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HC Nokia ry on jääkiekkoon erikoistunut kasvattaja-
seura, jossa pelaa tällä hetkellä yli 150 jääkiekkolii-
ton lisenssin omaavaa junioria eri ikäluokissa. Kun 
joukkoon lisäksi lasketaan syksyllä 2008 aloittanut 
Edustusjoukkue ja monia erilaisissa toimitsijatehtä-
vissä olevia vanhempia, kasvaa jääkiekkoseuramme 
henkilömäärä helposti yli kahteen sataan aktiiviseen 
toimijaan. Perheistä on tietysti mukana vielä iso kan-
nustajajoukko. Nokian jäähallilla toisiaan tapaavia ih-
misiä on siis kokonaisuudessaan useampi sata.  Me 
olemme iso yhteisö.  

Talkootyön määrä seuran eteen on jatkuvasti hirvit-
tävän iso. Kiitos kaikille Teille, jotka pyyteettömästi 
uhraatte seuralle aikanne ja osaamisenne. TE olette 
korvaamattomia.  Erityiskiitos joukkueiden valmen-
nus-, huolto- ja johtotiimeille, jotka elätte joukkuei-
den mukana ilon ja surun hetket.

Jääkiekkoliiton laatuauditoinnin 2008 tulos
Keväällä 2008 suoritetun jääkiekkoliiton puolueetto-
man arvioinnin tulos oli HC Nokian kannalta loistava. 
Me olemme Pirkanmaan kolmanneksi paras jääkiek-
koseura Suomen Jääkiekkoliiton laatukriteerillä arvi-
oiden. Olemme oikealla tiellä. Laadukkaassa seurassa 
asiat toimivat ja seurassa on hyvä olla. Kehitettävääkin 
toki on vielä paljon. Kun sinnikkäästi pidämme kiinni 
seuran strategian linjauksista, menemme jatkossakin 
oikeaan suuntaan. Mitään ei kuitenkaan saa ilmaisek-
si – kehittyminen vaatii paljon työtä. Yhteistyö Suo-
men Jääkiekkoliiton kanssa on mutkatonta. Olemme 
saaneet järjestettäväksemme mm. helmikuussa 2009 
nuorten U-17 maaotteluita.

HC Nokia – Me teemme nokialaista kiekkohistoriaa

Kilpailullinen asetelma on todella hyvä
HC Nokian juniorit pelaavat erittäin hyvää kautta vuon-
na 2008. B-juniorien pelaaminen valtakunnallisessa 
I- divisioonassa ei tule olemaan jokavuotista herk-
kua Nokialla jatkossakaan. A-juniorien selviytyminen 
niukasti, mutta oikeudenmukaisesti II-divisioonaan, 
on joukkueelta hyvä saavutus. Molemmat joukku-
eet joutuvat kyllä nyt toteamaan, että vastus kovenee 
Suomessa nopeasti, mitä ylemmäs sarjatasoilla men-
nään. C-94 juniorien erittäin hyvät otteet on noteerat-
tu alueella laajasti. Tästä C-94 joukkueesta oli taitavia 
seuramme edustajia jääkiekkoliiton maajoukkueen 
katsastus-leirillä Vierumäellä.  D-95 joukkue on kul-
kenut voitosta voittoon. Nuoremmat ikäluokat E97, 
G01, G02/03 vielä harjoittelevat perustaitoja ja kehit-
tyvät aimo harppauksin jatkuvasti. Edustusjoukkue on 
oman divisioonansa kärkikamppailussa mukana. 

Kasvatuksellinen toiminta ja Nuori Suomi-sinetti
Toimintamme täytyy olla kaikilta osin mallikelpoista. 
Laadukas toiminta perustuu kaikkien tasapuoliseen 
ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Nuori Suomi jär-
jestön sinetti myös velvoittaa meitä kaikissa päätök-
sissämme. 

Nuori Suomi-sinetti edellyttää HC Nokian toimin-
nalta: 
Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toiminta-
periaatteista ja -tavoista
Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lap-
sesta ja nuoresta
Seuran toiminta on kasvatuksellista. ja monipuolista
Ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamisen 
tarkoitetun koulutuksen.
Seurassa on ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutusta
Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vas-
taava henkilö
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HC Nokia – Me teemme nokialaista kiekkohistoriaa

Jäävuoroihin ja jääaikaan liittyvä haaste
Harjoitusvuorot Nokian jäähallissa ovat olleet niukin 
jääkiekon resurssi. Kun hallissa toimii 3 seuraa ja 
monta joukkuetta, se tuo ison haasteen joukkueiden 
harjoittelulle.  Olemme näistä olosuhteiden pakosta 
joutuneet vuokraamaan jääaikaa myös naapurikunti-
en jäähalleista. Se tietää ylimääräistä kulkemista ja 
ajan käyttöä sekä kustannuksia.  Ilmastonmuutos on 
tapahtunut niin nopeasti, että nykyisin on täysin mah-
dotonta harjoitella jääkiekkoa ulkojäillä näillä leveys-
asteilla. Ne ajat ovat menneet – historiaa sekin. Mei-
dän on HC Nokiassa aktiivisesti ryhdyttävä toimimaan, 
että Nokialle saataisiin harjoituskaukalo, jossa olisi 
tekojää. Se palvelisi kaikkia kaupunkilaisia yhteises-
ti, mutta myös jääkiekkoseuraa.  Nykyisestä tasosta 
on erittäin vaikea kehittyä, jos jääaikojen määrä ei li-
säänny. 

Menestymisen eväät seuratyössä
Haluamme olla kehittymisvisiossa peräänantamatto-
mia. Hyvin hoidettu jääkiekkoseura on uskomattoman 
iso työmaa, mutta on mahdollista olla paras. Maa-
joukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen on useasti 
korostanut, että kun halutaan menestystä, on paran-
nettava peliä. Kun peli on kunnossa, tulokset parane-
vat automaattisesti. Näin se menee.

