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HC Nokian strategian ydinlause: HC Nokian tärkein henkilö 
on pelaaja.

HC Nokian pelaajakeskeinen strategia linjattiin Suomen Jää-
kiekkoliiton teesejä seuraillen syksyllä 2009. HC Nokian kai-
ken toiminnan perusta on siis pelaaja. Pelaajan etu ajaa edelle 
joukkueen edun. 

Pienen seuran on vaikea – tai mahdoton - kamppailla valta-
kunnallisia huippuorganisaatioita vastaan esim. SM – sarjata-
solla. Meillä on kuitenkin erittäin hyvät mahdollisuudet kehit-
tää yksilöitä niin, että heitä joskus pelaa näillä korkeimmilla 
sarjatasoilla. Erkka Westerlundin johtama suomalaisen jääkie-
kon kriisityöryhmä kartoitti ja linjasi Suomen jääkiekkoa juuri 
tähän suuntaan. Yhteistyö kaikilla tasoilla on tärkeää, laadu-
kas valmennustyö ja keskittyminen yksilöön olivat avainaluei-
ta jääkiekon kehittämiseksi.

Suomalaisen jääkiekon kriisi

Olympiakaukalossa nähtiin pienoismittakaavassa huippujää-
kiekon kriisi Suomen osalta. Pienellä maalla on varmasti aina 
vähemmän huippu yksilöitä kuin isoilla kiekkomailla.  Nuo-
rimmat suomalaiset maailman luokan pelaajat ovat 83 synty-
neitä, maalivahteja ehkä lukuun ottamatta. Näin voimme vain 

HC Nokia - jääkiekossa aktiivista kehitystyötä 
kauhulla odottaa miten jääkiekon alamäki jyrkkenee muuta-
man vuoden kuluttua. USA:n isokokoinen ja nopea maajouk-
kue jyräsi Suomen jään rakoon olympiaturnauksessa. USA 
on satsannut maajoukkuetoimintaan 10 vuotta, ja tulokset 
alkavat nyt näkyä. Viime vuoden 4-maan turnauksessa Noki-
alla, pelasi 92 syntyneiden ikäluokka. Suomi oli taidoiltaan ja 
fyysisyydeltään täysin vastaantulija muita joukkuetta vastaan. 
Jotain on muutoksen aikaansaamiseksi pakko tehdä.  

Jotain jääkiekon ydinperheessä on siis tehty pahasti pieleen. 
Ei pelaajat ja osaaminen mihinkään kokonaan hävinneet ole.  
Olemme tehneet vain vääriä valintoja, vääriä painotuksia, 
vääriä valintoja ja puolittaista tekemistä. Ja ennen kaikkea, 
olemme satsanneet väärän tyyppisiin pelaajiin.  Siksi me HC 
Nokiassa teemme kehitystyötä, koska huippuorganisaatiot-
kaan eivät ole onnistuneet jalostamaan huippuja.  Mielenkiin-
toinen yksityiskohta oli viime kaudelta, että esim. liigan par-
haaksi pelaajaksi valittu Jori Lehterä on Pitäjänmäen Tarmon 
kasvatti. Pieni seura tarjosi siis ponnahduslaudan huipulle.

Jääkiekon kehitystoiminnan kulmakivet:

Keskittyminen yksittäiseen pelaajaan ja pelaamisen kehittä-
miseen
Vain pelaajia kehittämällä joukkueet kehittyvät. 
 Pelaamiseen liittyy niin paljon aspekteja:
- syöttö, syötön vastaanotto ja laukauskyvyt
- luistelu, voima ja nopeusominaisuudet
- systemaattinen pelitavan kehitys
- ja pelaamiseen liittyvä intuitiiviset ratkaisut

Pelaamaan oppii vain pelaamalla paljon. Maajoukkuetasoille 
asti on noussut yksilöitä, joiden varsinainen pelin ymmärtä-
minen on niin ja näin. Siihen pitää kiinnittää jatkuvasti huo-
mioita.

HC Nokian näkyvin toimintamuutos pelaamisen kehittämi-
seksi tehtiin siten, että lahjakkaimmat juniorimme systemaat-
tisesti siirretään ajoittain vanhempien mukaan pelaamaan 
ja saamaan siten kovempia vastuksia.  Nämä ratkaisut eivät 
ajoittain olleet helppoja, kun omissa joukkueissa syntyi siirto-
jen vuoksi ajoittain vajetta runkopelaajista.  Opetteluvaiheen 
jälkeen siirrot menivät helpommin - kun ymmärrettiin tavoi-
tetila paremmin. Tätä trendiä on ehdottomasti jatkettava. 
Muuten ei pieni seura pysty tarjoamaan riittävää kehityshaas-
tetta.
 
Hyvät valmentajat ovat kullan arvoisia

Ilman hyviä, aktiivisia ja innostuneita valmentajia kehitykses-
tä ei myöskään tule mitään. Hyvä valmentaja on vaativa so-
pivassa suhteessa ja osaa lukea pelaajien mielentilaa. Hyvistä 
valmentajista on kaikissa seuroissa aina puutetta. Hyväksi val-
mentajaksi ei synnytä, vaan kasvetaan.  HC Nokiassa on tällä 
kaudella ollut sekoitus nuoria valmentajia ja kokeneempaa 
kaartia. Molempia tarvitaan. Kaikki mahdollinen on tehtävä 
sen eteen, että valmentajien työskentelymahdollisuudet ovat 
hyvät.  Koulutukseen on satsattava niin paljon kuin vain re-

sursseissa on varaa. Valmentajien pitää myös tuntea vastuun-
sa yksilöistä ja heidän kehityksestään, ei siis saa keskittyä vain 
voittamaan yksittäisiä pelejä.

Toimiva taustaorganisaatio

Taustajoukot on kuin armeijan huoltokomppania.  Se järjes-
tää asiat niin, että pelaavat joukot voivat keskittyä vain varsi-
naiseen asiaan eli pelaamiseen ja harjoitteluun. Sitä ei helposti 
ulkopuolelta ymmärrä kuinka paljon toimivan joukkueen ja 
seuran taustalla on vapaaehtoistyötä. HC Nokiassakin teh-
dään käsittämätön määrä vapaaehtoistyötä kaikilla tasoilla. 
Se on kulmakivi seuran menestymisen kannalta jatkossakin.

HC Nokia on selkeällä kasvu-uralla – 3 uutta ikäluokka mu-
kaan toimintaan

HC Nokiaan liittyi tälläkin kaudella kolme uutta ikäluokkaa. 
B-juniori- ikäiset 92 syntyneet, 93 syntyneiden ikäluokka ja 96 
syntyneiden ikäluokka siirtyivät edustamaan HC Nokiaa. Näin 
lisenssipelaajien määrä on kasvanut lähemmäksi kolmea sataa 
– ja se on hieno suuntaus. Nokian jäähalli ei mahdollista suu-
rempaa joukkuemäärää, halli on kuormitetuin halli Suomessa 
tällä hetkellä. 

Joukkueiden urheilumenestys on ollut hyvä

HC Nokian juniorit ovat jyränneet varsin menestyksekkään 
kauden tänäkin vuonna. Edustusjoukkue on hallinnut 2-divi-
sioonaa KeuPaa lukuun ottamatta kohtuullisen suvereenisti. 
A-juniorijoukkue putosi täpärästi III-divisioonaan, mutta pe-
lasi loppukauden niin hyvin, että ansaitsi lopputurnauspaikan. 
B-juniorien kausi oli myös jonkinlaista vuoristorataa. Alussa 
meni kohtuullisesti, sitten notkahdus ja lopussa loppukiri. B2 
– juniorien ryhmä paransi koko ajan loppua kohti ja lopetti 
kautensa komeasti voitolla sarjan voittajasta. 
C-junnujen alkukausi oli karsintaa karsinnan perään. Lopuksi 
se kiteytyi kahteen jääkiekkopeliin, joissa vastaan tulivat pää-
kaupunkiseudun hieman rutinoidummat joukkueet. Näissä 
peleissä C juniorit putosivat niukasti II-divisioonaa pelaa-
maan. C2 – juniorien joukkue on hienosti kamppaillut AAA- 
tason vastuksia vastaan. Joukkue on kasvanut kauden myötä 
hienosti.

