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Valmennuspäällikkö
 ja Nuori Suomi-yhteyshenkilö

Jarno “Kynä” Parviainen
040 588 5643

kyna.parviainen@kolumbus.fi

Kiekko- ja luistelukoulunohjaaja
koulujen aamujääohjaaja
Jukka-Pekka Leppänen 

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

Hallituksen 
puheenjohtaja
Raimo Kolppanen
0400 661 347
raimo.kolppanen@ kolumbus.fi

Kuvassa vasemmalta: Jani Ala-Salmi, Raimo Kolppanen, Katja  Ikonen, Tiina Laaksonen, Pertti Kallio  

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

Seuran rahastonhoitaja
Riina Perttala

puh. 040-7321931
riina.perttala@gmail.com 

Hallituksen 
jäsen
Mika Joki
040 5204 337
jokimika@hotmail.com

Hallituksen 
jäsen
Pertti Kallio
050 5532 322
pertti.kallio@ tintti.fi

Hallituksen varajäsen,
fanituotevastaava
Tiina Laaksonen
050 5583 511
tiina.laaksonen@pshp.fi

Hallituksen 
sihteeri
Katja Ikonen,  
050 558 2940
katja.ikonen@kalmarglobal.com

Hallituksen 
varajäsen
Katriina Hälikkä 
040 3525 070
khalikka72@gmail.com

Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota Nokian seudun kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa oman 
taitotasonsa ja halunsa mukaan ja näin turvata nokialaisen jääkiekon tulevaisuus. 

Haluamme tarjota seuran, jossa on mahdollisuus menestyä. Unohtamatta kuitenkaan sitä tärkeintä eli harrastamisen haus-
kuutta! Haluamme mahdollistaa lasten ja nuorten monipuolisen kasvun jääkiekkoharrastuksen parissa. Tämä tarkoittaa 
paitsi lajitaitojen lisääntymistä, myös terveen itsetunnon kehittymistä, sosiaalisten taitojen ja vastuun oppimista joukku-
eessa toimittaessa, sekä liikunnan muodostumista elämänmittaiseksi harrastukseksi ja elämäntavaksi.

HC Nokiassa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton eri ikäluokkia koskevia suosituksia oppimistavoitteissa sekä harjoitte-
lun järjestämisessä. Seuran tarkoituksena on tarjota kaikille mukanaolijoille ohjattua joukkuetoimintaa, ottaen huomioon 
kunkin pelaajan taidot ja kyvyt.

Laadukas harjoittelu koulutettujen valmentajien johdolla takaa pelaajaa kehittävät vaikutukset harjoituksissa. Harjoittelul-
la ja kaikkensa yrittämisellä on suorat vaikutukset onnistumisten määrään peleissä. Onnistumiset peleissä taas takaavat 
innostuksen säilymisen harrastukseen ja liikunnallisen elämäntavan. Liikunnallinen elämäntapa tuo terveyttä ja jaksamista 
elämän haasteissa. 

HC Nokia 
- seura, jossa tärkein henkilö on pelaaja!

HC Nokia ry:stä tuli 6.10.2007 

85. seura, jolle Suomen jääkiekkoliitto 

on myöntänyt sinettiseuratunnuksen 

takeena laadukkaasta toiminnasta.

Tutustu fanituotetarjontaan osoitteessa  www.hcnokia.fi/hc-basaari. 

Valitse tuotteet ja täytä tilauslomake.
Tilauksesi voit noutaa sovittuna ajankohtana Nokian jäähallilta.
Tuotteita myynnissä myös jäähallin kioskilla.
HC Nokia fanituotteita hoitaa Tiina Laaksonen

Tiedustelut kaikista fanituotteista: tiina.laaksonen@pshp.fi

Hanki mieleiset fanituotteet ja 
anna äänesi HC Nokialle!
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Luistelukoulu – siitä se alkaa!

Tiedustelut ja lisäinfoa: 
valmennuspäällikkö  Jarno Parviainen  
puh. 040 588 5643, www.hcnokia.fi

Tule 
mukaan!

LUISTELUKOULUN KEVÄTKAUSI 
Maanantaisin 6.1-13.4.2015 klo 18.20-19.10

Kuvat: Pia Pimiä

HC Nokian B-nuoresta Valio Akatemia- 
urheilija ja mainoselokuvan ”maitopoika”

Olen Eetu Laaksonen, 17-vuotias hyökkääjä HC Nokian  
B-nuorista.

Olen harrastanut jääkiekkoa 5-vuotiaasta lähtien eli jäähal-
leilla on tullut vietettyä jo 12 kautta. Olen saanut kokea näinä 
kausina paljon ikimuistoisia hetkiä esimerkiksi Suomi-sarjan 
loppuottelut kautena 2012–2013, jääkiekkorippikoulun Vieru-
mäellä yhdessä joukkuekaverini kanssa unohtamatta toivotta-
vasti elinikäisten ystävien saamista. Mennyt kausi jää mieleeni 
kuitenkin aivan erityisesti, sillä syksyllä 2013 minut valittiin 
yhtenä jääkiekkoilevana yksilöurheilijana Valio Akatemia-
urheilijaksi satojen urheilijoiden joukosta Teemu Selänteen 
valitsemana.

Sain vastaanottaa minulle myönnetyn stipendin Valion Tam-
pereen tehtaalla marraskuussa 2013 olleessa stipendienjako-
tilaisuudessa yhdessä lukuisten yksilöurheilijoiden ja joukku-
eiden kanssa.

Kesäkuussa 2014 tämä tarina sai jatkoa, sillä lukuisien stipen-
diaattien joukosta Teemu Selänne oli valinnut Valio Plus-mai-
nokseen yhden jääkiekkojoukkueen että yksittäisen pelaajan. 
Valittu joukkue oli Karhu-Kissojen C2-joukkue ja minut valit-
tiin yksittäisenä pelaajana.

Vietin heinäkuun 2013 alussa 2 kokonaista päivää Helsingissä 
Karhu-Kissojen viiden pelaajan, kuvausryhmän, valiolaisten ja 
Teemu Selänteen kanssa. 

Ensimmäinen kuvauspäivä vietettiin ravintolassa, joka oli sul-
jettu koko päiväksi mainoksen tekoa varten. Tätä televisiossa 
nyt pyörivää parin kymmenen sekunnin mittaista mainosta ku-
vattiin 2 kokonaista päivää.

Kuvaukset alkoivat maskeerauksilla ja puvustuksella. Itse ku-
vausottoja otettiin kymmeniä kertoja peräkkäin ennen kuin 
ohjaaja hyväksyi otoksen. Päivän aikana maitoa tuli ainakin 
juotua monta litraa.

Teemukin saapui kuvauksiin päivän aikana. Oli hieno kokemus 
tavata suuri tähti livenä. Teemun kanssa viettämäni ajan jäl-
keen on pakko todeta, että Teemu on erittäin rento, mukava 
ja muut huomioon ottava legenda, jolla kiireistään huolimat-
ta riitti aikaa meille kaikille nuorille. Teemu kyseli meiltä jää-
kiekon peluustamme, jutteli omasta urastaan ja perheestään 

sekä kesäsuunnitelmistaan. Oli aika veikeää jälkeenpäin lukea 
lehdistä asioita, joita tiesi jo etukäteen Teemun kesäsuunni-
telmista.