Kulmakivet menestykselle seuratyössä ovat:
Toimijoita kannustava koulutusjärjestelmä
Seuran kaikkien joukkueiden yhteistoiminta 
Valmentajien työn arvostaminen ja positiivinen ympä-
ristö
Jatkuvasti uudistuva ydintoimijoiden joukko 
Toimijoiden palkitseminen 
Hyvä taloudenpito, hallinto, strategia ja tiedottaminen

Kertauksena kaikille:
Pelaajille
Arvostakaa pelikaverienne, valmentajienne, huoltaji-
enne ja muun joukkueenjohdon työtä. Sanokaa kiitos, 
kun siihen on aihetta.
Vanhemmille
Kannusta, kuljeta ja kustanna – jaksamista kaikille. 
Positiivista mieltä ja aktiivista osallistumista, se on 
kaikkien etu.
Seurassa ja joukkueessa toimijoille
Usko hyvään ja positiiviseen täytyy olla vahva. Huo-
nonkin päivän jälkeen tulee hyvä päivä.  Kannustakaa 
toisianne masentavina hetkinä. Yhteistyö yli joukkue-
rajojen antaa enemmän kuin ottaa.

Yhteistyökumppaneille
Nokialaiset yritykset ovat suhtautuneet toimintaam-
me erittäin myötämielisesti. Tämäkin julkaisu on hyvä 
osoitus siitä. Haluamme, että HC Nokia on näkyväs-
ti ja positiivisesti esillä paikallisviestimissä, netissä 
ja jäähallilla. Kiitos yrityskumppaneillemme tuesta 
tehdessämme tätä jääkiekkotyötä. Kiitos Nokian kau-
pungin organisaatiolle hyvästä yhteistyöstä hallilla ja 
hallinnon muilla osa-alueilla.

Only for the Hockey!  Se on HC Nokia!

Hockey Club Nokia ry

www.hcnokia.fi
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Jääkiekkotoiminta kauden tässä vaiheessa on eden-
nyt jo usean joukkueen osalta karsintavaiheen kautta 
jatkosarjoihin. Seuranne joukkueista muutamat ovat 
lunastaneet varsin korkealta jatkosarjapaikan valta-
kunnallisella tasolla. Ilahduttavaa on todeta nuoren 
seuran hyvä ja aktiivinen ote toimintaan järjestöllisel-
lä tasolla että urheilullisella puolella.
Haluan vielä onnitella laatuarvioinnin tuloksesta HC 
Nokia ry:tä Tämä liiton tukiraha  on erinomainen osoi-
tus seuran aktiivisesta toiminnasta ja antanee moraa-
lisen tuen talouteenne. Uusi laatuauditointi tullaan 
suorittamaan v. 2010 aikana. 
Tuleva kaksivuotiskausi osoittaa jatkossa onko seu-
ran panostus kohdistunut oikeisiin asioihin ja orga-
nisaatiota kehitetty riittävän laajasti. Jääkiekkoliiton 
Hämeen alueella tuleva kausi on järjestyksessään 33. 
Liiton aluetoiminta on osoittanut vuosien aikana tar-
peellisuutensa. Olemme liiton toimintamallin mukaan 
nimenomaan maakunnassa seuroja varten. Tätä pal-
velutoimintaa myös paikallinen jääkiekkoilun erikois-
seura HC Nokia on käyttänyt laadullisesti hyväkseen. 
Käsitykseni mukaan seuran toimijat ovat osallistuneet 

liiton- ja alueiden toimintoihin riittävän aktiivisesti ja 
tällä tavalla ”päivittäneet” seuran järjestötoimintaa 
ajantaselle.
Meneillään olevalla kaudella liiton- ja alueiden pa-
nostus seuroja kohtaan on merkittävästi lisääntynyt 
sähköisen tiedon kulun osalta. Erityisesti uusi Seu-
rapalvelusivusto kaikkine lisätoimintoineen parantaa 
tiedon kulkua puolin ja toisin. Luonnollisesti se vaatii 
seuroilta myös aktiivisuutta ja tietotekniikan päivittä-
mistä. Tässä yhteydessä voidaan todeta seuranne net-
tisivujen selkeys ja laadullinen raikkaus.
Haluan toivottaa seuralle menestystä sarjakauden 
aikana ja mahdollisuuksien hyödyntämistä seuran jä-
senmäärän kasvattamiseksi monin eri keinoin.
Laatutuen saanti antaa lisää ”virtaa” seuran toimijoil-
le sekä tuo toivottavasti lisää aktiivisia henkilöitä seu-
ran toimintaan.
 
Jääkiekkoterveisin

Kari Kiviaho
aluepäällikkö

Suomen Jääkiekkoliitto    
aluepäällikkö Kari Kiviaho

Jääkiekkoliiton 
tervehdys
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Suomen Jääkiekkoliitto    
aluepäällikkö Kari Kiviaho

Jääkiekkoliiton 
tervehdys

Edustus Vastuuvalmentaja
Kari Korpi Jyrki Rantala
puh. 040 536 8890 puh. 050 378 8876
karikorpi@dnainternet.net jyrki.rantala@tampere.fi
 
A-nuoret Vastuuvalmentaja 
Hannu Kylväjä Jarno Parviainen
puh.050 569 7714 puh.040 5885643
hannu.kylvaja@kolumbus.fi  kyna.parviainen@kolumbus.fi

B-nuoret Vastuuvalmentaja
Olli Kiuru Mikko Eskola
puh. 0500 201 043 Puh. 040 831 6004  
olli.kiuru@system300.com m.eskola@netti.fi

C-94 Vastuuvalmentaja
Jukka Sorsa Arto Nurmi
puh. 0400 929 596 puh. 050 345 0574
jukka.sorsa@jippii.fi  arto.nurmi@tampere.fi 

D-95 Vastuuvalmentaja
Jarmo Mäkinen Kari Käyhkö
puh. 050 516 4194 puh. 040 867 7719
jarmo.mäkinen@gavgroup.fi  

Seuran puheenjohtaja
Hannu Kylväjä
puh. 050 569 771
hannu.kylvaja@kolumbus.fi
 

E-97  Vastuuvalmentaja  
Ismo Aaltonen Timo Viljanen
puh. 0400 486 033 puh. 040 719 2357
ismo.a.aaltonen@gmail.com

G-01 Vastuuvalmentaja 
 (Mustahaukat)
Ville Autio Kimmo Liimatainen
puh. 0500 513 404 puh. 0400 635 417 
ville.autio@dnainternet.net Vastuuvalmentaja 
 (Päälliköt)
 Sami Kalliosalo
 puh. 040 582 7051
 sami.kalliosalo@europutki.fi

