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HC Nokia on jääkiekkoon erikoistunut kasvattajaseura, jossa rouhii yli 
100 innokasta junioria. Toimintavuoden aikana HC Nokiassa on tehty 
paljon hyviä töitä. Olemme organisoineet hallinnon, valmennuksen 
ja joukkueet toimimaan tehokkaasti. Erityisesti haluamme HC Noki-
an palvelevan kasvavia junioreitamme. Asioiden hoito on vaatinut 
useilta henkilöiltä paljon talkootyötä. Hienoista tuloksista voimme 
kaikki hyötyä – suuri kiitos seuratyön tekijöille uhratusta ajasta ja 
tarmosta.

Toimintamme on yhteiskuntakelpoista. Lupauksemme laadukkaas-
ta, tasapuolisesta ja kasvatuksellisesta valmennuksesta ja seuratyöstä 
huomioitiin Nuori Suomi järjestön sinetillä vuoden 2007 syksyllä. Seu-
ratoimintamme laatu auditoidaan kevään 2008 kuluessa jääkiekko-
liiton toimesta. Yhteydenpito jääkiekkoliittoon ja liiton Hämeen alu-
eeseen on ollut mutkatonta ja toimivaa.

Sinettiseuran lupaukset, joista HC Nokia pitää kiinni: 
Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja 
-tavoista.
Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
Seuran toiminta on kasvatuksellista. ja monipuolista
Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamisen tarkoi-
tetun koulutuksen.
Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys- ja jatkokoulutuksesta.
Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö

Nokialla on tosi hienot puitteet jääkiekonkin harrastamiselle. Jäähalli 
on illasta toiseen täydessä käytössä. Viikonloppuisin hallilla on paljon 
jännittäviä pelejä. Tervetuloa seuraamaan niitä. Yhteistyö kaupungin 
henkilöstön kanssa hallilla ja muuten on ollut mainiota. Ainoastaan 
jääajoista on ollut ajoittain puutetta. Nykyajan talvetkaan eivät pal-
jon tuo helpotusta jäätilanteeseen. Takana ovat nuo ajat, jolloin 

ulkojäillä luisteltiin marraskuun lopulta maaliskuulle.  Harjoitusjää-
kaukalon lisääminen Nokialle on toivelistamme kärjessä.

Urheilullisesti merkittävintä on ollut B juniorien pelaaminen B2 SM-
sarjassa.  Valmennuspäällikkö apujoukkoineen on saanut B-91 jouk-
kueen hurjaan vireeseen. Onneksi olkoon pelaajille, valmentajille ja 
muulle tukijoukolle. Hienoa on ollut seurata poikien asennetta pelaa-
miseen.

Kiitos myös kaikkien muiden joukkueidemme valmennustiimeille lois-
tavasta jääkiekkotyöstä!
 
Nokialaiset yritykset ovat suhtautuneet toimintaamme erittäin myö-
tämielisesti. Teemme kaikkemme, että olisimme heillekin hyvä ja po-
sitiivista tunnettuutta tuova yhteisö. Iso Kiitos yrityskumppaneille ja 
ilmoittajille heidän tuestaan. 

HC Nokian horisonttiin kun katsotaan, löytyy sieltä paljon tehtävää.  
Aseman vahvistaminen alueen jääkiekon ykkösseurana on selkeä 
visio.  Talouden ja toiminnan vakauttaminen ja vahvistaminen on 
tärkeää.  Laadusta ei voi tinkiä. Ihmisten jaksamisesta ja kannustami-
sesta ja palkitsemisesta on pidettävä hyvää huolta.

Only for the Hockey!

Hockey Club Nokia ry

www.hcnokia.fi 
- sivuilta löydät lisää seuratietoa.

www.hcnokia.fi



Isä / äiti: Haluatko säästää aikaa ja rahaa?

