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HA]IKI AIDOT BAUERIT
Bauer Professional 90. Uutuuslu istin aktiivipelaajille, ykköslu istin Bauer 100:n pikkuveli.
Erikoispeh m ustettu pintanahkainen sisäverhoilu. Päällinen
vahvistettua nailonia ja nahkaa. Pro Supersteel-terä, Superfeetr-sisäpohja. M iesten
koot 6-12.

Vertaa hintoja
Vertaa laatua
Vertaa valikoimaa
Hyödy tarjouksista

EAUER

TULE KAIKKIEN K-KAUPPAAN

Maai lman johtava luistinmerkki.

Made in Canada.
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JUKKA

UKKONEN

E73
E-73 joukkueen kauden ollessa puolivälissä on menestys sarjapeleissä ollut hyvä, etenkin kun huomioidaan, että joukkue
perust.ettiin syksyllä 1984 1a puolet joukkueen pojista on 19-74
syntyneitä. Hyvään tulokseen on vail<uttanut hyvä yhteishenki
koko joukkueorganisaatiossa, jonka muodostavat pel,aajat, va1mentaja, huoltaja, joukkueen johtaja ja pelaajien vanhemmat.

sarjapeleissä keinoja kaihtamatta ei ole kuitenkaan itsetarkoitus. Pääasiana harjoituksissa on ollut henkilökohtaisten taitojen kehittäminen ja totuttaut.uminen ohjattuun
joukkuepelin harjoitteluun. Tätä linj.aa jatketaan myös tulevaisuudessa, jotta pojista kehittyisi monipuolisia pelaajia ja
yhteispelin myös kentän ulkopuolella hallitsevia henkilöitä.
Joukkueen mottona onkin KUN 0SAAT ENIMMAN, 0N PELAAMINENKIN

Menestyminen

Mats Lindfors

Tommy Markusson

Jari Puotila
Jari Pukki
Petteri Timonen

Björn Stenvall

Petri Laamanen

Mikko Siira

Jussi

Thomas Andersin

Nichlas Heikkilä

Ranta

Tommi Koski

ilkka Katainen
Jonatan Gröndahl
Michael Forssell
Kenneth Brandt

0tto

Heikkinen

Fredrik Souranmaa
Jani Räsänen
Jarmo Björk

Thomas Eklund

Johan Järvinen
Robert Lindström
Anders Stenberg
Jari Vapeikko
Sami Järvikari
Jeonas Sotamaa
Mikko ViLkki
Samu Peltonen
Sami Saastamoinen
Sami Ankilä
Pasi Seppälä

HAUSKEMPAA.

Alkukauden huonona puolena voidaan pitää sitä, että heikost.a
jäätiJ.ant.eesta ja ryhmän suuruudesta johtuen (n. l0 poikaa)
eivät kaikki ole päässeet pelaamaan riittävästi. Loppukaudella

lisätä ottelumäärää, jotta kaikilla
pojilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet nauttia harjoittelunsa tuloksista ottelun tiimellyksessä.
on kuitenkin tarkoitus

E-13,

JUKKA UKK0NEN

Nu när E-71 juniorlagets säsong har spelats till hälften har
framgånqarna i serien varit goda, specieJ-1t då man beaktar,
att laget grundades på hösten 1984, och att hälften av pojkarna är födda är 1974. Det qoda resultatet har säkert uppnåts tack vare en god anda i lagorganisationen, som består

av spelarna, tränare, service, lagledare och spelarnas föräldrar.

AtL nå framgångar i serien

vilka

medel- som helst är
meningen. På träningarna har man i huvudsak
med

emellertid inte
försökt förbättra de personliga kunnandet samt vänja sig vid
organiserad lagträning. Också i fortsättningen kör vi på den
här linjen, så att pojkarna utvecklas mångsidigt och även
behärskar samspelet utanf,ör rinken. Lagets motto är, JU MIRA

MAN KAN, D[ST0 R0LIGARI ATT SPILA.

