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Jääk iekon j u n i oritoimi n nast a
Oikeastaan juuri tällä hetkellä tuntuu

hyvältä miettiä tämänkin lehden pals-
toilla porvoolaisen juniorijääkiekon men-
neisyyttä ja tulevaisuutta. Tämä sen
vuoksi, että edellytykset junioritoimin-
taan ovat Nuorisotekojääradan myötä
jälleen parantuneet

Tääkiekkoilu Porvoon seudulla on
kohtalaisen nuorta, alle viisikymppistä
itse asiassa. junioritoiminta vieläkinnuo-
rempaa. Vasta 1960-luvun alussa Por-
voon Urheilijat oivalsi, että junioreista-
han sen on alettava. Porvoon Akilles ja
Weikot eli silloiset valtaseurat ottivat
kylläkin nuoria pelaajia suoraan edus-
tusrinkiinkin saakka, mutta varsinaista
juniorikoulutusta ei ollut. Olosuhteet-
kin luonnonjäineen olivat yksi este tai
ainakin jokin tekosyy asiassa. Toisaalta
jääpalloilussa juniorityö oli täydessä
vauhdissaan, mutta sieltiihiin tulikin lois-
tavasti luistelevaa junioria vfiiin niin-
kuin ilmaiseksi j ääkiekkoilulle :

Porvoon Urheilijat teki 1960-luvun
alussa nk. ranskalaisen visiitin Suomen-
sarjaan, ja sen jälkeen kiekkoilu olikin
junioreitten varassa. Allekirjoittanutkin
aloitti PU:ssa jääkiekkoilijan pitkäksi ve-
nähtäneen uransa ja moni, tänä päiviinä-
kin vielä toiminnassa mukana oleva kes-
keinen jääkiekkohahmo on saanut jää-
kiekkokärpäsen pureman juuri PU:ssa.
Porvoossa oli 1960luvulla ja aina -70-
luvun alkuun kolme "vetistä" kilpailu-
kumppania. Värikkäät paikallisottelut
saivaliatsomoihin todelia paljon eri lei-
rien kannattajia kannustajiksi.

Siihen aikaan, kun ei ollut
mintaa, oli
vaikeata.
neet )a umorl-ikäisenpiti olla

taidoiltaanmah-
tuakseen edes niinkin,
että aikuisikäisten alkutalven

lista, kunnes PU ja
Akilles löysivät toisen-
sa vuonna 1971. Perus-
tettiin Porvoon Smile.
juniorityön uudelleen
virittäminen oli itses-
tään selvyys, mutta
useita vuosia piti ku-
lumanennenkuinjuni-
orityölle saatiin kestä-
vä ja kehittyvä perus-
ta. Varsinaisena kään-
teen vuotena pitäisin
vuoftal979,jolloin pie-
ni tekojäärata raken-
nettiinKokonniemeen.
Moni on odottanut,
että juniorityö tuottai-
si tulostä ja näkyisi
edustusjoukkueenkin
menestymisenä. Jouk-
kueita ja ikäluokkia on
ollut palion, mutta jon-
nekin juniorit yksi toi-
sensa jälkeen katoavat.
Jatkuvasti taitetaan
peistä edustusjoukku-
een pelaajamateriaalis-
ta ja varsinkin juniori-
ikäisten osuudesta
joukkueessa. Mielestä-
ni enemmän nuoria rinkiin vaan roh-
keasti, liigajoukkueet ovat oiva esimerk-
ki tästä.

Toinen porvoolaisia kiekkoihmisiä as-
karruttava asia on lupaavien junnujen
meno mm. hesalaisiin joukkueisiin. Mie-

t
todella

valloitta-

orvoon toistaiseksi kaikkien aikojen
menesgrnein jääkiekkoitija - Bengt "Här-
kä" Wilenius -ei kelvannut Akillekseen,

sarjaottelussa
ran. Kelpasihan sitten seuraavana vuon-
na Akillekseen ja minun sekä muitten
harmiksi låihti mestaruussarjaan Lahden
Reippaaseen ja sitten melko nopeasti
Turun Palloseulaan, jossa pelasi mahta-
van määrän liigaotteluja ja muutaman
maaottelunkin, tosin vähän liian myö-
hään uransa loppupuolella.

Jostain kumman syystä pelaajille tuol-
loin ja vähän myöhemmin annettiin hel-
posti lempinimet eläinkunnasta. Yksi
Porvoonseudun hankalimmista vastus-
tajista mielestäni oli Timo "Käärme"
Myrttinen, loka todella taitavasti kiemur-
tefi kentäliä ja oli Weikkojen ehdoton
avainpelaaja. Lentävä lause Weikkojen
valmentajalta Pentti Leinoselta oli vaih-
dossa, että muut hrlevatvaihtoon ja Timo
jää jos jaksaa.

No, junioritoiminta oli väihåin alkeel-

lestäni moni on läihtenyt aivan liian ai-
kaisin liian koviin ympyröihin, eräät jopa
LO-vuotiaina. Siinä ei ole mitään järkeä.

Näillä ajatuksilla toivotan onnea kai-
kille kiekkojururuille kaudella L995-96.

Markku Välimäki

Lu offiavaisi n miel in uuieen kaubeen
jäiikiekon suosio on selväeti nousussa. Tästä kertovat

Porvoossakin voimakka asti kasvavat harrastaj amäärät.
Syitä suosion kasvuun on varmasti monia, päällimmäi-
sånä hrlee mieleen Suomen maailmanmesåruus viime
keväåinä. Lisäksi voidaan todeta että joukkueurheilu
yleensåikin kasvattaa suosiotaan lasten ja varhaisnuori-
son keskuudessa.

Voimakkaimmin iääikiekon suosion kasvu näkyy nais-
ja tyttöjääkiekossa.' Harrastajamäärät ovat kasvaneet
iaiahdvsmaisesti. Iäkiekkoliitto on perustanut uusia
sa'r.iataäoja sekii naisille ettii tytöille tälle kaudelle.

Kasvavat harrastajamäärät tuovat paineita suoritus-
paikkoien lisälimisedn. fääurheilusäurojen yhteisillä
ionnisieluilla on pystytty aikaansaamaan uusi Nuori--sotekoiäärata 

tåiksi kaudeksi iäfiallin viereen. Uuden
Nuoriiotekojääradan ansiostå jäätilanne on merkittä-
västi parantunut Porvoossa edellisiin vuosiin verrattu-

"",i"iass:i 
suhteessa voidaan låihteä luottavaisin mielin

ttrlevaan kauteen.

Nuorisotekoiääradan rakentamisesta on annettava
suuri kiitos pai(a[isille yrityksille, jotka lähtivät merkit-
tävällä panöstuksellke fukemaan hanketta. Ilman jääur-
heiluseurojen ia yritysten rahallista panostusta Nuori-
sotekoiääratahanketta ei olisi voitu toteuttaa.

Kasvavat harrastaiamäärät asettavat seuralle haastei-
ta. Uusille joukkueille on löydettävä vetäjät. Tässä suh-
teessa on todettava että kokeneista valmentajaresurs-
seista on pulaa. Uusia valmentajia pyritään koulutta-
maan Jäåildekkoliiton koulutusohjelmien mukaan liihin-
nä vanhemmista. Seuran puolesta esitiinkin toivomuk-
seru ettii yhä enemmän vanhempia hakeutuisi valmen-
nuskoulutukseen. Tällä tavalla voitaisiin varmistaa että
iokaisella ioukkueella olisi våihintiiåin kaksi valmentajaa.' Toivotån kaikille jääurheilun parissa toimiville akti-

- viharrastaiiile, vetåijille ja vanheitnnille menestystä ia
miellyttiiviä kokemuksia i ääurhei lun 
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Saat LasiBons l-ahjakotin helposti, kun toimit näin:
Keiiö alkuperäiset ostokuitit 500nk:n griksi. Liihetä ne sekå nimesi

ia osoineesi kiriekuoresn 31.12.95 mennessä osoitteelh:

ITTTALAAI I,/.S I, OfuTA VÅSTAU$
Sopimus WS 60/80, 1 4500 IITTAIA

Et uruitse edes postime*kiU Saat paluuposriss
Lasi Bonus l-ah jakortin (voima ssa 28.2.1 99 6 asti),

iolh voit osua lisöii hadukasu iittalat-lasia.
PS. Voil osllistru kilpaihun uaikka et keräisi-
llUn t-asiBonusttt. Uhaa siinä bpauksess
vain nimesi ia onittccsi postikonilla ui kiriea;fi
osoineelh: IITTALAN I/iSI, 1450A IITTALA,
u ar ustettun4 2,80 rurkan p ostitncr hillä,
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Sisustrrskauppa
Maalit, t ap etit, kaakelit
j a I atti anp ä älly steet.