Toinen kuvauspäivä toteutettiin Malmin jäähallilla. Jäällä olim-
me samalla porukalla kuin ensimmäisenä kuvauspäivänä, pai-
kalla oli nyt koko Karhu- Kissojen C2-joukkue. Teemu ei luis-
timilla koko päivänä ollut, sillä kuten mainoksesta voit nähdä, 
hänen roolinaan oli olla kentän laidalla.

Toisen kuvauspäivän päätteeksi sain osallistua vielä Olter-
manni- mainoksen tekoon, jossa mainoksen päätähtenä oli 
kukapas muu kuin Teemu- ja mummo. 

Olen erittäin kiitollinen sekä Valiolle että Teemulle saamasta-
ni stipendistä ja ainutkertaisesta kokemuksesta olla mukana 
tekemässä mainosta yhdessä suuren idolin- Teemu Selänteen 
kanssa.

Tämän kaiken jälkeen, sain valmentajaltani lempinimen  
”Maito”.

Eetu (”Maito”) Laaksonen
HC Nokia, B-Nuoret
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us        Vakuutusyhtiövertailussa1 EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyyttä.  
Olemme olleet jo neljä kertaa peräkkäin sijalla 1. Emme aio kuitenkaan ylpistyä, vaan  
aiomme olla luottamuksen arvoisia huomennakin. Jatkamme rehdillä ja reilulla linjallamme.

Tyytyväisimmät vakuutusasiakkaat

Hoidetaan vakuutuksesi kuntoon, ota yhteyttä: 
Yhteyspäällikkö, Roope Lehto, 040 591 5660 
roope.lehto@turva.fi 
Nokian palvelutoimisto Pirkkalaistori 4 

01019 5110         www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

186x64_HC-Nokian_kausijulkaisu_Lehto_EPSI_112014.indd   1 24.11.2014   13:22:11

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 9-21

Käyttämällä kioskia tuet 
nuoria jääliikunnan harrastajia.

Tervetuloa ostoksille!
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Kiekkoa Prahassa

Perheemme muutti äidin työn perässä Prahaan syyskuun 
alussa 2014. Tällä hetkellä suunnitelmissa on olla täällä noin 
vuosi, niin että palaisimme viimeistään ensi vuoden elokuussa 
Suomeen.  Ennen tänne lähtöämme perheemme vanhempi 
poika Elmeri, 10 pelasi jääkiekkoa HC Nokiassa ja ajatus oli-
kin, että jääkiekon harrastaminen jatkuu myös täällä. Jääkiek-
ko on Tsekeissä suosittua, mutta samoin tavoin kuin Suomessa 
harrastajamäärät ovat pudonneet  kustannusten noustessa 
turhan korkeiksi. 

Kun keväällä 2014 selvisi, että syksyllä muutamme tänne Pra-
haan, aloitimme heti mahdollisten pelipaikkojen kartoituksen. 
Lähettelimme ensin sähköpostia suurimpiin seuroihin Spar-
taan ja Slaviaan, mutta heillä ei ollut halua edes vastata  eng-
lannin kielisiin sähköposteihin. Saman kohtelun saimme myös 
pienemmistä seuroista joihin kesän aikana lähetimme sähkö-
postia, ei vastausta yhdestäkään. Loppujen lopuksi Suomesta 
lähtiessämme ei ollut mitään tietoa mahdollisesta pelipaikas-
ta ja saataisiinko sellaista edes. Totesimme vain että pakataan 
jääkiekkovarusteet mukaan ja toivotaan että jossain päästään 
jäälle.

Prahaan saavuttuamme yritimme saada edelleen yhteyttä 
paikallisiin seuroihin, mutta mistään ei vastattu edelleenkään. 
Elmerillä alkoi kansainvälinen koulu syyskuun alussa. Heti 
ensimmäisenä päivänä, kun olin hakemassa Elmeriä koulusta 
tuli koulun yläasteen vararehtori juttelemaan minulle. Minulle 
selvisi että vararehtori on suomalainen nainen joka on asunut 
Tsekeissä 14 vuotta ja hänellä on 2005 ja 2002 syntyneet po-
jat, jotka molemmat pelasivat jääkiekkoa. Tätä kautta saimme 
kontaktin HC Slavoj Zbarslav –nimiseen seuraan. 

Kun uusi seura oli löydetty, niin ulkomailla pelaaminen ei sit-
ten ollutkaan ihan selvää, vaikka nyt puhutaan kymmenen 
vuotiaasta pojasta. Ensimmäisenä tarvitsi tehdä kansainvä-
linen pelaajasiirto.  HC Nokiasta saatiin paperit nopeasti ja 
helposti jääkiekkoliittoon, mutta sitten täällä päässä ei ihan 
niin helpolla asiat tapahdukkaan.  Ensin täytettiin liittoon me-
nevä pyyntö pelaajasiirrosta. Odoteltiin viikko. Sitten täytet-
tiin pelaajatiedot seuravaan paperiin, joka meni myös liittoon. 
Odoteltiin viikko. Seuraavaksi meiltä pyydettiin passikuva. 
Odoteltiin viikko. Sitten tarvittiin lääkärintodistus, jossa piti 
lukea että poika on niin terve että voi pelata jääkiekkoa. Tä-
män hankkimiseen meni viikko. Sitten kun saatiin lääkärinto-
distus toimitettua, ei meidän toimittama mustavalkoinen pas-
sikuva kelvannut.  Sitten hommattiin värillinen passikuva. No 
viisi viikkoa meni, mutta nyt on luvat.

Heti kun peliluvat saatiin kuntoon, pääsi Elmeri pelaamaan. 
Esimmäisistä peleistä tuli tappiot, mutta paikalliset valmen-
tajat olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja peliaikaa on luvassa.  
Elmerin omat kommentit peleistä oli sellaiset, että olisi kiva 
jos pari HC Nokian pakkia saisi avuksi välillä, niin auttaisi se 
kovasti pelaamista. Pelin yleisestä tasosta on vaikea muutami-
en pelien perusteella vielä sanoa mitään. 

Olosuhteet täällä ovat melkoiset. Neljä paikallisten seurojen 
hallia nähneenä voin sanoa, että kyllä Suomessa on hienoja 
jäähalleja.  Suurin osa jäähalleista on täällä rakennettu 70-lu-
vulla ja sen jälkeen  suurempia remontteja ei ole ollut ilmei-
sesti tarvetta tehdä. Mielenkiintoisia yksityiskohtia suoras-
taan pursuaa, kun katselee arkkitehtuurin yhteentörmäystä 
käytännön kanssa. Esimerkiksi ensimmäisessä vieraspelissä 
meidän joukkueen pukuhuone sijaitsi jäähallin alakerrassa ja 
sieltä ylös halliin johtavat portaat olivat todella jyrkät ja ka-
peat. Elmeri joutui maalivahdin varusteilla tulemaan portaat 
ylös lähes sivuttain. Luonnollisesti pukuhuoneesta ei päässyt 
suihkuihin, eikä siellä ollut myöskään wc:tä. Nämä löytyivät 
käytävän päästä ja olivat kaikkien alakerrassa olevien neljän 
pukuhuoneen yhteiskäytössä.