D-96 joukkue pelasi itsensä kovan kauden päätteeksi AA-
aluesarjan loppuotteluun – hieno saavutus joukkueelta, jonka 
lähtökohdat olivat vähintäänkin haasteelliset. D-97 joukkue 
hieman hiipui loppukaudesta ja niukasti putosi ulos loppu-
turnauksesta.  

Nuoremmissa ikäluokissa on tulossa todellisia huippunimiä 
suomalaiselle jääkiekkokartalle. F-01 – syntyneet ovat kulke-
neet voitosta toiseen, G - 02 – on todella hyvissä käsissä ja 
nuoremmatkin kiekkoilijat yrittävät hienolla sykkeellä.

Nokian kokoisen kaupungin joukkueiden hyvä tavoite olisi 
kamppailla I- divisioona-tasolla C junioreista ylöspäin. Siihen 
tavoitteeseen on vielä jonkun verran matkaa. 

Seuratyön tutut haasteet

Laadukas seuratyö ei synny vahingossa tai sattumalta. Sen 
eteen on tehtävä jatkuvasti työtä ja innovoitava uuttakin. HC 
Nokian kehitysstrategia on selkeä ja sen toteuttaminen vaatii 
vain pitkäjänteistä työtä. 

Muutoksen tekeminen kun ei ole niin helppoa. Normaalisti 
ihmiset suhtautuvat muutokseen kolmella tavalla. 10 % ihmi-
sistä vastustaa muutosta joka tapauksessa, 10 % on muutok-
sen puolesta joka tapauksessa ja 80 % ihmisistä odottaa lisää 
informaatiota, koulutusta ja opastusta. Siksi oikean tyyppinen 
muutoksen tekeminen on haastava tiedotus- ja johtamisen 
mielessä

Yhteisön taloustilanteen heikkeneminen ei ole helpottanut 
seuratoimintaa. Varojen kerääminen yhteistyökumppaneilta 
on entistäkin vaikeampaa. Onneksi kuitenkin edelleen on yri-
tyksiä, jotka ovat halunneet toimintaamme tukea. Kiitos tues-
ta kaikille yhteistyökumppaneillemme. 

Kaupungin organisaation kanssa yhteistyö on ollut mutkaton-
ta. Jäähallin henkilökunta on aina ollut ystävällistä, avuliasta ja 
ammattitaitoista. Haasteita on lähinnä ollut jääaikoihin liitty-
vissä kysymyksissä, mutta asiat on pystytty ratkaisemaan neu-
vottelemalla.  Nokian jäähallin kuormitus on Suomen halleista 
korkein. Hallia käyttää aktiivisesti kolme seuraa yhteistyössä. 
Käyttöastetta ei pystytä nostamaan, ilman että, osa joukku-
eista tai pelaajista voisi harjoitella esim. aamupäivän tunteina. 
Siihen tarvitaan taas koululaitoksen kanssa yhteistyötä. Haas-
teet eivät siis vielä ole loppuneet.

Isossa mittakaavassa voisimme todeta että: ”Kiitos HC Noki-
an pelaajille hienosta kaudesta !”

Kaikkien haasteiden keskelläkin kausi on taas ollut huippujän-
nittävä ja palkitseva. Viikonloppu toisensa perään joukkueet 
ovat kamppailleet hienoja otteluita. Liikutukseen asti on voitu 
ajoittain seurata junioriemme otteita kaukalossa. Jännittävät 
pelit ovat seuranneet toistaan ja kaikki joukkueet ovat kehit-
tyneet isoin harppauksin.  Kaikki mukana olevat juniorit ovat 
voittajia. Osallistuminen joukkueiden toimintaan, harjoituk-
siin ja peleihin, kasvattaa junioreistamme paitsi kiekkoilijoita, 
myös kelpo yksilöitä yhteiskuntamme tukipilareiksi.  Hallilla 
lämmittää kovasti mieltä junioreitten reippaat ja iloiset ter-
vehdykset, kun heitä siellä kohtaa. Pelaajien kokonaisvaltai-
nen kehitys motivoi meitä seurayhteisöä tekemään työmme 
mahdollisimman hyvin – resurssiemme puitteissa.

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 karsintavaiheiden kaut-
ta kevään jatkosarjoille ja todelliset pelit alkamassa
Seuranne joukkueista muutamat ovat lunastaneet 
valtakunnallisella tasolla varsin korkealta jatkosarja-
paikan. Ilahduttavaa on todeta nuoren seuran hyvä ja 
aktiivinen toiminta järjestö- sekä urheilullisella puo-
lella.

Laatuarvioinnin kolmas vaihe alkaa toimintavuoden 
2010 alusta. Seuranne on edelleen mukana arvioita-
essa jääkiekkoliiton laatuseuroja Hämeen alueella. 
Mahdollinen tuen saaminen seuraavalle kaksivuotis-
kaudelle on osoitus seuran aktiivisesta toiminnasta ja 
antanee myös moraalisen tuen taloudellenne. Tuleva 
kaksivuotiskausi osoittaa jatkossa onko seuran pa-
nostus kohdistunut oikeisiin asioihin ja organisaatiota 
kehitetty riittävän laajasti.
   
Jääkiekkoliiton Hämeen alueella tuleva kausi on jär-
jestyksessään 34. Liiton aluetoiminta on osoittanut 
vuosien aikana tarpeellisuutensa. Olemme liiton toi-
mintamallin mukaan nimenomaan maakunnassa 
seuroja varten. Tätä palvelutoimintaa myös paikalli-
nen jääkiekkoilun erikoisseura HC Nokia on käyttänyt 
laadullisesti hyväkseen. 
Seuran toimijat ovat osallistuneet liiton- ja alueiden 
toimintoihin riittävän aktiivisesti ja tällä tavalla ”päi-
vittäneet” seuran toimintoja järjestötoimintaa vastaa-
vaksi.

Meneillään olevalla kaudella liiton- ja alueiden panos-
tus seurojen suuntaan on merkittävästi lisääntynyt 
sähköisen tiedon kulun osalta. Erityisesti uusi seura-
palvelusivusto kaikkine uusine lisätoimintoineen pa-
rantaa tiedon kulkua puolin ja toisin.

Taloudelliset panokset ovat merkittävää luokkaa toi-
mintojen kehittämiseksi. Luonnollisesti se vaatii seu-
roilta myös aktiivisuutta, vanhan hyvän järjestötoi-
minnan vauhdittamista ja seuratoimijoiden pitämistä 
tilanteiden tasalla.Tässä yhteydessä voidaan todeta 
seuranne nettisivujen selkeys ja laadullinen raikkaus.

Haluan toivottaa seuralle menestystä sarjakauden 
aikana ja mahdollisuuksien hyödyntämistä seuran jä-
senmäärän kasvattamiseksi monin eri keinoin.
Taistelu ”asiakkaista” on myös jääkiekkoväelle arkista 
toimintaa ja seuran toimintojen tulee olla laadullisesti 
hyvää ja riittävän monipuolista selkein ohjein ja toi-
mintamallein.

Olkoon tuleva olympiavuosi myös teidän seuranne 
joukkueille, seuratoimijoille ja yhteistyökumppaneille 
yksi tavoitteiden vuosi.

 
Jääkiekkoterveisin

Kari Kiviaho
aluepäällikkö

Suomen Jääkiekkoliitto    
aluepäällikkö Kari Kiviaho

Hyvä jääkiekkoväki!