G-02
Joukkueenjohtaja 
Piia Grönroos
puh. 041 503 6394
piia.gronroos@gapac.com

Varapuheenjohtaja
Pasi Hälli
puh. 0400 866 634
pasi.halli@gapac.com
 

Sihteeri
Jukka Sorsa
puh. 0400 929 596
jukka.sorsa@jippii.fi 

Kari Korpi
puh. 040 536 8890
karikorpi@dnainternet.net
 

Ismo Aaltonen
puh. 0400 486 033
ismo.a.aaltonen@gmail.com 
 

Seuran rahastonhoitaja
Anne Vuorinen 
puh. 0500 512 800
vuorinen@soonyritys.net 
 

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

HC Nokia ry hallitus

Ympäristövastaava
Ismo Aaltonen
puh. 0400 486 033
ismo.a.aaltonen@gmail.com

 Tiedottaja
Pasi Hälli
puh. 0400 866 634
pasi.halli@gapac.com

Muita yhteystietoja:

Muut hallituksen jäsenet:

HC Nokia joukkueenjohtajien ja valmentajien yhteystiedot
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Kauden avaus ja syksyn ensimmäinen tosipeli on aina 
jännittävä tapaus. Vielä jännittävämpi avausottelu on 
silloin, kun ottelu on koko kiekkouran ensimmäinen.
Nollakakkosten innokkaasta poikaporukasta tuli 
Joukkue marraskuun puolivälissä. Avauskiekko putosi 
jäähän vieraskaukalossa, Hämeenkyrön jäähallissa.
Ensimmäisen ottelun ainutkertaisuutta ei voinut olla 
huomaamatta. Tavallisesti pukukopissa käy jatku-
va höpötys. Nyt normaalista puheensorinasta putosi 
puolet pois, pojat istuivat vaitonaisina (ja vanhemmat-
kin olivat normaalia hiljaisempia).

Jäällä jännitys unohtui – ja harvinaista kyllä – Hokka-
reita vastaan peli kulki jopa paremmin kuin harjoituk-
sissa.
Tunti myöhemmin pukukoppi oli pullollaan tyytyväisiä 
ja puheliaita pelimiehen alkuja: yhteen ääneen höpöt-
täviä junnuja – ja yhtä tohkeissaan olevia vanhempia. 
Neljää maalia seurasi monen minuutin älämölö.
- Se oli tosi hauskaa! Ei se ollut paha ollenkaan, vaik-
ka oli vieraspeli…, pojat pohtivat pelin jälkeen. Vie-
raskaukalosta irtosi, mitä pitikin: aitoa onnistumisen 
riemua, hikeä, intoa, vauhtia, omille osuneita syöttöjä 
– ja jopa muutama maali. 

G02 /03 HC Nokia – Hauskaa hokia 
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Samaa positiivista energiaa haetaan koko jääkiekko-
harrastukselta. 
Ensimmäisen kauden päätavoitteita on synnyttää usko 
omiin kykyihin ja polte pelaamiseen. Samalla kohenee 
ymmärrys siitä, että harjoittelemalla kehittyy. 

Ensimmäisten kuukausien perusteella kipinä näyt-
tää löytyneen. 
Pelikäsitys on kehittynyt, keskittymiskyky parantunut 
ja pojat ovat jo oppineet kiekkoilussa tarvittavaa ajat-
telua ja vuorovaikutustaitoja  – sanalla sanoen jouk-
kuepelaamista.

G 02/03 
1   Tuomas Sainio 

2   Eero Mikola

3   Joona Järvenpää 

5   Jaakko Ikonen 

6   Joona Rajamäki 

8   Daniel Grönroos 

9   Jani Toivonen 

10 Kalle Hildén  

11 Eetu Ikonen  

14 Arttu Laalsonen

15 Kasper Pelkonen

16 Juuso Saarinen 

19 Juho Parviainen 

32 Kasper Rajalin  

41 Veeti Salonen 

Esikoulua käyvien 2002 syntyneiden lisäksi 
G-poikien joukkueeseen kuuluu muutama in-
nokas 2003 tai 2004 syntynyt pelimiehen alku. 
Hauskuus ja leikkimielisyys säilyvät jo senkin 
takia, että joukkue harjoittelee tässä vaihees-
sa vain kerran viikossa. Harjoitukset käynnis-
tyivät syyskuun alussa, ja uusia pelaajia on 
liittynyt joukkueeseen lähes joka viikko. 
Mukaan mahtuu yhä uusia poikia ja tausta-
joukkoihin innokkaita vanhempia. Uudet pe-
laajat otetaan mieluusti mukaan ja ohjataan 
luistelutaidon perusteella joko kiekkoharjoi-
tuksiin tai samaan aikaan pidettävään luiste-
lukouluun.

HC Nokian G02/03 junioreiden harjoitukset 
sunnuntaiaamuisin kello 9.45-10.45.
Ohjaajat:
Rajamäki Tommi
Pelkonen Aki

Toimihenkilöt:
Grönroos Piia, 
joukkueenjohtaja
Mikola Juho Pekka, 
huoltaja
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Suomen Erikoisrakennus
- paremman rakentamisen asiantuntija!

Suomen Erikoisrakennus Oy on korjausrakentamiseen, putkistosaneera-
usten rakennusteknisiin töihin sekä kesämökkirakentamiseen erikoistunut 
rakennusliike. Suoritamme osa- ja kokonaisprojekteja asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiöiden, vakuutusyhtiöiden, isännöintitoimistojen sekä insinööri- ja 
suunnittelutoimistojen toimesta. Kesämökkirakentamisessa asioimme suo-
raan rakennuttajan kanssa.

Laatu on kivijalka.
Suomen Erkoisrakennus Oy tähtää kaikessa toiminnassaan korkeaan laa-
tuun ja asiakastyytyväisyyteen. Vahvimmat valttimme ovat vankka koke-
mus, osaava henkilökunta, aikataulujen pitävyys ja pitkälle viety laatuajat-
telu.

Suomen Erikoisrakennus Oy on perustettu vuonna 1994. Pirkkalasta käsin 
toimiva yritys työllistää vakituisesti reilut 20 henkeä. Ole hyvä ja kysy lisää: 
Suomen Erikoisrakennus Oy on oikea kumppani, kun haluat, että Sinun 
työmaallasi kaiken kivijalka on laatu.