RTU.YHTYMA OY
P0RV00 TEOIHSUUSTIE 12 puh. 5245 766
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PORVOON ILMASTOINTI JA PELTI

JOHANNESBERGINTIE 061 OO PORVOO

-TUOTE
ilmastointi ja ohutlevytyöt

Mehevä kuornrttaial

VALIO
F

ORIPIPE ab
Luhtikylöntie 58.|

I6300 ORIMATTILA

PUH .918-778 2206
NMT. 949 -225 942
NESTE. 90 -272 4419
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GAMLA APOTEKET
I BORGA

grundat 1 744 perustettu

PORVOON
VANHA APTEEKKI

BISKOPSGATAN 34
PIISPANKATU 34
Tel. 580 110 Puh.

Valtuutettua
merkki- ja
takuuhuoltoa
Huoltoilmoitukset
Jokikatu 37
06100 PoRVOO

ltll0u0

G 9{5-583 55'1, 9400-592 565

I f ulkaisija:
Tolkis BK

Päätoimlttaja:
Erkki Wahlström

Taitto:
Tapio Rusanen

Palnopaikka:
Uuslmaa Oy

Palnos: IO OOO t(pl

ToBK-lehti

KUNT(l.

FUNKTI()
KAIVOK. 37 IV KRS.

AJANVARAUS

5249 622

Jöriestcimme yhdeksöllö kiltillö lo reippoollo

ISLANNINHEVOSELLA
- moostorolsostusto yhden tunnin retkistci koko pöivön voelluksiin
- viikonloppuleireiö vmpöri vuoden
- pitem piö'leireiö'ko'ul ulo isten lomoo ikoi no

Torpin falli puh. (e1b) 62z 17z
islanninhev oaia pukkilalaieella ma atilalla

PRESTBACKA,
PITOKARTANO
07500 ASKoLA
Puh. (915) 663 1883

ASKOLAN
PITOPALVELU,
KESTI Ky
Puh. 663 2747

663 1912
663 2608

ASKOLAN KUNTA
O75OO ASKOLA

Puh. (915) 663 0162
Fax (915) 663 0209

PORVOON OHUTLEVY OY

ERISTYSTYOT
puH/FAX gt5-524 g57g

RAUTARAKINNTTYOT
PELTffiÖT



Anni (MV), Pani Joona, AXerberg
Sievers Jaakko, Pettersson Tomi,

Toten sanonta "nälkä kasvaa syördes-

sä'i toteutui, poiat kera valmmtajien sekii
mahtavien Rainustusioukkdm ylsivät
1995 Aluemestaruuteei.r. Kiitcis kokoien-

Tom l-assila Hannu-Pekka, l(arvin Sehstian, Lintuwori lauri,
t'

AndeÅöon :Jonathan, Sandberg Mikael,D-82: Kervinen
Björkman Patrik, Masalin Tommi, Tulikoura Anton, Lindman Mikaelja Bärlu nd Robeft . Valmentaiat:Hanen Jarkko,

Andenson Rainer ia Pettersson Qhdster. Huoftajat: Hanen Ari, Masalin Jukkaia Pani Heikki. Joukkueeniohtaia: LassilaJussi.

Kausi199,al-195 kohdalla

loksena strmm:i
aloittele-imasga uuth kaut.tilille.

tiin

ta, volmavaroln.
. Vastftrvalnentaiana useita vuosiä
toiminu{ Kari Oialå on jättåinyt tehtä:
våinsä hwäiin vaiheeseeq. Koko joukku-
eelta viölä suuri kiitos Karille!

foukkiietta luotsaa tiillä hetkellii jo
monia vuosia valmentajatehtiiviä hoita-
nut Rainer Andersson. Hän on suoritta-
nutkeväåinia svksvnaikana Rovaniemel-
Iä Iäåikiekkbliiitonnuorten valmmtajien
kurssinz jotm joukkue on 'tryvigsä kii-
sissä".

Aisanarikseen "Raikklr" sai "vanhan'
konkarin" Christer Petterssonin. Krisal-
la on pitkii iäiikiekkoura takanaan, ja
vahvaåa puoima hiinellä on maalivahfr -
harioitteet.

Huoltaiina iatkavat "Konkari Trio"
Pani, Maäalin, Hanen. Kurssit ja koke-
mus takaavat että huolto toimii, luisti-
mien teroituksista teippauksiin, sitomi-
siin sekåi poikien "talikkaukseen".

]oukkrieenjohtajana toimii Lassilan
fussi, "varanaisenaan" Pirjo.

Kausi 199F-L996 alkoi vauhdikkaasti
syysiotoksella Staffaksessa. Yövyimme
prioliioukkueteltassa, saunoimrne, uim-
ine ia kivimme "taistelun" metsikössä,
iokä oli leirin kohokohta. "Korpisota"
kafiiin väirikuulapistooleilla. Tilanteis-
sa'kiivtiin ankariä hvökkiivksiä, ovelia
vaiiivWksia ia sitkeitå puolustuksia (ai-
van (uten iääkaukalo;sakin). Joukkue'
iohtaian autokin sai useita osumia.- 

Yd oli kesåin kvlmimpiä, mutta se ei
menoa haitarurut. Tåistii'on hyvä jatkaa
eteennäin iäåillli harioitellm. 

-

Sar;a alicaa lokaliuun puolessa våilis-
sä.

Tässä vhtevdessä suuret kiitokset
myös spohsoräille ia kaikille jotka ovat
tukeneet toimintaahrme iuniorikiekkoi-
lun mahdollistamiseksi!

Jussi Lassila

Ympyrätalossa
Siftäöaarcnkatu 18 A

Aianvaraus ia neuvonta

709 6611
gm.
" Peliteivätvielätiih?in
Aluemestaruuden
suuskarsia
VauhtiToBK:n

- luiaa joten

RONTGEN'
TI

dlai-

päättyi lyhy-
een.

Pelit sen kuniatkuivat. Vuorossa Alue'
turnaus Riihiiräellä. Siellä tuloksena
kobnas siia heti päiikaupunkiioukkuei-
den iåilketån. Parhaana åtina kuitenkin
oli sä, että poiistamme kuusi kenttäpe-
laaiaa sekii vksl maalivahtivalittiin Alue'
iodkkue'riirkiin harioittelemaan-' Kuitenkin, vaikka Aluemestaruus
voitto maisftri hunaialta, niin hunaiaa-
kin parempaa on oiiut poikim kesken
malitava io:ulckuetrenki. 

-

IGudå aikana iouLkueeseen tuli pit-
kin svksvä uusia ielimiehiä. Pelien ko-
vetes'sa ioullmeelh olikin ongelmana
mvöheåmin ioukkueeseen tulleiden
kajvereiden pefauttaminen Homma rat-
kaistiin, kefat-talvella siten, että Perus-
tettiin Luoruroniääsarian ioukkue, jossa

uusilla poiilla oi mahdollisuus kehittyä
rrelaaiiria ia viettää aikaa kivan hanas-
f,*så pårissa. Tsemppiä luoruronjää-
sarialais€t!

Viimein tausi päättvi Siirkiiäiruen lei-
rikeskuksessa pidettyyirviikoriloppuret-

OSASTOMME
TOIMINTA ON

NYT TEHOSTUNUT:

Uusi entistä tarkempi
mammografialaite;
r lempeämpi ja tarkempi kuva

rinnasta ja kainalosta
r lausunto ja kuvat heti mukaan
r ohutneulanäyte tarvittaessa

samalla käynnillä.