JOUKKUEYHTEYSTIEDOT 
Edustus
Joukkueenjohtaja Kari Korpi Puh.040-536 8890
Email karikorpi(at)dnainternet.net
Vastuuvalmentaja Vesa Salo
Puhelin 040-5940565
A-nuoret  
Joukkueenjohtaja Hannu Kylväjä Puh. 050-569 7714
Email hannu.kylvaja(at)kolumbus.fi
Vastuuvalmentaja Arto Nurmi Puh050-3450574
Email arto.nurmi(at)tampere.fi
B-nuoret  
Joukkueenjohtaja Keijo Ylitalo Puh .050-582 7298
Email keijo.mari(at)kolumbus.fi
Vastuuvalmentaja Samuli Salminen Puh. 044-077 7651
Email samuli.salminen.2(at)gmail.com
B2-nuoret  
Joukkueenjohtaja Pasi Hälli Puh. 0400-8660634
Email pasi.halli(at)gapac.com
Vastuuvalmentaja Jarno Parviainen Puh. 040-5885643
Email kyna.parviainen(at)kolumbus.fi
C1-nuoret  
Joukkueenjohtaja Ari Laakso Puh. 040-847 0715
Email ari.laakso(at)metso.com
Vastuuvalmentaja Mikko Eskola Puh. 040-831 6004
Email m.eskola(at)netti.fi
C2-nuoret  
Joukkueenjohtaja Jarmo Mäkinen Puh. 050-516 4194
Email jarmo.makinen(at)gavgroup.fi
Vastuuvalmentaja Kari Käyhkö Puh. 040-867 7719
Email kari.kayhko1(at)luukku.com
D-96  
Joukkueenjohtaja Marko Soltin Puh. 0400-427 960
Email marko.soltin(at)kolmubus.fi
Vastuuvalmentaja Ville Siironmaa Puh. 044-600 623
Email siironmaa(at)hotmail.com
D-97  
Joukkueenjohtaja Ismo Aaltonen Puh. 0400-486 033
Email ismo.a.aaltonen(at)gmail.com
Vastuuvalmentaja Timo Viljanen Puh. 040-719 2357
Email timoviljanen(at)suomi24.fi
F-00 ja F-01  
Joukkueenjohtaja Ville Autio Puh. 0500-513 404
Email ville.autio(at)dnainternet.net
Vastuuvalmentaja Kimmo Liimatainen Puh. 0400-635 417
Email kimmol(at)poronlompsa.com
G-02  
Joukkueenjohtaja Piia Grönroos Puh. 041-503 6394
Email piia.gronroos(at)gapac.com
Vastuuvalmentaja Tommi Rajamäki Puh. 050-541 5838
Email tommi.rajamaki(at)elisanet.fi
G-03/04  
Joukkueenjohtaja Tiina Laaksonen Puh. 050-5583511
Email tiinalaaksonen(at)kolumbus.fi
Vastuuvalmentaja Juha Ikonen Puh. 040-8307412
Email juha.ikonen(at)confidex.net

Seuran hallitus 
Puheenjohtaja 
Hannu Kylväjä 
hannu.kylvaja(at)kolumbus.fi 
050-569 7714
Varapuheenjohtaja 
Pasi Hälli 
pasi.halli(at)gapac.com 
0400-866 634
Jäsen 
Kari Korpi 
karikorpi(at)dnainternet.net 
040-536 8890
Jäsen 
Ismo Aaltonen 
ismo.a.aaltonen(at)gmail.com 
0400-486033
Jäsen 
Ari Laakso 
ari.laakso(at)metso.com 
040-8470 715
Varajäsen 
Ville Autio 
ville.autio(at)dnainternet.net 
0500-513 404
Varajäsen 
Pauli Jokiniitty 
pauli.jokiniitty(at)kaukokiito.fi 
040-829 8501
Seuran sihteeri:
Tarja Laakso
puh. 040-773 4003
tarja.laakso(at)metso.com
Seuran rahastonhoitaja:
Anne Vuorinen
puh. 0500-512 800
toimisto(at)hcnokia.fi
Valmennuspäällikkö ja 
Nuori Suomi-yhteyshenkilö:
Jarno Parviainen
puh. 040-588 5643
kyna.parviainen(at)kolumbus.fi
Tiedottaja:
Pasi Hälli
puh. 0400-866 634
pasi.halli(at)gapac.com
Fanituotevastaava:
Riitta Hälli
Puh. 050-330 1394
riitta.halli(at)kolumbus.fi
Ympäristövastaava:
Ismo Aaltonen
puh. 0400-486 033
ismo.a.aaltonen(at)gmail.com
Verkkovastaava:
Anne Vuorinen
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HC Nokia perusti syksyllä joukkueen kaudeksi 2009/2010 
G- 03/ ja sitä nuoremmille junioreille. Tällä hetkellä 
joukkueessa pelaa 19 vuosina 2003, 2004 ja 2005 synty-
nyttä kiekkojunioria.
Kaikki alkoi 16.8.2009, kun kiekko monen pienen peli-
miehen ”uralla” tipahti kotihallissa jäähän ihan ensim-
mäistä kertaa. Ilmassa oli silloin jännitystä ja ”sitä suur-
ta urheilujuhlan tuntua”… Nollakolmosista tuli joukkue.
Pelikäsitys ja -tekniikka ovat elokuusta kehittyneet sil-
min nähden, poikien keskittymiskyky parantunut ja 
maalihanat on saatu auki.
Harjoittelemme ja pelaamme harjoituspelejä pääsään-
töisesti kotihallissa sunnuntaisin klo 9.45–10.45. Kauden 

aikana osallistumme Tappara-Ilves-sarjaan sekä pariin
kevään turnaukseen lähiseudulla.
Joukkueemme tarjoaa mahdollisuuden pienille kiek-
kojunioreille jääkiekon harrastamiseen siten, että har-
rastaminen on samalla sekä hauskaa että opettavaista. 
Harjoittelussa opitaan luistelemisen ohella muita elä-
mässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten ryhmässä toi-
mimista, hyviä käytöstapoja, toisten huomioonottamista 
sekä itseensä luottamista. Joukkueen motivoituneet ja 
innostavat valmentajat antavat jokaiselle pelaajalle har-
joituksissa tasapuolisesti positiivista palautetta ja kan-
nustusta.

Joukkueemme toivottaa tervetulleeksi kaikki jääkie-
kosta kiinnostuneet lapset taustajoukkoineen. Otathan 
rohkeasti yhteyttä joko valmennuspäällikkö Jarno Par-
viaiseen tai joukkueen toimihenkilöihin tai vaihtoehtoi-
sesti tule seuraamaan harjoituksiamme Nokian jäähal-
liin pääsääntöisesti sunnuntai-aamuisin klo 9.45–10.45 
välisenä aikana.
On hienoa seurata kentän laidalta, miten innokkaasti ja 
suurella sydämellä pojat ovat jääkiekon omaksi lajik-
seen ottaneet. Toivottavasti tästä on kasvamassa elin-
ikäisiä ystävyyssuhteita niin kaukaloon kuin kaukalon 
ulkopuolellekin.

G03 /04 HC Nokia – Pienestä se lähtee!

G 03/04 

Joona Järvenpää

Arttu Laaksonen

Jaakko Ikonen

Miika Ala-Salmi

Otso Lehtinen

Aaro Kairtamo

Elias Ylisiurunen

Veeti Kivistö

Kasper Kytö

Markus Kytö

Teemu Seppänen

Juho Kaukonen

Eetu Ikonen

Niko Perttala

Niklas Kallio

Miika Ketola

Osmo Kaapu

Joona Ala-Salmi

Rasmus Ruusunen

Joukkueenjohtaja Tiina Laaksonen
Vastuuvalmentaja Juha Ikonen

Joukkueenjohtaja 
Tiina Laaksonen 
 
Vastuuvalmentaja 
Juha Ikonen
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LAADUKKAASTI LIIKENTEESEEN...

AUTOKOULU

  
 











 
 

Tikinmaantie 66, 37630 VALKEAKOSKI 
Puh. 03-577 5700 
Fax. 03-577 5750 

http://www.emport.fi 
etunimi.sukunimi@emport.fi 

 
 

Sastamalankatu 70, 38210 SASTAMALA
Puh. 03 - 511 2640

www.heinonleipomo.com

HC Nokian 
luistelukoulu 
aloittaa ensi 

syksynä
Tiedustelut: 

Jarno Parviainen 
puh. 040-588 5643
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HC Nokian G02 oli viime talvena ainoa nokialaisjouk-
kue, joka harjoitteli säännöllisesti ulkojäillä. 
Hyvien kokemusten innostamina varasimme tänäkin 
talvena vakiovuoron ulkokaukalosta. Jääkiekko on pe-
rinteisesti ulkolaji, ja puolentoista tunnin treenivuo-
rolla lajitaitoja ehtii hioa monipuolisesti.
Ulkona pelaamisen on myös tarkoitus kannustaa ko-
keilemaan harjoituksissa opittuja asioita kaveriporu-
kan pihapeleissä ja rohkaista myös oma-aloitteiseen 
harjoittelemiseen.
Laukaisutaito ja sähäkkä luistelu kehittyvät omalla 
ajalla, mutta vielä tärkeämpää on oivaltaa, että haus-
kanpitoon ei aina tarvita kattoa pään päälle.