Keisarinviitta 5, 33960 Pirkkala
Puh. 0400 733 657, 040 753 0193
Fax (03) 368 2894
Sähköposti:siikakoski@pp.inet.fi
www.serak.fi

Rakentamisen kivijalka on laatu.
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Tahto kehittyä vie vaikka 
                  läpi harmaan kiven

Uteliaisuudesta, kokemuksesta ja yhteistyöstä asiakkaiden 
kanssa syntyy korkean teknologian innovaatioita arjen 
perustaksi. Ne ovat tehneet Sandvikista kaivos- ja rakennus-
teollisuuden laite- ja palvelutoimittajana alansa globaalin 
edelläkävijän,  joka pyrkii jatkuvasti ylittämään asiakkaidensa 
odotukset. Myös paikallisesti.
                        

www.sandvik.com  

Innovaatioita arjen perustaksi

Edelläkävijyys syntyy uteliaisuudesta

Imago_A5_vaaka.indd   1 27.11.2008   14:23:09
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Uutena joukkueena HC:n perheeseen on liittynyt 
G01, joka nuoresta iästään huolimatta on vahva ja 
yhtenäinen joukkue. Yhtenäisyys on hienolla mal-
lilla niin pelaajien kuin vanhempienkin kesken. 
On ilo tehdä töitä poikien eteen, koska reeneihin 
tullaan innokkaasti: paikalla on yleensä kaikki 17 
poikaa, vaikka harjoitukset olisivat lauantaiaamu-
na Hämeenkyrössä!

Valmennus on ottanut teemakseen luistelutaidon 
kehittämisen ja sen eteen tehdään kovasti töitä, 
leikkiä unohtamatta. Viimeistään peleissä kuiten-
kin huomataan, etteivät ne tehdyt kaarreluistelut 
ainakaan hukkaan ole menneet - päinvastoin.

Pelaamme Tappara/Ilves-sarjaa kahdella peli-
ryhmällä ja peliryhmiä sotketaan kesken kauden. 
Näin pysymme joukkueena - ei erillisinä peliryh-
minä. Kesällä pelaamme myös jalkapalloa samal-
la porukalla, joten toimintaa on ympäri vuoden. 
Toivottavasti tässä on kasvamassa elinikäisiä ys-
tävyyssuhteita, ystävät kun auttavat toisiaan niin 
kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin.

HC G01 paras ja hauskin!
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Valmennus:
Liimatainen Kimmo,  
Mustahaukat, 
vastuuvalmentaja

Kalliosalo Sami, 
Päälliköt, vastuuvalmentaja

Vuorenoja Esa, valmentaja
Mäkinen Tomi, valmentaja
Santanen Jouni, valmentaja
Eränen Kimmo, maalivahtivalmentaja

Toimahenkilöt:
Autio Ville, joukkueenjohtaja
Björkqvist Minna, rahastonhoitaja
Haapala Petri, huoltaja
Björkqvist Juha, kokki

G-01 
Autio Aku

Björkqvist Joonatan 

Haapala  Justus

Kalliosalo Jesse

Kangasniemi Veeti

Koivula Väinö 

Koivuniemi Lauri

Lehtinen Kalle

Liimatainen Lauri

Luhtalampi Lauri

Mäkinen Tuomas

Santanen Onni

Vallinen Panu

Verho Janne

Vuorenoja Ville

Välimäki Niko

Välimäki Teemu
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LAADUKKAASTI LIIKENTEESEEN...

AUTOKOULU
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Kauppias Ari Ruissalo    Tesomankatu 4    Palvelemme ark 7-21 la 7-18 (su 12-21)

Tavallista
parempi
Ruokakauppa

L Ä N S I P O R T T I

Ylöjärven 
Asetarvike
Rantakiventie 7
Puh 03-3484004, 
050-4047387

www.ylojarvenasetarvike.com
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HC Nokia E-97 on jääkiekkoharrastukseen sitoutunut 
ja innokas joukkue, johon olemme saaneet lisää uusia 
poikia alkusyksyn aikana. Nyt joukkueessamme on 27 
aktiivista jääkiekon harrastajaa, joista saamme kaksi 
joukkuetta (oranssit ja valkoiset) peleihin ja turnauk-
siin. Joukkueiden kokoonpanot vaihtelevat ja kaikille 
tulee tasapuolisesti peliaikaa. Meillä pelaavat kaikki! 

Olemme aloittaneen kauden iloisin ja reippain mielin 
tietäen sen antavan meille taas uusia liikunnallisia 
elämyksiä, pelikavereita sekä terveellisen harrastuk-
sen kivassa porukassa.  

Peleissä ja harjoituksissa joukkueen valmentajat 
Timo, Heikki, A-P ja Kimmo kertovat oikeat säännöt, 
harjoittelu- ja peliohjeet sekä korostavat toisten kun-
nioittamisen ja joukkueena pelaamisen merkitystä. 
Lisäksi jääkiekkokaukalon laidalta löytyy eri tehtävis-

sä aktiivinen, itseään säästelemätön joukko vanhem-
pia, kannustamassa, tukemassa ja huoltamassa omia 
jääkiekkojunioreitamme. Se on peli-iloa – Se on HC 
Nokia!!

Eväitä tulevan kauden koitoksiin haettiin jo hyvis-
sä ajoin ennen koulujen alkua, joukkueen yhteiseltä 
Piispalan jääkiekkoleiriltä. Isolla kentällä pelattavissa 
peleissä ja harjoituksissa riittää vauhtia ja yllättäviä 
pelitilanteita. Joukkue harjoittelee säännöllisesti jääl-
lä 2-3 kertaa viikossa, ja lisäksi salivuoro, jossa kehi-
tetään yleisiä liikunnallisia perustaitoja. 

Pelaamme Hämeen aluesarjan E-97 AA-tason 2. loh-
koa. Sarjapelien lisäksi järjestämme oman turnauk-
sen Nokialla 12.4.2009 ja kauden aikana osallistum-
me useisiin harjoituspeleihin sekä vierasturnauksiin. 
Tervetuloa kaikki kannustamaan aitoa ja reilua Nokia-
laista juniorikiekkoa.