MAHDOLLISIMMAN MONI LASTEN JOUKKUE 
MUKAAN KIMPPAKYYTITOIMINTAAN
Liikenne tuottaa kaksi kolmasosaa jääkiekkoilun haitallisista ympä-
ristövaikutuksista, kun mittarina käytetään luonnonvararasitusta 
(MIPS). Liikenteen osuus on suuri myös haitallisten päästöjen koh-
dalla. Jääkiekon parissa ajetaan vuosittain henkilöautoilla noin 300 
miljoonaa kilometriä. Perustelut sille, että autoliikenteen vähentä-
minen on yksi Jääkiekkoliiton ympäristöohjelman keskeisistä tavoit-
teista, ovat vahvat. Kimppakyytejä käytettäessä säästyy nimittäin 
kosolti vanhempien aikaa! Ajettujen kilometrien vähetessä säästyy 
myös paljon rahaa, sillä polttoaine on kallista. 

Kimppakyytien pelisäännöistä
Kimppakyytirinkejä perustettaessa on hyvä keskustella asioista, 
jotka saattavat nostaa kynnystä lähteä mukaan rinkiin, mutta 
joita ei välttämättä kehdata lausua ääneen. Tällaisia ovat mm. 
tasapuolisuuden toteutuminen, turvallisuus, sekä auton siisteyden 
vaarantuminen. - Kun nämä asiat esitellään rohkeasti ja niistä 
tehdään yhteiset säännöt, ennakkoluulot vähenevät ja yhteistyö 
helpottuu. 
Autottomien perheiden lapsia voidaan ottaa rinkiin tarvittaessa 
sopivasta vuosimaksusta ringin autoilijoille, tai sitten voidaan sopia, 
että kyseinen perhe huolehtii muusta yhteisestä asiasta. Toki jaloin-
ta on tarjota apuaan tarvitseville ilman vastiketta, jos niin saadaan 
yhteisesti sovittua.
Turvallisuus on hyvin tärkeä ja vastuullinen kysymys kimppakyydeis-
sä. Vaikka suurimmalle osalle liikennesääntöjen noudattaminen ja 
varovaisuus liikenteessä ovat itsestään selvyyksiä, hyvä on yhteisesti 
kerrata ne pelisäännöt, joita noudatetaan lapsia kuljetettaessa. - Pe-
lisääntöjä on hyvä tehdä mm. liikennesääntöjen noudattamiseen, 
kiireettömään ja riskittömään ajotapaan, päihteettömyyteen, auton 
kuntoon ja turvallisuuteen, sekä vaikkapa turvavälien säilyttämiseen 
liittyen.  
Pelisääntöjen sopiminen voidaan tehdä niin, että jokainen osallistu-
ja kirjaa nimettömänä lapuille viisi itselleen tärkeää turvallisuusasiaa. 

Näiden pohjalta keskustellen sovitaan yhteiset säännöt. Näin sellai-
setkin asiat, jotka naapuriperheen vanhemman ajotavassa pelotta-
vat, tulevat mukaan keskusteluun. 

Kimppakyytiringin perustamisprosessi
* Harkitaan, onko kimppakyydeille tarvetta ja mahdollisuuksia
* Merkitään asuinpaikat kartalle ja suunnitellaan ringit lähellä asuvi-
en kesken 
* Sovitaan yhteisistä säännöistä
* Kerätään yhteystiedot ja kirjataan sovitut säännöt, sekä jaetaan 
ne kaikille. (Valmiin yhteystietolomakkeen löydät osoitteesta www.
finhockey.fi/nuoret - > Ympäristötyö -> Materiaaleja -> Ympäristö-
koulutusmateriaali / työsivut) 

Taloudellinen ajotapa: EcoDriving
Kun sitten kimppakyytitoiminnasta on sovittu, kuljettajien ajotapa 
ratkaisee kulkemisen taloudellisuuden, ympäristöystävällisyyden 
– ja turvallisuuden! Ajettujen kilometrien ympäristövaikutukset pie-
nenevät ajettaessa taloudellisen ajotavan periaatteiden mukaisesti. 
- Lisätietoja ja paikallisten kouluttajien yhteystiedot löytyvät osoit-
teesta www.ecodriving.com .

Isät ja äidit! SJL:n Ympäristövaliokunta toivottaa kaikki lasten huol-
tajat lämpimästi tervetulleiksi talkoisiin säästämään omaa aikaansa 
ja rahojaan, sekä hidastamaan epäsuotuisaa ilmastonmuutosta lap-
sensa joukkueessa kimppakyytitoiminta aloittamalla!