Hymyä ja hikeä on riittänyt myös sisätiloissa.
Talvikauden ohjelma on koostunut kaksi-tai kolme 
kertaa viikossa pidetyistä harjoituksista, Ilves-Tappa-
ra-sarjasta ja treenipeleistä.  

Sarjapeleissä G02 on  ollut mukana kahdella peliryh-
mällä, seuravärien mukaan nimetyillä Oransseilla ja 
Mustilla. 
Kahteen peliryhmään päädyimme, jotta kaikille mu-
kana olevielle pojille saadaan mahdollisimman run-
saasti pelikokemusta ja –minuutteja. Kummallekin 
peliryhmälle kertyy kauden aikana 21 sarjaottelua – ja 
aika monia onnistumisia. 

Pelaajamäärä on tuplaantunut viime kaudesta, mu-
kaan on tullut ilahduttavasti uusia harrastajia, eikä 
kukaan ole lyönyt luistimia naulaan kesken kauden. 
Kun mukaan lasketaan jo viime talvena mukana olleet 
”nollakolmoset”, peliryhmissä on ollut mukana yli 20 
poikaa. 
Niin kuin urheilussa yleensä, vaatimustasoa on myös 
G02:ssa nostettu asteittain. Parhaansa yrittäminen, 
omien pelikaverien kannustaminen, reilu peli ja va-

rusteista huolehtiminen kuuluvat junioripelaajan ar-
keen samalla lailla kuin kaarreluistelu, vetolaukaus ja 
osumien oikeaoppinen tuulettaminen. 
Pelipaikkoja ja -ryhmiä on sekoiteltu kauden mittaan 
niin, että kaikki mukana olevat pojat ovat päässeet 
pelaamaan toistensa kanssa. Ekaluokkalaisille ei ole 
vielä lyöty lukkoon kiinteitä pelipaikkoja, niinpä puo-
lustajan ja hyökkääjän roolit ovat tulleet tutuiksi kai-
kille. Kaikille halukkaille on myös tarjoutunut tilaisuus 
kokeilla, miltä kiekkoilu näyttää ja tuntuu maalivahdin 
tontilla.
Kauden varrelle on keksitty myös pientä piristystä: 
joukkueen joulujuhla, pelaajavierailuja, kiekkoaiheisia 
pikkupaketteja ja tsempparipelaajien palkitsemisia.
Vierailevina valmentajina on nähty Tapparan SM-liiga-
joukkueen jykevä puolustaja Atte Pentikäinen, ja G02:n 
”kummisedän” mukana treeneissä ovat liigapelaajista 
poikenneet myös Jarkko Pyymäki ja Kim Strömberg. 

Valmennus:
Vastuuvalmentaja Tommi Rajamäki, 
JP Mikola ja Aki Pelkonen

Toimihenkilöt:
Joukkuenjohtaja Piia Grönroos 
Rahastonhoitaja Teija Pelkonen 
Huoltaja Hannu Rajalin
Huoltaja Heidi Mikola
Huoltaja Niklas Grönroos

HC G02 - ykkösluokan energiaa

G-01 
Sainio Tuomas   

Mikola Eero   

Järvenpää Joona   

Leevi Lehtikangas   

Repo Leevi   

Rajamäki Joona   

Asunta Veeti   

Grönroos Daniel   

Toivonen Jani   

Hildén Kalle   

Ikonen Eetu   

Rajalin Kasperi   

Markus Myllymäki   

Pelkonen Kasper   

Saarinen Juuso   

Manner Manu   

Perttala Niko   

Joki Eetu   

Salakari Elmeri   

Koivumaa Henri 
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ÖLJYTUKK

  
ÖLJYTUKK

ÖLJYTUKK

(03) 3416 300

(03) 3416 300

polttoaineet
kemikaalit

polttoaineet
kemikaalit

pesut
suodattimet

pesut
suodattimet

huollot & korjaukset
 pakettiautot  kuorma-autot

huollot & korjaukset
 pakettiautot  kuorma-autot

voiteluaineet
 teollisuus  ajoneuvot

voiteluaineet
 teollisuus  ajoneuvot

3
0

0
0

2990

Terveyskauppa
Tyrvään Yrtti-Aitta

Avoinna:
ma-pe   9-17.30
la          9-14

Tri Tolosen
Sport-Carnosin
Tri Tolosen Sport-Carnosin 600 
mg on Suomen vahvin karnosi-
inivalmiste. Se on ihanteellinen 
ravintolisä jokaiselle urheilijalle 
ja kuntoilijalle. Se sopii kaikille 
ja kaikkiin lajeihin. Karnosinin 
käyttö on sallittua (ei ole 
dopingia). 

47,90 €

Nutri+ 
Reco Power

60 tablettia

Erinomainen proteiini- ja 
hiilihydraattikoostumus 

täydennettynä palautumiselle 
olennaisilla aineosilla. 

Ravintoaineiden optimaalinen 
imeytyminen tehostaa palau-

tumisen huippuunsa.

23,90 €
800 g

Paljon valmisteita urheilijoille!

Tyrvään Yrtti-Aitta
Puistokatu 10, 38200 Sastamala
Puh. 03-5141166
www.yrttiaitta.fi

www.lahivakuutus.fi

Pirkanmaan Lähivakuutusyhdistys
Välimäenkatu 23, 37100 NOKIA 
puh. (03) 3391 1280
avoinna ma - pe klo 8.30-16.30

Kauppakatu 8, Nokia, p. 341 0777

Avoinna
ark 8.30-20, la 9-15,

su 11-15
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Ryhmässä on mukana 22 poikaa 2001 tai myöhemmin 
syntynyttä poikaa . Pelaamme kahdella peliryhmällä 
Tappara/Ilves F01 sarjaa ja yhdellä peliryhmällä F00 
Leijonaliigaa. Tämä on mahdollistanut peliaikaa run-
saasti niin tämän vuoden vasta-alkajille kuin pitem-
pään mukana olleille. Pääpaino on ollut alusta asti 
luistelun kehittämisellä ja hyvä luistelu on ollut avain-
tekijöitä kauden menestyksessä.
Kauden aikana olemme osallistuneet runsaasti tur-
nauksiin ja pyrkineet laajentamaan reviiriä pois Pir-
kanmaalta ja sitä kautta levittää HC:n ilosanomaa ja 
saada kutsuja tapahtumiin, joita kaikille ei jaeta.
Edellisen kauden Voitelukeskus Cupin voitto Tampe-
reella  ja Hämeen Auto -turnauksen voitto Jyväskyläs-

sä ja kolmas sija olivat merkkipaaluja, joita voidaan 
muistella. Tälläkään kaudella ei menestys ole jäänyt 
vaatimattomaksi. Valtakunnallisen Pepe Cupin lop-
puturnaus hopea Kankaanpäästä, Tampereelta Santa 
Claus -turnauksen hopea ja pronssi ja kauden kruu-
nuna Djurgården IF:n järjestämän Vår Cup 2010 tur-
nauksen voitto ja pronssi ovat saavutuksia, joita voi 
vaan ihmetellä. Kevään aikana taistelemme vielä tur-
nauksissa Tarvasjoella ja Espoossa ja puolustamme 
Voitelukeskus Cupin voittoa Tampereella. Turnaukset 
vaativat aina työtä ja taloudellista panostusta vanhem-
milta, mutta siitä saatavaa yhteen hitsautumista ei 
voida rahalla mitata. 

