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Rakennuspohiat, tiet, kadut'
paalutukset, tukiseinät'
perustusten va hvistamiset'
pohiaveden alennus, PYstysalaoiitus'
kalkkipilarointi Ym.

KALLIORAKENNUS

Tunneli- ia avolouhinnat'
kaikki kallion luiitustYöt ia
kiviai nesten mu rckaustyöt.

SILLAT
Kaikki siltatyöt'

Uranuksenkui a L2,01480 Vantaa

Puh. 09,851 L577

Vesiiohto- ia viemäröintitYöt'
puhdistamotn Pumppaamot,
vedenottamot, Putkistoien
koriaustyöt, Vlll' alan työt'

Tuotantotilat, varastot Ym.

Laiturit, perustukset, tukimuurit, ym'

PURKUTYöT

Kaikkien rakennusten ia
teollisu uslaitosten Pu rkutyöt.

Kehäkuia 13, 05460 HYvinkää

Puh, 9L4.422 890
auto 949'304 316
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TOLKI 5
aOLLKLUDD

Tolkis Bollklubb on 40 toirnintavuo-
tensa aikana kasvanut paikallisen teolli-
suusyhdyskurman seurista yhdeksi Por-
voon seudun merkittävimmistä palloi-
luseuroista, jolla on jäseniä kuuden kun-
nan alueelta.

Seuran toiminnan periaatteena on aina
ollut luoda jäsenistölle mahdollisuuksia
harrastaa eri palloilulajeja. Tällä hetkel-
lä toiminta painottuu vahvasti jäåikiek-
koon. Harrastajamäärän mukaan voi sa-
noa että olemme paikkakunnan johtava
jääkiekkoseura. Toimintaan kuuluu li-
såiksi jääpatlo, kaukalopallo ja jalkapal-
lo. Vuosien varrella on toimintaan kuu-
lunut mm lentopallo ja pöytätennis.

Tässä lehdessä luodaan silmäyksiä
menneeseen toimintaan, ei niinkäåin täy-
dellisen historiikin muodossa, vaan tuo-
malla esiin tapahtumia vuosien varrelta.
Ne ovat omalta osaltaan olleet viemässä
eteenpäin seur;rn toimintaa ja luomassa
pohjaa seuran tåimåin påiivåin toiminnal-
le.

Tolkis BK

w

-
Keijo Pohjanpelto on eräs niisä, joihin ToBK-seuranimi henkilöityy, kuvassakin
ohittamassa vastapuolen pelaajaa sarjapelissä vuonna -82.
Keijo Pohjanpelto, som också på denna bild kör förbi en motspelare i seriespelet -82
personifierar ToBK.

TEBOIL . AIVAN KAUPUNGIN
KESKUSTASSA

TEBOIL. ALLDELES I

BORGÅ CENTRUM

TOLKI 9
DOLLKLUtsB

R
Tolkis Bollklubb har under sina 40

verksamhetsar växt från en förenine för
ett fabrikssamhälle till en av de stö"rsta
föreningama innom bollsporten i Bor-
gåbyggäen, med rr'.edleminar från sex
kommuner.

Föreningen har alltid strävat till att
kunna ge sina medlemmar möjlighet att
utöva olika bollsporter. För tillfället
ligger tyngdpunkten av verksamheten
på ishockey, om man ser på antalet re-
gistrerade spelare kan man säga att vi är
den ledande ishockeyföreningen på or-
ten. Till verksamhetsformerna höi ock-
så bandy, rinkbandv och fotboll. Under
arenslof p har till vtirksamhetsformema
hört bl.a. volleyboll och bordstennis.

I denna tidningenberättas glimtar om
föreningens verksamhet under gångna
ar. Det är inte frågaom en historik, utan
närmast att berätta om händelser innom
verksamheten som för sin del har fört
föreningen framåt g& byggt grunden
för dagens verksamhet.

Erkki Wahlström
ordförande
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Erkki Wahlshöm
puheenjohtaja

Mannerheimink. 18
Puh. 5471 401
Fax 5471 413

Palvelemme ma-pe 6.30-21 .30,
la 8.30-20.30, su 9.30-20.30

Tiesitkö, että meidän k_aqttamme voit tilata
ympäristöystävällistä Hl|ggnA pofttoöljyä
edulliseen asiakasomistajahintaan !

Visste du, att via oss kan du beställa
miljövänlig Hlggffi brännolja till förmånligt
kundägarpris! -

IH våb8:gåliö 
S 3; 3 33;'J 33'

Mannerheimg. 18
Te|.5471 401
Fax 5471 413
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f ulkaisija:
Tolkis BK

Päätoimittaja:
Erkki Wahlström

Taitto:
Tapio Rusanen

Painopaikka:
Uusimaa Oy

Painos: X5 OOO kpl
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NGER PERFOROINTI JA LEIKKAUSTRISSA]
CONTI PAINOKUMIT

SCHWEGMANN.APUAINEET
NITOMALANKOJA

E+S LINJAT, KANAALIT
KALI B ROI DUT ALUSMATERIAALIT
H EI DELBERG, KAU KALOM UOVIT

MAN ISTA TÄSI EU PESUAI N E

Hiekkamäentie 6, 01150 Söderkulla
Puh. 0$272 2141, Fax O9-272 2149

poonsi

sBK

URHEILUåEURA

PERU9TETMN
Vuonna 1,956 Tolkkisissa oli toimin-

nassa kaksi urheiluseuraa ioilla molem-
milla oli muiden jaostojen lisåiksi myös
palloilujaos, Tolkicisten AIK ja Hercules.