På grund av det dåliga isläget i början av säsongen samt
gruppens storLek (ca l0 pojkar) har inte alla fått spela
tillräckligt. Nu i fort.sättningen på säsongen är det meningen
att öka matchantalet, så att alla pojkar har likadana möjligheter att i matcher få njuta av träningarnas resultat.
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POF$/MI.AISNAPWTTJA
Helsingin Osakepankki
Helsingfors Aktiebank
Itä-Uudenmaan Osuuspankki
östnylands Andetsbank
Kansalli

Osake-Pankki
Porvoon Osuuspankki
s-

Porvoon Säästöpankki
Sparbanken

i Borgå

Suomen Työväen Säästöpankki
Finlands Arbetarsparbank
Suomen Yhdyspankki
Föreningsbanken i Finland
5

Parturi

ANNETI
Rinnetie 1, Kulloo
Puh. 915-23 658

ESLA

Maanrakennustöitä

Kampaamo

traktorikaivurilla

Urakoitsiia

Etelä€uomen laiteasennus Oy
PutkiSto, laite- ja teräsasennusta sekä asennuspalvelua
06850 KULLOO
Puh. (91s129252

JUHANI PELTOUÄTI

-

Puh. 49 226

SUORITAMME:
o Putkistoasennuksia

o Laiteasennuksia

Prästgårdsbaclens

R !l!-affär

puh. tel. phone

o Kunnossapitoseisokkitöitä
o Asennusurakointia

Handl. M. STENVALL

148 31 1

ö

F

Tuntiveloifushinnoin
Kokonais- tai yksikköhintaurakoin

Gamla Kungsvägen 30
Tel. 141 887

Rauhankatu 25, Fredsgatan

+

o Teräsasennuksia

TRA NYTANDS

NG

TURUiI
l{llSTllPATUEI.U tlY

PÄ HEMMAPLAN
Biskopsgatan 30 A, 06100 BORGÄ 10
Tel. 915-140 267

Puh.

+

nÅUUDENNITA'AN

915-23493
921-304 503

\Ar(UUTUS
KOTI KENTÄLLÄ
Piispankatu 30 A, 06100 PoRVOO 10
Puh.915-140267

PALVELEVA
ERIKOISLIIKE

- värit
r matot
- tapetit
- siivoustarvikkeet,,
Avoinna: ma.-to. 8-17, pe.

Satamakatu 31

20100 TURKU 10

8-19, la. suljettu

o

VÄRI. MIXA €r CO
Aleksanterinkatu 13 Porvoo, puh. 146 567, 149485
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Våra D-71 inleder nu sin fjärde säsong i distriktserien. I och med att vi
har förlorat en del spelare är inte målet ställt så högt. Nya spelare måste köras in och det tar tid. Vårt främsta mål f,ör säsongen är att hålla en
plats i första divisionen. Vår träning är upplagd så att vi skall ha ett
välskrinnande, konditionsstarkt lag med i elden när serien kör iqång. Torrträningen körde igång i slutel av augusti och sedan september har vi förutom länkarna också tränat en gång i veckan i Kokonhallen. När isen blev
klar i Kokon började vi också träna på is en gång i veckan, vilket tyvärr
är i minsta laget'med tanke på att serien startår innan vi f,år naturis.
Efter nyår blir de td ock bättre när vi får fortsätta träningarna i Tolkis
3 ggr i veckan. I Tol kis spelar vi också våra hemmamatcher.
Vä1mött i Tolkisri nke n.
Kom och stöd våra jun iorer, det uppskattar dom.
D-71 tränare:

lagledare:
service:

Stig-Göran Lindström
Seppo Varsamäki
Kauko Karjalainen
Veikko Grönroos
Bengt Sjöholm

trr 71
Niklas

Thomas Ahlroos
Mika Grönroos
Sami Karjalainen

VilIe Lampinen
Kristian Nyrnan

Kimi Vainio
Andreas Sjöb1om

Sami Niemi
Sami Varsamäki
Seppo Mäkilä

'l
MODERIKTIGA OCH

I
ta

I

tt

STUYGGA FRISYRER
Huoltokorjaamo

Serviceverkstad

E FTIRstsT

Raksalong

D-71 joukkueemme aloittaa nyt neljännen kautensa piirisarjassa. Koska
olemme menettäneet joitakin pelaajia, emme ofe asettaneet tavoitetta niin
korkealle. Uudet pelaajat on ajettava sisään ja tämä vie aikaa. Tärkein