Ensimmäisten kuukausien perusteella kiekkopojat ovat sa-
manlaisia kiekkopoikia täällä Tsekissä kuin Suomessakin. 
Tämä kausi pelataan täällä ja ensi kaudella taas HC Nokiassa.

Saku Heikkilä

Kotistadion

Torjunta. Ensimmäisen kotipelin pelitilanne. Ekoissa harjoituksissa. Sumua halli täynnä. 
Ulkona 25 astetta lämmintä.
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99

Vierumäen Urheiluopiston leijonanluolassa eli Suomi-kiekon 
ytimessä on seinän kokoinen vitriini. Kiiltävän lasin ja lukkojen 
takana on kuvia maamme jääkiekkohistorian merkkihetkistä, 
-joukkueista ja –persoonista. Pääväri ja perusvire on vahvasti 
suomalainen. Ja totta kai on, ollaanhan paikassa, missä enti-
set, nykyiset ja tulevat maajoukkuepelaajat hikoilevat ja van-
novat myös Leijona-valan.

Äkkiseltään vilkaistessa harjoituskeskuksen vitriinistä erottaa 
vain kaksi ulkomaalaista valokuvaa. Tarkempi perehtyminen 
paljastaa, että kehyksiin ei ole kelpuutettu mitä tahansa puu-
laakipelureita. 

Ensimmäisessä valokuvassa poseeraa joukkue huippuunsa 
trimmattuja ja hymyttömiä neuvostopelureita. CCCP-kiekon 
huippuvuosina valokuvissa ei virnistelty, siitä piti huolen pu-
na-armeijan upseeri ja tiukka päävalmentaja Viktor Tihonov. 

Entä se toinen ulkomaalainen valokuva?

Jalopuisista kehyksistä löytyy vastaus helppoon kiekkokysy-
mykseen: Kuka on maailman kaikkien aikojen paras jääkiek-
koilija? On nuoruusvuosien rintakuva lajin kaikkien aikojen 
suurimmasta legendasta. Hänet tunnistaisi omaksi itsekseen 
ilman nimeä tai  Edmonton Oilersin sini-valko-oransseja värejä.  
 
Wayne Gretzky on nimi, joka tiedetään ja tunnetaan 
kaikkialla kiekkomaailmassa. Jääkiekkolehden jokaises-
sa numerossa on jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien ollut 
juttu, joka on otsikoitu nimellä 99 kysymystä. Se ei tie-
tenkään ole sattumaa. Ysiysi on jääkiekkoilussa pyhä luku.  
Jopa Gretzkyn peliuran jälkeen syntyneet kiekkojuniorit hok-
saavat 0,4 sekunnissa, miksi kysymyksiä on juuri 99.

Tästä kaikesta huolimatta Jääkiekkolehdessä ei ole koskaan 
esitetty 99 kysymystä Wayne Gretzkylle. Nyt on. Se on kova 
juttu, pelkästään jo sen vuoksi, että noin sadan kysymyksen 
haastattelu ei ole ihan mikään yhden vaihdon mittainen rykäi-
sy. Jo pelkästään haastattelun saaminen vaati vuosien poh-
justuksen.

Tässä lajissa on kymmeniä jäädytettyjä pelinumeroita, 
niistä tuoreimpana Espoossa katonrajaan nostettu Jere 
Lehtisen Kiekko-Espoon kymppi, mutta vain yhden nu-
meron sädekehä ylittää valtioiden ja mannerten rajat.  
Ysiysi on kaikilla mahdollisilla tavoilla niin ISO, että 
sen käyttäminen ymmärretään kiekkomaailman kai-
kissa kolkissa Gretzkyn – ja vain ja ainoastaan legen-
dan – yksinoikeudeksi.Siksi on syytä nostaa esiin yksi 
Gretzky-haastattelun kysymyksistä – ja vastauksista.  
 

Kysymys: Meillä Suomessa ei ole jäädytetty ysiysiä, mutta 
harva haluaa ottaa paineita käyttämällä sitä. Mitä ajatte-
let, jos näet jonkun juniorin pelaavan sinun numerollasi 99? 
 
Ja vastaus koko herkullisuudessaan: ”I love it!”

Gretzkyn reaktio käyköön synninpäästöstä meille kaikille, jot-
ka katsomme hieman vinoon nykyisiä ysiysi selässä viipotta-
via kiekkoilijoita.

Kun Gretzky päätti huikean 21 kautta kestäneen pelaajauran-
sa – kuinkas sattuikaan – keväällä ’99, hän piti hallussaan perä-
ti neljääkymmentä NHL:n runkosarjan ennätystä ja viittätois-
ta pudotuspeliennätystä. 

Niistä aika moni tulee jäämään kiekkohistoriaan ikiajoiksi. Rik-
kominen ei onnistu, koska taidot tai aika eivät riitä. Gretzkyn 
NHL-uran piste-ennätys runkosarjassa on 2 857. Pelkästään 
syöttöjä on 1963 eli enemmän kuin seuraavaksi parhaalla 
maaleja ja passeja yhteensä. 

Romuttaakseen Gretzkyn piste-ennätyksen Sidney Cros-
byn pitäisi pystyä pelaamaan 24 kautta samalla tasol-
la kuin 120 pisteen ennätysvuotenaan – tai jatkaa ”vä-
hän rennommalla” sadan pinnan tahdilla 60-vuotiaaksi. 
 
No, onko Gretzky tosiaan maailman kaikkien aikojen pa-
ras. On. Ei tarvitse kiistellä, voiko Mr Ysiysiä pitää ylei-
sesti kaikkien aikojen parhaana jääkiekkoilijana. Täy-
sin sataprosenttista yksimielisyyttä tuskin löytyy, mutta 
kauaksi ei jäädä: 99 prosenttia sanoo Wayne Gretzky.  
 
Koko uran piste-ennätyksen ja yhden kauden maaliennätyk-
sen (92) lisäksi on syytä listata erikoisin: Wayne Gretzky ja hä-
nen pikkuveljensä Brent ovat NHL-historian kaikkien aikojen 
tehokkain veljespari. 

Jakauma tosin on lievästi sanottuna nurinkurinen. Pik-
kuveli Brent pelasi jääkiekkoa yli 20 vuotta, mutta ylim-
mästä ylimmällä tasolla hän ylsi kokoonpanoon vain 
13 NHL-ottelussa. Saldoksi tuli 1990-luvun alussa Tam-
pan paidassa neljä pistettä (maali ja kolme syöttöä).  
Isoveli eli Ysiysi teki pisteistä noin 99,9 prosenttia. 

Siinä se taas tuli, kiekkomaailman kovin numero: 99.

JP Mikola

Kirjoittaja on Jääkiekkolehden toimituspäällikkö ja kiekkoisä

TULE MUKAAN 
LEijoNA-
KiEKKoKoULUUN   
Katso tarkemmat 
aikataulut 
www.hcnokia.fi. 