Pieni voi olla suuri - HC NOKIA F00/01 

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

Asiat voidaan tehdä niin monella tavalla. Me yritäm-
me tehdä kaikki asiat mahdollisimman laadukkaasti. 
Tämä pätee niin harjoitusolosuhteisiin kuin turnaus-
järjestelyihinkin. Välillä kauden mittaan on ollut olo 
kuin huutolaispoikaryhmällä, sillä yli puolet jäähar-
joittelustamme on tapahtunut kuitenkin muualla kuin 
Nokialla. Tämä vaatii työtä ja järjestelyjä koko taus-
taryhmältä ja kaikilta vanhemmilta. Jäätä on tarjolla 
Nokialla vain rajallinen määrä ja mikäli halutaan py-
syä kehityksessä mukana, on oltava valmis tekemään 
asioiden eteen töitä. Voivottelemalla asiat eivät vaan 
edisty. Samat asiat pätevät myös turnauksiin. Toki on 
kustannustehokasta pelata ”kotinurkissa”, mutta on 
se vaan upea kokemus niin pojille kuin kannatus-ryh-
mällekin pelata Djurgårdenia vastaan Tukholmassa. 
Hienoja hetkiä on koettu ja hienoja hetkiä on luvassa 
myös tulevaisuudessa.

Joukkueenjohtaja 
Ville Autio
Valmentajat 
Kimmo Liimatainen, 
Sami Kalliosalo, 
Mika Välimäki ja 
Tommi Välimäki
Maalivahtivalmenta-
ja Henri Lehtinen 
Huoltaja Petri Haa-
pala
Rahastonhoitaja 
Minna Björkqvist
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Joukkueessa pelaa tällä hetkellä 19 poikaa, joista 3 
on maalivahtia. Joukkue pelaa Hämeen aluesarjaa 
AA-tasolla. Alkusarja pelattiin kahdella joukkueel-
la Oranssit ja Valkoiset. Toiselta joukkueelta hienosti  
lohko voitto ja toinen sijoittui kuudenneksi tiukassa 
sarjassa.
Jatkosarjaa lähdettiin pelaamaan yhdellä joukkueella. 
Valmennus kaksikko Timo Viljanen ja Marko Haapala 
pitämällä taidokkaita harjoituksia ja luovat poikiin tai-
toa ja tahtoa voittaa pelejä j. Poikien huollon parissa 
toimivat Antti Lesonen ja Jani Jutila. Unohtamatta Sa-

lea ja Stefaa, jotka mahdollistavat pokien kitkattoman 
harjoittelun ja pelaamisen. HC Nokian D-97 joukkuee-
seen mahtuu vielä poikia , joilla on motivaatio ja halu 
pelata jääkiekkoa.
HCN D-97 kiittää yhteistyökumppaneita kuluvasta 
kaudesta ja tsemppaa poikia loppukauteen.

Sami Törmänen
HC Nokia D-97

HC Nokia D-97

D-97 
Arttu Sipilä MV

Eino Leinonen

Markus Lähdetmäki

Juuso Törmänen

Joona Oksanen (A) 

Saku Toiva

Kalle Lesonen

Juhani Hälli (A)

Lassi Hakulinen

Mikko Salmi

Valtteri Peltonen

Jere Nyman MV

JesseToiminen (C) 

Julius Veikkola MV

Aleksi Rinnevuori 

Jori Jutila

Eetu Laaksonen 

Miko Törmä

Valtteri Aaltonen

Joukkueenjohtaja toimii Sami Törmänen

Vara jj. Ismo Aaltonen

Rahastonhoitaja Ari Veikkola 

Vastuuvalmentaja Timo Viljanen 

Valmentaja Marko Haapala

Apuvalmentajat Heikki Hakulinen ja Jarmo Oksanen

Maalivahtivalmennus Ari-Pekka Törmä

Huoltajat Antti Lesonen ja Jani Jutila
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D-96 
Antikainen Valtteri

Mäkelälammi Juho

Eränen Aaro

Naulo Jami

Hakanen Lauri

Paananen Leo

Hakanpää Matias (A) 

Salo Severi

Heinilä Roope 

Sarkola Toni

Jokinen Mikke 

Seppälä Oskari

Kaaja Ilmari (A) 

Soltin Eero (C)

Koivisto Aatu 

Toivio Vertti

Kranni Kalle 

Tommila Santeri

Markkanen Teemu 

Vainionpää Antti

D-96 joukkue liittyi HC Nokian vahvuuteen toukokuus-
sa 2009. Pelaajamäärä näytti aluksi huolestuttavan 
pieneltä, mutta saimme nopeasti vahvistuksia D-97 
joukkueelta. Myös uusia pelaajia alkoi ilmoittautu-
maan  ja osin myös entisiä Nokialaisia pelimiehiä saa-
pui joukkueen vahvuuteen. Nyt joukkueessa pelaa jo 
18 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia.
Joukkue sai valmentajaksi Ville Siironmaan,  joka on 
selkeästi vaikuttanut siihen , että joukkueessa on ”ve-
tovoimaa” ja näin syyskuun alkupuolella vahvuuteen 
liittyi jälleen kolme kovaa pelimiestä Ylöjärveltä.
Heti toukokuun alkupuolella aloitettiin Villen ja kak-
kosvalmentaja  Pasi Hakanpään  ”Hakkis” kanssa 
määrätietoinen  oheisharjoittelu  3-4 kertaa viikossa. 

HC Nokia D-96 Saimme myös Jukka Saloniemen maalivahtivalmen-
tajaksi joka on tuonut  myös uutta väriä harjoitte-
luun. Huoltajina ovat toimineet Salon Jari ja Seppälän 
Hannu  jotka ovat kerrasta toiseen aina tarmokkaina 
paikalla huolehtimassa pojista ja varusteista. Jäähar-
joituksissa kävimme Ylöjärven jäähallissa kesäkuun 
loppuun saakka. Kolmen viikon omatoimijakson jäl-
keen pidimme elokuun alussa kahden päivän jääleirin 
Ylöjärvellä jatkaen kuitenkin vielä myös oheisharjoit-
telua. Elokuun lopun kuntotesteissä nähtiin jo huimaa 
parannusta tuloksissa.
Syyskuun alkupuolella joukkue osallistu HPK:n turna-
ukseen jossa pelattiin hienoja pelejä sijoittuen neljän-
neksi. Finaalipaikka  menetettiin  yhden maalin maa-
lierolla  niukasti isäntäjoukkueelle.
Joukkue on harjoitellut  erittäin hyvällä asenteel-
la ja osallistumisprosentinkin ollessa varsin korkea. 
Valmennusjohdon määrätietoisella asenteella on ol-

lut suuri merkitys ja nyt tätä kirjoitettaessa joukkue 
näyttää tosiaan JOUKKUEELTA! jota myös ”PETOLAU-
MAKSI” kutsutaan.
Syyskausi pelattiin Hämeen alueen AA- alkusarjaa,  
jossa joukkue sijoittui hienosti kolmanneksi. Vuoden 
vaihteen  jälkeen  jatkamme  AA- loppusarjaa jossa  
selkeänä tavoitteena on olla neljän joukossa ja sitä 
kautta Hämeen alueen lopputurnauksessa.
HC Nokia D-96 järjestää perinteisen kevätturnauksen 
10.4.2010 ja silloin tarvitaan taas jokaisen talkoolai-
sen apua joita joukkueen vanhemmista onkin aina kii-
tettävästi löytynyt.
Tervetuloa  kaikki joukolla kannustamaan HC Nokiaa!
D-96 joukkueen johtoryhmä kiittää  joukkueen tuki-
joita ja yhteistyökumppaneita ja toivottaa pelaajille 
tsemppiä  loppukauden peleihin ja myös HC:n muille 
joukkueille.

PETOLAUMA TAISTELEE !