Lilly Karlsson

tavoitteemme

Mannerheimgatan

Valmennuksemme

Tel. 140 306 Puh.

tälle kaudelle on paikan säilyttäminen ykkösdivisioonassa.
on suunniteltu siten, että meillä on iryvin luisteleva,
vahvakuntoinen joukkue tufeen pantavaksi sarjan lähtiessä käyntiin. Kuivaharjoittelu käynnistyi elokuun lopulla ja syyskuusta lähtien ofemme
]enkkien lisäksi myös harjoi-telleeL Kokonhallissa kerran viikossa. Jään
valmistuttua Kokonniemessä aloitimme myös jäällä harjoittelut kerran viikossa, mikä valitettavasti on varsin vähän, kun otetåan huomioon, että

Reine tdsvik
Mika Järvinen
Veli-Pekka Laamanen

AnLman

Janne Huovinen
Roger Karl-sson
Tommy Lindström
Johan Sjöholm
Mika E1o

1

-

Mestarintie 6
Mästarvägen 6
Borgå
Porvoo
Puh. 141 761 Tel.

-

0 Mannerheiminkatu

sarja alkaa ennenkuin saamme luonnonjäätä. Uudenvuoden jä1keen tilanne
kuitenkin paranee, kun saamme jatkaa harjoituksia Tolkkisissa kofme kertaa viikossa. Totkkisissa pelaamme kotiottelummekin.
Tapaamisiin Tolkkisten kaukafossa
Tu-lkaa tukemaan junioreitamme,

D-11

Valmentaja:
Joukkueen johtaja:
Huolto:

sitä he arvostavatl

Stig-Göran Lindström
Seppo Varsamäki
Kauko Karjalainen
Veikko Grönroos
Bengt Sjöholm

ENSTO.VHIIOI

Oy Ensto Ab, Oy Sekko Ab, Oy Sahkovaruste Ab, Oy Durelek Ab
valaisimet

oooo@( tAG ERHUS ETroooG

ase n nusta rvikkeet

jakokeskukset

Duro 2000 asennuskalusteet

säh kola itosta rvi kkeet

PUH. 915-130 944 TEL.
Teollisuustie 15 lndustrivägen
06100 PoRVOO - BORGA 10
I
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står nu inför

den andra vintern på egna ben. En rätt så stor del av
pojkarna var med då vi började med vår juniorverksamhet, som bestod av
både -59 och -70 födda pojkar. Senaste vinter var hygglig om man ser på
matcherna, även om laget hölI sig med "en 1åg profil" i sluttabellen.
Inför denna säsong har laget förstärkts med många spelare f,rån Smile och
fått en ny tränare.
Jag hoppas att samarbetet går bra, så alla lär känna varandra ordentligt
och att lagmaskiherieL går gnisselfritt, för det är nog ändå den största
grunden för framgång.0m vi inte väntar, och ej heller får, för stor framgång i vinter, så har vi alLa möjligheter i framtiden.
ttt gott råd till både spelare och föräldrar:
Håll huvudet kallt, hjärtat varmt, stå med båda fötterna på isen så kanske
t":?Uo1?1._"
nära framtid får ett bra ishockeylasl
C-70

D-71 tränare:

lagledare:
service:

Mika Kynsijärvi

Lindfors
Stefan Lindberg
Jarkko Montonen

Hämäläinen
Tuomas l-ampinen

Hämäläinen
Tom Kähärä

LI

Stig-Göran Lindström

VINTERNS KAMPER

Henrik Hjelt

Kai Viljakainen

Johan Kar-lsson

Timo Pischow

ark. 9.00-17.00
la 9.00-13.00

I

Seppo Varsamäki
Kauko Karjalainen
Veikko Grönroos
Bengt Sjöholm

:aan omilla jaloillaan. Suuri osa
D-71 joukkueemme aloit.taa nyt neljännenrioritoimintamme, johon kuuluivat sekä
ofemme menettäneet joitakin pelaajia, eLta ajatellen viime talvi oli kohtakorkealle. Uudet pelaajat on ajettava srtala profiili" lopputaulukossa. Tätä
tavoitteemme täl1e kaudelle on paikan s:tu Smil-estä tulleilla pelaajiJ.la ja