Eero Lehti
Nuori Suomi –päällikkö
Ympäristövaliokunnan sihteeri
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“MAKSETTU MAINOS”

• vesijohtoverkostojen 
vuotojen selvittelyt

• viemäriverkostojen
vuotojen haku

• vuodonhakulaitteet
• vesi- ja jätevesimittarit

sekä järjestelmät

• korjausmuhvit sekä
laippaporahaarat

• PE-sähköhitsausmuhvit
• PE-pistoliittimet
• yleisliittimet

Tämä kaikki yli 15 vuoden kokemuksella

Viinikankatu 49     33820 Tampere    puh. 029 006 240
fax 029 006 1240  sptoy@sptoy.com     www.sptoy.com

Putkistotarvikkeelta saatte seuraavat tuotteet
ja palvelut takuulla ammattitaidolla.

Putkisto-
vuotojen
selvittelyä

VARATTU
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Aaltonen, Valtteri
Diehl, Henry
Eränen, Aaro
Hakulinen, Lassi
Koivula, Otto
Kranni, Kalle
Laaksonen, Eetu
Lähdetmäki, Markus
Mäkelä, Joonas
Oksanen, Joona
Parikka, Antti
Pärssinen, Mikko
Rekola, Joona

E 97 TOIMIHENKILÖT
Joukkueenjohtaja: Ismo Aaltonen

Varajoukkueenjohtaja/rahastonhoitaja: Tuija Toiminen

Vastuuvalmentaja: Timo Viljanen

Valmentaja: Heikki Hakulinen

MV-valmentaja: Ari-Pekka Törmä

Huoltaja 1: Sami Törmänen

Huoltaja 2: Rami Laaksonen

Huoltaja 3: Mika Diehl

Kioskivastaava: Miisa Kuivanen

HC Nokia E-97 on jääkiekkoharrastukseen sitoutunut ja innokas 
joukkue, johon olemme saaneet lisää uusia poikia alkusyksyn ai-
kana. Nyt joukkueessamme on 22 aktiivisia jääkiekon harrastajaa, 
joista saamme kaksi tasavahvaa joukkuetta peleihin ja turnauksiin. 
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 harrastuksen kivassa porukassa.

Peleissä ja harjoituksissa joukkueen valmentajat Timo, A-P ja Heik-
ki kertovat oikeat säännöt, harjoittelu- ja peliohjeet sekä korosta-
vat toisten kunnioittamisen ja joukkueena pelaamisen merkitystä. 
Lisäksi jääkiekkokaukalon laidalta löytyy eri tehtävissä aktiivinen 
joukko vanhempia kannustamassa, tukemassa ja huoltamassa omia 
jääkiekkojunioreitamme. Se on peli-iloa – Se on HC Nokia!!

E 97 HC Nokia -sitoutunut ja innokas joukkue
Tänä syksynä on siirrytty peleissä ja harjoituksissa isolle kentälle, 
joten vauhtia ja yllättäviä pelitilanteita riittää. Joukkue harjoittelee 
jäällä 2-3 kertaa viikossa ja jääharjoitusten lisäksi on salivuoro, jossa 
kehitetään yleisiä liikunnallisia perustaitoja. 

Pelaamme Hämeen E-97 aluesarjan C – lohkoa. Sarjapelien lisäksi 
järjestämme oman turnauksen Nokialla 12.4.2008. ja talven aikana 
osallistumme useisiin harjoituspeleihin sekä vierasturnauksiin. Ter-
vetuloa kannustamaan Nokialaista juniorikiekkoa.

Rinnetvuori, Aleksi
Sipilä, Arttu
Toiminen, Jesse
Toiva, Saku
Törmä, Miko
Törmänen, Juuso
Veikkola, Julius
Välimäki, Juuso
Välimäki, Sami

HC Nokia E 97

www.hcnokia.fi
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Takuu5vuotta
tai 150 000 km.

Paikkakuntakohtainen edustus: www.delta-auto.fi

Kaikkiin uusiin autoihin.

TAMPERE • Lakalaivankatu 1
ma-pe 9-18 • lauantaisin 10-15.