Paikkakunnalle oli äskettäin muutta-
nut pallopelien varsinainen vstävä sekä
vakbiseflä että vihreåillä könt:i[ä tek-
nikko Gerhard Fogelberg, ja kuten hän
myöhemmin asian ilmaisi, jotain oli teh-

tävä. Määirätietoisesti hän työskenteli
aikaansaadakseen Tolklsisiin pallonpe-
laajille erikoisseuran

Tässä vllä mainitussa asiassa hiin 11.
rrävåinä fiuhfikuuta 1956 kutsui kokoon
Lokouksen Gamla Klubbenille, jolloin
uudelle seuralle hahmoteltiin toiminta-
linjat sekä laadittiin säåintöehdotukset.
Päätettiin että perustava kokous pidet-
täisiin Palokunnantalolla 27. päivåinä
huhtikuuta L956.

Tähän yleiseen kokoukseen oli saa-
punut 41 henkilöä ja Fogelberg valittiin
kokouksen puheenjohtajaksi. Hän esitti
ia luki edellisen kokouksen pöytåikirjan
sekä sääntöehdotukserL joka pienten
korjausten jälkeen hyvåiksyttiin,- N-tu
päätettiin pärustaa uusi seura palloilun
ödistämiseksi paikkakunnalla. Seura sai
nimekseen Tolkis Bollklubb ja kotipai-
kakseen Tolkkisten teollisuusyhdyskun-
nan Porvoon maalaiskunnassa.

Gerhard Fogelberg, ToBK:n ensimmäi-
nen puheenjohtaia.

PORVOON ENERGIA -Yhtiöt
BORGA ENERGI -Bolagen
a 661 411

Poloon Energia Oy - Borgå Energi Ab
o sähkön ja lämmön tuotanto, myyntiia iakelu Poruoossa
o produktion, försälining och distribution av eloch värme iBorgä

Poruoon Seudun Sähkö Oy - Borgånejdens El Ab
o sähkön myyntiia iakelu Poruoon maalaiskunnassalä osissa

Pemajaa ia Pornaista
o försäljning och distribution av eliBorgå landskommun

samt delar av Pernä och Borgnäs

Poryoon Seudun Lämpö Oy - Borgåneidens Värme Ab
o lämmön mwntiPoruoon maalaiskunnassa
o försälining av värme iBorgä landskommun

Porvoqn Sähköverkko Oy - Borgå Elnät Ab
o sähköverkkoien rakentaminen ia kunnossapito

sekä asennustYöt
o byggande och underhåll av eldistributionsnät samt

installationsarbeten

Tervetulo a palvelevaan energi ataloon!
Välkommen till huset med energikunnande!

Mannerheiminkatu 24, Porvoo r Mannerheimgatan 24, Borgå

RS.AUTOMAATIO OY
SÄU rcÖ- JA AIJTOMAATI OU RAKOI NTI

SUUNNITTELU

ASENNUSVALVONTA

KOESTUKSET

PUH. 040-550 6758
7'-*']'.,qi',,'qDa''.:fcT.l''F'?al'(.!'5&]:'l.t:?-'.vrff



Tolki
ToBK:n ja toisen
paikallisen
kiekkoseuran
Sansun
kohtaamiset
olivat monille
talven sarjapelien
kohokohtia. Kuva
lmudelta 1981-82

Spelen mellan
ToBK och den
andra lokala
föreningen Sansu
var höjdpunkten
för mången som
under vintent
1981-82.

SBK E

F

i"
ENNY
IDROTTSFORENING

ORUNDAg
Äl1 g5e vertcade.i Tplkis fixåidrpgslö-

reningar, Tolkis AIK odl Hercules, var-
dera förening höII sig utöver de övriga
sektioner med en bollsektion.

TilI orten hade nyligen flyttat en sann
vänavbollsporten, både på vittoch grönt
underlag, tekniker Gerhard Fogelberg
och som han siälv sedermerakonstatera-
de, såg han genast att håir måste något
göras. Entusiastiskt arbetade han för att
i Tolkis skulle grundas en specialföre-
ning för bollsporten.

I det ovanstående ärendet säffinäfl-
kallade han ett möte på Gamla Klubben
i Tolkis den L1 apnl1956, och på detta
möte drogs riktlinjer upp samt uppgjor-
des stadgeförslag för en ny förening.
Beslöts att ett konstituerande möte skul-
le hållas på Brandkårshuset den 27. april
1956.

Till detta allmänna möte hade hela 4L
personer infunnit sig och till mötets ord-
förande valdes Fogelberg. Han läste

- ,Up,p ftiregående mötesprotokoll samt
stadgeförslagen, vilka efter små fö-
råindringar godkåindes och en ny idrotts-
förening med syfte att befrämja boll-
sporten på orten beslöts sålunda grun-
das. Föreningens narnn bestämdes till
Tolkis Bollklubb med hemort Tolkis fab-
rikssainhåille i Borgå landskommun.

.O

Gerhard Fogelberg, första ordförande
av ToBK.

PORVOON ILMASTOINTI JA PELTI OY
o

PIP.TUOTE OY
FREDRIKA RUNEBERCINKATU 1 7
06100 PORVOO, (019) 524 4573

Auto 0400 -3"14 688,0400-495 969

'''l-\.:":3

MATIN
ELINTARVIKEKIOSKI

mm. lttoiååtelöå - Online - Keskiolut lll
ja paljon, paljon muuta

MlTÄ H MEILTÄ SAA
SETILATAAN

Aukioloajat 10-21 joka päivä
Tarkkinen Puh.019 666 707, 0400713702

K.LAHIKAUPPA
KARLSSON

RIN]{ETIE 9, Puh. 575 3381
Palvelee: Ma-Pe 9-19, [a g-15

TCRV€fl'TOR PRTUCTCYRRil [NHffi RUPPRiXI
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t6t 2lo

PALVELEiIIIE: LA e.OO-13.OO

9oita
hammae-

lääkäri Juha
Nigkagelle!

Haluaiko
hymyillä

komeasti
kuin

uh. 019-581 56
ax 019-581 5

I

KUIVALA & PUSKAMAKI OY
PUH 0.t9-541 7370 FAX 01 9-541 7371
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ToBK:n toinen puheenjohtaja Hans
Högström, den andra ordförande av
ToBK.

ToBK:n kolmas puheenjohtaja Stig
LöKors, den tredje ordförande av ToBK.