Kari-Pekka 0vaskainen

Jari Kilpiä

Jari

Kai

Palvelemme

Leifpeter Lönnqvist
Petri Piikki

Tom

Tomas Markusson

I :"

Pasi Lind6n

Juha Vilenius
Reima Tarkkonen

Kent Johansson
Mårten Bärlund
Frank Salin

+

Kim Strömberg
Markko Huurinainen
Simo Heljanko

- käteisellä
- Maxerilla
- osamaksulla
- leasingilla

Lestur*Pe,fvehr*ffi
Porvoo Lundlnkatu 7

91s-140 683

HINAUSPALVELU

Huoltokorjaamo

$

B.GRAI{BIIHM

E FTTR5tsil

0

Puh. 140964

Suoritamme myös hiab-nostoja

Serviceverkstad

Mestarintie 6
Mästarvägen 6
Borgå
Porvoo
Puh. 141 761 Tel.

-

-

on suunniteltu siten, et
vahvakuntoinen joukkue tuleen pantavaksriin että kaikki oppivat tuntemaan
harjoittelu
käynnistyi elokuun lopulla :isto toimii hankauksitta, silLä tämä
- kui'tenliih'ön'tärlibintä
ineriesfyksellisefle toiminnalle. Ellemme odota,
emmekä saavuta, liian suurta menestystä tänä talvena, meillä on kaikki
mahdollisuudet tulevaisuudessa.
Hyvä neuvo sekä pelaajille että heidän vanhemmil--leen:
Pitäkää pää kylmänä, sydän lämpimänä, seisokaa molemmiffa jaloilJ.a jääIlä,
niin eiköhän Porvoonseutu lähiaikoina saa hyvän jääkiekkojoukkueen.
Valmennuksemme

TOIVOTAN MENESTYSTA TALVEN KAMPPAILUISSA:

I
I

Ellnstallatloner

PER

lusilll

Sähköaeennuksla
Fadders

34

06950 EMSALö

8

Grupp

B
Ryhml

27533

o

o

Rihkamakalu 2 Krämaregatan Puh. 142122fe|.
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malkasuunnltelmissa.

Vl hjälper Dig gärna med
alla researrangemang.

Tervcluloa!

Välkommentill

Aulammo Slnua kalkissa

o?Et

VUODESTA

t8gs
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Pililyililtt
I,IÄTKAPAIYELU
Piispankatu 28 06100 Porvoo
Puh.131

511

Shell-Kahvio
PAIVI PIIBA

BIRGÅ..

Porvoo Näsi
Puh. 144 344
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Biskopsgatan 28 06100 Borgå 10
Tel.131 511

x

vA-Nyr rA

oy PoRvooN AUTOSÄHKö Ab
Yrittäjänkatu 1
06100 PoRVOO
Puh. 146 911
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BATBYGGERI
F&E NYITVIST

T

VE N EV E ISTÄVI O
sRRvsRl-ö

T. Bergman

2
L

X

LE KSAKSAFFÄR

X

2

LE LU KAUPPA

2

I

Ägatan 8 Jokikatu

1

x

Tel. 38 206 Puh.

X

2

Tel. 140796 Puh.

X
2

TAXI

s-0 ilElltil
7el. ,e 9 777 Puh.
TEIsiEiALA

HATTULANAPUU OY
Hornhattula 06101 Porvoo 10 PL 27
Puh. 915-144 033

-Sahattua

ja höylättyä

puutavaraa

-.0vet, ikkunat, keittiökalusteet
-Kyllästettyä kastopuuta
-Rakennuslevyt, eristeet

-Tektol-puunsuoj
Palvelemme:

12

-Erikoisl istoj a
-Jalopuuta, parkettia
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sportgren äro vi övertygade om. För att projektet helt skall lyckas, hoppas
vi att saNsu:s representanter även inser nödvändigheten av ett t repartssamarbete
i denna mycket angelägna fråga.