Vastuuvalmentaja Ville Siironmaa
Valmentaja Pasi Hakanpää
Maalivahtivalmentaja Kimmo Eränen

Joukkueenjohtaja Marko Soltin
Varajoukkueenjohtaja/
rahastonhoitaja Pasi Paananen
Huoltaja Jari Salo
Huoltaja Hannu Seppälä
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Autoilija Kari Salo
Maanrakennusalan kuljetukset

puh. 0400 732 873
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C-95 joukkue jatkaa siitä mihin se viime kauden päät-
teeksi jäi. Innostunut joukkue aloitti kauden kesätree-
neillä toukokuussa, käyden muutaman kerran jäillä ja 
pelaten rullakiekkoa sekä tehden perinteistä kuntopii-
riä 4-5 krt / viikko joko johdetusti tai omaehtoisesti.
Varsinainen jääkausi aloitettiin heinä-elokuun vaih-
teessa ja elokuun alussa pidettiin kiekkoleiri lähes 
koko joukkueen voimin Vierumäen hienoissa maise-
missa. Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna suun-
tasimme Savonlinnaan 8:n joukkueen turnaukseen. 
Joukkue haki nimen omaa uusia vastustajia ja tutta-
vuuksia. Ja niitähän saatiin, kun kohdattiin perinteisiä 
kiekkojoukkueita, kuten SaPKo, Jukurit, KalPa ja Ket-
terä. Joukkue näytti hämäläistä kiekko-osaamista ja 
toikin ”Pojan” kotiin pitkältä turnausmatkalta. 
Jo kesällä oli seura hyväksynyt joukkueen tahdon 
päästä kokeilemaan siipiään alueen AAA-sarjassa. 

Joukkue pelasi 10 ottelua voittaen niistä 3. Joukkoon 
mahtui oikeastaan vaan 1-2 huonommin mennyttä pe-
liä, ja kovia tamperelaisia liigajoukkueitakin vastaan 
pystyttiin pelaamaan tasaisesti. Loppukausi tullaan 
pelaamaan Häme-Länsirannikko-sarjan AAA-jatko-
sarjaa, joka taas tuo uusia vastustajia Länsirannikon 
suunnasta. Sarja tullee olemaan tasainen, ja pelien 
mennessä hyvin, joukkueelle on mahdollista sijoittua 
sarjassa korkeallekin. 
Joukkue sai lokakuussa myös kauan kaipaamansa 
toisen maalivahdin, ja siltäkin osalta tilanne näyttää 
hyvältä. Lisäksi joukkueesta on päässyt kokeilemaan 
poikia jo isommissakin ympyröissä siipiään, kun sekä 
C-nuorten että B2-joukkueen peleihin on nimetty 
muutamia poikia. Lisämahdollisuuksia tulee varmasti 
muillekin kauden vanhetessa.

Nyt joukkueessa pelaa jo 21 kenttäpelaajaa ja kaksi 
maalivahtia. Joukkueen treeni-ilme on useimmiten 
iloinen, mutta työ tehdään silti parhaalla mahdollisel-
la asenteella. Joukkue tulee myös tekemään keväällä 
vielä turnausmatkan joko kotimaan turnaukseen tai 
mahdollisesti länsinaapuriin. Tästä joukkueesta voi 
olla ylpeä.

HC Nokia C2-95

C2-95 
Eero Hakala

Havonen Niklas

Helenius Jere A 

Hälli Jaakko C

Jokiniitty Mikael 

Kauppinen Tino

Koivula Santeri 

Koski Antti

Kyrönen Janne

Lehtinen Jere

Liuksiala Juho

Mäkinen Juuso

Mäkinen Veli-Markus

Mäkinen Veli-Matti

Niemi Jere

Partanen Jesse

Piskonen Tomi

Pohjola Timo

Toivonen Janne 

Tommila Aake

Tähkänen Jussi 

Veikkola Aleksi

Viskman Sten

Joukkueenjohtaja Jarmo Mäkinen
Valmentaja Kari Käyhkö
Valmentaja Vili Käyhkö
Maalivahtivalmentaja Antto Virtanen
Huoltajat Jari Koivula ja Esko Pohjola
Rahastonhoitaja Pauli Jokiniitty
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MAANSIIRTO VILJANEN OY
KAIKKI MAANRAKENNUSALAN TYÖT

PUH. 0400-352747

 AM-Suunnittelu Oy 
Kauppakatu 8 B
37100 NOKIA

Puh. 03-214 1611
0400-599 331

Faksi 03-214 8955

Betonityö Nurminen Oy
Ammattitaidolla on jälkensä

• master top -lattiat
• imubetonilattiat
• teollisuushallit
• pien- ja rivitalot

• timanttisahaukset
• hionnat ja lattiapinnoitukset

GSM 0400 837 101
Fax (03) 364 0360

Muovitie 18,
39160 Julkujärvi

Nokian I Apteekki 
Pirkkalaistori 2, 37100 Nokia 

puh. 040-4236640, 
avoinna ma-pe 8.30-20,00 La 9.00-18.00

                            Härkitie 8
37100 Nokia

Puh. 03 341 5111

Panteko Oy
Alumiinikoneistukset

www.panteko.com

K-Citymarket kauppakeskus
Nuijamiestentie 5 

37120 Nokia
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HC Nokia -94 ikäluokalle kausi 2009-2010 toi suu-
ria muutoksia. Siirtyminen vanhempiin C-junioreihin 
merkitsi ”oikeiden jääkiekkopelien” alkua eli 3 x 20 
minuutin peliaikaa ja valtakunnallisia sarjoja. Jouk-
kue muuttui myös sisäisesti muutaman pelaajan siir-
tyessä uusien harrastusten pariin. Heitä korvaamaan 
saatiin kuitenkin paluumuuttajia Tampereelta sekä 
pari uuttakin kasvoa. Niinpä tulevaan kauteen lähdet-
tiin tavoitteena II- divisioonan sarjapaikka ja mahdol-
lisimman hyvät esitykset I-divisioonan karsintasarjas-
sa. 

Kauteen valmistautuminen aloitettiin perinteisellä 
kiekkoleirillä joka tällä kertaa pidettiin Pitkäjärven 
vapaa-ajankeskuksessa Kokemäellä. Heinäkuun lo-
pulla pidettyä leiriä seurasi elokuun tiivis harjoitus-
jakso, aluksi Ylöjärvellä ja loppukuusta kotihallissa 
Nokialla. Varsinainen sarjakausi alkoi heti syyskuun 
ensimmäisenä viikonloppuna tärkeillä I-divisioonan 
esikarsintaotteluilla ja jatkui välittömästi varsinaisel-

la karsintasarjalla. Seitsemän viikon aikana joukkue 
pelasi 11 erinomaista karsintaottelua. Karsintasar-
jassa saavutettiin ykkössija, mutta jatkokarsinnassa 
joukkue kohtasi parempansa ja niinpä kausi jatkui II-
divisioonassa.

Parin ottelun kangertelun jälkeen II-divisioonankin 
pelit alkoivat sujua ja joulutauolla joukkue asetti ta-
voitteekseen selviämisen lohkossa kahden parhaan 
joukkoon ja siten pääsyn maaliskuun lopussa pelatta-
vaan lopputurnaukseen. Tämän lisäksi kauden tuleviin 
kohokohtiin kuuluu luonnollisesti kauden perinteisesti 
päättävä ulkomaan turnaus, joka tällä kertaa pidetään 
huhtikuun puolivälissä Ruotsissa Nyköpingissä.
Vaikka kevään turnaukset tulevat luonnollisesti kruu-
naamaan kauden, on syytä muistaa että jo tähänasti-
set ottelut ovat olleet joukkueelle erinomainen koke-
mus. Tiukat ja tasaiset väännöt ovat kehittäneet poikia 
niin yksilöinä kuin joukkueena ja tuoneet mukanaan 
monta mukavaa muistoa. Joukkueen tavoite onkin pe-

lata ehjä kausi ja kehittää poikia joukkuepelaamiseen 
mutta HC Nokian linjan mukaisesti ennen kaikkea 
kehittää heitä yksilöinä ja mahdollistaa harrastuksen 
jatkuminen. Ja tietenkin pitää hauskaa!

HC NOKIA C-94 - muutosten kausi

Joukkueenjohtaja Ari Laakso

Vara jj.Kari Simola

Vastuuvalmentaja Mikko Eskola

Valmentajat Kari Simola ja J-P Leppänen

Maalivahtivalmentaja Kimmo Eränen

Huoltajat Jukka Lehmusto, Juha Välimäki ja Joonas Jaakkola

Rahastonhoitaja Anne Vuorinen

C-94 
Aitola Tuomas

Grönroos Kalle

Hakala Santeri

Helminen Lassi

Isoviita Eero

Jaakkola Tuomas

Kaaja Sakari

Kekarainen Pyry

Koivuniemi Juuso

Koskinen Miikka

Laakso Tarmo

Lehmusto Jaakko

Mäkelä Jiri

Pellas Tommi

Rantanen Teemu

Rekonius Teemu

Salonen Timo-Jaakko

Simola Mikko

Tuominen Tuomas

Virtanen Joni

Välimäki Jere

Välimäki Sami
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Suunnittelupalvelu Oiva Karjalainen
Pispalan valtatie 54, 33270 TAMPERE

Puh.0405115421

Tmi Elementtisaumaus Jari Häyhänen
Mutkakatu 22, 37140 NOKIA

Puh.040 5259540

Dynatel Oy

 

Yrittäjä, kaipaatko      

TELEMARKKINOINNISTA LISÄPOTKUA YRITYKSEN TULOKSEEN? 