HC Nokia E-97
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Valmennus:
Viljanen Timo, vastuuvalmentaja
Hakulinen Heikki, valmentaja
Eränen Kimmo, maalivahtivalmentaja

Toimihenkilöt:
Aaltonen Ismo, joukkueenjohtaja
Toiminen Tuija, rahastonhoitaja
Laaksonen Rami, huoltaja
Diehl Mika, huoltaja
Lesonen Antti, huoltaja

C-97 
Aaltonen Valtteri

Diehl Henry

Eränen Aaro

Hakulinen Lassi

Hälli Juhani

Jutila Jori

Kaukinen  Santeri

Keskinen Eetu

Kranni Kalle

Kyrönen Samuel

Laaksonen  Eetu

Lesonen  Kalle

Lähdetmäki  Markus

Mäkelä Joonas

Nyman Jere

Oksanen Joona

Parikka Antti

Peltonen Valtteri

Rekola Joona

Rinnevuori Aleksi

Salmi Mikko

Sipilä Arttu

Toiminen Jesse

Toiva Saku

Törmä Mikko

Törmänen Juuso

Veikkola Julius
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Anna-Maria Sipilä
anna.sipila@atmosfar.fi
gsm 050 465 7521
Niinikuja 9, 33900 Tampere

Anna-Maria Sipilä
anna.sipila@atmosfar.fi
gsm 050 465 7521
Niinikuja 9, 33900 Tampere
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Kaikulantie 57, 30100 FORSSA
Puh. 02071 55700, Fax 02071 55701

www.forssanbetoni.fi

Paremmin betonista









































JPS Avarti-MET
• Aarporaus

• Hitsaus

Teollisuustie 8 
33960 PIRKKALA

045 6710271

Autoilija Kari Salo
Maanrakennusalan kuljetukset

puh. 0400 732 873

MV-Maalaus Oy
www.mv-maalaus.fi
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Joukkueen pojista osa on ollut mukana nokialaisen 
jääkiekon parissa jo useita vuosia, kun taas viimeiset 
ovat tulleet mukaan vielä tänä syksynä, pelattuaan 
ennen sitä muualla. Joukkue treenaa 2-3 kertaa vii-
kossa ja tämän päälle tulevat sarjapelit. Treeneissä 
keskitytään niin perusasioihin, kuten luistelutekniikan 
harjoittelemiseen, kuin myös enemmän ja enemmän 
pelillisiin, kiekollisiin asioihin.

Tämä kausi aloitettiin ikimuistettavalla, tapahtuma-
rikkaalla kiekkoleirillä Kuortaneella heinä- elokuun 
vaihteessa, seuran junioripäällikön hoitaessa leirin 
sisällöstä yhdessä joukkueen muun johdon kanssa. 
Valmentaja- ja huoltajakysymysten ratkettua, on jouk-
kue päässyt varsinaiseen asiaan hyvissä ajoin ennen 
sarjakauden alkua.

Oma turnaus syyskuun alussa antoi valmentajille hy-
vän kuvan joukkueen osaamisesta, ja hopeasija ko 
turnauksessa kovan Jäähongan perässä vahvisti poi-
kien yhteishenkeä silmiinpistävästi.

Sarjakausi on alkanut voittoputkella, mutta sen ei ole 
annettu hämärtää millään lailla harjoitusvaatimuksi-
amme. Tavoitteena joukkueella on kevään Final Four-
turnaus AA-tasolla. Syksyllä pitkään pohdittiinkin, oli-
siko kuitenkin pitänyt ilmoittautua AAA-sarjaan, mutta 
tilannetta katsotaan uudemman kerran ensi syksynä.

Kauden toiminnasta voidaan vielä tuoda esiin kevään 
turnausmatka johonkin kotimaiseen turnaukseen, 
sekä vanhempien aktiivinen talkoohenki joukkueen 
rahoituksen hoitamiseksi. Poikien mielenkiintoa pi-

HC Nokia D-95
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detään yllä myös jokusilla yllätyksillä kauden aikana. 
Hauskanpito kun on osa meidän joukkueen toimin-
taa.

Joukkueen ovet ovat avoinna koko ajan myös uusille ja 
vanhoille pelimiehen aluille.

Valmennus:
Käyhkö Kari, vastuuvalmentaja
Kyrönen Mika, valmentaja
Hakala Henri, maalivahtivalmentaja
Toimihenkilöt:
Mäkinen Jarmo, joukkueenjohtaja
Jokiniitty Pauli, rahastonhoitaja
Koivula Jari, huoltaja
Pohjola Esko, huoltaja 

C-95 
Hakala Eero

Havonen Niklas

Helenius Jere

Hälli Jaakko 

Jokiniitty Mikael

Kauppinen Tino

Koivula Santeri

Kyrönen Janne

Mäkinen Juuso

Mäkinen Veli-Markus

Mäkinen Veli-Matti

Niemi Jere

Partanen Jesse

Pohjola Timo

Toivonen Janne

Tommila Aake

Tähkänen Jussi

Veikkola Aleksi

Äikäs Ano
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Shiedel valmispiiput:
-Rondo Plus ja Isokern
-Teräspiiput
-Teräs sisäpiiput
-Hormimassaukset
Piipunhatut mittatilauksesta
Nunnauuni Handöl, Contura ja Nordpeis kevy-
et kiertoilmatakat
Aidot Cronspisen kaakeliuunit

M-Design hissiluukulliset kiertoilma takat

Teemme myös asiakkaan toiveiden mukaan räätälöi-
tyjä takkoja!

Ikikivi Julkisivu, liuskekivi ja verhouskivi muuraukset

Tervetuloa tutustumaan näyttelyymme tai tilaa 
ilmainen mitoituskäynti!
Myynti ja asennus:
Jp-Talo ja Uuni Oy
Kenkätie 4, 33950 PIRKKALA
0207661100  •  0400332469
myynti@jp-talojauuni.fi  •  www.jp-talojauuni.fi



•  •  20  •  •

Tervetuloa HC Nokiaan

•  •  21  •  •

Tervetuloa HC Nokiaan



•  •  22  •  •

Tervetuloa HC Nokiaan

•  •  23  •  •

Tervetuloa HC Nokiaan

HC Nokian C-94 joukkue aloitti kautensa perinteiseen 
tapaan Kuortaneen Urheiluopistolla omalla harjoitus-
leirillä. Joukkue harjoitteli leirillä jäällä yli kymmenen 
tuntia 4 päivän aikana. Tämän lisäksi oli vielä perin-
teinen sählyturnaus, jossa joukkueen johtoryhmällä 
oli voitto kesältä 2007.  Yllättäen kuitenkin poikien 
yksi neljästä joukkueesta ylsi niin kovaan iskuun, että 
kompurat saivat tunnustaa jääneensä toiseksi.

Joukkueessa on nokialaisten poikien lisäksi myös 
Hämeenkyröstä, Ikaalisista sekä tälle kaudelle myös 
Vammalasta tulleita. 23 pelaajan harjoittelumotivaa-
tio ja into lajia kohtaan on aivan huippu-luokkaa, sillä 
treeneissä käynyt keskimäärin 21,7 pelaajaa/harjoi-
tuskerta alkaneen kaudella. Nokian jääajan puuttees-
ta johtuen on harjoituksia ollut niin Ylöjärvellä kuin 
myös Vammalassa. Joukkueen valmennuksesta vas-
taavat edelleen vastuuvalmentajana Arto Nurmi ja hä-

nellä apunaan Lasse Rantanen ja Jaakko Koivuniemi.
Hämeen alueen AA-sarjan karsinta on käynnissä ja 
joukkue jatkaa sitä tällä hetkellä puhtaalla pelillä ja 
ylemmän jatkosarjan tavoitteeseen riittänee 1-2 voit-
toa jäljellä olevista 6 ottelusta.