ä

ToBK: n neljäs puheenjohtaja Bo Edsvik,
den fjärde ordförande av ToBK.

FORE-

NINGEN

Tyngdpunkten för verksamheten
inom Tolkis Bollklubb låg naturligtvis
under slutet av 50-talet på bollsporten;
föreningen ställde upp med två senior-
odr wå juniorlag i fotbollsseriema samt
ett senior- odr ett A-juniorlag i bandy.

Under 60-talets slut avtar intressät fbr
bandyn och så småningom upphör den-
na verksamhetsform helt. Istället kom-
mer ishockeynin ibilden och efter det att
ishockeyrinke n är 197 2 stod f åirdi g kom-
mer rinkbandy med i programmet.

Under 80-talets första hiilft har före-
ningens verksamhet ståindigt utökats,
främst med juniorlag i ishockey. Men
även har damema försökt sig på ringet-
te. Under år 1985 deltog föreningen med
hela 15lag i de olika seriema. 

-

SEURA AKTI VOI
Tolkis Bollklubbin toiminnan paino-

piste oli luonnollisesti 50-luvun loppu-
puolella palloilulajeissa; seura asetti jal-
kapallosarjoihin kaksi seniori- ja kaksi
juniorijoukkuetta sekä yhden seniori- ja
yhden A-juniorijoukkueen jääpallosar-
joihin.

malla kun jääpallo sensijaan sälytti ole-
muksensa. Tåillä vuosikymmenellä oli
pöytätennis merkittävänä osana seuran
toiminnassa.

60-luvun lopulla kiinnostus jääpalloa
kohtaan laantui ja tämä urheilumuoto
loppui muutaman vuoden kuluttua. Ti-
lalle areenalle astui jääkiekko. Saatuam-
me Tolkkisiin kaukalon vuonrta L972,
tuli kuvaan myös kaukalopallo.

Koko 80-luvun alkupuolella seuran
toiminta laajeni vakavasti, etupäässä jää-
kiekon junioritasolla. Myös ringetteä
kokeiltiin. Vuonna 1985 seura osallistui
15 joukkueella erilaisiin sarjapeleihin.

TARMOLAN LASIHUOLTO OY
Itätuulentie 1, 0ti150 Porvoo
Puh. 019-668 '190, 668 2OO, Fax 01 9-668 180

60-luvun ensimmäisellä puoliskolla
seura lähti mukaan Porvoon maalais-
kunnan jäirjestämiin jalkapallosarjoihin
ja toiminta laajeni näinollen tällä rinta-
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Lapinniementie '14
06100 Porvoo

Peruutukset ia
tuntivaraukset
ma-pe klo 14.00-1 6.00
8 ot g-s7s 4s23

Metal lverk stad - M et allip a1a

K. Li ndqvlsb

? uh, O19 -63, O 155, N MT O49 -6043 Oo

r"illlå?"
E SUOI.AIGTIET 9d ,3f-31,:3#&9, o

VYrityslaskenta
Enemmön kuin pelkkö tilitoimislo

Piisponkqtu 34, 06100 Porvoo
Puh, 019 - 5230 322

Teollisuuskotu I oB HorsmokujoS
005.10 Helsinki 0]300 Vontoo
09-737 077 09-857 1455

TAKUULLA
HALPA!
Garanterat billigt!
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PIISPANKATU 13

06100 PoRVOO

puh. 0L9-5232 330
* valaisimet {< sähkötarvikkeet
* kodin pienkoneet * gsm-puhelimet
* partakoneet, ftiönit ym.
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Moni vielä nykyisinkin aktiivipelaajana tuftu kasvo on aloiftanut pelaajauransaToBK:n
riveissä kuten kuvan Timo Pellinen. Sittemmin mies on pelannut kaukalopalloa
useassakin Porvoon seudun joukkueessa ja ikämieskiekkoa Toldboysin riveissä.

Många av dem som är känd som en aktivspelare har börjat aft spela med ToBK-team,
till exempel Timo Pellinen. Sedan har mannen spelat rinkbandy och veteran-
ishockey i Toldboysleam.

Onko loatu makuasia?
MeiIIe se on tosiasia.

grNCor;

I 956 I 996

FINCOILteollisuus Oy
Ansatie 3 e 01740 Vantaa o Puh. (09) 89 441 o Fax (09) 8944 318

Teho kosta ltimmönsiirto o -
ympdristön ehdoin
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PORVOON OHUTLEVY OY
PELTITYOT

RAUTARAKENNETYÖT

Viilqqionfie 3 PUH/FAX Ol9'524 8578
06450 Porvoo O49-Tl4 762

lsännöintiapuri sisältää isännöinnin, lainojen hallinnan, vuokrankannon ja -valvonnan.
Ohjelma on helppokäyttöinen suomenkielisine valikoineen ja painikkeineen. Tulosteet
ovat selkeitä laser-tulosteita viivakoodeineen ja esipainetut lomakkeet ovat tarpeettomia.

Ohjelmistoyhtiö Tiihonen Oy, Kuunkehrä 28, 02210 Espoo, puh. 09-8030900, fax 8030915

Windows 95., Windows NT- ja Macintosh-versio

Isännöintiapuri

PLA N RAY

Teollisuuden
- sähköasennukset
- säh köläm m itysjärjestel mät
Syväojankatu 3, 87700 KAJAANI
Verstasmutka 90830 HAUKIPUDAS
PL 42,|tätuulentie 5, 06150 PORVOO

HTEROf A
RITVA ERIKSSON
yksilöllisiä hierontahoitoja
LUNDINKATU 9, 2. KRS.