Kall&l
låilrctlötccn
crlkolrelat

ltrUrlmukrst
la tolmcnpltcct

ramdla lcåynnlllä

llhrtaamtot myör
llman alanv*rurta

tFl-

LI JJ

HAKANIEMEN
rÄÄxÄnlmEHA

all/hril

!
tit

ma-to 7.30-20.00
pe 7.30-18.00
la 9.00-13.00
su 10.00-14.00

ll ll
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Nico hrsen, MikaelNurmela, Marko de Szeiko,-ltkka Räsänen, Qts LiydlreP!.trli;ntytt!Robert Björkman, Jukka Räsänen, Lars Granfett (MV), ToniVainio, Lari Vilkman, Hermanni Nikula, Robgrt Sainio (MV), Tom Berg, Pe\ka RäsäneÅ, Emit Oksanen, Otftö Lindroos, Onimätti xat1o ja Matti Hirvonen.Takarivivas. Bent Larsen (huoltaia), Jutta Berg (ioukkueenjohtaja), LiisaTeruonen (joukkueenjontaja),'iainu euranäipa,imänti1a, jan Ot<sanen liai-mentaja).

Metsänomistaja
Kun tarvitset tietoa puukaupasta,

muista Enso.
Luotettava ia turvall i nen

pu u nostaja Poruoon ym päristössä.

€D ENso-GuuEtroy
Poruoon metsätoimisto

Linnankoskenkatu 26 B, Puh. glS-Sg2 gtW

ånuililAuur{r h HIRSITALOT
JAHUVILAT

5 Uo MALAISTE N oMATYKKÖsruorre m
ruwrun ruAqrELy: M ESTART NTt E 20, poRvoo
PUH:915-582 778;949-714527 AVOTNNA MA-PE KLO 1O-17
TERVEruLOA! ERIKOISUIKKEEMME PALVEI.EE EDUKSESI

KIPPARI IESTAA TUIOOTTORIT JA
VENEET. TESTAA SINÄ KIPPARII

TITAUSKORTTI KIPPARI
maksaa

postimaksun

tilooiono 4l morkkoo normoolisto tilous-
hinnosto (140 mk). Tiloukseni olkoo
seuroovosto mohdolliseslo numeroslo.

MOOTTORIVENEILYT

Ulkomaisiin tilauksiin positimaksulisä

Postinumero ja -toimipaikka

aa

UUSILTE TII.AAJILl.E

uor

Yhtyneet Kuvalehdet Oy

Låhiosoite

Nimi

5

Puh.nro

Kippeiro
rer
o

SE

meroo voin 99
Kipporin 5 nu-
Sööstön uuleno

Vastauslähetys

Sopimus 00240165

lnfokoodi0407

OOOO3 HELSINKI

DELLA
aurant

-t

ravinEolö . F€st
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TEEMME:
- llmostointiurokointio io -huoltoo
- llmostointikonovoo mittoien mukoon

Ketolan Metalli Oy
6 o H I ET A 

Y, !* [3lS] f28i 869

HOTELLI-RAVINTOU

Rauhankatu 27 8,06100 Porvoo
a 91 5-54761 Fax: 915-5249329

- Pölyn poistoputkistoio
- Alumiinitöitö io routorokenteito

i

Grqfituonli OY

CONTI PAINOKUMIT
SCHWEGMANN.APUAINEET

E+SLINJAIKANAALIT
KALI BROI DUT ALUSMATERIAALIT
H EI DELBERG KAUKALOM UOVIT

Hiekkamåentie 6, 01150 Söderkulla
Puh. (90) 2722141, Fax (90) 2722149

, I I

TARJOAMmE IÄADUKASTA NÄYT]OÄ
srrli KoTt- rrrÄ AfirftrArrlrÄynöör.r

NOKIA4ITTV
17" MONITORI
* 1024x768 moks reroluutio 76Hz
* 0,28 mm pistekoko
* IhPR-ll röteilysuoious
* 3 vuoden tokuu
* koukosöödin tv:lle
* kuvosso malli 447 Y,m

ionko ulkonökö on somo
* diogonoolinitto 15, 7 l"

(17" on koko kuvoputken

diogonoolimirol

rÄrnÄ KoronArsuus HTNTAAT{ 5.900r'
(sis. olv 22o/ol

Kysy lisölietoio ydtyksemme Pinus-myynnistö.

Somollo kuuld loriouksemme Pinus-lietokoneislo.

PINUg COMPUTER OY
V anhaistent ie 5, OO42O Helslnki
?uh. (9O) 566 4755,fax (9o) 563_1590

CUIIPIITN

REITIN KALA
Hakaniemen halli 30,32
00530 Helsinki
Puh. 90-71 4140
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Uudet puhelinnumerot:
677 1657, auto 949 493 lO5

I
I
I
I
I
I
I
I
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FYSIOPISTE
* fysioterapia
* Iymfaterapia
* rosenterapi.a

Rihkamakatu I O
Puh. 584 915

HOTELLI-MVINTOIA

Rauhankatu 27 B, 061 00 Porvoo
a 915-54761 Fa<: 915-5249329

e{

w

LEIF GRANFELT OY

Konttori (9.l51 549 888
Pöirnystys 149-496 87O
Koti (915) 575 2152

- Viemörikoivo
io söilioiden
iyh 1en nykset

- Siirtölovoio

len
549 888

NW EDULLISESTI AUTOKOULUUN !!
Porvoon Autokoulu
Piispankatu 19A Puh:581 310

NU FÖRMÅNLIGT TILL BILSKOUN I!
Borgå Bilskola

Biskopsgatan l9A Tel:581 310

*', nÄ* LEIVg * ta 
a ,r,$

Helsingin Mylly Oy

Parturiliike- Raksalong Kampaaml- Damfrisering

PEKKALA KIRSTI LANKINEN
Puh/Te1..524 3850 Puh./Te|.524 6894

!1. :

PI/lSPANTfÄru 19 A I! krs BTSKOPSGATAN
PORy@ - BOROÄ

PUHTAAMPAA TAUPÖ4\

Kotimoinen Oilon Junior 2000 on puhtoosti porempi öliypoltin.
Tehokkoon esi/ömmityken jo modemin tekniikkonso onsiosto se

lömmittöö puhtaommin. Voihdo jo vonha polttimesi uuteen
vormotoimiseen, kestövöön jo öljyö sööstövöön Oilon Junioiin.

Moon tihein huoltoverl<osto tokoo huollon sootovuuden torvittoesso.

@DhEuIrsLEHl
HAMARI PUH. 915'1 54 411

Vormuuden vuoki

Oilon unior 2000

Kysy lisöö meiltö.

PAPERIPALVELU
PL 19, Lökkisepönkuio 8, 00621 Helsinki

Puh. 9A777 1150 Fox 90777 2877E

,soito a nloo
AVOINNA:

MA-TO 9.00-20.00
PE-LA 9.00-22.00sa 72.00-22.00\4-.a

Rihlrnnakntu 12
06100 Porvoo
p.5244 422

UUOl(RAIUlESTARIT
Raimo Hirvonen

(Mannerh.k. 3 Pohjolantalo)
Puhelin 5230 303 NMT 94$'718 590

P0RUo0]t



Turpeinen.

Luonnonjääsariaan Iåihteviin joukkueen periaafteena on, Että 
tu*ti pg.iL!

pääsevät pöhamäan. Timo Lurikka lupaui'i auttamaan valmentajaa iäällä
Ä"rioituks'issa. Olemme aivan uusi kokoonpano eli totutellaan toisiimme'
S,tiitit or" poiista on -83 slmtyneitä (noin 17 pbikaa), ja loput on -82 syntyneitä
. p"t"it itt oir fyydetty jo liovåsti, mutta harjöitellaan vähåin ensin ja hankitaan
varusteet kuntoon.