TErVETULOA MUKAAN 
MyöS UUdET 
KIEKKOKOULULAISET
 
HC Nokia Leijona-kiekkokoulun 
tiedustelut: 
Valmennuspäällikkö 
Jarno Parviainen
puh. 040 588 5643
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HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja   

G-08/09

Toimihenkilöt vasemmalta: Janne Vesa (vastuuvalmentaja), Jarkko Lehtonen (valmentaja), Janne Riikola (valmentaja/
huoltaja) Ja Kaisa Juvonen (rahastonhoitaja)

ylärivi vasemmalta: Lenni Viljanen, Aatu Hyvärinen, Leevi Kasari, Onni Hämäläinen, Onni Vesa, Akseli Suontausta ja 
Onni Riikola

Alarivi vasemmalta:. Hugo Koivula, Joona Koskinen, Ville Lehtonen, Lukas Kivimäki, Aapeli Paussu, Sampo Riikola ja 
Juuso Siuruainen

Kuvasta puuttuvat: Leo Rantala, Roope Vasala, Olli Valkolehto, Sara Siuruainen, Jussi Paussu (valmentaja), 
Perttu Koivula (valmentaja), Saara Koivula (joukkueenjohtaja), Petteri Suontausta (huoltaja)

Hienoa kun saatiin HC Nokiaan tällekin kaudelle pienille 
pelureille oma joukkue kasaan! Joukkue aloitti yhdellä-
toista pojalla ja nyt -08/09 ikäryhmässä pelaa 18 poikaa 
ja tyttöä. -08/09 ikäryhmä harjoittelee 2 kertaa viikossa 
torstaisin ja sunnuntaisin jäällä ja lisäksi käymme joka toi-
nen viikko salissa harjoittelemassa kehonhallintaa ja pe-
lailemassa pallopelejä. Harjoituksissa mennään pelaajaa 
kannustaen monipuolisin harjoittein. Valmennuksen luo-
mat tärkeimmät pelilliset tavoitteet tälle kaudelle on luis-
telutaidon kehittäminen ja kiekon kuljettaminen. Lisäksi 
sosiaalisten taitojen opettelu kuuluu jokaisiin harjoituksiin 
ja peleihin. Vaikka kuluvaa kautta on menty vasta hetken 
aikaa, on kehitys ollut huikeaa ja intoa tuntuu riittävän. 
Varsinkin luistelutaito, on mennyt huimasti eteenpäin ja 
ryhmähenki on loistava niin poikien kuin vanhempienkin 
keskuudessa. 

Kaudella 2014-2015 G-08/09 joukkue osallistuu Tappara-
Ilves -sarjaan kahdella peliryhmällä. Sarjan lisäksi joukku-
eelle pyritään järjestämään mahdollisimman paljon harjoi-
tuspelejä lähikuntien seuroja vastaan ja tapahtumia, joissa 
saadaan toimia yhdessä joukkueena.

HC Nokia järjestää Leijona-kiekkokoulua joukkueharjoi-
tuksen yhteydessä sunnuntaisin 2006 syntyneille ja nuo-
remmille. Kaikki jääkiekosta kiinnostuneet uudet harrasta-
jat ovat tervetulleita mukaan!



 HC Nokia 2014-2015  HC Nokia 2014-2015
14 15

HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja   

G-07

Toimihenkilöt vasemmalta: Marika Janhunen (rahastonhoitaja), Pekka Leino (huoltaja), Juha-Matti Vanhanen 
(vastuuvalmentaja), Vesa Välimäki (mv-valmentaja) Jukka Vilen (valmentaja)

ylärivi vasemmalta: Eino Miettinen, Otto Janhunen, Rasmus Teeri, Atte Joki, Elmeri Välimäki, Eemeli Mäkinen 
Leevi Hantula, Eelis Keskinen, Juska Vilen

Alarivi vasemmalta: Lenni Vellonen, Matias Vanhanen, Roni Teuho-Markkola, Aleksi Lehtimäki, Jaakko Leino, Petteri 
Hassinen, Hermanni Kork, Frans Kyrkkö 

kuvasta poissa: Hanna Avellan (huoltaja), Mika Joki (joukkueenjohtaja)

HC Nokia G1 eli 2007 syntyneet on meidän joukkue isolla 
J:llä. Toiminnassamme on mukana 17 pelaajaa, jotka ovat 
koulutien alussa, mutta harrastaneet nuoresta iästään 
huolimatta 2-4 talvea jääkiekko! Meidän ”nollaseiskojen” 
toiminta on kehittävää, opettavaista, avointa ja urheiluun 
innostavaa. 

Harjoittelemme 2-3 kertaa viikossa Nokialla, Ylöjärvellä 
sekä Lempäälässä jäällä ja joka toinen maanantai salissa. 
Joukkueemme pelaa sarjapelejä Pirkanmaalla kahdella 
oranssilla ryhmällä, sekä turnee reissuilla koetamme haas-
taa muuta Suomea.

 Olemme tottuneet viettämään paljon aikaa yhdessä koko 
”perheen” voimin.  Ryhmämme on hyvin yhteen hiileen 
puhaltamiseen tottunut, mutta avoin eli joukkoon mahtuu 
vielä helposti uusia! Jääkiekko on sopiva ja vauhdikas laji 
sekä tytöille ja pojille. Tarjoamme mahdollisuuden harras-
taa urheilua edullisesti ja pelata kivassa joukkueessa. 

Meillä nollaseiskoissa et jää paitsioon! Meihin, toimintaan 
ja yhteistyökumppaneihin voit tutustua lisää kotisivuillam-
me http://www.hcnokia.fi/joukkueet/g-07/ tai some:ssa 
@hcnokia07,  www.facebook.com/HCNokia07
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F-06

Toimihenkilöt vasemmalta: Leo Salenius (huoltaja) Juhani Ahlbom (huoltaja), Marko Pimiä (mv-valmentaja),
Jarkko Lehtonen (valmentaja), Ville Nikkola (mv-valmentaja) Juha Myllynen (huoltaja), Juha Kotilainen (huoltaja), Katriina 
Hälikkä (joukkueenjohtaja)

ylärivi vasemmalta: Paavo Koivula, Hannes Mäkinen, Atte Arvela, Miro Hälikkä Joel Ahlbom, Leevi Kotilainen, 
Akseli Hyvärinen, Oliver Koivula, Arttu Myllynen, Jonne Viljanen.

Alarivi vasemmalta: Miko Saukko, Akseli Rautalin, Väinö Nikkola, Jenna Parviainen, Elmo Rönkkö, Jasper Pimiä, 
Matti Lehtonen, Axel Salenius.

Kuvasta puuttuu: Juha-Petteri Arvela (vastuuvalmentaja), Mika Välimäki (valmentaja)

Tokaluokkalaiset HC Nokia F06

HC Nokian F06-joukkue kaudella 2014–2015 muodostuu 
18:sta 2006 syntyneistä pojista ja tytöstä. Harjoittelemme 
jäällä pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Joukkueemme 
osallistuu Leijona-Liigaan kahdella peliryhmällä. Leijona-
Liigan lisäksi pelaamme harjoitusotteluita ensisijaisesti 
Pirkanmaalaisia seuroja vastaan. Ajatuksissa on osallistua 
myös 1-2 turnaukseen Pirkanmaan ulkopuolella kevään 
2015 aikana.