Puh. 019 I s230882
019 I s249 882



Tolkis BK

Valmefhuolt,p
Jouko?erwia
9ääkejärvi

?uh. O49 - B4O BOO
Koti O19 - 60B 5902

JALI(A- TOFK-

rMLL
Ensimmäisenä vuonna, siis 1956, Tol-

kis Bollklubb osallistui kahdella seniori-
joukkueella Helsingin piirisarjaan; I-
joukkue pelasi kolmannen luokan 2 loh-
kossa" ja keräsi kymmenestä ottelusta
viisi sarjapistettä. Sarjaotteluiden lisåiksi
I-joukkue pelasi useita harjoitusottelui-
ta, mm. Tolkkisten satamaan saapuneita
laivajoukkueita vastaan.

Vaikka suuriin saavutuksiin ei ialka-
pallossa ole ylletty, on tästä urheilumuo-
dosta kuitenkin monelle seuran jäsenel-
le ollut ilo4 niin aktiivisille kuin passii-
visillekin.

Koddervik 1 44 O
' 06250'Tqlkkinöh

Det första åref alltså 1956, deltog Tol-
kis Bollklubb med två seniorlag fHet-
singfors distrikteU lag I spelade i tredje
klassens zon'I.. där laget på tio spelade
matcher samlade ihoi feir poang. Ut<;-
ver seriematcherna spelade lag I flere
träningsmatcher, bland annat mot be-
sättningslag frän fartyg vilka anlöpte
hamnen i Tolkis.

Trot_s att de verkligt stora framgån-
garna har uteblivit, har denna idrotts-
gren trots allt varit titl glädje för många
föreningsmedlemmar, både aktiva
sasom aven Passrva.

019-577 468
o49 822 794

WwnsUltra omb

WngrUltraCombi

fiBmfiil?
Kauppakeskus

LUI\$DI: 019-5244 944
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Ernestasin Kioski
Kukkia, Elintaraikkeita J/'m.
Mansikkasuontie 22, Puh.
019-573 153

rleti-Säh[ö ltg
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PL 142 (Yrittiijäntie I, Olstens)
06100 PoRvoo

Puh. 019-549 922 fax 019-549 9ll

LVI.ASIA NTUNTIJA

Palokuja 06650 Hamari
Puh. 019-573 840

LVI ASIANTUNTUA.
LIIKE WELIN OY
* asennukset, huollot, myynti
* suunnittelu, säädöt, mittaukset
* öliypoltinasennukset ja huollot

PORVOOil PYöRÄTÅIO . BORGÅ CYKTI.HUS
Monnerheiminkotu I 2 Mqnnerheimoolon
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TolkisBK

Tolkkisten
alueelta on aina
riiftänyt nuorta
nahkkuulan
perään juokse-
maan. Kuvassa
pelaavat
Tolkkisten pojat
sipoolaisia
vastaan Uusi-
maan
Korttelifutiksesta
vuonna -79.

Det har alftid varit mänga ungdomar i
Tolkis aft springa efter fotboll. Bilden år
från Uusimaa Korttelifutis år-79 när
Tolkis-pojkar spelar mot Sibbo.
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JAATALrc
Tolkis Bollklubb otti Tolkis AIK:n

pp+an jääpallon Suomensarjassa kun
yhdistys perustettiin 1956. 1956-57 oli
siis ToBK:n ensimmäinen kausi ia iouk-
kue tuli kuudenneksi kahdeksaitabsal-
Iistuneesta joukkueesta. ToBK:n A-iuni-
orit voittivat piirinmestaruuden ja delvi-
sivätnäin Suomenmestaruuscufiin. Sii-
nä hävittiin ensimmäinen otteltitulevaa
mestaria, Veiterää vastaan L-9.

Kausi 1958-59 oli ToBK:n osalta synk-
kä. I-joukkue putosi Suomensariasta
maakuntasarjaan hävitfyään kaiklä ot-
telut. Osasyynä tåihiin äti etta monet
avainpelaajista suorittivat asevelvolli-
suutensa tänä talvena.

Maakuntasarjasta ToBK nousi takasi-
sin Suomensarjaat kauden 1961,-62 jäl-

FAND(
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keen. Seuraavalla kaudella ToBK:n A-
juniori Erik Fogelberg valittiin Suomen
juniorimaajoukkueeseen Ruotsia vas-
taan missä hiin myös pelasi kaksi otte-
lua.

Kaudella 1969-70 valittiinToBK:nkär-
käs vasen
Suomen nuorten
seenjahänpelasi

RuneLindfors

Neu-

Säsongen L958-59 blev frir ToBK:s del
dyster, lag I föllut från Finlandsserien
efter att under siisongenha förlorat samt-
liga matdrer, detta till stor del beroende
på att flera av nyckelspelama denna vin-
ter avtjänade sin vämplikt.

Från landskapsserien avancerade
ToBK igen till Finlandsserien efter säs-

vostoliitossa Arkangeliss a 5-8.3.1970.

97a jääpallo lopetettiin toistaiseksi
koska pelaajia ei oliut riittävästi ia iää-
kiekko oli saanut yhä enemmiin kånnat-
tajia paikkakunnalla.

Syksyllä 1.981 iääpallo otetriin taas
seuran ohjelmaanPetbr Virtasen johdol-
la.

ongen 1961,-62. Föliande säsong uttoss
A-junioren Erik Fogelberg till F-intanäs
juniorlandslag mot-sverigä d:ir han spe-
lade två matcfier.

Säsongen 1969-70 blev ToBK:s lovan-
de Rune Lindfors uttagen till ungdoms-
landslandslaget, han spelade i VIA-tur-
penr-rgen den 5-8.3.1970 i Arkange| Ryss-
land.

197 4 lades bandwerksamheten så att
säga på is, spelarrÅaterialet var ei mera
ti[räcktigt fdi en såisong till odr ishdckeyn
i trakten hade börjat få allt flere anhdn-
gare.

Hösten L981 återupptogs bandyverk-
samheten igen på föreningens veiksam-
hetsprogram, underPeter Virtanens led-
ning.