Vuoden vaihteen jälkeen alkaa ylempi jatkosarja ja se 
huipentuu maaliskuun lopulla pelattaviin finaaliotte-
luihin, joissa HC Nokia C2 pojat toivottavasti ovat mu-
kana, sillä onhan heillä puolustettavanaan viime kau-
den AA-sarjan aluemestaruus.
Kevään huipennukseksi on suunnitteilla osallistumi-
nen Volvo Cup turnaukseen Riikassa huhtikuussa ja 
mukaan on lähdössä myös iso kannustusjoukko poi-
kien vanhempia.

HC NOKIA C-94 - joukkueena eteenpäin
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C2-joukkueen johtoryhmä toivottaa hyvää ja maa-
lirikasta kauden jatkoa joukkueen pojille sekä myös 
kaikille muille HC Nokian joukkueille sekä haluamme 
myös kiittää kaikkia yhteistyö-kumppaneitamme ja 
kummiyrityksiämme.

KIEKKO POMPPIKOON HC NOKIALAISILLE!
Valmennus:
Nurmi Arto, vastuuvalmentaja
Rantanen Lasse, valmentaja
Koivuniemi Jaakko, valmentaja
Eränen Kimmo, maalivahtivalmentaja
Toimihenkilöt:
Sorsa Jukka, joukkueenjohtaja
Vuorinen Anne, rahastonhoitaja
Jaakkola Joonas, huoltaja
Tuominen Jouko, huoltaja
Lehmusto Jukka, huoltaja

C-94 
Aitola Tuomas

Jaakkola Tuomas  C

Järvinen Matias

Kaaja Sakari

Kauste Arttu

Kekarainen Pyry

Koivuniemi Juuso  A

Koskinen Miikka

Laakso Tarmo

Lehmusto Jaakko

Mäkelä Jiri

Mäkinen Veli-Matti

Pellas Tommi

Rantanen Teemu

Rekonius Teemu

Sorsa Sami

Tuominen Jani

Tuominen Tuomas  A

Virtanen Joni

Vuorenmaa Akseli

Vuorinen Juuso

Välimäki Sami

Väyrynen Juuso
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Kun haluat hoitaa raha-asioitasi itsenäisesti, meillä
on sinulle siihen sopivat tuotteet ja palvelut.

Lempäälä 
Tampereentie 21 
03-2562 864 
nordea.fi
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Nordea 
pelissä 
mukana
Palveluja ja etuja sinulle. 

Teemme sen mahdolliseksi

Kun haluat hoitaa raha-asioitasi itsenäisesti, meillä
on sinulle siihen sopivat tuotteet ja palvelut.

Lempäälä 
Tampereentie 21 
03-2562 864 
nordea.fi
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Nordea 
pelissä 
mukana
Palveluja ja etuja sinulle. 

Teemme sen mahdolliseksi

Kun haluat hoitaa 
raha-asioitasi itsenäisesti, 
meillä on sinulle siihen sopi-
vat tuotteet ja palvelut.

Teemme sen mahdolliseksi

Kun haluat hoitaa raha-asioitasi itsenäisesti, meillä
on sinulle siihen sopivat tuotteet ja palvelut.

Lempäälä 
Tampereentie 21 
03-2562 864 
nordea.fi
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Nordea 
pelissä 
mukana
Palveluja ja etuja sinulle. 

Teemme sen mahdolliseksi

TILAUSAJOT  •  VALMISMATKAT
Soita tai katso netistä!

(03) 3420 433

www.v-htuovinen.com

Tilausliikenne 
V-H Tuovinen Oy
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HC-Nokian B juniorit lähtivät kauteen tavoitteena 
pelipaikka I-divisioonassa. Karsinnat siihen pelattiin 
alueittain ja samaan lohkoon HC:n kanssa tulivat seu-
raavat joukkueet: HPK-T, Ilves-T, KooVee, Pingviinit, 
Tappara-T, Fortuna, Heki, LeKi ja Kisa-Eagles. Jouk-
kue pelasi karsintasarjan loistavasti ja tuloksena oli 
lohkon voitto. Pelkkä karsintalohkon voitto ei kuiten-
kaan riittänyt vielä pääsyyn I-divisioonaan, vaan jou-
duttiin vielä pelaamaan paikasta ristiinkarsinta Kes-
kimaan lohkon kakkosta vastaan. Sieltä vastaan tuli 
tuttu joukkue viime kaudelta, IFK Lepplax. Ristiinkar-
sinta pelattiin systeemillä paras kolmesta ja lohko-
voittajana saimme ensimmäisen pelin Nokialle. Kuten 
viime kaudella peli oli tosi tiukkaa vääntöä, mutta tällä 
kertaa HC voitti sen hienosti 2-1. Toiseen osaotteluun 
matkattiin sitten Pietarsaareen, jossa oli odotettavis-

sa vaikea ottelu jo pitkän matkankin takia. Jos ei ollut 
ensimmäinen ottelu helppo, ei sitä ollut myöskään 
toinen. Värikkäiden vaiheiden jälkeen onnistui HC kui-
tenkin voittaa se 3-2 ja samalla tehtiin taas nokialais-
ta kiekkohistoriaa selviytymällä I-divisioonaan.
Joukkue on kehittynyt huimasti viime vuodesta ja kun 
siihen on saatu samalla myös hyviä vahvistuksia, on 
kaudesta odotettavissa hyvää menestystä. I-divisioo-
na on todella kovatasoinen sarja, missä pelaa mm. 
kahden liigajoukkueen juniorit, eli JyP ja SaiPa. Jo 
pääsy sarjaan oli joukkueelta loistava saavutus ja nyt 
voidaan pitää kentällä hauskaa ja katsoa minkälaisiin 
tuloksiin se riittää. Kaiken kaikkiaan sarjasta tulee 
pelaajille hieno kokemus, sillä harvoin nokialaiset 
joukkueet pääsevät haastamaan liigajoukkueiden ju-
nioreita ihan tosissaan. 