Uudet autot 020 740 8631
Vaihtoautot 020 740 8632

KULJETUSLIIKE AIMO SULIN KY
Maansiirtourakointia Pirkanmaalla

aimo.sulin@kuljetusliikeaimosulin.fi
tero.sulin@kuljetusliikeaimosulin.fi

Aimo Sulin     0400 - 638 501
 Tero Sulin     0400 - 627 849

 Keskuojankatu 28, 33900 TAMPERE    
PUH. 03-3123 6500

www.hcnokia.fi
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Suurin osa pojista HC Nokia D-95 joukkueen pojista on pelannut
yhdessä jääkiekkoa jo 5-6 vuotta. Joukkueessa on tällä hetkellä 22 
poikaa. Pelasimme syyskaudella AA-tason 2. lohkossa. Pelit sujuivat 
hyvin ja tappio tuli vain yhdessä ottelussa, joten alkusarjan loppusi-
joituksena tuli lohkon 1. sija. Kevätkaudella pelaamme yhdessä AA-
lohkojen 10 parhaiten sijoittuneen joukkueen kanssa.
Tavoitteeksi tämän kevätkauden peleille pojat ovat asettaneet pää-
syn jatkosarjan AA-tason lopputurnaukseen.

HC-Nokia D-95 joukkue

Uudet pelaajat Mirko Asell ja Eero Hakala pelaavat hyökkääjinä, molemmat 
aloittivat joulukussa.

Joukkueemme maalissa pelaa Pekka Kuusisto sekä mar-
raskuussa joukkueeseemme liittynyt Mikke Jokinen.
Hyökkääjinä pelaavat:
Partanen Jesse,Helenius Jere, Eskola Juhani, Veikkola Aleksi, 
Tommila Aake,Niemi Jere, Jylhä Juuso, Havonen Niklas, Koi-
vula Santeri, Tihveräinen Arttu, Tähkänen Jussi,  Jokiniitty 
Mikael, Pohjola Timo.
Hyökkäjinä sekä puolustajina pelaavat: Mattila Juuso ja 
Mäkinen Juuso
Puolustajina pelaavat: 
Kyrönen Janne, Toivonen Janne, Hälli Jaakko ja Marlisto Aki
Uudet pelaajat Mirko Asell ja Eero  Hakala pelaavat hyök-
kääjinä, molemmat aloittivat joulukussa.

Joukkueemme vastuuvalmentajana toimii 
toista kautta Jukka  ”Korkki” Korkeamäki. 
Kakkosvalmentajana toimii joukkueen 
valmennustehtävässä alusta lähtien vuodesta 2002 muka-
na  ollut Mika Kyrönen.

Joukkueen huollosta vastaa toista kautta 
Jari Koivula. Joukkueenjohtajana toimii 
neljättä kautta Marjaana Kuusisto ja 
kakkosjoukkueenjohtaajana sekä 
rahastonhoitajana toimii myös 
neljättä kautta Pauli Jokiniitty.

HC Nokia D 95

www.hcnokia.fi
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Alkuperäinen
Molok-syväkeräysjärjestelmä
on turvallinen ja siisti käyttää

- Molok- syväkeräyssäiliöt säästävät tilaa,
  joka voidaan hyödyntää paikoitus- tai lasten
  leikkitilana.
- Sijoitettavissa vaikeampiinkin kohteisiin.
- Muotonsa ansiosta Molok sopii esteetti-
  sesti kaikkialle.
- Kestävä ja edullinen ratkaisu tehokkaaseen
  jätteiden keräykseen.
- Molok-syväkeräysjärjestelmä on turvalli-
  nen niin käyttäjälle kuin tyhjentäjällekin.
- Täyttöluukun lukitus lisää entisestään käyt- 
  töturvallisuutta ja alentaa palon syttymis-
  vaaraa.

Kysy avaimet käteen tarjousta  
Molok-jätepisteestä kiinteistön 

tai yhdistettynä useamman taloyhtiön 
jätehuoltoon. Paperinkeräyssäiliö 

veloituksetta yli 50 asukkaan kiinteistöön!