Kehittyminen jäällä ja otteluissa on ollut nousujohteista. 
Harjoituksiin osallistutaan aktiivisesti. Olemme vahvista-
neet valmennustiimiä edelliskaudesta niin, että jäällä on 
aina 2-3 valmentajaa. Innokkaille maalivahtikokelaille on 
tarjottu entistä tiiviimpää opastusta, jonka on mahdollis-
tanut joukkueen sisältä löytyneet 1-2 vihkiytynyttä maali-
vahtivalmentajaa. Taitovalmennukseen on pyritty panosta-
maan edelliskautta enemmän ja se näkyy joukkueen mm. 
luistelutaitojen kehittymisenä. 



 HC Nokia 2014-2015  HC Nokia 2014-2015
18 19

HC Nokian tärkein henkilö on pelaaja   

F-05

Toimihenkilöt vasemmalta: Antti Lesonen (huoltaja), Kim Ekola (huoltaja), Juha-Pekka Ruusunen (vastuuvalmentaja), 
Jussi Niva (valmentaja), Kimmo Blomqvist (valmentaja), Johanna Ekola (huoltaja), Jani Ala-Salmi (joukkueenjohtaja)

ylärivi vasemmalta: Aleksi Niva, Milja Mikola, Jusa Vilppola, Joona Bolmqvist, Paavo Kulo, Emillia Kyrkkö, 
Eemeli Suontausta, Joona Ala-Salmi, Timi Teuho-Markkola, Oiva Salonen

Alarivi vasemmalta: Kasper Kytö, Väinö Viitanen, Matias Lesonen, Sanni Vanhanen, Niilo Ekola, Viljami Kumlander, 
Samuel Puustinen, Julius Kyrkkö

Kuvasta puuttuvat: Hanna Laitila, Rasmus Ruusunen. Hanna Blomqvist (rahastonhoitaja)

F05 – puolen kentän konkarit

HC Nokian vanhempi F-ryhmä keskittyy  
kuluvalla kaudella luisteluvoimaan ja kiekon- 
käsittelyyn ja hakee tuntumaa kokojäällä pelaamiseen.

F05-ryhmä valmistautui kauteen harjoittelemalla kesällä 
kerran viikossa triathlonisti Jiri Vilppolan johdolla. Oheis-
harjoittelu jatkuu myös jääharjoittelun ohessa, joukkue 
harjoittelee syksyllä ja keväällä joka toinen viikko omalla 
salivuorolla. Oheisharjoittelun tavoitteena on lisätä pelaa-
jien kehon hallintaa, lihasvoimaa ja ketteryyttä. Harjoittelu 
pyritään pitämään monipuolisena myös kaukalon ulkopuo-
lella, mikä on kasvaville pelaajan aluille erittäin tärkeää.

Joukkue osallistuu tällä kaudella viimeistä kertaa puolella 
kentällä pelattavaan Leijonaliigaan. Lisäksi pelaajat pää-
sevät jokainen vuorollaan testaamaan taitojaan kokojään 
peleissä osallistumalla E04-joukkueen AA-peliryhmän 
peleihin. Yhteistyö E04-joukkueen kanssa on lähtenyt 
hienosti liikkeelle ja 05-pelaajat ovat jo nyt saaneet hyvää 
kokemusta ja onnistumisia AA-peleissä. 

F05-joukkueessa on tällä hetkellä kaikkiaan 19 pelaajaa, 
joista neljä on tyttöjä. Koska pelaajia on näin komea mää-
rä, kaikki eivät osallistu jokaiseen pelitapahtumaan, vaan 
pelaajille on jaettu tasaisesti pelivuoroja sekä Leijonalii-
gan että AA-sarjan peleihin. Pelitapahtumia on keskimää-
rin joka viikonloppu, joten kaikki pääsevät kauden aikana 
osallistumaan kymmeniin peleihin. Pelien ja oheisharjoi-
tusten lisäksi joukkueella on kaksi vakiojäävuoroa viikossa 
Nokialla ja satunnaisia harjoitusvuoroja varataan mahdolli-
suuksien mukaan ympäristökuntien jäähalleista. Touhua ja 
tohinaa siis riittää.

Jääharjoittelussa painotus on yhä perusasioissa eli luis-
telutekniikan ja –voiman sekä mailan- ja kiekonkäsittelyn 

kehittämisessä. Vaikka joukkue pelaa vielä tämän kauden Leijonaliigassa, kokojään peliä ja sen mukana tulevia sääntöjä harjoitel-
laan joka viikko. Joukkueen pelaajat ovat jo alkaneet profiloitua tiettyihin pelipaikkoihin, joukkueesta löytyy luontaisia senttereitä, 
laitureita, puolustajia ja maalivahteja. Tästä huolimatta pelipaikkoja kierrätetään eri peleissä, jotta kaikki pelipaikat, tehtävineen ja 
merkityksineen, tulevat pelaajille tutuiksi.

Joukkueen kolme valmentajaa pyrkivät joukkueharjoittelun lisäksi keskittymään myös yksilösuorituksiin ja antamaan kullekin pelaa-
jalle henkilökohtaisia neuvoja omien taitojen kehittämiseen. Jokainen pelaaja kehittyy omaa tahtia, kuten kuuluukin, mutta tärkeintä 
on, että kehitystä tapahtuu ja pelaaminen on kivaa. Joukkueen ”arvoiksi” voisi tälle kaudelle määritellä positiivisuuden, kurinalai-
suuden ja joukkuehengen. Tehdään sovitut asiat joukkueena ja tinkimättä, nautitaan onnistumisista ja jaetaan positiivista palautetta. 
Otetaan virheistä oppia ja keskitytään omaan tekemiseen.

Näillä eväillä edetään kohti kevään pelejä ja huhtikuun turnauksia. Suuri kiitos ja kumarrus joukkueen toimin-
nassa mukana oleville pelaajille, vanhemmille, toimihenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Teidän kanssa tätä 
hommaa on tosi hienoa tehdä!
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E-04

Toimihenkilöt vasemmalta: Mika Mäkinen (vastuuvalmentaja), Tomi Mäkinen (valmentaja), Sakari Ketola (huoltaja),
Jani Guseff (huoltaja), Jaska Lehto (huoltaja), Pertti Kallio (joukkueenjohtaja),  Tommi Heine (huoltaja)

ylärivi vasemmalta:  Osmo Kaapu, Antti Hassinen, Niklas Kallio, Jerica Halme,  Samuel Kokkonen, Eero Lehtimäki, 
Miika Ketola, Rasmus Koivula, Henrik Mäkinen, Jaakko Mäkinen

Alarivi vasemmalta: Jose Guseff, Onni Perttala, Akseli Vuorinen, Miki Peltomaa, Sampo Heine, Otto Hurmansalo, J
uuso Hokkanen, Waltteri Valkama, Jaakko Ikonen, Elias Lehtonen, Juho Koskinen.