Tolkis Bollklubb övertoe Tolkis AIK:s
plats i bandyns Finlandss"erie efter d.et
att föreningen gmndats 1956. 1956-57
var den första säsongen för Tolkis Boll-
$ubb, lagels placeringbleven sjäfte plats
bland 8 deltagande låg. ToBKis A-iuni-
orer vann distriktsmästerskapet odf kva-
lisiferade sig till cupen om iinska mäs-
terskapet där förlorade laget sin första
match mot blivande mästaren Veiterä
med 1-9.

s "r,r_e

Jääpallo on
kuulunut
ToBK:n toimin-
taan alusta asti.

Bandy har hört
tillToBK's
verksamhet från
början.
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UPOFLOOR - PARHAAT PINNAT
JALKOJESI ALLE

Kotimaiset laatulattiat kotisi kaikkiin tiloihin
O korkealuokkaiset parketit O kestävät joustovinyylit

O ilmeikkäät kostean tilan päällysteet.
Myös urheilu rakentamiseen monipuolinen

val ikoima pi n noitteita, m m. I u istimenkestävät
käytävä- ja puku h uonelattiat.
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KAUIGLOTALLO LIUOCNMAAN KUUETTNAKotco

Kaukalopallo onmuodostanutja muo-
dostaa ede^lleenkin yhden merkittävän
toimintamuodon ToBK:n toimirmassa'
Kaikkina niinä vuosina kun Porvoon
mlkn kaukalopallosari at ovat pyörineet
on ToBK mvtis niihin cjsallistunut. fouk-
kueiden hikumäärä on voimakkaasti

RINKFANDY

vaihdellut ia samoin voi myös sulnoa

menestvksdstä. Mutta voimme kuiten-
titr tl"6tt ioida että kaukalopallojouk-
kueemme on monasti saanut eri sarjois-
sa vastaanottaa mestaruusmitalit'

och sammalunda framgångarna' Men
ändå kan med tillfredsståillelse konstate-
ras att vara rinkbandylag mangl ga$gJ
fått mottaga mästerskapsmedaljer i oli-
ka serier.
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Rinkbandyhar utgjort och utgör fort-
farande en åärkbar del av verksamhe-
ien inom Tolkis Boltklubb och under alla
de år som Borgå landskommuns rink-
bandvserier ruXaL har också ToBK varit
med.' Antalet lag har varierat karaftigt

8.,.r.in ia homma hoituu

poruoo (0191 575 4854 Loviisa t0191 531 809
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Gerrix-lasitiilet sekä
Vitre a-k ii n nitys m e n ete lmä

Maahantuonti ja myynti

VITREA OY
Kipparinkatu 2
02320 ESPOO

Puh. Og-8O1 9055
Fax. Og-8Ol 9087

TERVETULOA ENSOON PUUKAUPAN TEKOON
OSTAMME HAKKUUKOHTEITA JA PUUTAVARAA
TOIMITETTUNA TIENVARTEEN.

vÄr-xouueN TILL ENso DA Nl vlLL sÄun
srirupuncnn ocH vlRKE.

ENSO METSA€D NSO S K O' G

* PlzzAA* DARTSIA* VIIKONTOPPUISIN
TAI{SSITRESTAURANT

SPRII{GRESTA OY

pt9-p6?,,
a\.i |.;+!

* IA.OII(EUDET}
:tt:.) .i,. : !

Sammontie 1, 06150 Poloo

Kohtuuhintaan laadukasta
KOTIMAISTA LIHAA

HEREI(
Lihankäsittelylaitos

B,lftiillintre 4 Puh. sat 7stD
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JAAKIEKKO

Laatu merkkien kauppapaikka.

vffirw w

ToBK:n vleisessä kokouksessa 1972
päätettiin tänt* ohjelmaan ottaa mu-
kaan jä?ikiekko uutena lajina tilapäisesti
lakkautetun jääpallon sijaan, ja täyttä-
mäåin iääpallon iättåimää aukkoa toimin-
.ru"r".' ,q.itaiserirmin samana vuonna oli
pidetry tiedotustilaisuus jossa urheilu-

ohjaaja Marcus Karling kertoi jääkiekon
kiemiuoista ja kiinnostusta jääkiekkoa
kohtaan näyfti olevan riittävästi.

Lokakuussa 1972 aloitettiin kaukalon
rakennustyöt ja se valmistuikin jo sa-
man vuoden joulukuussa. Seuran han-
kittua tarvittavat varusteet pelattiin sa-
mana kautena neljä harjoitusottelua, jois-
ta ToBKvoitti kolme ja Saksalaa vastaan
pelattiin tas Nr4-4. |im Lidroos piti kaksi
Iuento- ja jäfiarjoitustilaisuutta muun
toiminnan ollessa Stig LöKorsin" Ing-
mar fohanssonin, Christer Högströmin
ja N-O. Gustafssonin käsissä.

Kaudelle l, 97 3 -7 4 v alittltnvalmenaj ik-
si Tenho Kyllönen ja Pauli Hänninen.
f oukkue valmistautui kauteen harjoitte-
lemalla Kouvolan ja Lahden jäfialleis-
sa. Joukkue pelasi runkosariassa 12 otte-
lua ja sijoittui seitsemän joukkueen sar-

iassa viiderureksi. Lisäksi osallistuttiin
piirisarjaan ja siinä lopullinen sijoitus oli
kolmas.

Kaudelle 1975-76 tehtiin Markku Vä-
limäen kanssa valmentajasopimus ja
ToBK osallistui nyt lll-divisioonaan. Sar-
jan loputtua olivat ToBK ja Pedot tasa-
bisteissä ia uusintaottelun Pedot voitti-
irat ja vei{'at mestaruuden Orimattilaan.

Vuosi 1979 oli käänteentekevä sillä
Kokonniemeen valmistui tekojäärata j+
mikä tåirkeintä, pelaajien ei tarvinnut
enää tehdä rasitfavia harjoitusmatkoja
'moäri Etelä-Suomea. 1980-luvulla te-
koiåäradan päälle rakennettiin iäähatli,
mikä paranSi merkittävästi jääolosuh-
teita paikkakunnalla.