Harjoituksiin on osallistunut noin 16-20 poikaa koko ajan, eli intoa on
kovasti' 

Pirio Lindqvist

Valtuutettu autosähkö- ia diesellaitteiden

BOSCI{-, CA\'- JA LUCAS-
koriaamo

Al kuperäisosien mYYnti Piste

HEISI]IGI]I DIESET OY
Harkkoraudantie t OOTOO Helsinki 70

Puh. varaosat 376 212' koriaamo 379 282

AT'T()SAI,PA (D:T
?oRvoo I F,}RaA

VECKJÄRVENT. 5 YECKJÄNUY.
Puh. (915) 5243 O11

- suomalainen lattia-ammattilainen -
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Takarivissä l-vatmentaja Jarmo Sievers (takanavas.), huoltajat Raino Lehtonen, Reijo Päivärinta ja Heikki Blom, ioukkueeniohtai^a Jormg Wiiflgrpiia
Il-valmentaja Jack Eklitnd. Edessä maalivahdit Vitjami Mehto, Joni Pietilä ja Simo Hon!<anen. Kenttäpelaaiat ovat Mikko Wiiala, Santtu Salo, Niklas
Nordström, Niko de Szejko, Joonas Wörlin, Sampsa Maihkonen, Markus Simonen, Valtteri Wiitakorpi, Miko Miettinen, Tuomas Keruinen, Lasse Kahila,
Heikki Nokelainen,ilatias Rosenberg, Tuomas Lehtonen, Ari Päivärinta, Tommi Sievers, Erkka Hiruonen, Sami Blom ia Johan Eklund.

Ruutu?uu Oy
erikoismittaieet

i kku nat, ovet', kalust eet
Osoite:

Huuhkoiotie 4
061 00 PoRVoo

Puhelin:
(er51 583 10e
(elsl s243 760

Telefox:
(er 5) 583 r 0r

]oukkueemme låihtee vauhdikkaasti taistellen kolmantem Oilers-kauteensa. Täl-
le kaudelle joukkueessa on.tapahtunut jonkin verran muutoksia. Oilersin riveissä
kamppaileti kuusi uutta ToBK Kingseistä siirtynyttä kiekkoilijaa

Käuteen valmistautuminen on ollut vaivalloista. Jäiihalliremontin takia viivästy-
nytjäåillepääsysekiiharjoitusvuorojenniukkuusovathaitanneetjoukkueensuunrri-
tdkirallistä haijoittelua. Monia asioita on tehtävä toisin ja uusia iatkaisuja etsittävä.

Esimerkiksi tumaukset ovat saaneet aivan uuden tehtävän. Loppukauden virkis-
tystapahtumista on hrllutkin huipputärkeitä alkukauden iäåiharjoituksia. Yleisö-
liristelussakin ovat Oilersin pelaajät käyneet varsin ahkerasti.

Ennen jäällepääsyä löysirnme tossukiekosta erittåiinhyvåin, pelinomaisen ja fyy-
sisesti sopivan rasittavan harjoitusmuodon. Oilers oppi pelin nopeasti ja voitti
puhtaalla pelillä ikäluokan ensimmäisen tossulätkiin aluemestaruustumauksen
elokuussa Järvenpäässä.

Odotamme harttaasti Nuorisotekojäåin avaamista. Ennen marraskuussa käynnis-
tyvåin E-84 -tekojääsarjan avausta Oilersilla on vielä paljon opiskeltavaa. On aina
s-yyta muistaa, että luidtelu- ja muita perustaitoja voi harjoitella millä tahansa jää11ä,

Åutta jäiikiekkoa voi opiskella ainoastaan kaukalossa.
Meiile kaikille oilersiaisille on edellem tärkeää, ettåi joukkueerune toimii malli-

kelpoisesti ja..tyylikkäästi niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin.
TSEMPPIA PORVOOLAISELLE JAAKIEKKOVAELLE !!!

Janno Sievers

PAX TUUTETTAA KOSTEUDEN IA HAIUT POIS SUOIATEN HOMEETTA
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Valmenkiat Arto.Mäki.(takana oik.) Etoranta P?.tt?!i @lrqrq.vap) ia.la9 Uglo (ei kwassa). Joukkueenjohtajat Tarja Takayama (edessä vas.) ja
Seppo Soinmo (keskir. vas.). Pelaajat Granroth tiio, Haimita Juhö, Hartin RobeÅ, Hasu Tuikka, tsovatjis Jussi, Kinunen joni, tiwivuori Ri$6,'tarki
Jgona, LiskiTuomo, Liukkonen Joonas, Malinen Marko, Manninön Toni, Mattsson Jan-Jose (mu), Mälå Tero, RantalaToni, Soinmo Jesse, Säde Sam,
Suominen Simo, Takayama l(aito, Tomberg Mikael, Tuomainen 9auli, Vaara EmitjaVawnen ein.

Eisateet,eikii
taas pelikentille.
såiNtllä kurrtoa on pidetty

]äåilläolo on vielä

säåinnöllisesti.
Ryhmåin koostumus on hieman muuttunut viime kaudesta, mutta mitäåin

merkittiiviämuutoksiaeioletapahtunut.Pelintahtituleeolemaanainakinyhtä
kova kuin mnenkin ellei jopa liovempikin. Pojat ainakin ovat kovassa ktrniros-
sa ja mieli korkealla.

E-84 Kings pelaa alkavalla kaudella Uudensraan alueen 
".ffiynffi,m

HEtI}IER
Piisponkqtu 19
5230 0r I

I Laatuva

o

.. Kahrok29, Forroo;

ympäri uuoden kaupungin

MK-Coneulting
Albeft Edelfeltlnrantalle 31 A

?uh.5t5576i2
Fax.5T7 765

BELL
Esim: * Kuwahara Golorado alumiinirunko

21 v. Shimano Alivio hinta 3.890,- -20%
* Kuwahara Golorado RG alumiinirunko
21 v. Shimano Alivio hinta 4.090,- -20%
* Kuwahara Pro Gomp SE

21 v. Shimano STX hinta 4.790,- -20o/o
* Hellama Big Power SE alumiinirunko
21v. Shimano Alivio hinta 4.600,- -20%

ia valaisirn

M
Nat ru.r h.qgt-ln tle uorld.:

SENNT\

Nyt Poruoon Pyörähuollosta

585 103, 585 104Pihlajatie 1 Rönnvägen @

Eril. lrypäriä myös -96 uutuus
BELL SENNA ym.

il
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Naiset ToBK -Jääkissat klo 17

D{3 ToBt(.Keilt Ho t4

D.82 ToBK.Shakerc kto 14.30

D€3 ToBK -Wotf ktot4

F) L A.. NJ F] A Y

qY PLANRAY AB
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KUVAT TUiIIIISSA

D{2 ToBt(.[ot0kto f4J0

D.{lil ToBt(.ltaukat West kto 14

l{aiset ToBK -[ol0

E{5 ToBK Ranglers _ilikkarit klo lg

E 8{ ToBK 0ilers _Ahmat klo t4

E-85 ToBl( Ftamee _Ahmat klo tg

t{aiset ToBl( -EpS Ho Il
D-8il loBl(.titikkadl Team klo 14

E-85 ToBKRangerc
-AhmatTeam kb 18

+ ftukorfli ioko seils€mös kehitys io kuvol

D{2 ToBt( -ltautrat [Å ktot4.30

koska sarianTav;r
ånrnk;lttt a Ptrh. 4.1 'o54
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N Tyttöien ottelut puuttuvat taulukosta,
vielä kesken. pelit pelataan kri;;# Yasta kevätkaudella.

oli

t--- 
-i1'9

t



arl

)"#$ fl.ffiN #trTffitffiffiH#ffiH-fu/$ A $#ffiffi*#m

TflÅJftffiIhddtflIKIMIU,MtrtJILIUlKtUfitU

t,

.*
:l,j'
..,'1

/4&fie

{da

*.i

JÅx

i; ).t

D-82 ToBl( -HaukatWin kto 14.30

E-84 ToBK 0ilerc .[oKV kto t4

D-82:n turnaus

E8f ToBl( Oilerc -ilikttarit kto 14

E-85 ToBl( Rangerc -Ahmat Ho lg

I!..82 ToBl( -Ahmat kto 14.30
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Joonas Hänninen
Jere Riivari, Tapio Roukala (mv), Niko Ruskolahti, Vesa

@
o

L am e IIilI timm: ö n s iirtim et k a up an j a t e o llis u uden p alv el uks e s s a

" 40 vuoden kokemas
* Laaja ja joustava tuotevatikoima
* Asiakastarpeet tunteva tekninen neuvonta ja mitoitaspalvela
* Korkealaatuiset materiaalit ia komponentit
* Luotettavat toimitakset
.iio ioot -iiuia4"ta*a
* E deilökövij ö euro opp alais ess a y hteisty ös s ö

Onko laatu makuasia? Meille se on tosiasiu
\

@
?