Dynatel Oy hoitaa pirteästi, ammattitaitoisesti ja asiakkaan toiveiden 
mukaisesti telemarkkinointikampanjat, niin kuluttaja- kuin 
yritysmyyntipuolella. Tiedustelut: Myyntijohtaja Raija Remes 044-
3992406. 

TYÖNHAKIJA: 

Jos olet iloinen, reipas, ennakkoluuloton ja sujuvasanainen persoona, 
olemme kiinnostuneita palkkaamaan sinut osaksi tuloksekasta aamu- 
tai iltatiimiämme: tiedustelut: 044-3992408/044-3992510, johto@dynatel.fi 

 

StoFinexter Oy

VARATTU
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HC:n B-juniorijoukkue on kaudelle 2009/10 perustettu 
uusi joukkue, joka aloitti kauden 1-divisioonan karsin-
noissa. Pelikuviot eivät ehtineet hyvien harjoituspelien 
jälkeen aivan riittävän hyvin loksahtaa paikoilleen ja 
kausi jatkuu 3-divisioonassa. 

Joukkue harjoittelee yhdessä B2-joukkueen kanssa 
kolme kertaa viikossa Nokian ja Ylöjärven halleissa. 
Vanhemman B:n sarjassa pelaavan joukkueen runko 
muodostuu -92 syntyneistä pojista, ryhmää täyden-
netään peleihin kentällisellä nuorempien ikäluokkien 
pelureita.  

Nuoren valmentajaryhmän Samuli Salminen, Tomi 
Jääskeläinen ja Ville Käpynen johdolla joukkueen 

peliä on tarkoitus kehittää kiekolliseen ja liikkuvaan 
suuntaan, jossa vastustajan pakkien haastaminen ei 
ole kiellettyä, rännikiekkojen lyömistä yritetään sen 
sijaan välttää!
HC B2 - juniorijoukkue aloitti kautensa syksyllä varsin 
haastavassa tilanteessa. I-divisioonan karsintapelei-
hin syksyllä saatiin joukkue juuri ja juuri kasaan. Sit-
ten alkoi tapahtua. Joukkue paransi esityksiään peli 
peliltä. Harjoittelua kyllä vaati seuratasollakin pelaa-
jaliikenteen hallitseminen B-, B2-, C- ja C2 - joukku-
eiden välillä. Siirroissa kuitenkin onnistuttiin. Muuta-
ma pelaaja liittyi rinkiin lisävahvistuksiksi ja näin B2 
- juniorijoukkue pelasi hienon loppukauden. Siitä iso 
kiitos kaikille mukana olleille ja varsinkin hienoille 
pelaajille.

B1

Joukkueenjohtaja Keijo Ylitalo 

Vastuuvalmentaja Samuli Salminen

Valmentaja Tomi Jääskeläinen 

Maalivahtivalmentaja Ville Käpynen

Huoltaja Eero Maja

Huoltaja  Hannu Järvinen

Huoltaja  Jukka Lehtonen

Rahastonhoitaja Anne Vuorinen 

HC Nokia B/B2 - nuoret - ”Uusi kausi - uudet kujeet”

B 1 & B 2
B1 
Flygare Jani
Järvinen Teemu
Kujanpää Miikka
Lehtonen Jussi
Leppänen Jussi
Maja Ville
Nyberg Risto
Pihlapuro Rasmus
Pinomäki Teemu
Pullinen Aleksi
Stenman Mikko
Teriö Rasmus
Vainionpää Sami
Vuorela Emil

Ylitalo Antti

B2
Ahonen Mikael
Erkkilä Johannes
Helenius Mikko
Hiltunen Otto
Jokela Juuso
Karva Mikko
Kuusisto Juho
Kääriäinen Pekka
Laulajainen Joel
Leppänen Oskari
Linko Rasmus
Määttä Joona
Niemi Jani
Soltin Kalle
Syrjänen Roope
Ukonaho Henri
Uosukainen Aleksi
Salonen Jesse

B2

Joukkueenjohtaja Pasi Hälli

Vastuuvalmentaja Jarno Parviaine

Valmentaja Samuli Salminen

Valmentaja Tomi Jääskeläinen

Huoltaja Jani Tuominen

Rahastonhoitaja Anne Vuorinen 
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RTV-Nokia  •  Yrittäjäkatu 18  •  37100 Nokia  •  Puh. (03) 233 3180  •  Fax (03) 233 3190

MITEN
 PÄRJÄSI
SINUN PANKKISI

HINTAVERTAILUSSA?

Pirkkalaistori 1
Nokia
puh 0200 3000
nordea.fi

Teollisuuden metallityöt
 

V. Vuorinen Oy
Pu. 0400-512800
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A-nuoret aloittivat kautensa elokuussa hieman ha-
paroivin ottein.  Valmentajat Arto Nurmi ja Jaakko 
Koivuniemi saivat käsiinsä joukkueen, jonka yhteen 
hitsaamisessa menikin sitten oikeastaan koko syksy. 
Joukkueen organisaatiokin oli vaikea saada kasaan, 
varsinkin joukkueen huoltoryhmää ei tahtonut löytyä 
millään. A-nuorten ikäkausi on muutenkin ihan riit-
tävästi haasteita täynnä. Pelaajat käyvät armeijaa ja 
lukion ratkaisevia vuosia. Syksy oli rehellisesti ajatel-
len vaikea ja pelillinen ilme oli myös riittävän sekava. 
Yksi peli meni kunnolla ja seuraava oli täysin ponne-
ton esitys.

Lopussa kiitos kuitenkin seisoo. Kuten niin monissa 
tarinoissa – loppu oli onnellinen. Usean joukkuepa-
laverin jälkeen alkoi tapahtua lähes ihmeitä. Samoin 
muutama ratkaiseva vahvistus siirtyi joukkueeseen 
vuoden lopun vaiheilla. Joukkue hitsautui joukkueeksi 
ja johtavat pelaajat alkoivat kantaa vastuutaan. Jouk-
kueen tukiryhmänkin oli helpompi tehdä työtään. Kun 
voittojakin  alkoi tulla, hymy palasi joukkueen kasvoille 
ja peli kulki ajoittain todella mallikkaasti. III- divisioo-
naan pudonneen joukkueen esitykset riittivät lopuksi 
mainiosti tärkeimpään tavoitteeseen, eli ensi vuoden 
II-divisioonan karsintapaikkaan. Samoin lopputur-

nauspaikka varmistui selkeästi, missä joukkue voitti A-
nuorten III-divisioonan mestaruuden. 

Joukkueenjohtaja Hannu Kylväjä
Varajj. Petri Leppänen
Vastuuvalmentaja Arto Nurmi
Valmentaja Jaakko Koivuniemi
Huoltaja Juho Koskela
Rahastonhoitaja Anne Vuorinen

A-nuorten joukkue – uusi muutosten vuosi

A

Aaltonen Markus

Alakoski Roope MV

Eerikäinen Risto 

Hakala Henri MV

Heiskanen Atte 

Hälli Heikki

Hälli Lauri 

Isoviita Juuso

Jokinen Jesse 

Kilpijoki Juha

Kolkkinen Petteri MV 

Koskela Juho

Kylväjä Lauri 

Lehtonen Severi

Leppänen Jukka-Pekka 

Leppänen Mikko

Linna Mikko 

Lähdetmäki Mikko

Marjamäki Antti 

Mäkelä Lauri

Peltonen Juuso 

Pohjola Tero

Sairiala Sauli 

Sirkiä Henry

Syrjänen Leevi 

Toivonen Mikko

Väisänen Teemu
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Hannu Kylväjä
Hallituksen puheenjohtaja, seuran perustajajäsen, seu-
ran yleisjohto, rahoitusasiat, A-nuorten jojo
 
Pasi Hälli
Hallituksen varapuheenjohtaja, tiedotus, urheilutoimen 
johtaja, valmennuspäällikkö yhteistyö, B2-nuorten jojo
 
Kari Korpi
Hallituksen jäsen, seuran perustajajäsen, edustusjoukku-
een jojo
 
Ari Laakso
Hallituksen jäsen, markkinointi, varainhankinta, liikun-
ta-avustusasiat C-nuoret jojo
 

Seurahenkilöt 2010

www.hcnokia.fi

Only for the Hockey!