BOSSE EDSVIK

Samarbete ToBK och Smile

Efter

avslutad ishockeysäsong våren 1984 kunde

vi helt enkelt för

L'ycka

seniorers del konstateia, at[ insatsen i konstisserien såväl som i naturisserien
så
varit direkt. svag. Ej heller klarade sig de två övriga lagen i regionen
dessa
Trots
ToBK.
klass
över
en
stod
bra som väntat ävenom-cle denna säson
negativa inledningsortl, måste vi dock tillstå, att det i samtliga tre lag fanns
föimågor vilka innehacle intresse och även kunnande för spel på en högre nivå'

allesamman

LAGi l
Harri

Igen al<tualiserades frågan om ett. eventuellL samarbete mellan de tre ishockeyfSreninqarna i Borgåbygåen; kan det anses vara motiverat att man år efter år med
Enda
tre rätl svaga laq-stå1ler upp i samma division utan större framgångar?_
på
så vis
publik
och
drar
nyttan med detta å.r"ng"r"ng är den att lokalkamperna

I

Efter många segslitna och stundtals heta diskussioner stod det klart att SaNsU
inte skulle medverka i det planerade trepartssamarbetet, de vi1le fortsätta såsom
förut. Emedan diskussionerna i detta skede redan var långt förda' och då både
Smiles och ToBK: s ledning var inne på den av ovanstående herrar föreslagna
linjen, fortsatte förhanålingarna om ett samarbete meflan dessa båda föreningar.
Rif[fin;er drogs upp, eventuålla problem diskuterades lngående och i slutet på
ma; månäd stod ett utkast til1 samarbetsavtal klart. Elter smärre ändri-ngar
goåkänd" ToBK: s styrelse förslaget och undertecknades samarbetsavtalet mellan
ToBK och Smile den l0 maj 1984.

I all korthet betyder avtalet. att de båda föreningarnas seniorer under sommar0m spelarfördelningen överenskommes i god tid
månaderna tränar till"".r"n".
före seriestarten men kan nödvändiqa förflyttningar qöras även senare och enligt
den principen att i Smile samlas de spelare, vilka genom sitt kunnande och sin
träningsmolivation kan bilda ett lag med reella avancemangsmöjligheter til1
divisiån II. I Tolkis BK sam.las de spelare vilka ej 1ängre har intresse för
verklig hårdträning samt de överåriga juniorer vilka ännu inte kan anses ha
kvalificerat sig föi spel i Smile. Målet. för detta 1aq är naturligtvis att kämpa
om tätplalserna i division I1I. (För undvikande av missförstånd bör här nämnas
att fördelningen kunde ha varit tvärtom, men ansåg vi inom ToBK att Smile äger
större resurser för att handha ett eventuellt division II lag.) Ingen spelare
Smile, men för uppnående av bästa möjliga
kommer mot sin vilja att flyttas till
resu1tat, så är det viktigt att varje spelare inser vikten av laqledningens
önskemå1.

Juniorverksamheten inom de båda berörda föreningarna kommer att fortsätta som
förut men då juniorerna uppnår högre ålder och spelarbortfallet blir större,
sammanslås J-agen från de båda föreningarna varvid avtalsparterna turvis omhändertar de sammans.lagna lagen. fkonomiskt kommer de båda föreningarna atL verka sjä1vständigt..
Inom Tolkis BK:s styrelse hoppas vi, och tror, att. denna lösning skall vara till
gagn för våra aktiva, i synnerhet för juniorerna, och att vi inom en snar framtid
ålåff få se fd. ToBK-spelare kämpa i division I1 och härigenom medverka till aLL
höja Borgåregionens ishockeyrykt.e. Att vi genom denna lösning i den kommande
ishallen i Kokon skall kunna återuppväcka rntresset hos allmänheten för denna