Fincoil-teollkuus Oy ' Ansatic 3' ' 01740 Vantaa ' Puh. (90) S9 441

lso 9001

Hnu

@
c=rnnclrro

o Fax (90) 8944 318
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Usealta porvoon talousalueeä koköiselta paif.f."ttot"åU. o1 kalsi iöukkuetta
ikiirvhniissään, mikäl;ä;;idh"-pirå "ggritr lgtp."eksi pelaajakatiasta..saada

ffi äii"ffi äd;;;G;i""ki"".8-^S5osanisruuuuäenma:-analireentekojaag.g-
i#"ätäil ä"i*iild;kd;n4- jätt<a ot iaettu selkeiisti liinsi-itåi -akselilla
.l(ffi äjäöööa*i ä;;"i'P"ii.å" m"t"el, I."le4^u 

. 

o;r o.llut pory99.-"1 
9.S'

i;tkdt,;"t k"ib"ilb"t-ä."iå. *"iden ToBK-ioulkueiden tapaan - lisää iäii-
-ailcaa,sillä 

marrasru,ä iä"il"aUltä Jro""it" sä4ässa vastaantul6vat muut jouk-

ä#jf,J 
"t6"ä1f,"?JiäälaaUa 

*"*"6" krgir Hames ia Rangers- Siitä huoli-

ä;;;ltä;lä"fuf,äåiåat Lii""it t"i"",sillätässävaihees3apeliuraaeimenestys
I;i;tt * ole se kaikkein tåirkein asia' 

--
Ainakinvielä*iia*pär*"iå""fårit :itt Ei o"sammumaton- sen$ikeehgloituk-

,.ä#I-i";iläiiffi ä'[ä;t"mrrr;i*rotti"ettiimiclenkiintol"tii''mI;H;*""

... sAAr VELOITUKSETTA I OHDOTTOMAN

Canon Canon Canon Canton

tulostin
kopiokone

Gailoll

Ason Twist.
su6itushinE 1.690,-.

VOIT SITA
LUI

IATA,

STA STÄ
t i IA TI EDAT M I

OH
NÄI

o

H I RI

Canon Minitoimisto

rat

Canon Minitoimlsto
Fax-Ba)
- arkkifax

Canon Minitoimisto
Fax-8340

- arkkilax
- tulostin
- ouhelin
- buhelinvastaaja
- kopiokone

PUHELIMEN.

Far-8360

- PC-fax
- arkkifax
- tulostin
- skanneri
- kopiokone

Mannerhelmlnkatu 911,
06100 Porvoo
Puh.91$585 550
Telefax 915-585 556alsut oY

ffir*

9 ä h kö lä m m i f g sPa fte ri I
Kysy sähtröltitkeestäsi

Ialoon kuin laloon

NOBCT
NOBO.ELECTROOY

I 91 5-583 551

9400-592 565

Jokikotu 32 06100 PORVOO

llu0l,to

KODIIIKONEIIUOlTO

ASTIRA
-SuomenAstrcr-

Eteläinen Salmitie, 02430 Masala, puh' (90) 29657

diÄxnrcoenÄ IHM|ISEN HWÄKST



MAALIVAHDIT TEHTY?

Vt upp$ller Era önskemä med Wellas

Prästglatart
1@ 5.24Rua

PERIif,ANENT nrYrrl
latpongttlo

rabatt en
metltå5,(Dz-/

LEIKKM IRTI!

Täytamme tolveesl Welllan uudella

Meddennalcttpng TdUn

IrIIIAR.ITT O\rAT NTYT nfit'OTIAI

nya Perform Permanent!

Perform -Permanentfl aineella-
6 Paplnkatu
422L KLIPP UT!

hos oss

URHEILURAKENTAM ISEN AMMATTI LAI NEN

puh. (932) 5161

ISORA

ISORA

Jäähallit
Tennishallit

9M'liigaan aeli on ?orttoon
seudult'a ?ääee$ vain aniharva

jääkiekkoiliia? Mikä eiinä sitt'en on

niln vaikeaa, millä tavoin eeimerkiksi
HIFK:n ia Jokerien maalivahdit
gakari Lindfore ia Ari Sulander

t u I iv al lii gav e skar eiksi? Minkälaisia
kavereila he oikein ovat,? Ovatko he

jolenkin ihmeellisiä jätkiä?
aaao

Mt9TA NHYVAT

Ikä? Perhe?

Minkä ikäisenä aloitit iääkiekon pelaamisen?

Mikä oli ensimmäinen seurasi?

Miksi valitsit iääkiekon lajiksesi?

olikomuitalaiejaioitaharrastitkiekkoilunohella?Menestyitkö niissä?

Oletko katunut iääkiekon valitsemista ykköslajiksi?

Mitä aiot tehdä kiekkoiliian uran iälkeen? oletko hankkinut koulutuksen iolle-
kin alalle?

Millainen on iääkiekkoiliian päivä?

Oletko kärsinyt loukkaantumisista?

Montako vuotta aiot vielä pelata jääkiekkoa? Tavoitteet?

Miksi sinusta tuli juuri maalivahti?

Mitä tekisit toisin kiekkoiluvuosinasi jos voisit vielä valita?

oletmvös ollutmukana iuniorienvalmentajana sake ja sulonmaalivahtikoulus-
;": Nitiiil;ilh;ii;-ti"n yleerrsakin aloiiit j unnuj än valmentamisen?

Jääkiekkoilun kehitys ia mahdolliset huonot seikat?

Mitä sanoisit SM-liigasta ja vaikkapa NHL:stä

Jeti-Sähkö kY
@ 915-549 922

Mainonnan ja myös jääkiekon asiantuntija'

+
Finland HockeY Pool

MAINOSTOIMISTO VPV EURO RSCG

FREDR|KINKATu 33 A, pL räå, öizr HELStNKtpuH. (9O) 61 soo rtoo' FAX (9O) 6l soo 4o1

VPV EURO RSCG

Jos tulee j älkiPYYklciä,
käytä flpo Pesulcarhua!

le?

haaveilevalle j uniorikiekkoilii al-



ARI åULANDER
26-vuotias. Minutla on 2,S-vuotias Poika. Alkaa juuri olla oppinut seuraamaan
viihiin jäåikiekkoakin.

&vuotiaanameninmukaanseurajoukkueeseen,muttaluistellutolintokisitäennen-
kin.

9AKARI LINDFORg
Ikiiä on 29 vuotta. Mnulla on kaksi
Vilkkaita poikia, joskus liiaksikin.

poikaa, 3"S-vuotias ja våihiin yli 2-vuotias.

Aloitin nelaamaan ioukkueessa Gvuotiaana, mutta
luisteleirisen otn åoittanut jo &5 -vuotiaana.

pelailemisert tossut jalassa ja

Ensimmåiinen seura oli Helsingin Koiootit Se toimi Kontulassa, missä minåikin

"iU-oir.-"t"i". 
Pelasi HJK:ssa nuörempåan C-lunnuikiiåin asti, mutta sitten joukkue

t 
"jåri;i 

minä siirryiniokereihin B-ltinnuitrin kolmen muun kaverin kanssa.

Eka seura oli Espoon Palloseura. Sitten oli vuorossa Matinkyliin Mahti, EIK,
Kiekko-Espoo ja i&vuotiaana HIFK.

kyllä Jäåikieliko tuli harrastutseksi siks! ettii se onjoukkuelaji. Futistakin kyllii pelasin
ihan samasta syystii.

Pelasin futista lFvuotiaal<si Kullen'ossa ja Korftussa"- mutta sitten v-almentajat p
våätivatpaauim:iåinminkiilajinoikeinaiohvditaylikOslajiksi.KoripallojapqaSal-
lo olisivät kiirmostaneet myös kovastikin, mutta aika ei riittiinyt millåiåin kaikkim
harastamiseen.

Kieklcoiltrnvalitsemista en olö ktirrtäalcaankatunut:Futis iä selkeästi kaltkoslajiksi: Valintaa ei todellakaan ole tarvirmut katua. Välillä on tietysti ollut vaikeita
p"lik 

""i", 
mutta våilillä taas tosi hyriä. IWrkein muisto on vaimaan MM-hopea

Prahasta vuonna -92.