HC Nokia B I-divarijoukkue
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Joukkueen pelaajat ovat hienoja tyyppejä, joiden eteen 
on mukava tehdä hommia, kivaa katsoa heidän edes-
ottamuksiaan ja olla ylpeitä heidän saavutuksistaan.  
Menestyksen takana ovat pelaajien lisäksi joukkueen 
mainiot valmentajat Mikko Eskola ja Tero Myllyoja, 
jotka osaavat tuoda hienosti oman pelaajataustansa 
ansiosta oppeja pelaajille uskottavasti ja kannusta-
vasti. Suuret kiitokset myös joukkueen väsymättömil-
le huoltajille Timo Harjuntaustalle, Kalevi Aaltoselle ja 
Jussi Koskelalle, jotka jaksavat pitää luistimet terävi-
nä ja muutenkin varusteet ja pelaajat kunnossa kaiken 
aikaa, eikä unohtaa sovi myöskään Maritta Koskelaa, 
joka pitää joukkueen tilit järjestyksessä ja mahdollis-
taa omalta osaltaan tämän hienon toiminnan.    

B
Aaltonen Markus

Aho Jussi

Eerikäinen Risto

Eljaala Topi 

Harjuntausta Verneri

Hälli Heikki

Jokinen Jesse

Jokipolvi Juho

Juntunen Jermu

Kilpijoki Juho 

Kiuru Leo A

Koskela Juho 

Leppänen Mikko A

Lilja Aleksi

Lähdetmäki Mikko

Mononen Pasi

Mäkelä Lauri

Nieminen Arttu

Sairiala Sauli

Siltanen Markus

Suoniemi Tatu

Toivonen Atte

Utriainen Roni

Väisänen Teemu C

Valmennus:
Eskola Mikko, 
vastuuvalmentaja
Myllyoja Tero,valmentaja
Eränen Kimmo, 
maalivahtivalmentaja
Toimihenkilöt:
Olli Kiuru, 
joukkueenjohtaja
Maritta Koskela, 
rahastonhoitaja
Kalevi Aaltonen, huoltaja
Jussi Koskela, huoltaja
Timo Harjuntausta, 
huoltaja
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EUROPUTKI OY
Rounionkatu 51, Nokia

Puh. (03) 2399 0000
 

Palvelemme ark. klo 8-17, la klo 9-14.
Tervetuloa!

Täyden palvelun putkiliike.
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Valmistamme muovista ja metallista.

Hallitie 2
37140  Nokia

puh. 03 – 3411 131

RTV-Nokia  •  Yrittäjäkatu 18  •  37100 Nokia  •  Puh. (03) 233 3180  •  Fax (03) 233 3190
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Lähtötilanne kauteen oli parempi kuin viime vuonna, 
vain kolme poikaa ei ikänsä puolesta mahtunut tämän 
kauden joukkueeseen ja nuoret pojat tulivat A-ikäisik-
si. Lisäksi ryhmään tuli kaksi uutta tasavahvaa maa-
livahtia. Harjoittelu aloitettiin elokuussa B- junnujen 
kanssa yhteisjäillä Ylöjärvellä. Joukkueen 23 pojasta 
14 asuu Nokialla.

Pelikausi aloitettiin II-divisioonan karsintasarjalla, 
joka osoittautui todella tasaiseksi. Vermuntilan Tem-
po voitti lohkon 15 pisteellä ja 13 pisteeseen päätyivät 
HC Nokia, Ässät-T ja UJK. Parhaan maalisuhteen joh-
dosta tulimme lohkon kakkoseksi ja näin saavutimme 
paikan II-divisioonaan.
Tavoitteemme on pelata viihdyttävää kiekkoa kovata-
soisessa II-divarissa.

A-nuoret 2-divisioonaan
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Valmennusvastuu siirtyi Mannerin Tommilta Jarno 
”Kynä” Parviaiselle, apuvalmentajan pestin otti viime 
kauden pelaajistamme Samuli Salminen.

Toimihenkilöt
JJ  Hannu Kylväjä
Vastuuv.  Jarno Parviainen
Valm.  Samuli Salminen
Rahastonh.  Juha Kokkinen
Huoltaja  Hannu Lehtiniemi
Huoltaja  Juhani Pesonen

A
Kolkkinen Petteri

Jääskeläinen Matias

Hakala Henri

Isoviita Juuso

Aho Jussi

Lehtonen Severi

Kellberg Mika

Teininen Sami

Kylväjä Lauri

Leppänen Jukka-Pekka

Lahtinen Peter

Linna Mikko

Pesonen Petri

Tukia Juho

Toivonen Mikko

Pohjola Tero

Gerasimow Eetu

Marjamäki Antti

Kokkinen Ville

Kanerva Joona

Vaimare Jesse

Lehtiniemi Janne

Hälli Lauri

Joni Ristilä
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Joukkueen perustaminenhan tuli ajankohtaiseksi 
laatuarvioinnin loistavan tuloksen ja A-nuorista yli-
ikäisiksi kasvavien nuorten miesten vuoksi. Osalla 
pelaajista on jäänyt vuosi pelaamatta, johtuen edus-
tusjoukkueen puuttumisesta viime kilpailukaudelta. 
Joukkue on nuori, suuriosa pelaajista on iältään 21-23 
vuotta, lisättynä muutamalla vanhemmalla tukipilaril-
la. Tavoitteet ovat maltilliset, mutta koitetaan taistella 
alkusarja siten, että olisimme kahden joukossa. Mikä 
mahdollistaisi pelaamisen II-divisioonassa vuoden-
vaihteen jälkeen.

Edustusjoukkueelle tarvetta kehittyvässä seurassa!
Edustusjoukkueen toimintaa jarrutta jääajan puute, 
mikä seuran muillakin joukkueilla on aivan riittämä-
tön.Kausi alkoi voitokkaasti ja toivottavasti jatkuu, 
mutta ei mitään paineita. Seura, joukkueenjohtoryh-
mä sekä pelaajisto ovat sitoutuneet toimintaan ja kat-
se tulevaisuuteen on valoisa, etten sanoisi kirkas. 

Ihmeitä ei tapahdu – niitä tehdään.
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Edustusjoukkueelle tarvetta kehittyvässä seurassa!