JGIUKKL,E

SaLonen

Timo Lindqvist

Keijo Blom
Kari Pirinen

Jan Oljemark

Teuvo Heikkinen
Rami Korhonen

Keijo Silasviita

Kari

Blom

Johan Söderberq

Kari

Kari

Jari

Nyman

Timo Pellinen
Ari Pitkänen

Reijo Hölttä
Heikki Lipponen
Hannu Halonen
Kim Högström

Robert Nyqvist

Paakkunainen

Hannu Puranen

Ari Siltakorpi

Koponen

Arto Mikkonen
Jukka

CEDERBERG

a

Tommi Siivonen
Henry Tallberg

Tapio Pirinen
Mika Johansson

Jouni Montonen

fråtler föreningskassörårna vid gott mod. Egentligen ingenting annat alls.
Markku Välimäki och Kafevi Först sammankallade i medlet på februari de tre
berörda föreningarnas representanter till ett möte i ovanstående ärende.
Standarden på iåfrockeyn i Borgåregionen måste kunna höjas till en nivå vifken
motsvarar andra regioners med-samia befolkningsunderlag. Detta var önskemålet,
för att inte säga kravet, från kommunalt håll.
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ToBK:s

&

Lasse WaIlden

Nyman

Go

07280 ILOLA-ILLBY Puh. 915-26827,26934 Tet

Raivaustyö
Röjningsarbete
Maarakennusurakoi ntia
Jo rd byggnadsentreprenader
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AI{SPORT SYSTEFI
O HUOLINTAA O TULLAUKSIA
O KANSAINVÄUSfi KULJETUKSIA
Yrittäiänkatu 4 Företagargatan
1 31 266
,
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Kokonniemen jäähallissa. Jotta tämä suunnitelma kokonaan onnistuisi,
t.oivomme että SaNsU:n edustajat myöskin oivaltavat kol,men joukkueen yhteistyön

BOSSE EDSVIK

ToBK:n

tässä tärkeässä asiassa.

ja Smilen YhteistYö

Jääkiekkokauden päätyttyä keväällä 1984 voitiin yksinkertaisesti ToBK:n seniorien osalta todeta, menestyksen niin tekojäärata- kuin luonnonjääsarjassa
ol.leen suorast.aan heikon. Eivät myöskään alueen kaksi muuta joukkuetta sefvinneet
niin hyvin kuin oli odotetLua, vaikka olivatkin kauden aikana ToBK:ta l-uokkaa
parempia. Näistä negatiivisista afkusanoista huolimatta, on meidän myönnettävät
että kaikissa kolmessa joukkueessa o1i pelaajia joil"la oli kiinnos.tusta ja myös
taitoa korkeammal-fa tasolla pelaamiseen.

Onnea vaan

kaikille

ELEKTROSHOP
Lourmoo & Lourmoo

Taas kerran kysymys mahdollisesta yhteistyöstä kaikkien kolmen Porvoonseudun
jääkiekkoseurojen väli11ä t.u1i ajankohtaiseksi; voidaanko pitää perust.eltuna
sitä että vuodesLa toiseen kofmen heikohkon joukkue'en voimalla kamppaillaan
samassa sarjassa ilman suurempia saavutuksia? Ainoa etu tästä järjest.elystä on
se, että paikallisottelut vet.ävät yleisöä ja sillä tavalLa pysyvät seurojen
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rahastonhoitajien mielet korkealla. 0ikeastaan ei yhtään mitään muuta.

ja Kalevi Först kutsuivat kolmen seuran edustajat kokoukseen
yl1ämainitussa rii"ss" helmikuun keskivaiheill-a. Porvoonseudun jääkiekkoilun

Markku Välimäki

taso on saatava nostetuksi samalle tasof]e kuin asukasmäärältään vastaavissa
kunnissa. Tämä o1i toivomus, etten sanoisi vaatimus, kuntien taholta

Useiden sitkeiden ja välillä kuumana käyneiden keskusteLujen jä1keen kävi
sel-väksi ettei SaNsU tule osall-istumaan suunniteltuun kolmen seuran yhteistyöhön,
he halusivat jatkaa kuten tähänkin saakka. Koska keskustelut ja tässä vaiheessa
olivat pitkälle viedyt, ja kun sekä Smilen että ToBK:n johto ofivat omaksuneet
edellä mainittujen herrojen ehdottaman linjan, jatkuivat neuvottelut yhteistyön
saavuttämiseksi näiden kahden seuran väli]]ä. Suuntaviivat hahmoteltiin,
mahdollisia ongelmia puitiin perusteellisesti ja toukokuun loppupuolella oli
yhteistyöfuonnos val-miina. Pienten koijausten jälkeen ToBK:n johtokunta
hyväksyi ehdotuksen ja yhteistyösopimus ToBK:n ja Smilen välil1ä allekirjoitettiin
toukokuun 30 päivänä 1984