Kaudella 1984-85 Markku Välimäiki ja
Keiio Pohianoelto lfitivät vetämäåin ai-
v# uutta'lorikkuett+ ikämiehistä koot-
tua Toldboysia. Joukkue pelasi mainios-
ti harjoitusbtteluissa ja tumauksissa, ol-
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Ien aina kärkipäässä ellei peräti voittaja-
na. Toldboys järjestäytyi myöhemmin
omaksi ikämiesseuraksi.

Kaudella 1994-95 ToBK:n toimintaan
tuli mukaan naisten iäåikiekko C-tyttö-

jen joukkueella, seuraavalla kaudella
perustettiin naistenjoukkue joka pelaa
naisten Il-divarissa. Naisten ia tvttöien
valmennuksesta vastaa Marcirs'Hajel-
berg.

Syksyllä 1995 valmistui jäåihallin vie-
reen nuorisotekojäärata joka ensisijai-
sesti tulee antamaan enemmän jääaikaa
junioritoiminnalle.

ToBK:n riveissä on pelannut monta
tuttua kasvoa j u nioijou kku eissa.
M i esten i kään nyttyä ToBK :sta
e rkaa n tu i To I d b oys- i kä m ie sjo u k k u e
(yllä), jossa pääosin pelaa entisiä
ToBK:n pelaajia.

06850 Kulloo

0rv00lllluttilu P
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09 272 4468
09 272 4473

Puh.
Fax.

YIT:HUBER
TEOLLFUUDEN KUNNOSSAPITO-

JA IN VESTO INTIPALVELUT

investointipalvelua:
putkistot, säiliöt, teräsrakenteet, kone- ja laiteasennukset

>FrF***{<*

tuotantokoneiden, prosessien ja prosessilaitteiden
kunnossapitoa

+rl*X*trtr

resurssien yhteiskåyttöpalvelua teollisuuskeskittymissä

**r<{<*t }k

YIT'YHTYMA@Y

06850 Kulloo
Puh. 09 - 272 4483
Fax 

"0q 
- 272 4446

Niinistönkatu 16 A
05800 Hyvinkää
Puh. 019 - 485 140
Fax 019 - 485 147
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Då bandyn inom ToBK tillfälligt upp-
hörde, besiöts på ett allmänt ä.itd åt
7972 att ishockey skulle upptas på före-
ningens program för att fylla den lucka
bandyn lämnat. InJormationsmöte hade
tidigare sanuna år hållits och idrotts-
instruktör Marcus Karline berättade om
ishockeyns finesser, ochäet visade sig
att tillräckligt intresse för ishockey fanns.

Ishockeyrinken börjades byggas i ok-
tober 1,972 och stod färdig i december
sarnma år. Då föreningen skaffat hem
behövli g utrustning kun-de fyra tränings-
matcher denna vinter spelas, av vilka
ToBK vann tre och spelade jämt den fjär-
de mot Saxby 4-4. Jvn Lindroos höll ett
par föreläsningar jämte istriiningstillfät-
len. I övrigt sköttes verksamheten av
lngmar fohanssory Stig Lökfors, Chris-
ter Högström och N-O. Gustafsson.

Till tränare för säsongen 1973-74 ut-
sågs Pauli Härurinen och Tenho Kyllö-
nen. Säsongen förbereddes med trä-
ningsturer både i Kouvola och Lahtis
ishallar. Laget deltog i grundserien och
spelade dat 12 matcher, slutliga plase-
ringen blev en femte plats bland rj.t l"g.
Utöver detta deltog laget i distriktsseri-
en diir man starurade på en tredje plats.

För säsongen 1975-7 6 uppgjordes trä-
narkontrakt med MarkkuVåilimiiki och
ToBK deltog i den nyupptättade divisi-
on III. Efter slutspelad serie stod ToBK
och Pedot på lika poåin& men då ToBK
förlorade omspelsmatchen i Orimattila,
blev mästerskapet i Orimattila.

Joskus 15 vuotta siften. För ungefär 15 år sen....

bildades damlag som spelar i damernas
division II. För damernäs och flickornas
triining sv€rar Marcus Hagelberg.

Hösten 1995 öppnas nya ungdoms-
konstisbanan bredvid ishallnen, och
kommer i förstahand att ge mera istid åt
juniorverksamheten.

1979 iir enmilstolpe attnotera, konstis-
banan i Kokon fåirdigställdes odr ishoc-
keyspelama undkom de tunga nattliga
träningsresoma runtom i södra Finland.
Under L980-talet byggdes ishallen på
konstisbanan vilket förbättrade avsevfut
is förhållandena på orten.

Under säsongen 1984-85 grundades

ett nytt
kallades och

Markku

för
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Sporttitunnelma jatkuu
ruoka-annoksissa:

Olemme listanneet
makujen mestarit!

. Treenipokaali
numero yksi
CITY MARATHON
BURGER!

. Tee kaupat koko
joukkueesta, tilaa
FC JUVENTUS-ptzza!

Voiton makua
warm upista
finaaliin!

Cit)t Marathon -kotikatsomo
on io näyttänyt kyntensä
tunnelman luojana ja kunto on
edelleen nousussa! Kun huippu-
urheilussa tapahtuu, me olemme
menossa mukana! Tule eläytymän
huippu-hetkiin ja anna oma
panokesi fiilikseen!
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City Marathon Bar & Restaurant
Mannerheimintie 17,00250 Helsinki, puh. (09) 447 586, fax (09) 616 4238

Avoinna su-to klo I l-0l,pe-la klo I l-02

Sp.anAepa&ntaaa.