MOLOK OY
PL 90, 37101 NOKIA
010 3429 400
www.molok.com

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

vakuutusedustaja Esko Tuomisto puh. 0400 625 697

PELEISSÄ MUKANA

www.hcnokia.fi
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Aitola, Tuomas
Isoviita, Eero
Jaakkola, Tuomas
Kauste, Arttu
Koivuniemi, Juuso
Laakso, Tarmo
Lammentausta, Sami
Lehmusto, Jaakko
Levomäki, Daniel
Mäkelä, Jiri
Naurisjoki, Nico
Rahunen, Julius
Rantanen, Teemu

D-94 toimihenkilöt
Joukkueenjohtaja Jukka Sorsa
Vastuuvalmentaja Arto Nurmi
Valmentaja Jaakko Koivunemi
Valmentaja Lasse Rantanen
Huoltaja Jukka Lehmusto
Huoltaja Jouko Tuominen
Huoltaja Kimmo Levomäki
Kioskivastaava Tarja Laakso
Rahastonhoitaja Anne Vuorinen

HC Nokia D 94
Rekonius, Teemu
Salonen, Timo-Jaakko
Sorsa, Sami
Tuominen, Jani
Tuominen, Tuomas
Virtanen, Joni
Vuorenmaa, Akseli
Vuorinen, Juuso
Välimäki, Sami
Väyrynen, Juuso

HC Nokian D-94 joukkue aloitti syksyllä uudesta tilanteesta, sillä 
joukkueesta 7 nokialaispelaajaa oli siirtynyt Tampereelle. Uusia pe-
laajia saatiin kuitenkin Ylöjärveltä sekä Hämeenkyrö-Ikaalis-akselilta. 
Valmentajapuolella suuri muutos edelliseen kauteen verrattuna oli 
kun vastuuvalmentajaksi joukkueelle saatiin Arto Nurmi. Apuna hä-
nellä ovat Jaakko Koivuniemi ja Lasse Rantanen, jotka ovat vuosia 
olleet joukkueen mukana valmennuskuvioissa.
Joukkueella jo perinteeksi muodostunut joukkueen oma harjoitus-
leiri pidettiin tällä kertaa heinäkuun lopussa Kuortaneen Urheilu-
opistolla, jossa joukkue harjoitteli tiiviiseen tahtiin paitsi jäällä, myös 
ulkona ja salissa. 
Hämeen alueen D-94 AA-sarjan karsintasarja meni hienosti poiki-
en tutustuttua toisiinsa ja joukkueen hitsauduttua yhteen. Karsin-
tasarjan voitto puhtaalla pelillä, mutta nyt ovat kevätpuolen pelit 
alkaneet ja pelejä on vielä jäljellä, mutta katsotaan mihin se riittää 
sarjassa. 

Kiitos pojille, joiden harjoitusaktiivisuus on ollut huippuluokkaa. Vie-
lä on varsin hyvin onnistuttu jo vuosia sitten asetetussa tärkeimmäs-
sä tavoitteessa: saada tämä nuoret pidettyä mahdollisimman kauan 
liikunta-harrastuksen parissa. Toivottavasti näin on myös jatkossa. 
Ilman aktiivisia vanhempia tämä ei tämä olisi mahdollista. Voidaan 
siis liioittelematta todeta, että ikäluokkamme vanhemmat eivät ole 
omaa tekemistään säästelleet, kun on ollut yhteisen tekemisen paik-
ka. Aktiivisuus yhteisessä tekemisessä ansaitsee suuret kiitokset.
Joukkueen kevät tulee tänä vuonna huipentumaan turnaukseen 
Ruotsissa, johon on myös lähdössä iso vanhempienryhmä mukaan 
kannustamaan poikia.
Tästä on hyvä jatkaa kohti loppukautta ja myös tulevia vuosia. Pe-
rusta on aikoinaan valettu ja vuosien varrella kestäväksi havaittu. 
Erinomaista loppukautta sekä oman joukkueen jäsenille että kaikille 
muillekin HC Nokialaisille. 