Kuvasta puuttuvat: Joel Pimiä, Kaisla Knuuttila, Joonas Hupanen, Perttu Koivula (valmentaja) ja
Riia Vuorinen (rahastonhoitaja)

Iloinen Nelosluokkalaisten joukkue

 
E04-joukkueessa pelaa tällä hetkellä 22 innokasta 2004 
syntynyttä poikaa. Harjoittelemme 3 kertaa viikossa jäällä 
ja kerran viikossa ketteryyttä ja lihaskuntoa  Nokian Emä-
kosken kolulla. Osallistumme kuluvalla kaudella E2 AAA  ja 
AA E2 alue sarjaan. Sarjoen myötä pelaamme molemmilla 
niin syyskaudella kuin kevätkaudella kotiluolassamme No-
kialla ja lähikunnissa, jännittäviä kiekkopelejä.

Pojat ovat  edelleen innokkaita oppimaan uutta ja osallis-
tuminen harjoituksiin onkin lähes 100 % . Pukuhuoneessa 
porina on välillä korvia huumaavaa kun porukka on kasassa 
mutta kentällä löytyy jo keskittymiskykyinen joukkue. Kau-
den tavoitteina on parantaa entisestään poikien osaamisa 
jääkiekon saralla kuten luistelussa, mailankäsittelyssä ja  
unohtamatta sosiaalisia taitoja .Pelipaikat ovat alkaneet 
hahmottua ja kiekon maaliin saamiseksi on opeteltu yhteis-
peliä. Voitoista on iloittu ja tappiot kohdattu kunniakkaasti.

Joukkueeseen mahtuu vielä mukaan uusia pelaajia - niin 
tyttöjä kuin poikiakin hyvän harrastuksen pariin!
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E-03

Toimihenkilöt vasemmalta: Riina Perttala (huoltaja), Janne Kytö (vastuuvalmentaja), Juha Kairtamo (varajj/rahastonhoitaja),
Tero Salonen (huoltaja), Juha Ikonen (valmentaja), Hanna Virtamo (joukkueenjohtaja)

ylärivi vasemmalta: Juho Varjus, Miika Ala-Salmi, Jere Lind, Miro Nurmi, Eetu Ikonen (C), Teemu Rantala, 
Julius Paso, Paavo Salonen, Markus Kytö, Veeti Joensuu, Joona Järvenpää, Hugo Kyrkkö (A)

Alarivi vasemmalta: Arttu Laaksonen, Elias Ylisiurunen, Teemu Seppänen, Niko Perttala, Aaro Kairtamo, 
Noora Juhola, Otso Lehtinen (A), Tuukka Tikanniemi, Elias Rönkkö, Elias Mäkinen, Viljami Virtamo

Kuvasta puuttuvat: Tommi Seppänen (huoltaja)

HOOCEEN NOLLAKOLOMOSET

Joukkueeseemme on ollut kovasti tunkua heti ke-
väästä lähtien. Joukkueessa pelaa 20 kenttäpelaajaa 
ja 3 molaria. Syksyllä jouduimme tekemään päätök-
sen, että kauden kokoonpanomme on nyt tässä, ja 
uusia pelaajia ei kaudeksi 2014/15 valitettavasti mah-
du mukaan. 

Mahtaako kiinnostus joukkuettamme kohtaan joh-
tua joukkueemme hyvästä yhteishengestä, hienosta 
menestyksestä vai joukkueen vanhemmista ja toimi-
henkilöistä koostuvasta mukavasta taustayhteisöstä? 
Kenties kiinnostus johtuu kaikista edellä mainituista 
asioista – nollakolmosten treeneihin ja peleihin on 
aina mukava tulla mukaan.

Kautemme 2014/15 käynnistyi Länsirannikon kovata-
soisessa syyssarjassa. Saimme kohdata koko alkusyk-
syn kovia vastustajia, ja näimme millä tasolla kärki-
joukkueet pelaavat. Harjoittelussamme on painotettu 
erityisesti asioita, joita kilpailullinen menestys ja pe-
laajien kehittyminen alueen kärkitasolle edellyttää. 
Pelaajien motivaatio joukkueessamme on ollut ajoit-
tain raskaankin kesäharjoittelujakson ja alkukauden 
kiitettävää. Tämä on tehnyt toiminnasta mielekästä 
ja palkitsevaa myös valmentajille. Joukkueemme on 
täynnä innokkaita pelureita sekä kopissa että kentäl-
lä. Haluamme tarjota mahdollisuuden kiekkojunio-
reille sekä kivaan harrastukseen että samalla haastet-
ta pelureille joilla tavoitteet ovat korkeammalla.

Joukkue pelaa tällä kaudella alueen AA ja AAA -sarjoja, jotka muodostavat valtaosan syksyn ja kevään peleistä. Lisäksi 
joukkue on saanut kutsuja pelitälleihin maamme kovatasoisimmilta junioriseuroilta sekä turnauskutsuja, joissa vastus-
tajien paidoissa komeilee kovien Liiga-seurojen logoja. Sarjojen päätyttyä joukkueemme järjestää maaliskuussa Noki-
alla myös oman turnauksen, ja sen valmisteluissa ja toteutuksessa saavat vanhemmatkin näyttää miten joukkueemme 
hieno yhteistyö sujuu. 

 - se on hokia - se on E03-joukkue from Nokia –
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d-02

Toimihenkilöt vasemmalta: Kari Laakso (huoltaja), Hannu Rajalin (huoltaja), Tommi Rajamäki (vastuuvalmentaja),  
Pekka Koivumaa (joukkueenjohtaja), Petri Reponen (huoltaja)

ylärivi vasemmalta: Sakari Myllyniemi, Henri Koivumaa, Kasperi Rajalin, Elmeri Salakari, Juuso Saarinen, Joona Rajamäki, 
Tuomas Havulinna

Alarivi vasemmalta: Valtteri Larkkonen, Roope Reponen, Jani Toivonen, Oskari Laakso, Manu Manner, Kalle Hildén, 
Kasper Pelkonen

Kuvasta puuttuvat: Aki Pelkonen (huoltaja), Mari Parviainen (rahastonhoitaja) Jukka-Pekka Leppänen (valmentaja)

d-02 kauteen valmistautuminen aloitettiin edellisvuosi-
en tapaan heti keväällä. Toukokuun alusta juhannukseen 
saakka hikoiltiin kerta viikkoon Nokian jäähallissa rullakie-
kon perässä ja kerta viikkoon Ylöjärvellä jääharjoituksissa. 
Juhannuksen jälkeen käynnistyi kuivaharjoittelu kolme 
kertaa viikkoon ja näin mentiin aina heinäkuun puoleen 
väliin. Tämän jakson jälkeen pidettiin parin viikon mittai-
nen omatoiminen harjoittelujakso ja heti elokuun alussa 
jatkettiin kuivaharjoituksia samalla tahdilla. Elokuussa oli 
tarkoitus käynnistää jälleen aktiivinen jääharjoittelu, mutta 
heikon jäätilanteen vuoksi kävimme vieraspaikkakunnilla 
pelaamassa harjoituspelejä ja osallistuimme useampaan 
pelitälleihin. Syksyn mittaan jäätilanne vakiintui ja pääsim-
me aloittamaan kauteen valmistautumisen.

