2012 33
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HC NOkia muut tukijat

HC Nokia kiittää kaikkia tukijoitaan!

Tatu Visuri
Kati Visuri
Antti Visuri
Anni Visuri
Aino Visuri
Pekka Visuri
Hanna Visuri

Maijastiina Visuri-Kulo
Jukka Kulo
Reeta Kulo
Maria Kulo
Johannes Kulo
Pirkko ja Jaakko Hälli (sr)
Toivo Kivelä ja Leena Kivelä

Tarja ja Ari Laakso
Raija ja Veikko Laakso
Eira ja Raimo Arvonen
Eino ja Sirpa Suontausta
Riitta ja Kari Hakala
Antti Lindberg
Tiina Hakala ja Teemu Kuusiluoma

HC NOkia alOitti aamujäätOimiNNaN 
yHteiStyöSSä kOulujeN kaNSSa
Aamuherätys on jääurheilua harrastaville koululaisille tiistaisin ja torstaisin hieman aikaisemmin.
Aamujääharjoitukset lähtivät käyntiin tiistaiaamuna 23.8.2011 klo 8 ja ovat jatkuneet siitä asti aina 
tiistaisin ja tortaisin klo 8.

Paikalla on keskimäärin yhteensä 15-20 pelaajaa  ja aamuharjoitusten ohjaaja Jukka-Pekka 
Leppänen.

Aamujäillä tapaa reippaita ja kehityshaluisia nuoria valmiina saamaan lisäoppia hienon lajin 
parissa. Aamujäät ovat loistava mahdollisuus pelaajille, joiden lukujärjestykseen tämä sopii.
 
kiitos Nokianvirran yläasteelle, Nokian lukiolle ja emäkosken yläasteelle yhteistyöstä 
asian tiimoilla!

Joululoman aamujäillä oli mukana vieras Malesiasta asti.Innokkaat aamuvirkut pelaajat.
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. . .  e s i t t e e t    j u l i s t e e t    k a l e n t e r i t    k o r t i t    l e h d e t    l o m a k k e e t    v u o s i k e r t o m u k s e t  . . .

Merkittävät
Painotyöt

Ammattitaito eli osaavat ihmiset. Palvelu. Nopeus. Toimitusvarmuus.

Parhaat laitteet. Niistä syntyy laatu, joka erottaa Hermeksen kilpailijoista.

Parhaat painotuotteet luovatkin lähes eläviä mielikuvia.

Kirjapaino Hermes Oy • Turjankatu 1 a • 33100 TAMPERE
Puh. (03) 213 8000 • Fax (03) 255 3650 • E-mail: myynti@kphermes.fi

Taito  painaa eniten
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edustus
Joukkueenjohtaja
Hannu Kylväjä
Puhelin 050 569 7714
hannu.kylvaja@kolumbus.fi

Vastuuvalmentaja
Jarno Parviainen
Puhelin 040 588 5643
kyna.parviainen@kolumbus.fi

a-nuoret
Joukkueenjohtaja
Petri Leppänen
Puhelin 0400 635 341
petri.leppanen@pprakennus.fi

Vastuuvalmentaja
Tero Myllyoja
Puhelin 040 9646 137
tero.myllyoja@luukku.com

B-nuoret
Joukkueenjohtaja
Minna Levomäki
Puhelin 040 702 2173
minnalevomaki@gmail.com

Vastuuvalmentaja
Tommi Manner, Ville Siironmaa
Puhelin 040 773 5711, 044 060 0623
tommi.manner@posti.fi

C1-nuoret
Joukkueenjohtaja
Pasi Valkokari
Puhelin 040 827 8919
pasi.valkokari@vtt.fi

Vastuuvalmentaja
Kalle Soltin
Puhelin 0400 454 640
kalle.soltin@gmail.com

joukkueiden yhteystiedot
C2-nuoret
Joukkueenjohtaja
Ari Veikkola
Puhelin 040 525 3106
ari.veikkola(at)upmraflatac.com

Vastuuvalmentaja
Jukka - Pekka Leppänen
Puhelin 040 842 8520
juggis89@suomi24.fi

e-01
Joukkueenjohtaja
Kari Koivuniemi
Puhelin 040 837 8323
kari.koivuniemi@gmail.com

Vastuuvalmentaja
Mika Välimäki
Puhelin 040 528 5032
mika.valimaki@teliasonera.com

F-02
Joukkueenjohtaja
Piia Grönroos
Puhelin 041 503 6394
piia.gronroos@gapac.com

Vastuuvalmentaja
Tommi Rajamäki
Puhelin 050 5415 838
tommi.rajamaki@elisanet.fi

F-03
Joukkueenjohtaja
Tiina Laaksonen
Puhelin 050 558 3511
tiinalaaksonen@kolumbus.fi

Vastuuvalmentaja
Juha Ikonen
Puhelin 040 830 7412
juha.ikonen@confidex.net

g-04
Joukkueenjohtaja
Marjo Aitola
Puhelin 040 578 7259
marjoaitola@hotmail.com

Vastuuvalmentaja
Mika Mäkinen
Puhelin 040 562 1158
mika.makinen@gapac.fi

g-05/06
Joukkueenjohtaja
Jani Ala-Salmi
Puhelin 040 505 0300
jani.ala-salmi@saunalahti.fi

Vastuuvalmentaja
Juha-Pekka Ruusunen
Puhelin 050 587 1625
jp.ruusunen@gmail.com

valmennuspäällikkö
Jarno Parviainen
Puhelin 040 588 5643
kyna.parviainen@kolumbus.fi

Tervetuloa 
mukaan! 

Ota  yhteyttä
HC Nokian

toimihenkilöihin.

HC Nokia ry I Martinmyllyntie 1 B, 37120 Nokia I toimisto@hcnokia.fi