Olenvlioppilasmerkonomi elikiiynytkauppaopiston. Luultavasti toimin kaupalli-
se[a äailäiitten, kun maalivahtiirå on olii. Olen nyt amnrattikiekkoitip eikä-tåissä

.ohessa oikein pvstv muita hommia hoitamaankaan. Sen verran olen kaupallisert
at"" tyOtot*.,-jGtrsaanut, ettii olin puolitoista vuotta töissä urheiluliikkeessä.

Harioittelimme harioiflrskaudella viitmä pävänä viikossa kahdesti påii-vliPsä. P.eli-

kauäela tahfi hieman hilienee. Lisäksi åeillä on maalivahtien oma jäiiharjoitus
aamulla kerran viikossa. Sitten kåiyn myös punttisalilla tekemässä omaa harjoitusta.
k"itet taitt iaan pävä on monifuoli3ta fiarioittelua venyttelyineen. taina on

MAIVI

5-10vuotta vielä. Ja ulkomaille voisinmennä pelaamaan 1-3 vuodenlcr.rluthra. NHL-
;;"i"t"Aot"tå4o.tt 

"ia 
saanut, ja suomalaismmaalivahdin onkineriftåiinvaike'

äa päästä pelaamaän iuuri NHL:äå'n. Nyt on päätavoite kuitenkin päästä maajouk-
t tfu".oråehamaanänemmiinkuintiitilinsaäkka,iottavoiantaanäyttöjäulkomail-
la pelaamista ajatellen. Suomessa maalivahtien tasö on vain erittiiin kova, jotert siinä
riittää tekemistä.

olen säåistynyt louk- Iotain pieniä vammoia on ollut, mutta ei mitåiåin suurernpaa. Molempien polvien
olen olut l'ouickantu- iisatd*tat on leikattu vuosia sitten. Ja nivuset kipeyrlruät joskus.

Ihan ensimmiiiseksi pitää oman joukkueen eli HIFK:n asiat kuntoon. Muita
tavoitteita ei tarvitse txles miettiäännen sitii. Maajoukkuepaikkaakaan en edes

ajattele ennelr sitä. Ja maajoukkueessa on hyviä ka-vereita muutenkin.

Iaa-ah, vaikea sanoa miksi minusta tuli juuri maalivahti. Varsinkin alkuvuosina
äfi"itr ""r*"sti 

påiriiinnfi paremmin juuri kenttäpelaajana. Maalivahtina kiinnosti
olla, varsinkin liun-kehitlyi taidoissa eteenpiiin.

Tuntui vaan siltii, ettii maalivahti on se oma pelipaikka.
',.1:-.

.'.'

Enpä kai oikeastaan mitäiin. Maalivahtiura on edenrryt koJco

yldspåiin eikii mitäåin nopeaa nousua huipulle ole ollut- Hirveästi
tekemäåin.

ajan pikkuhiljaa
on joutunut töitä

Kiekkoilu on koko ajan tullut kovemmaksi. Harioitusmäaral il yaptn$3 harjoitte-
lun laatu on lisäåint1'np huimasti viime vuosiria. Samoin jäåikiekon gl*pfPli".F
asioita - marttcinolitiä ja erilaisia tilaisuuksia yms. - on trillut lisää. Jäiikiekkoilu
siniinsä on minusta mennyt oikeaan suuntaan.

Junnuja tulenvarrraankinvalmerrtamaantulevaisuudesssa. Aionkiiydävalmen-
nuskursseja sitä varten.

]ääkiekossa onminusta kaikki ihanOK. Lajiinliittyyniinpaljonpositiivista ettei
huonoja puolia kannata edes kaivaa esiin. .

Kiekkoilu on kovaa työtåi ja våilillä tulee takapakkiakin. Pifiiä vain uskoa oma.m
t"-[*ir"or"ä. Oma hfuu dt suurin asia. Periksi ei pidä antaa missäiin vaiheessa.

Nuori pelaaja ei nykyäiin päåise pinnalle enää niin noPeasti kuin takavuosina.

Juniori tarvitsee paljon innostusta ja iloista mieltii. Ja paljon harjoittelua.



@

TWör jo ioieeen kauteen
VSjaq vuosi on vieräihtåinp siitåi, kun 17:n t5rtön joukko pyråihti jäåihallin

liukkäalle iäiille. Tåillä kertaä niiky ei ollut perinteiÅm tyttOrir:iinen lyhyine
luistelupu(uineen ja kaunoluistimineenvaarilaaUii tiutui?orvoonenslånäiii-
nen 12-15 -vuotiaiden t5rttiiien vastaperustettu jiiåikiekkojoukkue äysissä peli-
varusteissa... mitkä mörssiirit.

Osa oli eliimåinsä ensimrnäistä kertaa "hokkarif ialassa, osa io konkareita.
Samalla kertaa pätettiin ilmoittautua sarjaan ... 'kyllähän sitå opitaan" oli
mottona.

HÄMEEN
LM NIIKKA OY

4r/o2
/o /it "t/å

- korukivet
. raakakivet
- laiiesineiden korjaushionnat
- asiakkaiden omien kMen hionnat

Nyt meiltä erä akaatteja edullisestil

Lilke avoinna: arh
la

9.30-r7.OO
9.30-r4.00

&" Llnnankoskenkatu 45
(Rabatln fieressö)
O6IOO Ponoo

Na iset, ll- divi sio onaan

Alun

saavutus

Mukavan porukan puolestaI

t PäviWalius

Porvoossa nähdäåin tåimåin kauden aikana myös naisten jääkiekkoa. ToBK:n
naisjäåikiekkojoukkue pelaa naisten valtakunnallism tr-divisioonan 3. lohkos-
sa, jossa pelaavat eteläirannikon joukkueet. Tfiöjen jäåikiekkoa on pelattu io
edellisellä kaudella C-tyttöjen aluesariassa. Osa ToBK:n C-t;rtöistä tulee pelä-
maan sekä naisten Il-divarissa että omassa ikäluokassaan. Ktimmatkin joukku-
eet tulevat harjoittelemaan yhdessä.

Joukkueen valmentajana toimii Marcus Hagelberg.
Naisten ensimmäinen ottelu pelataan sunnuntaina 22.10. klo 14 Powoon

jäiihallissa' 
Erkki wahlström

POFVOON UUSI APTEEKKI

NVAAPOTEKET I BORGA

Pitspankatu 30

-

C. SUNDBERG & CO

Mestarintie 23, 06100 PORVOO Puh. 549311
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ViilrUisii, rauhallinen, lapiygtävällinsn

ruokapaikka Poruoon keskustassa
Piispanlratr 34, lll lo$ 06100 FOnoo 19151 585 2ll

Hammaslääkäri
Tandläkare

Puh. 915-581 566Tel
949-707 005

a

FSP 0Y.,1bosöderku,,a
Finnish Steel Painting Puh. (e012721781

€'' EFSIMOY

2

PL72,38201 Vammala
puh.932-5142131



jDt a

C-Stöjen joukkue: Hanna Dahlberg, Emilia Hovilehto, Johanna lkonen, Lotta Inkinen, Eerika Korhonen, l(aroliina Nikula, Sanni Noronkoski, Jenni
Rosenberg, Hanna Sievers, Twli Waljus ja Patricia Högström. Joukkueenjohtaja on Päivi Walius (takana vas.).

Naisten joukkueessa petaavat Nea Gråsten, Jutta Saarinen, Reiia Vuorihuhta, Minna Mannonen, Sara Ylivainio, Helena Sievers, Christa Nyholm, Krsi-
Marja Honkalammija PäiviViljander sekä osa kuvan C-fiöistä.
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KAIKKI

HIISAUKSEETI
- I(olfEEr r KAASUT
. IISAAINEET . VARAOSAT

- HU0H0

v0HRlU
Mestarintie 1 3, 061 50 Porvoo

Puh. (915) 523@22,fax (915) 5231788
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Jiiiikielron Nuort Suomi -ohjelma on norrnaalia seuran ja
s e n j oulckueiden toimintaa (lurj oifr ehn j a p elaamista),
j o ssa erity is e sti lcorostuu j öåkiekkoniloj e n op ellamis en
ohella lasten ja nuorten kasuun ohjaus
y hteislantake lpoisilai ylcsilöiksi j a monipuoliste n
liikunnallisten valmiuksie n kehittåmine n. Ohj ehnan
pöåmiiårtnö ovat teme ilsetunto ja urheilulliset eliimöntavat.