Oa 7läoo nczcde*
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Ensto onnittelee

Tolkis Bollklubb 40 v

cn$0
puh. 0204 76 21

tu0204762750
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J
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?uh.lTel5247OO7L

Tehokaeta, Iuotettavaa
MSPALTTIELUA
- ,otrtht tat, sotafuhnltuM, mfutcn

ruofrpanlvt, lsvlt ta plcrct bbner,
Kysy tarjoustamne

019-634 40S 0400-494 87E

KONEWJORI OY
Ti,etokoneet @ Tulostimet @ Ohjblmat @ Verkkoiärjestelmft @

I nternet. konsu ltoi nti @ ltä=Uu den maah a I ueverkko
Tem.fox Oy Raatihuoneer*atu I 06100 Porvoo puh. 5371055 fax 53?1050

lntemet http/Avwuterafox.fi E-Mail:myynti@erafox.fi
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UPO.VATMISTAKKA 2

Toimii kiertoilmaperiaatteella - tulipesän
ja ulkovaipan välissä virtaava huoneilma
lämmiftää nopeasti ja tasaisesti. Kaksois-
vaipan ansiosta pintalämpötilat ovat
alhaiset.

F
ö"

r Kotimainen avainlipputuote
o Tulipesässä tulitiili vuoraus
. Erikoislasista valmistetut takkaluukut
o Lämmitysteho max. 200 m3, rakennuksen

eristyksestä ja ilmanvaihdosta riippuen
o Mitat: leveys 800 mm/ syvyys 500 mm,

korkeus 920 mm (ilman jalustaa - jalusta
on lisävaruste)

r Paino 107 kg

UPO
PUU

LÄM
UPO PUULAMPO OY

fi4cd*
'*ffi

ffi
pst-.'

PORVOO BORGÄ

LEIPOMO
KONDITORIA

BAGERI
KONDITORI
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Suomen kiekkoleijonat låihtevät
nälkäsinä ensi kevään "sotatante-
reelle" - uuden ja upean Helsin-
ein Hartwall Areenan ensi ke-
Vaat't l,ttrrt-^ittelöihin. Tavoit-
teena on palata jiilleen mitali-
kantaan.

- Kotikisat ovat aina mah-
tava tapahtuma. Kun on
isiintåinä niin se tuo li-
sää positiivisia fii-
liksiä. Kaikkien
tulee olla ylpeitä
ja luomassa hie-
noa tunnelmaa,
pohtinytviidettä
kautta A-maa-
joukkueenparis-
sa kakkosval-
mentajana fyös-

kentelevä Hannu Aravirta.
43-vuotias " Ara" on ehti-

nyt tehdä jo pitk?in päivä-
työn jäåikiekkoilun ammat-
tilaisena. Savonlinnassa

Valmentajan
postejahänon
hoidellut
Kärpissä,
JyPHT:ssa ja
fokereissa
(mm. Suo-

Hannu Aravirta ryhW
Curre Lindströmin iälkeen
maajoukkueen pää-
valmentajaksi.

ToDK on
?ontoon

alueen
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Osoite: Puhelin:

Huuhkoiotie 4 (019) 583 109
06100 PORVOO 

"-"-101 
91 5243 760
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Telefox:
(0r el 583 101

PORVOON MASKE OY

URAKOITSIJA.ALUE
o68so Kuttoo
Puh. 09 ' 272 4549
Fqx 09 ' 272 4559

Ki ekkoleijonilla or

PUU JURVANEil OY
vakio- ja måäråmittaiset ikkunat ja ovet

JALOTAKKA
kevythormistot, Pa lomuurit Ym.

AT{ARAKENNE OY
pientalooralöinti,'Saneeraukset"

ANTTI MANTERE
valtuutettu jälleenmYYjä

rvlwnnuÄvrrelY:
M ESTARINTIE 20-22,PORVOO
PUH:019-582 778, GSM 049-714527
rax otgjsaz '178'

h KONTIO
HIRSITALOT
JA HUVILAT

TEOLLISUUSMYYNTI
* Putket * Laipat * Venttiilit * Käyrät

Mittalinia 1, 01260 Vantaa
Puh. O2O4 8551

onnrne[.ra

puh.Ol 9-653 599 fax.0l 9 653 608
v-o

I{EIJO PAJALA
Koti 03-777 5580
Auto A49 495 273

JAAKKO JI.ruTINEN
Koti 019-575 3188
Auto 049 495 274

TUrr-arPhrs.

Yaklovanrsteena!
. Iso turvati]i.ny
. ABS-jarmt
t Ajonestolaite

62O TtrlaaPlus -malllt
alr l34.9OO mk

+

laYa.

Mazda
Plclr-Up
alk t O9.9OO.-

+ toin-Lulut-

LuokL.ansa tilavin : liihes
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kova mital inälkä
men mestaruus ja Euroopan mestaruus).
Ensi keväåinä odottavat entistä vaativam-
mathaasteet kunAra ryhtyy Curre Lind-
strömin jåilkeen maajoukkueen pääval-
mentajaksi.

Omaa ohjelmajulistustaan Aravirta ei
ole vielä antanuf mutta hän painottaa
yhteistyön Curren kanssa sujrineen hy-
vin samoin kuin ensimmäsinä A-maa-
joukkuekausinaan Pentti Matikaisen
kakkosmiehenä. |a mainioita ovat olleet
tuloksetkin, kaiken kruununa TulJrol-
masta kevädllä 1995 hankittu MM-kulta.
Parissa viimeisessä arvotumauksessa
leijonat ovat jääneet mitaleitta minkä
Curre ja Ara aikovat nyt paikata.

- Suomen jäiikiekkomaajoukkueella
on aina onnisfuessaan mahdollisuus
päästä mitaleille. Mutta se vaatii ehdot-
tomasti hyvää yhteistyOta kaikilla osa-
alueilla. Viimeiset tehoprosentit otetaan
irti vainhuippuluokan toiminnall4 Ara-
virta painottaa.

- Ara myöntäåi, että hiukan on jäåinyt
hampaankoloonkin...

- Kahdessa edellisessä tumauksessa

(Wienin MM ja World Cup) putosimme
neljärrnesfinaalivaiheessa, joten menes-
tysnåilkää löyff, sellaista aitoa mitalin-
älkää. Viimeksi World Cupissa tullut
viides sija toimii hyviinä sytytysaineena.