HC Nokia D-94 - tinkimätön porukka

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

             pirkankp@piryhrak.fi

Maanrakennus A. Viiala

Koivistonkyläntie 579, 39360 Komi 

Aki Viiala 0400-627 483  

Varattu

www.hcnokia.fi
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Aaltonen Markus
Aho Jussi
Eerikäinen Risto
Heikkilä Heikki
Kilpijoki Juha
Kiuru Leo, A
Koskela Juho
Laurila Jalmari
Leppänen Mikko, A
Lähdetmäki Mikko
Mäkelä Lauri 
Nieminen Arttu

B 91 TOIMIHENKILÖT
Päävalmentaja: Jarno “Kynä” Parviainen

Valmentaja: Anssi Salonen

Maalivahtivalmentaja: Janne Kilpijoki

Personal Trainer: Anu Ossberg

Joukkueenjohtaja: Olli Kiuru

Huoltajat: Kalevi Aaltonen, Jussi Koskela, 

Ilkka Kilpijoki ja Matti Rasilahti

Rahastonhoitaja: Maritta Koskela

B-91 HC NOKIA
Pirttijoki Simeoni
Rasilahti Janne
Repo Mikko
Sairiala Sauli
Santala Janne
Toivonen Atte
Utriainen Roni
Väisänen Teemu C

HC-Nokian B-91 juniorit pelaavat Jääkiekkoliiton tälle kaudelle pe-
rustamaa uutta B2-juniorien SM-sarjaa. Sarja perustettiin siksi, että 
juuri B-junioreihin mentäessä todella moni lopettaa jääkiekkohar-
rastuksensa. Sarja tuli ainakin meidän joukkueelle kuin tilauksesta. 
Kun edellisen kauden jälkeen pidettiin joukkueen kanssa päättäjäi-
siä ja keskusteltiin tulevasta kaudesta, tuli ilmi, että joukkueestamme 
moni olisi lopettanut, jos pelejä olisi tarvinnut jatkaa ”normaaleissa” 
B-junioreissa. 
Päätimme ilmoittautua uuteen B2-junioreiden sarjaan, lähes kaikki 
pelaajat päättivät myös jatkaa pelaamistaan joukkueessa. Tässä jouk-
kueessa monet pojista ovat pelanneet jo kauan yhdessä, pisimpään 
Risto Eerikäinen ja Jussi Aho, jotka pelasivat samassa joukkueessa en-
simmäisen kerran jo 11 vuotta sitten. Joukkueen pelaajista 11 asuu 
Nokialla, 4 Tampereella, 2 Vammalassa, 1 Ylöjärvellä, 1 Parkanossa 
ja 1 Kurussa. Liian monta nokialaista pelaajaa pelaa tamperelaisissa 
joukkueissa, varsinkin jo ennen C-juniori-ikää sinne siirtymistä on 
vaikea ymmärtää, kun kotikunnassa on tarjolla samantasoista, mut-
ta paljon halvempaa jääkiekon harrastamista.

 Hyvänä esimerkkinä tästä laadukkaasta jääkiekosta on juuri B-91 
joukkue, joka on osoittanut, että pieneltäkin paikkakunnalta voi 
tulla SM-sarjajoukkue. Toivottavasti ensi kaudelle saadaan joitakin 
nokialaisia pelaajia palaamaan Tampereelta Nokialle, että saadaan 
koottua kilpailukykyinen joukkue B-junioreihin. 
Tämä kausi alkoi SM-karsinnalla, joka pelattiin 7 joukkueen lohkos-
sa, mistä pääsi neljä parasta joukkuetta SM-sarjaan. Joukkue selvitti 
karsintasarjan hienosti ja teki nokialaista kiekkohistoriaa selviämällä 
kahdeksan joukkueen SM-sarjaan. Joukkuetta valmentaa kolmatta 
kauttaan Jarno ”Kynä” Parviainen, joka on saanut piiskattua pojat 
hyvän vauhtiin. Tavoitteena on selviytyä SM-sarjassa neljän parhaan 
joukkoon ja sitä kautta mitalipeleihin. Tervetuloa seuraamaan vauh-
dikasta SM-sarjakiekkoa jäähallille ja kannustamaan pojat mitalleille, 
peliohjelma löytyy osoitteesta www.hcnokia.fi.

Terveisin   Olli Kiuru jj.