Jokaisen pelaajaura päättpr joskus.
Silloin N$iäeolögian inukåäri urhei-
lussa mukanaolemisen kovimmaksi
tulokseksi muodostuukin kaikki ne
hyvät "eväät", jotka auttavat ihmistä
pärjäämään myöhemmin elämäs-
säåin. Ei suinkaan pelaajana koetut
huumaavat voitot tai kirvelevät tap-
piot. Vai onko Suomessavielä 90-1u-
vun puolivälissä joku tåiysjåirkinen

aikuinen, jolla on otsaa kiistää edel-
läkirjoitettu lause?

Mllåi tavalla Nuori Suomi -toimin-
tarnalli sitten eroaa edukseen "Derin-
teisestä tavasta" tehdä jäiikiekoir nuo-
qgotyftt4? Siihen voi saada vastauk-
sienvierisen sivnn eräden esimerk-
kien valossa.

Itse en ole koskäan pelannut jää-
kiekkoa minkäåin seuran missäåin
joukkueessa. Perinteinen tapa ei näin
ollen ole päässyt jyräåimään uskoani
paremmasta huoinisesta. Voin kui-
tenkin hyri^ ymmåirtää tåinä påiivä-
nä uraansa lopettelevan sariäiWåin
tunteita, kun hllin lukee tnimiiri jK-"-
risen sivun tekstin ja toteaa, kuinka
paljon mukavampaa olisi olla iää-
kiekkojuniori Nuori Suomi -Suomes-
sa hänen lapsuusaikoihinsa verrat-
funa.

Nuori Suomi -ohjelmassa on siis
kosolti jåirkeä!

Eero Lehti
nuorisopäällikkö

puh.90-158 2305 (työ)
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JAAKIEKON NUORI gUOMI

-OHJELMAaSA ON JÄRKEÄ

a t

aa ao

KYLI.A SUOMAL.AINEN AINA
RUOTSAI..AISEN PESEE

Iuomoloiset Upo Pesukorhut

io Suomen lfiekholeiionot
poishosiuot hssuo

Upo Pesukarhu'iouhhue pctee
pelipyykin lehohhoon hellö

Upo Pesukarhu
1400 Eko

Upo Pesukarhu
ll00 Teho

Upo Pesukarhu
900 Pika

Upo Tehokarhu
1200 Super

TULE TUTUSTUMAAN IÄHIMPÄÄN UPO-LIIKKEESEEN!

%
DtDtGRAltiA upo_KoDrNKoNEEr CnåHmm@'w

Upo-kuluttajaneuvonta palvelee sinua numerossa 90-503 30 l.

VÄTT PESU

Rlhmakatu 10 Kremaregatan
Puh. 580185 Tel.
PORVOO - BORGÅ

VÄT PESU
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Toiminta suunnattu lähirmä lahjakkaimmille, kilteimmille,
kiinnostuneimmille, "yes"-lapsille jne.

Eniten maaleja tekevät ovat tiihtiä ja saavat kaiken huomion.

Vain parhaat pelaavat ikäåin katsomatta. Taidoiltaan
huonompien lasten oikeutta osallistua poljetaan säälimättä.

Pelkiistäåin j ääkiekkoa.

Valmennuksen painopiste on henkilökohtaisen tekniikan
ja fyysisen kururon kehitt:imisessä.

Avainsana: opettaminen

Aikuinen tietää ja tuputtaa tietojaan. urheilija kuuntelee ja tottelee.

Valmentaja on piiskuri. Valmentaminen on
kone- ja kaavamaista: kaikille samaa.

Pelaajien tunteilla, ajatuksilla ja tuntemuksilla ei ole merkitystä

w

Kaikki mukaanotetut otetaan huomioon. Erilaisuus ymmärre-
täåin rikkaudeksi.

|okainen on tåihti omalla tavallaan. Kaikkia kannustetaan tasa-
puolisesti

Avainsana: oppiminen

Kaikkia kuullaan, asioista keskustellaan ja niistä sovitaan yhdes-
sä -> sitoutumisen aste kasvaa ja tulokset paranevat monäilakin
tavalla mitattuna.

Kaikki saavat mahdoll i.suuden pelata, kokeilla kykyj äåin j a kokea
onnistumisen elämyksiä. Terve itsetunto kehittyy.- 

-

Monipuolisia liikemalleja ja motorisia virikkeitä sekåi jäåikiekko-
harjoittelun ettåi muihin lajeihin hrtustumjsen kautta.'

valmentaminen on pelaajan henkisen kapasiteetin, pelitaitojen ja
fyysisen suorituskyvyn kehittämistä.

ph!1ajat ja valmentaiat ovat pelaajien tukihenkilöitä ja tekevät
kaikkensa auttaakseen pelaajia kehittymaän ja onnirio*u*.
valmennuksessa mielikuvitus on valttia. pyritään yksilön
tarpeiden huomioon ottamiseen

Pelaajilla toivotaan olevan omia mielipiteitä, näkemyksiä ja
ratkaisumalleja sekä valmiutta niiderresittämiseen.

Enemmiin pelejä ja våihemmåin harjoituIaia. Enemmåin hauskoja ja haasteellisia

Alle kouluikäisille suunnattu monipuolinen liikunnanohjaus-

toiminta mahdollistaa seuran ja laiin ulkoisen kuvan

kohentumisen ympäröivässä yhteiskunnassa'

Jääkiekko sopii erinomaisesti myös tytöille kunhan vain

pelisäännöistä sovitaan'

vanhemmat ovat mahtava voimavara monella tavalla, kunhan

heidätvainoikeininformoidaanjaheidännäkemyksiä2in
asiallisesti kuunnellaan'

voittamista "hinnalla millä hyvåinsä". Häviåiminen on häpeällistä'

Ottelun numerollinen lopputuloa kertoo kaiken

Seuran toiminta on enimmäkseen rajatfu vain

yhteen joukkueeseen ikäluokassaan'

iaidot iatkaisevat mukaanmahtumisen'

Ios ioukkueita on ikäryhmässä useampia, pelaajat . ..
ju"t * alusta alkaen taitoien mukaan tasoiouktcue$un'

C- ja vanhempien juniorienjoukkueet kärsivät pelaajapulasta'

(Svrmä mm. F-D -iuniorivaiheen raaka

iuitl,i"*"kainen luokittelujärjestelmä)'

Kunpelaajastaonurheilijanaotettukaikkiirti,hhsaamennä.

Luistelu-jajääkiekkokoulutovatseurallevaintilaisuuksia
kut,u,tuu,''parhaatpäältä''kilpaurheilullisessamielessä.

Voittaminen on sallittua j a mukavaa, mutta vain seurausta hyvin-

hoidetusta kokonaistoiminnasta motivoivassa ilmapiirissä'

åä"ityrra pelissa on aina iotain hyvää ja siitä voi ottaa opiksi.

otteluissa aryioidaan vain harioiteltuien asioiden toimivuutta tai

åi""io*Uomuutta ko. pelissä. Numerot ovat ainoastaan setuatrs

riita, t"ita pelaajat osaåvat' OtterytaPahtumista tehdäåin

i;hättätd*et ädevan kehitt?imistoiminnan perustaksi.

Kaikki halukkaat otetaan mukaan
-> tarvittaessa useita joukkueita ikäluokassa

Pelaajienetuhuomioidenheidåitil:lu*tasoioukkueisiinvasta
;""hå**assa D_juniori-ilissä. Tällöin jaon qerusteena ovat

t*oitt".t, innokkuus ia kyvyt (tässä järjestyksessä)'

Pelaajat viihfiät toiminnassa mukana pitempääin' Näin

,"rrrånu on huippu-urheiluakin ajatellen enemmän

valinnanvaraa myös B- ia A-iunioreissa'

Kun nuori on pelaajana kokenut-toinlirylan *i"tuktq+"t hän iää

,ur"t$ilri (ohjaaio valmentaia, huoltaja, erotuomari ine') seuran

käyttöön uransa päättymisen iälkeenkin'

Jääkiekko on poikien urheilulaii' Tytöt ia naiset

pysyköön keittiössä.