d-02 harjoittelee talviaikaan kolme kertaa viikossa ja 
viikonloppuisin pelaamme pelit. Määrää voisi tietysti 
kasvattaa, mutta pienellä ryhmällä operoidessa kuluja ei 
voi kasvattaa määrättömästi. Onneksi yhteistyö muiden 
ikäluokkien kanssa toimii, niin kustannuksetkin pysyvät ku-
rissa. Jokaisen jääharjoitusten yhteydessä pidämme oheis-
harjoitteita ennen jääharjoituksia. Oheisharjoituksissa 
pääpaino on oman kehon hallinnassa, joka omalta osaltaan 
tukee jääkiekon harrastusta. Harjoittelun pääpaino on 
henkilökohtaisten taitojen kehittämisessä, mutta jouk-
kuepelaamistakaan ei unohdeta. Harjoituksissa pidämme 
mielessä vanhan viisauden - niin pelaat kuin harjoittelet.

d-02 osallistuu kaudella 2014–15 Hämeen alueen AA-sar-
jaan. Tämän lisäksi osallistuimme syksyllä ylialueellisen 
AAA-syyssarjaan, pelasimme ja tulemme pelaamaan har-
joituspelejä sekä osallistumme turnauksiin. Pelejä kauden 

aikana tulee kaikkiaan noin 60 kpl ja niissä pojat oppivat käsittelemään sekä voittoja että tappioita. D-02 ikäluokka pelaa jo oikeaa 
jääkiekkoa, kun taklaukset sallittuja ja pelit ovat aina kolmen erän mittaisia pelejä. Sarjapelien tulospalvelu on reaaliaikaisena seu-
rattavissa liiton sivuilta ja tilastoja löytyy niin pelaajista kuin joukkueistakin isompien liigojen malliin. Joukkueen pukukopin löytää 
nykyisin myös pelkällä kuuloaistilla, kun joukkueen poppikone uusittiin - ja nyt löytyy tehoja!
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d-01

Jukka-Pekka Leppänen (vastuuvalmentaja)

HC Nokian pelaajat yhteystyöseurojen kokoonpanossa:
Anton Heikkinen, Antti Helassaolo, Eemil Vormisto, Lauri Leino, Lauri Ruohonen, Panu Vallinen, 
Saku Hautamäki, Viljami Halonen

Kaudella 2014-2015 HC Nokian D-01 juniorit 
treenaavat ja pelaavat seurayhteistyön mer-
keissä Uplakersin 01-ikäluokan kanssa. Uudet 
pelaajat ovat tervetulleita mukaan!
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B-nuoret

Toimihenkilöt vasemmalta: 
Mikko Leppänen (valmentaja), Antti Lesonen (huoltaja), Jukka Pekkanen (huoltaja), Tero Myllyoja (päävalmentaja), 
Ismo Aaltonen (vara joukkueenjohtaja)

ylärivi vasemmalta: Toiva Saku, Markus Lähdetmäki, Elias Parkkari, Kalle Lesonen, Henri Kaatiala, Miro Feodoroff, 
Max Koivula, Valtteri Aaltonen, Topi Laine, Jimi Haapsaari

Alarivi vasemmalta: Henri Pekkanen, Juho Airikainen, Eetu Laaksonen(A), Oona Keskinen, Jesse Toiminen (C), 
Riku Helenius (A), Jirko Rissanen, Arttu Sipilä

Kuvasta puuttuvat: Juho Hampinen, Vili Virta, Teemu Toivola, Rami Laaksonen (joukkueenjohtaja)

HC Nokian B-nuorten kausi 2014–2015 lähti käyntiin uusien 
valmentajien ja muutaman uuden pelaajan tuodessa uutta 
verta joukkueeseen. 

Joukkue aloitti syyskauden karsimalla Suomi-sarjan alku-
sarjaan. Karsintasarja oli tiukkaa vääntöä aina viimeisiin 
peleihin asti. Alkusarjasta kuitenkin harmittavasti pudottiin 
aluesarjaan.

Aluesarjassa pelejä on jatkettu nousujohteisesti pelejä 
pääosin voittaen. Joukkuehenki on samalla kasvanut ja 
pelaajat ovat nivoutuneet yhdeksi joukkueeksi. Valmennus 
on myös saanut pelilliset kuviot koko ajan paranemaan.

Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 18 kenttäpelaajaa ja 2 
maalivahtia. Lisäksi joukkueen mukana peleissä ja harjoi-
tuksissa on ollut Oona Keskinen, joka on hienosti pärjän-
nyt vanhempien poikien mukana.

Pelit jatkuvat B-nuorten aluesarjassa, jossa pyritään jatka-
maan hyviä pelejä saaden voittoja. 
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Edustus

Takarivi vasemmalta: Syrjänen Roope, Hälli Lauri, Kylväjä Lauri (A), Marjamäki Antti (C), Niskala Vili

Keskirivi vasemmalta: Leppänen Mikko, Myllyoja Tero (vastuuvalmentaja), Aaltonen Markus, Rantanen Riku, 
Hyvärinen Anssi, Laulajainen Joel, Törmänen Sami (huoltaja) 

Eturivi vasemmalta: Kääriäinen Pekka, Ahonen Matias, Karva Mikko, Vuorela, Emil  Käpynen Ville

Kuvasta puuttuvat: Syrjänen Leevi, Pesonen Petri, Vainio Miika, Saarela Antti, Lahtinen Anssi, Lilja Aleksi, 
Lilja Teemu, Hellen Mikael, Tiittanen Samu, Kettunen Petri (joukkueenjohtaja) Hannu Kylväjä (varajoukkueenjohtaja), 
Riitta Hälli (rahastonhoitaja)

Edustusjoukkue  -  Usko itseesi, usko joukkueeseen, 
tavoittele unelmaa!

Prosessi jatkuu ja tavoitteena II- divisioona
 
Viimekauden tavoitteesta eli II-divisioonasta jäimme muu-
taman voiton verran joten kausi 2014-2015 on osaltaan re-
vanssin paikka, mutta myös kasvamisen paikka.
 III-divisioona Hämeen alkusarja on ohitse ja muutamia tap-
pioita koimme alkusarjan aikana, kun luulimme että voit-
toja tulee entiseen malliin, mutta toisin kävi. Mutta tästä 
oppineena ja sopivasti ärsytettynä Tulitassujen tavoitteena 
on pelata huikea jatkosarja, jolloin jokainen pelaaja uskoo 
itseensä sekä joukkueeseen. Jokaisessa pelissä annamme 
kaikkemme joukkueelle sekä kannustusjoukoille.
 
Marraskuussa alkoi ylempi loppusarja joka kestää maalis-
kuuhun 2015.  Lohkojen kaksi parasta karsii suorasta pai-
kasta II-divisioonaan kaudeksi 2015-2016. 

Pelaajapolku vahvasti mukana
Edustusjoukkueen runko kaudella 2014-2015 pääasiassa 
muodostuu pitkään Hc Nokian joukkueissa pelanneista 
pelaajista, joten voimme todeta että Hc Nokiassa on tehty 
laadukasta juniorityötä, jolla olemme saanet mahdollistet-
tua myös laadukkaan edustusjoukkuetoiminnan nyt ja 
tulevaisuudessa.
  