EDUSTUS

Maalivahdit: 
Ville Käpynen
Kerkko Kuiri 
Jarkko Vellonen

Puolustajat: 
Jarkko Kosunen 
Tomi Jääskeläinen 
Anssi Salonen 
Tommi Lindlöf (C) 
Mika Mölsä 
Olli Lehtolammi 
Vili Lankinen
Samu Granroth

Hyökkääjät: 
Niko Kontkanen
Otto Suojanen
Joni Muikku (A)
Tony Suoniemi
Miikka Riihimäki (A)
Tommi Sahi
Severi Laine
Pasi Kärkkäinen
Jari Kuusimäki
Rami Uusitalo
Juha-Petteri Arvela
Tero Karjalainen
Risto Halenius

Valmennus 
Jyrki Rantalalla, joka hyppää tarvittaessa myöskin 
kaukaloon.

Huolto 
on vankoissa Saloniemen Penan ja Jartsen käsissä.

Joukkueenjohdossa
pitkän tauon jälkeen Korven Kari
Taustavaikuttajana Salosen Lasse
Tilastoja otteluissa pitää Saariston Vesa

Ilman asiaan uskovia 
yhteistyökumppaneita 
toiminta olisi vaikeata. 

Joukkue kiittää ja ku-
martaa sekä toivottaa 
Hyvää Joulua ja me-
nestyvää Vuotta 2009!
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Suomen suurin valikoima: www.carawall.fi 
Asentajankatu 3, Tampere 

p. 020 7299 770
ma-pe 9-17, la 10-14

MATKAILUAJONEUVOJEN
ERIKOISLIIKE

HC-nokia_Carawall    1 1.9.2008   12:28:11

Ole huoletta. Me autamme.

YLÖ-ASBEST OY, Rapinkorventie 6, 7150 NOKIA

YL Ö-A SBEST OY      WWW. YLO ASBES T.COM

YLÖ-A SBEST OY      WWW.YLOASBEST.COM

2500mm
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Härkitie 5, 37100 NOKIA, puh. (03) 2731 100

vakuutusedustaja Esko Tuomisto puh. 0400 625 697

AJONEUVOHUOLLOT

KORJAUKSET

PESUT   AKUT   

(03) 3416 300  

ÖLJYTUKK

(03) 3416 300

ÖLJYTUKK ÖLJYTUKK

ÖLJYTUKK

( 0 3 ) 2 7 3 1 4 1 1 ,   p y y k k i o j a n t i e 6 ,   w w w . p a i n o p a r i . c o m

Painotuotteet
vahvalla ammattitaidolla

vuodesta 1987.

igiD t aa aj l- ii pk ak il ni oS

huollot
korjaukset

pesut
akut   

huollot
korjaukset

pesut
akut   

Pikkukorventie  , Nokia  P. (03) 3416 300  

Pikkukorventie  , Nokia  P. (03) 3416 300  

Pikkukorventie  , Nokia  P. (03) 3416 300  

Pikkukorventie  , Nokia  P. (03) 3416 300  

Pikkukorventie  , Nokia  P. (03) 3416 300  

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

Pikkukorventie  , Nokia  P. (03) 3416 300  

huollot
korjaukset

pesut
akut   

huollot
korjaukset

pesut
akut   

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

huollot
korjaukset

pesut
akut   

huollot
korjaukset

pesut
akut   

huollot
korjaukset

pesut
akut   

huollot
korjaukset

pesut
akut   

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

ÖLJYTUKK

huollot
korjaukset

pesut
akut   

Pikkukorventie  , Nokia  P. (03) 3416 300  

polttoaineet
voiteluaineet
suodattimet   

       Bittipaja

Internetpalvelut























































































3010 x 610 mm
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Menossa mukana

Viholankatu 1, 37120 Nokia
p.03 3426600

valaistuksen ammattilainen!

Välikatu 15, 37100 Nokia. Puh.3422034 Avoinna ma-pe klo 9.30-17.30
(ent. Tähti Optikko) HC NOKIAN JÄSENILLE PERHEINEEN TARJOAMME 

20% ALENNUKSEN OVH:STA. TERVETULOA!

Medi Optiikka
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Autokorjaamo 
Akkusalo Oy
• Käytössämme Euroopan nykyaikaisin 
  pyöränsuuntauslaite (Lielahti)
• Bosh-järjestelmätestauslaite
  (Lielahti, Rantaperkiö)
• Diesel päästömittaus OBD-testaus 
  (Lielahti, Rantaperkiö)
• Ilmastointilaitehuollot 
  (Lielahti ja Rantaperkiö)
• Kaikkien autojen huolto- ja 
  korjaustiedot Autodata
• Mobil-autonhuoltopiste
• Testaus, myynti, asennus

Testivoittaja

AKKUJEN YKKÖNEN

akkusalo oy
Yli 30v. akkukauppaa Tampereella

• Lielahti, Teivaalankatu 4 
  Puh. (03) 273 0840
• Rantaperkiö, Kolmionkatu 5B 
  Puh. (03) 273 0830



•  •  42  •  •

Tervetuloa HC Nokiaan

•  •  43  •  •

Tervetuloa HC Nokiaan

SEMAPEK








”Silloin, kun tunnet itsessäsi
innostuksen tuomaa energiaa,
tiedät olevasi lähellä
elämäntehtävääsi”.

Paulo Coelho

Yrittäjäkatu 11, 2. krs,   37100  NOKIA
puh  03 - 3143 1200
fax   03 - 3143 1220

             pirkankp@piryhrak.fi
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VUOKRATAAN Leguan 125 henkilönostinta
• itsekulkeva  • polttomoottori/sähkökäyttö

• kumitelojen ansiosta ei jätä jälkiä nurmikolle
• helppokäyttöinen  Hinta 75,- €/vrk sis alv

URAKOIDAAN EDULLISESTI
Rännien puhdistukset Pihapuiden kaadot

Oma kuljetustraileri

VV-Tuote Oy
Ikaalinen

045 112 3410 tai
0500 335 096

ABB
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Aleksanterinkatu 32
33100 TAMPERE
Puh. (03) 223 2400
Fax (03) 223 2800

Korkealaatuisten 
                        keittiöiden erikoisliike
Keittiökauppa Kylväjä on hyvän maun keittiöiden täyden palvelun 

asiantuntija. Meiltä saat yksilöllisesti suunnitellun ja toteutetun mitta-

tilauskeittiön tai tunnetun merkkikeittiön - tietenkin omilla mitoillasi.

Suunnittelemme ja toteutamme kotiisi myös kaapistot, kylpyhuone-

kalusteet ja vaikka koko sisustuksen. Hyvän maun kodin saat siis alus-

ta loppuun helposti Kylväjältä!

Tutustu nyt myös uuteen kotimaiseen Arte-mallistoomme!
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