Ismo Aaltonen
Hallituksen jäsen, ympäristövastaava, D-97 varajojo
 
Jarno ”Kynä” Parviainen
Valmennuspäällikkö
 
Kimmo Eränen
Maalivahtivalmentajatiimin vetäjä

Tarja Laakso 
Seuran sihteeri:
 
HC Nokia ry
Martinmyllyntie 1 B 37120 Nokia
Pankkiyhteys: Nordea 115830-223828
toimisto@hcnokia.fi
www.hcnokia.fi

Pasi Hälli

Hannu Kylväjä

Kari Korpi

Ari Laakso

Ismo Aaltonen

Jarno 
”Kynä” Parviainen

Kimmo Eränen

HC Nokian 
luistelukoulu 
aloittaa ensi 

syksynä
Tiedustelut: 

Jarno Parviainen 
puh. 040-588 5643

Tarja Laakso
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HC Nokian edustusjoukkueen viimevuotiset loistavat 
peliesitykset toivat tälle kaudelle Hämeen alueen II-di-
visioonan paikan. Tätä kirjoittaessa on syksyn alkusar-
ja pelattu ja sijoituksemme sarjassa oli kolmas. Tulos 
on todella loistava, mutta silti kevään peleihin 
jäi vielä paljon parannettavaa. 
Joukkue lähti tälle kaudelle samalla runkomiehityksel-
lä kuin se edelliskaudella pelasi. Lisäyksenä Sastama-
lasta tulleet pelaajat, jotka ovatkin sopineet erinomai-
sesti nuoreen joukkueeseemme. Seuran A-nuorista on 
saatu tarvittaessa täydennystä peleihimme. 
On ollut hieno nähdä, että jatkuvuutta löytyy omasta ju-

Edustusjoukkue II-divisioonassa!
niorimyllystä tulevaisuudessakin. Valmennuksen tällä 
kaudella joukkueessa otti vastuullensa Vesa Salo, jolla 
on vahva pelaajatausta sekä koti- että ulkomailta.
Kuluvan kauden tavoitteena on sarjapaikan säilyttämi-
nen ja näin taata seuran nuorille kilpailukykyinen sarja 
jatkossakin. Tämän joukkueen pohjalle on hyvä perus-
taa uutta nousua nokialaiseen kiekkoiluun.
Tässä tiukassa talouden taantumatilanteessa tukijoita 
ja asiaan uskovia yhteistyö-kumppaneita on kuitenkin 
löytynyt ja HC Nokian edustusjoukkue kiittääkin Teitä 
ja toivottaa menestyksellistä vuotta 2010!
”Ei sen väliä kuka sen aloittaa, sanoi hän, joka aloitti 
sen.”

EDUSTUS

Ahvenjärvi Riku

Alakoski Roope

Arvela Juha-Petteri

Halenius Risto

Harjumäki Jari

Hujo Maunu

Järvenpää Sami

Karjalainen Tero

Kosunen Jarkko

Käpynen Ville

Kärkkäinen Pasi

Lankinen Vili

Lehto Miikka

”C” Lindlöf Tommi

Muikku Joni

”A”Nieminen Juuso

Peltovirta Juho

”A”Pöllänen Mikko

Sahi Tommi

Tieranta Teppo

Ormiskangas Jaakko

Tuomisto Henry

Tuomivaara Tomi

Viitamäki Ville

Viljanen Oskari

Ihmeitä ei tapahdu – niitä tehdään.

Valmennus Risto Halenius  

Vastuuvalmentaja Vesa Salo

Maalivahtivalmentaja Kimmo Eränen

Huolto Jari Saloniemi, Pentti Saloniemi

Joukkueenjohdossa Kari Korpi 

Rahastonhoitaja Anne Vuorinen
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Ole huoletta. Me autamme.

www.if.fi

Parturi-Kampaamo 
Lily Ann

EUROPUTKI OY
Rounionkatu 51, Nokia

Puh. (03) 2399 0000
 

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

Täyden palvelun putkiliike.

HC Nokia
Laatukiekkoa Nokialla
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Maalivahtivalmennus
HC Nokiassa on kuusi maalivahtivalmentajaa: Ari-
Pekka Törmä, Ville-Valtteri Käpynen, Mikko Mäenpää, 
Jukka Saloniemi, Antto Virtanen ja Kimmo Eränen. 
Kaikilla on kokemusta maalivahtipelistä oman pelaa-
jauran ansiosta sekä monet ovat myös itse saaneet 
maalivahti-valmennusta. Valmennuksen kehittämi-
seen panostamme kouluttamalla kaikki maalivahtival-
men-tajat Jääkiekkoliiton maalivahtivalmentaja-kurs-
seilla. Lisäkoulutusta ja tietoa haemme aktiivisesti 
osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja seuraamalla 
huippuvalmennuksen kehitystä.

HC Nokiassa maalivahtivalmennusta toteutetaan 
seuran ideologian mukaisesti: ”Tärkein henkilö on 
pelaaja”. Valmennus suunnitellaan huomioimalla jo-
kaisen maalivahdin erityisominaisuudet ja vahvuudet 
sekä kehitettävät alueet. Maalivahtivalmennus kes-
kittyy F-junioreista B-junioreihin asti. Käytännössä 
mv-valmennusta toteutetaan sekä joukkueiden har-
joituksissa, että omissa maalivahtiharjoituksissa. 
Maalivahtiharjoitukset pyritään suunnittelemaan niin, 
että ne palvelevat mahdollisimman hyvin maalivahtien 
kehitettäviä osa-alueita.

Maalivahtien kehittäminen tapahtuu ikäluokittain jo-
kaisen maalivahdin henkilökohtaiset taidot huomioi-
den. Pääsääntönä on kuitenkin perustaitojen; maali-
vahdin liikkumisen ja perustorjuntojen opettaminen 
nuoremmissa ikäluokissa. Tavoitteena nuoremmissa 
ikäluokissa on myös, että mahdollisimman moni voi 
kokeilla maalivahtipeliä. Vanhempien juniorien kans-
sa keskitytään edelleen perustekniikoiden vahvistami-
seen ja pelaamiseen maalintekotilanteissa. C- ja B-
junioreissa mukaan harjoitteluun otetaan pelitaktiset 
asiat. Kaikki opeteltavat asiat tähtäävät maalivahdin 
oman pelityylin löytämiseen. Maalivahtivalmentajat 
pyrkivät yhteistyössä joukkueiden valmentajien kans-
sa suunnittelemaan harjoitukset myös maalivahteja 
palveleviksi. Erikoisharjoituksia maalivahdeille pyri-
tään pitämään aina kun jäätilanne sallii, tavoitteena 
on järjestää mv-jää vähintään kerran kuukaudessa.
Seurassa on tällä hetkellä 23 maalivahtia mukaan 
lukien edustusjoukkue sekä A-juniorijoukkue. Aivan 
nuorimmissa ikäluokissa maalivahtivuorot vielä vaih-
tuvat, joka on hyvä asia. Näin mahdollisimman moni 
pääsee kokeilemaan, miltä tuntuu olla ”tolppien välis-
sä”. Kuluvan kauden aikana olemme jälleen saaneet 
kehitettyä toimintaamme kohti organisoitua ja suun-
nitelmallista maalivahtivalmennusta. 

Kimmo Eränen
HC Nokia maalivahtivalmennus
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Aleksanterinkatu 32
33100 TAMPERE
Puh. 010 420 3400,
Fax 010 420 3409

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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