Uudet tuulet puhaltavat jälleen
Edustus lähti kaudelle2014-2015 uudella kokoonpanol-
la, muutama paluumuuttaja sekä uusia pelaajia saapuivat 
antamaan oman panostuksensa Tulitassujen edustukseen 
lähtijöiden tilalle.

 
Harjoittelu aloitettiin toukokuun alussa ja päätettiin kesäkuussa juhannukseen. Heinäkuussa pidettiin lomaa ja pidettiin kuntoa yllä 
omatoimisesti. Uusiutunut joukkue aloitti elokuussa harjoittelun ja valmistautumisen sarjakauteen. 

Alkuvaikeuksien jälkeen olemme saaneet kokea hienoja otteluita ja vielä parempaa on edessä!

ÄLÄKÄ UNOHdA KANNUSTAA  JA SEUrATA EdUSTUSTA SOSIAALISESSA MEdIASSA.
EdUSTUS VAHVASTI MUKANA FACEBOOKISSA SEKÄ TWITTErISSÄ.
FACEBOOKISTA VOIT SEUrATA OTTELUITA LIVENÄ!

Ole mukana tekemässä unelmaa ja nähdään hallilla!!
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Naiset

Takarivi vasemmalta: Kirsi Nyppeli, Riina Perttala, Mirella Taskinen, Marianne Lassila, Henni Härikkä, Tanja Lahtela

Keskirivi vasemmalta: Raimo Kolppanen (vastuuvalmentaja)  Minna Rönkkö, Sanna Hakala, Minttumaaria Henell, 
Saara Airaksinen, Kaisa Airaksinen, Miila Henell, Tuuli Aitola, Samuli Kivelä (valmentaja)

Eturivi vasemmalta: Anneli Kolppanen, Jenna Viljanen, Tanja Kotiniitty, Veera Kolppanen, Jasmiina Laine

Kuvasta puuttuvat: Saara Koivula, Minna Koivumaa, Jaana Lamminen, Annukka Timonen, Katri Hassinen, 
Maarit Lehtimäki, Satu Mansikkamäki, Kristin Onarheim, Niina Salonen ja Heidi Mikola

HC Nokian naisten joukkue pelaa kolmatta kauttaan Jää-
kiekkoliiton Hämeen alueen Ladyhockey-sarjassa yhdessä 
kahdeksan muun joukkueen kanssa.

Keväällä 2012 perustetussa joukkueessa kiekkoilee tällä 
hetkellä reilut 20 pelaajaa. Mukana on kokeneita konkarei-
ta ja osa porukasta taas on vetänyt hokkarit ensimmäisen 
kerran jalkaan vasta hiljattain. Kannustavassa ilmapiirissä 
kaikentasoisten kiekkonaisten on hyvä kehittyä.

Joukkue hioo kuvioitaan kaukalossa 1¬-2 kertaa viikossa. 
Lisäksi kuntoa ja hyvää yhteishenkeä kohotetaan entistä 
paremmiksi salitreeneissä muutaman kerran kuukaudessa.

Naisten joukkueen pelin taso on kohonnut huikealla tah-
dilla viime vuosina. Taistelutahto on ollut kova alusta asti 
ja nyt myös taktiset hienoudet alkavat löytää tiensä myös 
sarjapeleihin. Valmentaja Raimo Kolppasen opit ovat sel-
västi menneet perille ja vastustajat saavat olla varuillaan 
tiiviisti yhteen pelaavan haastajan kanssa. 

Kaikkein tärkeintä joukkueelle on kuitenkin hauskanpito 
jäällä. Yhdessä nautitaan jääkiekon riemusta!
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Harraste
Power

Powerin joukkue 2014-2015 muodostuu seuraavista pelaajista:

Aaltonen Jussi
Arvela JP
Blomqvist Kimmo
Helassalo Mika
Ikonen Juha
Keskinen Ari
Koivula Perttu
Koskensalo Vesa
Leppänen JP 

HC Power 2014-15. Kuvassa pelaajat sekä heidän jälkikasvua omissa peliasuissa.

Pelkonen Aki
Rajamäki Tommi
Riekki Jani
Ruusunen JP
Salmi Jani
Tamminen Mikko
Vellonen Jarkko
Vuolle Henri

Powerissa höntsätään HC:n toimihenkilöiden voimin.

HC Nokian harrastejoukkue Powerilla on käynnissä toinen 
täysimittainen kiekkokausi. Powerin tavoitteena oli alun 
alkaen luoda seuran toimihenkilöille mahdollisuus päästä 
säännöllisesti jäille pelailemaan ja vaihtamaan kuulumisia. 
Tässä tavoitteessa joukkue on onnistunut vähintäänkin hy-
vin, sillä pääosin seuran omista toimihenkilöistä koostuva 
joukkue pelaa oman viikoittaisen harjoitusvuoronsa lisäksi 
jo toista kautta Hämeen alueen +30-harrastesarjassa. Ja 
vieläpä hyvällä menestyksellä.

Meininki on Powerissa rentoa ja joukkueen välillä haasta-
viinkin ajankohtiin sijoittuviin tapahtumiin saavutaan aina 
hymy huulilla ja hyvällä fiiliksellä. Pelit pelataan tietysti 
tosissaan, mutta ei kuitenkaan hammasta purren. Ja niin 
kuin kaikissa HC:n joukkuessa, myös Powerissa toiminta 
perustuu siihen, että pelaaminen on hauskaa ja joukkueen 
toiminnassa mukava olla mukana.

Kiitokset kaikille Powerin toiminnassa mukana oleville kau-
desta 2014-2015!



Seuran toiminnasta ja joukkueiden tapahtumista voi lukea lisää: www.hcnokia.fi 
Joukkueisiin otetaan uusia pelaajia, ota rohkeasti yhteyttä joukkueenjohtajiin:
Edustus
Petri Kettunen
050 500 0950
petri.kettunen@wurth.fi

B-nuoret
Rami Laaksonen
050 487 5276
rami.laaksonen@nsn.com

d-01
Joukkueenyhdyshenkilö
Riikka Leino

d-02
Pekka Koivumaa
050 577 4810
pekka.koivumaa@headpower.fi

E-03
Hanna Virtamo
0400 984 437
h.virtamo@luukku.com

E-04
Pertti Kallio
050 553 2322
pertsa.kallio@tintti.net

F-05
Jani Ala-Salmi
040 505 0300
jani.ala-salmi@saunalahti.fi

F-06
Katriina Hälikkä
040 352 5070
khalikka72@gmail.com

G-07
Mika Joki
040 520 4337
jokimika@hotmail.com

G-08/09
Saara Koivula
044 531 0378
saarah.koivula@gmail.com

Naiset
Kaisa Airaksinen
044 593 0030
kaisa.airaksinen@mosse.fi

Harraste Power
Kimmo Blomqvist
050 513 0823
kimmo.blomqvist@kolumbus.fi

Valmennuspäällikkö
Jarno Parviainen
040 588 5643
kyna.parviainen@kolumbus.fi