Kaikessa lyhykäisyydessään sopimus tarkoittaa että molempien seurojen seniorit
kesäkuukausina harjoittelevat yhdessä. PelaajasijoitteJ"usta sovitaan hyvissä
ajoin ,e.nnen sarjan alkua mutta tarvittavat siirrot voidaan suorittaa myös
myöhemmin siten, että Smileen kerätään ne pelaajat, jotka osaamisensa ja harjoittelumotivaationsa perusteel"la omaavat todefliset nousumahdollisuudet II diviåiona"n. ToBK:ssa pelaavat ne pelaajat joilla itsellään ei ofe enää halua
todella kovaan harjoitteluun sekä ne yliikäiset juniorit jotka eivät viel-ä ole
kypsiä SmiLeen. fm. joukkueen päämääränä on taistella Luonnoffisesti III

divisionan kärkipaikoista. (Väärinkäsitysten välttämiseksi mainittakoon, että
tilanne olisi voinut olla päinvastainen, mutta me ToBK:ssa katsoimme Smile1lä
olevan paremmat voimavarat mahdollisen II divisionan joukkueen ylläpitämiseen).
Ketään pelaajaa ei vasten tahtoaan siirretä Smileen mutta parhaan mahdoflisen
tuloksen saavuttamiseksi, on tärkeää, että jokainen pelaaja mieltää joukkueenjohtajien toivomukset pelaajavalinnoissa.
Junioritoiminta

molemmissa seuroj-ssa

jatkuu entiseen tapaansa, mutta

kun

juniorit tulevat vanhemmiksi ja sitä kautta pelaajakato kasvaa, muodostetaan

seuroista yhLeinen joukkue joiden toiminnasta vastaavat sopijaosapuolet vuoroteflen tarpeen mukaan. Ta-loudellisesti molemmat seurat toimivat
itsenäisesti .

molemmista

Me ToBK:n johtokunta toivomme, ja uskomme, eLLä ratkaisu tulee ajamaan aktiivipelaajiemme etua, erityisesti juniorien, ja että lähitulevaisuudessa näemme
entisten ToBK-pelaajien taistelevan II divisj-onassa nostamassa Porvoonseudun
jääkiekkomainetta. 0femme vakuuttuneiLa, että tämän ratkaisun myötä tulemme
uudel-leen herätt.ämään yleisön mielenkiinnon jääkiekkoa kohtaan tul-evassa
16
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Markku Väl-imäki

Markku Vä]imäki

käyLiin kiekkoseurojen kesken neuvotteluja
jääkiekkotoiminnan järkevöittämisestä kaikilla sektoreill-a.
Valitettavasti tulosta ei syntynyt altekirjoittaneen toiveiden
mukaisesti, vaan toimintaa jatketaan edelleenkin l"iian hajanaisin
voimin ja tulos on ollut sen mukaista. Neuvottelujen seurausta
ol-i kuiienkin ikämiesjoukkueen Toldboys'in saaminen vihdoin
Porvoon seudulle ja nimiluettelo on sitä luokkaa, että komeissa
peliasuissa pelaavat super-seniorit tulevat menestymään Suomen

Pitkin kevättä

1984

ikämiesturnauksissa ja miksei myös l-ähivuosina ulkomaillakin.
Jo-rkkueessa pelaa sulassa sovussa Smilen, T0BK:n, Sansun ja
entisten jääkiekkoseurojenkin pelaajia.