Vanhemmat ovat välttämätön paha (talous, kuljetusapu)

fuiitå 
"aft"mmän 

he puuttuvatioimintaan' sitä parempi'

t
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MAALIIN ASTI

DESIGN WORKS
Höyläämötle t6 B 00380 HEt-StNKt

p.561 2886 tar 556 372
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SAMMUTINHUOLTO
J. UilKtNEil
Yrittäjänkatu 14, PLi, 06151 ponoo
Puh. 915-524 9790
Autopuhelin 949-gt 0 290

PrLa&toma

VINTERS*T 0s. Torin laidalla,
Rauhankatu2T
Puh. 585 732

Vauhdissa mukana!

PORVOO

N(\ro
NOBO ELECTRO OY

sÄxröUMM[ys&EilERotArot{r/lue

NETES-IAMESBURY

NETES-IAMESBURy

NETES-IÄMESBURy

NEI,ES'IÄMESBURY

I|IELES-IAMESBURY

NEIfiS'IÄMESBURY

NEIfiS.IÄMESBIINY

NEITS.'AMESBI'RY

NELES.IÄMESEUN{Y

NELES-IAMESmrnr

NEI|ES-rÄMEsIlr
![EttES-IÄDruriltnt

AIOTKO TAPETOIDA?

MN.TAPETTI
Rihkcrrncrkcrtu I O, Porvoo

(Rlkoc, vcrsicrp. 
)

Av crrk.917,lct9-j3P 5247 111

Meiltä

Sisustuskauppa

Maalit, t ap etit, kaakelit
ja lattianpäällysteet

RTU.YHTYMÄ OY
P0RV00 Teollisuustie 12 puh. SZ4 5766
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RAKENNUS & SANEERAUS
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Auto 949 841947

--------I---r---IIII-rF

SILVERMATIC.

DE T
,t Ctl), \ \ \

LlpySrzn
_ rr r-\

-. T-)

1-\l'1tr

/\],i G C N

NAF

- L iI,i.1"...','

OSUUSP
p,N K \ ST A.

oo

r

L
+

6I.
.xi

J

-l

POBVOON

I

I
I

(

I

1
1

ii

l

I



{

Uudenmaan Jou-
o oo

Ja äkiekko on Jo
a

kueessa. Kulloolainen Anna on

ko Öystitä valmensi naisten
j ääki ek ko m aalo u kk u etta vu os i n a
1990-94.

- N aisten i ääkiekko a o oi i o 
-s 

a-
noa ihan kunnon huiPPu-uthei-
luksi. SM'sarian Parhaat iouk-
kue et tr e en a ao at 3 4 oiiko s s a i ä ä-
haioituksia ia sen lisäksi ne oe-
t äö öt p untti s alih ari o itt eht A, ae -
r obici ä j ne. zt iikott ain.

- N aisten kiekkoilu on muuttu-
nut o alt ao a sti muut am as s a o u o -
ilessa. Kun itse olin naisten firfla-
ioukkueen oalmentaia, oli hom-
' 
m a o iel ö h at ast elii am ais emp a a.
Eikä siitä ole tnontaaouotta.

]ouko Öystifä on kie-kko-piireissä tut-
tu icasvo kolo maassa. Sata*unta ottelua
maaioukkueen luottopuolustaiana pe-
lanriut mies veti naistdn maaioirkkuetta
vuosina 190-94. Tuloksena kaksi MM-
rrronssia ia kaksi EM-hopeaa.^ - S"r, iåkeen seuraiorikkueet ovat al-
kaneet såada oikeaa härioittelua, valmen-
taiia on saatu lisää seuraan kuin seuraan

ia peliaika on pidentynyt, selittää Oy.sti-
lä tason nousua. Suomen narsten Jaa-
kiekkoilu on nykyäåin jo aivan maail-
manhuippua.

- Onhait se aivan mahtava asia että
naisten kiekkoilu on noussut niiin ko-
vasti.

Naiskiekkoilun vanavedessä tytöt

ovat mvös tulleet laiin pariin. Ringette ja
taitoluistelukin ovåt säaneet vaihtoeh-
don iääurheilulaiiksi.

- Ö-wttoien aluesariassa on lupaavas-
ti ioukliueita ia siinä p-elaavat myös Hel-
siirein alueeri ioukkdeet. Keväåillä muo-
doitetaan io E-tyttojen aluesarja, koska
siihenkin funtuu olevan kovasti tarvet-
ta.

Ann a Lind
tyttöien

maaioukkueeeeen

- Shakersissa pelasi monta naista Hel-
sinein alueelta,-sillä HIFK:lla tai Joke-
reifla ei ollut ioukkuetta. Tampereelta ja
Esooosta tuli myös pelaaiia.-Keravalla
t"t tii., myös tir5toirrön välinta satsata

""i"ti"tt 
6ituun, sanoo Öystilä. Hiin oli

Shakersin valmennuspääilikkönä iouk-
kueennousun aikoihin.

Kiekkoilun
kiert olainen

Jouko Öystilä on kotoisin Oulusta,
iosta kiekkoiliiaoppinsa saaneena nuo-
'",rkuisen" tdi änirälaan Lahteen urhei-
luioukkoihin vuonnä -70. Seura vaihtui
Toicereiksi. Maaioukkueessa hiin ehti pe-
iata viidet arvo'kisat 1971-75. Kiekkoili-

tullut lisää. Täinä vuonna peräti 20 uutta
joukkuetta ilmoittautui- aluesarjoihin
mukaan.

Aluetasolla toimintaa pyörittää Oys-
tilåin ohella aluesihteeri Marui Felin, maa-
livahtivalmentaia Lasse Nousiainen ia
erotuomarikouluttala Reino Paananen'
Kaikki ovat siviilitdissä muualla, joten
puuhaa riittää.' - Tiit ä svksvnä erilaisia valmennus-
ym. kurssei a c':n 21 påiivåinä. Eli käytåin-
hossa iotaisena viikonloPPu on jotain.
Ia lisåilisi on monenlaisia muita tilaisuuk-
äi" k tt* t""^ailtoja vanhemmille ja val-
mentaiille, sanoo låipåinsä STV-Securiti-
es Oyt'n turvapalveiun esimiehmä len-
toasömalla tienaava OYstilä.

- Tämä on ainoa tie saada joukkueisiin
lisää valmentajia, huoltaiia Ym.

Hyvinkäällå asuva Oystilä myöntää
että ömassa perheessä oir aloin keskus-
teltu siitåi, "olbiko kerrtiesmuutakinkiiyt-
töä vapaa-aialle kuin iäiikiekko".

OvtUU on erittiiin'tyyfiåiinen Por-
vooli alueenkin kiekkoilun ketritykseen.
Varsinkin nais- ja tyttökiekkoilun startti
on miehen mieleen.

- Se on vain tunnustettava, että tyG ja
asuinpaikan siiainnin takia Porvoo ja
Lohiakin ovat iäåineet minulta hieman
oaitäioon. Nitä ei ole voinut huomioida
äamalla tavalla tavoin kuin keskisen
Uudenmaan alueen ioukkueita.

Tapio Rusanen

håin on

men
derr

muistaman mukaan SM-sarjan nuorin
pelaaja.' -Ahna onmukanamyöst5rttöjenmaa-
ioukkueessa, ioka lähtee Moskovaan
behamaan naisten ioukkueita vastaan
inarraskuussa, tietäå ÖYstilä.

Kerava on Pelannut jo vr:osia- maan
naiskiekkoilun huipulla ia on voittanut
muutamia mestaniuksiäkin. Missä on
sen salaisuus, sillä eihäin se paikkakun-
tana ole Porvoota kummoisemPi?

ku nnon hui ??u-urhei lu a

- Halleja, tekojäitä ja valmentajia on
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PUH.940-550 6758
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Nanna-
jalkavalaisin.

ASKoTALo l(tttÄ tu niihimnrunlie l, Vorislti p. 852 5l mo-pe I 0-20, lo l0-l 7.

Sekö Askoislo kouilo omoonl

50-luvun tyyliin. Nanna'lepotuoli.
Oslo-kangas sinisenä, punaisena, vihreänä tai beigenä.

KIR,JANPIDOT
YRTYSTE N PE R,U STA'VIISET

VEROKONSUTTOINTI
TILINTARKASTUKSET

Piisponkotu 34,061 00 Porvoo

Yritysl-askenta

Pu h. 91 5 - 5230 322


