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HC Nokia –  

tervetuloa seuraan 
 
Hockey Club Nokia (HC Nokia) on Nokialla 

toimiva jääkiekon erikoisseura, joka 
perustettiin huhtikuussa 2007. Seurassa 

pelaa kaudella 2009-2010 yhteensä 11 
juniorijoukkuetta sekä edustusjoukkue. 
Tulevaisuudessa tavoitteena on saada 

joka ikäluokkaan joukkueet. 
 

Uuden 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 hauskuutta! 
 

HC Nokia ry:stä tuli 6.10.2007 85. seura, 
jolle Suomen jääkiekkoliitto on myöntänyt 
sinetti-seuratunnuksen takeena laaduk-

kaasta toiminnasta. 

 
� Seuralla on kirjallinen toimintalinja 

seuran toimintaperiaatteista ja -

tavoista. 
� Seura pitää huolta jokaisesta mukana 

olevasta lapsesta ja nuoresta. 

� Seuran toiminta on kasvatuksellista. 
� Seuran toiminta on monipuolista. 
� Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten 

ja nuorten ohjaamisen tarkoitetun 
koulutuksen. 

� Seurassa huolehditaan ohjaajien 
täydennys- ja jatkokoulutuksesta. 

� Seurassa kiitetään kaikkia 
seuratyöntekijöitä heidän tekemästään 
arvokkaasta työstä. 

� Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmässä 
on sovittu pelisäännöt sekä lasten että 

lasten vanhempien kanssa. 16–18 -
vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on 
sovittu nuorten ja valmentajien 

kesken. 
� Seurassa on nuorisotoiminnan 

organisoinnista vastaava henkilö 

 

 

 

Urheilulliset tavoitteet 

 
HC Nokiassa noudatetaan Suomen 

Jääkiekkoliiton eri ikäluokkia koskevia 
suosituksia oppimistavoitteissa sekä 

harjoittelun järjestämisessä. Seuran 
tarkoituksena on tarjota kaikille mukana 

olijoille ohjattua joukkue-toimintaa, ottaen 
huomioon kunkin pelaajan taidot ja kyvyt. 
Laadukas harjoittelu koulutettujen 

valmentajien johdolla takaa pelaajaa 
kehittävät vaikutukset harjoituksissa. 

Harjoittelulla ja kaikkensa yrittämisellä on 
suorat vaikutukset onnistumisten määrään 
peleissä. Onnistumiset peleissä taas 

takaavat innostuksen säilymisen harras-
tukseen ja liikunnallisen elämäntavan. 

Liikunnallinen elämäntapa tuo terveyttä ja 
jaksamista elämän haasteissa. Tämän 
vuoksi lasta ja nuorta kannattaa ohjata ja 

kannustaa harjoittelemaan. 
  

Ota yhteyttä: 
 
Valmennuspäällikkö ja Nuori Suomi-

yhteyshenkilö 
Jarno Parviainen 

puh. 040 588 5643 
kyna.parviainen@kolumbus.fi 
(joukkuetiedustelut ym. pelaaja-asiat) 

 
Seuran kotisivut  www.hcnokia.fi 

 
Sivuilta löydät mm. joukkueiden omat 
sivut ja paljon muuta hyödyllistä tietoa 

seurasta sekä seuran tarkemmat 
pelisäännöt. 
 

Tervetuloa 

mukaan seuran 

toimintaan 
 

 
 