Eri jääkiekkojoukkueitten saneeraus olisi äärimmäisen tarpeen ja
si11ä jääkiekkorintamalLa rävähtää vuonna 1985 eli
"n"ikaudeksi,
heti kauden 1985-85 jålkeen alkaa jäähal.lin rakentaminen. Näino11en
kaikkien kolmen jääkiekkoseuran tulee vastuullisesti nähdä yhteiseksi asiaksi ;aåtiet<t<oilun tason nostaminen roimasti nykyisestään.
Eräille vanhoillisille seurajohtajille näyttää jälleen kerran
ol-evan ylitsepääsemätöntä sopia yhteisestä tavoitteesta.

Poliittiselfa rintamalla on päästy jäähaltin osafta ratkaisuun'
joka o1i yksimielinen, vaikka paineita oli pudottaa jäähalJ.i
åsimerkiksi ison tekojään toimesta. Tämä on kiekkoilun nykytilanteessa selvä kädenojennus poliitikoj-lta jääkiekkoilulle ja se
tulisi nyt kiekkopiirissäkin oivaltaa. Teoriassa tuskin käytännössä
on mahdollista edelleenkin keskeyttää iäähal1j-n suunnittelu ja
aloitt.aa ison tekojääradan suunnittelu. Jäähalli kuitenkin on
mieLestänä valmis layttOOn syksyllä 1986 1a sitä ennen ja varsinkin
sen jäJ-keen jos ei jääkiekon taso nouse voivat jääkiekkoilijat
syytlaa vain itseääÄ ja seurajohtajiaan. Myöskään muu tuki ei
lisäänny jatkossa ellei tufoksia ala syntyä.
Edel1ä olevasta kovistel-usta huolimatta toivon jääkiekkoilulle
hyvää kautta 1984-85 ja heti kauden jä1keen jä1leen kerran
pöytään hoitamaan "homma" kuntoon muidenkin jääkiekkofanien t-olveiden mukaisesti.

Under vårens lopp 1984 underhandlade ishockeyföreningarna sinsemellan
om ishockeyverksamhetens rationalisering på alla sektorer. Tyvärr
blev resultatet inte sådant som undertecknad hade önskat, utan
verksamheten fortsätter med alltför spridda krafter och resuftatet har

varit därefter.

Ett resultat av underhandlingarna var dock att man äntligen fick till
stånd ett seniorlag, Toldboys, i Borgånejden. Namnförteökningen är
av den klass att dessa superseniorer i sina stiliga speldräkt6r bör
kunna ha framgång i finska seniorturneringar, och varför inte även
utomlands under kommande år. I laget spela" i god sämja spelare från
smile' T0BK, sansu och också från f.d. ishockeyiöreningar.'
fn sanering av ishockeyföreningarna skull-e vara ytterst nödvändiqL
redan inför nästa säsong eftersom det år 1986 konner att "braka Loss"
på ishockeyfronten, ellår isharlsbygget påbörjas strax efter
säsongen
1985 - 1986, sålunda bär alla tre ishockeyföieningar ta på sitt
ansvar och se det som gemensam sak att höja ishockeyns standard betydligt
jämfört med nuvarnade nivå. För en del konservativa föreningsledare
tycks det igen en gång vara oöverkomliqt att kunna komma överens om en

gemensam

målsättninq.

På den politiska flronten har man nått en enhetlig lösning beträffande
ishallen, ävenom det fanns press på att fälla isÄallsbyqqet till
förmån för t.ex. en stor konstisbana. I Hockeyn" nuu""åÄde läge är
detta en klar handräckning från politikerna åt ishockeyn, vilköt även
ishockeykretsarna nu borde inse. I teorin, men knappast mera i
praktiken, är det fortfarande möjligt att avbryta planeringen av
ishal-]en och påbörja planeringen av en stor konstisbana. inliqt
min mening är dock ishalfen färdig att tas i bruk på hösten päe.
Före det, o9h isynnerhet efter det kan ishockeyspelarna enbart skylla
sig sjä1v eller sina lagledare om ishockeystanåarden inte blir högre.
övrigt stöd kommer inte herrer att öka om inga resultat börjar synnas.
:

Trots ovanstående "upptukterse" önskar jag ishockeyn en framgångsrik
säsong 1984-85. strax efter säsongen qårler det återigen ati
placera oss kring bordet och få alit i-ordning också i enlighet med
andra ishockeyfantasters önskemål.
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