Kotiyleisön tukea ja tunnelman luo-
mista Aravirta pitää erikoisen tärkeänä.
Hän muistuttaq että samantyyppinen
ilakointi kun pystytään luomaan kentäl-
le sekä katsömoon kuin Tukholmassa
niin silloin voi odottaa myös hyvää tu-
losta. MM-Globenissa leijonat pelasivat
kuin kotiyleisön edessä.

- Kotiyleisö on parhaimmillaan kuin
kuudes kenttäpelaaja omalla puolella,
Aravirta funnustaa.

Toki mitalikantaan palaaminen on
kovan työn ja onnenkin takana. MM-
kisojen A-ryhmässä on mukana monia
tasokkaita jäåikiekkomait4 jotka voivat
hyuåin pävän tullen nousta mitaleille.

- Huippu-urheilu on hrloksen teke-
mistä ja kova haaste, mutta uskon että
olemme oikealla tiellä, Hannu Aravirta
painottaa.

Reiio Suikki
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- timanttiporausta
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* Rakennus- ja huoneistoremontit
* Puusepäntyöt
* Uudisrakennukset
* Haksi, 06100 Porvoo 10
* NMT 0400-971799 I 019-545 291
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Tilitoimisto LINDR00S & Go Boklöringsbyrå
AUKTORISOITU . AUKTORISERAD

Kirianpitotoimistojen Li iton iäsen

Medlem i Boklöringsbyråemas Förbund

xy Olle Andersson Kb

Lundinkatu 22, 061 00 Porvoo
Lundagatan 22, 061 00 Borgå

n (019) s24 697s

06850 t$lloct
Puhetlnplg) 8594a4
Tdlefax (olg) efir 380
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HATUAVAT OMAN HUONEEN, KANNA

rvsvÄ AsuNTotAtNAA osuusPANKlsTA.

Suunnitteletko voihtoo suurempoon, toi horkitsetko ensimmöislö omoo

osunloo? Osuusponkin osunto- toi remonttiloinollo toteutol toiveesi.

Osuusponkin loino on mitoitettu koroltoon, moksuoikotoulultoon io

muilto ehdoiltoon mohdollisimmon ioustovoksi io edulliseksi. Lisöksi

voit nyt soodo osolle loinoosi voltiontokouksen. Jo voikko et olisi-

koon Osuusponkin osiokos, pyyda silti torioustomme koikin puolin

turvollisesto loi noslo. Kysy somollo OP-K iinteistökeskuksen ommot-

OSUUSPANKKI
MUKAN,A ETAMAN ERI KAANTEISSA

TTAA
srNÄ pÄrvÄttÄ KUN ÄITI JA I5Ä

titoitoisto polveluo
P0RYo0t{
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$aman katon alta lämpö, rle$i, ilmasloinliia sähkö.

Undu salnlna tak uärme, ttatlen, uentilalion ocl el.

Borgå Elektriska Allär Poruoon Sähköliike
- 

Teollisuustie 24 lndustrivägen Porvoo- Borgå c 5296 000
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Ma-pe Må-fre 7.00-17.00 La Lö 9-13
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- rnyynti
- huolto

- asennus

- suunnittelu
- öljypoltinhuolto

Ja asennus

- sähköasennus
ja myynti

- sprinkler-asennukset

WSEL
- törsälining
- servrce

- installation

- planering

- oljebrännarservice
- och installation

- elinstallation
- och försäljning
- sprinkler-arbeten.

Ota yhteys
Tag kontakt

***aJ

01 9-653 653
itt. 0400-491 962

09-400 2990
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Tolkis BK:n D-junnuja voittoisan matsin
jälkeen vuonna -83. Nyt pelaajat ovat
kaksvitosia aikuisia.

Tolkis BK's juniorer efter matchen år -
82. Nyförtiden är spelaren cirka 25 år
gamla.
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Pr:rwoo, Torin laidalla, Rauhankatu 27
Puh. 019 - 585 732

URHEILUVAMMoJEN HoIDoru yrrÖSPAIKI(A

O kattavat tutkimus- ja hoitopalvelut
O täydellisesti varustettu leikkaussali

O kokeneet urheilulääkärit

- llkka Tulikoura, ytitääkäri
- Antti Cederberg
- Ari Harjula
- Kauko Huikuri
- Esko Kaartinen

. - Tapio Katlio
- Pekka Peltokallio
- Peter Pippingskötd
- lsmo S1ruähuoko
- Heikki Tikkanen

f-janvaraus urheilulååkåreille, p. [90] 7750 800
unxerturåÄTETtETEEN osAsro

H ELS I NG IN D IAKONISSALAITOS
Alppikatu 2. 00530 Hetsinki. vaihde (9Ol 77 SOI

Muonsiirto PETOKAIVIN

r vesijohdot, viemörit
r mullon seulontoo
r ronnon ruopp0usl0
r tolon sokkelit
r liel + muul

moonrokennukset

Puh. (0 l9) 650 222 NMT 0400-499 g1z
Tuorilonmöki 6T ,061 00 porvoo
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tel i neet, henki lönosti met
* osennus, vuokrous io mYYnti

06850 KUTLOO Puh. 019-653 454

UPO PESEE PUHTAAMMAKSI
SAMALLA MÄÄNÄTLÄ YETTÄ
JA trNERCIAA
Tule np upo liikkeeseen tutustumaan uusiin upo pesukoneisiin' siellä saat

kuulla lisäå uudesta 1.10. pakolliseksi tulevasta energiamerki{i. Merkki kertoo

tärkeät vertailutiedot Upon taloudellisesta pesutehosta. Vcrtaillessasi huomaat,
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*"rt"ti Upo tinkii iedestä ja energiasia, muttei koskaan pesutuloksesta'

ol
JE

t;

SINIVIMI 10

Maailmalla
palkittua laatua

nilliliql

s

PESUKARHU 7OO

Luokkansa suosituin
Suomessa

Ja sehiin on pyykinpesussa tärkeintä
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