HC Nokia B-91 SM-sarjajoukkue

www.hcnokia.fi
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Finska, Atte
Gerasimov, Eetu
Gilgen, Glen
Hälli, Lauri
Isoviita, Juuso
Jääskeläinen, Matias
Jääskeläinen, Tomi
Kanerva, Joona
Keskinen, Elis
Kokkinen, Ville
Kontkanen, Petteri
Kylväjä, Lauri
Käpynen, Ville-Valtteri

A TOIMIHENKILÖT
Joukkueenjohtaja Hannu Kylväjä

Joukkueenjohtaja Pasi Hälli

Valmentaja Tommi Manner

Rahastonhoitaja Juha Kokkinen

Huoltaja Hannu Lehtiniemi

Huoltaja Juhani Pesonen

A-NUORET HC-NOKIA
Lahtinen, Peter
Lehtiniemi, Janne
Lehtonen, Severi
Leppänen, Jukka-Pekka
Linna, Mikko
Löytty, Juha-Matti
Marjamäki, Antti
Pesonen, Petri
Ristilä, Joni
Teininen, Sami
Tukia, Juho
Vaimare, Jesse

Uusi seura uudet kujeet. 
Ei sentään! Toiminta on lätkän pelaamisen eli urheilun kannalta sa-
manlaista. Toimintaa on pystytty terävöittämään näin erikoisseuran 
alaisuudessa.

Kiekkoilu aloitettiin toukokuun alussa. Ohjelmaan mahtui Ylöjärven 
jäitä sekä lenkkeilyä että pallopelejä keskusurheilukentällä. Tommi 
Manner jatkaa tuttua työtä tämän ikäluokan parissa. Joukkueen ikä-
haarukka koostuu 17- 20 vuotiaista nuorista miehistä.  Joukkueem-
me on nuori, vanhinta ikäluokkaa (-87 synt.) oli joukkueessamme 
kolme. Vastassa oli joukkueita jotka oli rakennettu pelkästään tästä 
ikäluokasta. Tarkoitus on ”fiilata ja höylätä” A-nuoriin ensi kaudeksi 
iskukykyinen ryhmä.

Pelikausi aloitettiin II-divisioonan karsintasarjalla, mutta se osoittau-
tui joukkueellemme kovaksi (kylläkin lohkoomme oli asetettu ns. 
kovimmat vastustajat). Joten työ jatkuu ja loppukausi pelataan A-
nuorten III-divisioonassa ja tähtäimessä sarjan lopputurnaus maa-
liskuussa 2008.

HC:n  A-nuoret kiittävät tukijoitaan sekä 
kannattajiaan ja toivottavat Hyvää vuoden jatkoa!
Nokialaisen jääkiekon puolesta HC Nokian 
joukkueenjohto

A-nuoret pelaavat ja rakentavat tulevaa kautta

www.hcnokia.fi



LAADUKKAASTI LIIKENTEESEEN...

AUTOKOULU
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Maanrakennus A. Viiala
Koivistonkyläntie 579

39360 Komi 
Aki Viiala 0400-627 483    

Maanrakennus Viiala

Varattu
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Hyvän maun koteja - jo yli 20 vuoden kokemuksella!

Kaunis, käytännöllinen ja toimiva keittiö on kodin sydän ja jokaisen unelma - ja 

kaikkea muuta kuin tavoittamaton unelma. Huolellinen suunnittelu, tarkoituksen-

mukaiset materiaalit, osaava valmistus ja ammattitaitoinen asennus tekevät unel-

mien keittiöstä totta - nopeasti, edullisesti ja varmasti.

Keittiökauppa Kylväjä on hyvän maun keittiöiden täyden palvelun asiantuntija. 

Meiltä saat yksilöllisesti suunnitellun ja toteutetun mittatilauskeittiön tai tunnetun 

merkkikeittiön - tietenkin omilla mitoillasi.

Keittiökauppa Kylväjä suunnittelee ja toteuttaa kotiisi myös kaapistot, kylpyhuo-

nekalusteet ja vaikka koko sisustuksen. Hyvän maun kodin saat siis alusta loppuun 

helposti Kylväjältä!

        KOTISI ASIANTUNTIJA

www.keittiokauppa.com


