13

TOLI(IS
BOLLKLUBB

t
56

** r9t9-90 **

rI-

s

tl
I

ct

Y

K-0 JOHANSSOI\I :
KULLooNKYLÄ KULLoBY

PUH e,?172

TEL

lr

ORDFöRANDENS SPAIT

::

MÅnrgN Hor,lastRöu

jag blickar tillbaka på den gångna säsongen kan jag kort konstatera
att ingenting konkret ännu har hänt för att sportplansfrågan på vår
ort skulle ha gått framåt. Vi får fortsättningsv_is kämpa med bandylagets och fotbolLslagens besvärliga träningsförhåLl-anden. Därför vill
jag rikta ett speciellt stort tack t.ill dessa personer som trots
aIIa besvär orkat känpa sig t,ill utmärkta framgångar.
Föi ishockelms de1 har samarbetsavtalet mellan ishockey-föreningarna
tiIlämpats beträffande våra år -73 födda juniorer som överförts tilI
PHf medan det för våra år -75 födda juniorer inte kunde tillämpas
emedan det skulle ha inneburit att framtidsutsikterna för dessa
juniorer skulle ha blivit osäker. Efter förhandlingar med bI.a.
representanter från Finlands Ishockeyförbund kunde vi enhä11igt
konstatera att gätlande avtal bör preciseras betydligt för att det i
framtiden skall kunna tillämpas. Detta har medfört att förhandlingar
har inletts för att trygga ishockelms framtid i bygden och även
samtidigt sträva titl atC undvika konkurrens om spelarna då tillgången
på spelare ändå tycks vara otroligt begränsad.
För att höja "kväl-iteten" på spelarmaterialet har vi gått in i ett
nytt tidevarv. Skolningen av våra tränare har varit mycket intensiv
under den senaste tiden. En tränare har i år avlagt A-tränar examen
samt fem personer C-tränar examen.
Dessutom har föreningen gått helhjärtat med i det landsomfattande
skolningsprojektet, Nuori Suomi, som förutom mångsidig och systematisk
frågor gäI1ande uppfostring och uppföt,räning även riktar in sig på
-sammanlagt
l-l- personer deltagit, så jag
hai
dessa
kurser
rande. I
vågar påstå att samtliga ungdomar är i slmnerligen goda händer.
Til-I sist vill jag rikta ett stort tack till alla sponsorer samt all
frivillig
insats som gjort att vår förening nått den goda standard
vi idag befinner oss på.
Oå
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Sähkövarusteen
iakokeskusvalikoima
Sähkövaruste voi tänä päivänä tarjota
11 eri jakokeskusrakennetta nimellisvirtaalueella 25-2500 A ja kotelointiluokissa
rP

20-rP

65:

Näillä rakenteilla pystytään kattamaan

o

Teräslevykotelot ja keskukset (myös

ruostumattomasta teräksestä); lP
!!-lP 65; mäx l" = 630 A (EO- ja

lähes kai kki pienjännitekeskuspuolen
tarpeet sekä vakio- että tilaustyökeskusten osalta.

CP-keskukset)

o Alumrinimittarikaapelit

lP 54 (EA-

kesku kset)

Rakenteet ajanmukaisia niin asennettavuudeltaan kuin muotoilultaan kin.
Yhdestätoista ra kenteesta ka h deksan
on kehitetty 8o-luvulla. Kehittyneet
tuotantomenetelmät ja osaava henki löstö takaavat laadu kkaat tuotteet
ja hyvän palvelun.

o

Teräslevykeskukset uppo- ja pintaasennukseen lP 20-lP 30; max l"
= 630 A (ER-, ER-2000-, EP-, EPY-, EC-

ja EU-keskukset)

o

Pienjännitekojeistot; lP 30-tp 44:
= 2500 A (OK-1a EDKK-

max l.

kesku kset)
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PUHEENJOHTAJAI{ PAI,STA

ei ole rnitään konkreettista tapahtunut urheilukenttä hankkeen eteenpäin viemisessä paikkakunnallamme joten sanme
edelleen painia jääpalto-, sekä jalkapallojoukkueiden vaikeiden
harJoitusolosuhteiden kanssa. Tänän johdosta haluan osoittaa erityisen
suuien kiitoksen näilIe henkilöi1le jotka siitä huolimatta ovat
jaksaneet t,aistella hyviin saavutuksiin.
Jääkiekon suhteen on seurojen väIinen yhteistyösopimus sovellettu v.
edustamaan
suhteen kun he siirtyivät
-73 slmtlmeiden junioreidenjunioreiden
voitu
ei
sen
sijaan
suhteen
PHT:a.- V. -75 slmtlmeiden
tulevaisuuden
vaarantanut
selvästi
noudattaa sopimuåta koska se olisi
näkymät näille pelaajille. Neuvottelujen jälkeen, joissa oli mukana
eduåtajia Suomen Jääkiekkoliitosta, voitiin yksimielisesti todeta
että voimassa oleva sopimusta täytyy huomattavasti tarkenta jotta
sitä jatkossa voitaisi soveltaa. Tämän johdosta ovat neuvottelut
alkaneet jotta saataisiin sopimus aikaiseksi jossa jääkiekon tulevaisuus olisi turvattu paikkakunnalla ja sama]}a pitäisi pyrkiä siihen
ettei syntyisi kilpailutilannetta pelaajista koska saatavuus kuitenkin
on äärimmäisen rajattu.
Pelaajien tason kohentamiseksi olemme siirtlmeet aivan uuteen aikakauteen. Valmentajiemme koulutus on ollut erittäin tehokas viime aikoina.
Yksi valmentaja on suorittanut A-valmentaja tutkinnon sekä viisi
ovat suorittaneet C-valmentaja tutkinnon.
Tämän lisäksi seura on aktiivisesti ottanut osaa maanlaajuisen Nuori
Suomi koulutusprojektiin jonka päämääränä on monipuolisen ja systemaattisten harjoitusten lisäksi antaa kasvatuksellista opetusta.
Näitä kursseja ovat kaikkiaan yksitoista henkilöä kä1meet joten
uskallan väittää että kaikki nuoret jotka ottavat osaa meidän toimintaan ovat, hyvissä käsissä.
Lopuksi haluan kiittää kai{kia jotka ovat antaneet meille rahallista
tulea sekä niitä henkilöitä'jotka vapaaehtoisella työIlään ovat olleet
mukana nostamassa yhdistyksenme siihen tasoon missä tänä päivänä
Kul-uneen kauden aikana

olemme.

stfatt-näst
Puh. 147 126

Pekka tloikkala
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Ariad.ne.
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[elposti mlrnneltooissa eri
kokoisille ryhmille. Ylinmdn kertoksen Sky-baori

Meren

LKOISTEN LAIVOJEN SATA.
MASSA,

V{ir.onisra, Sinra odottoa cusin
Siljo-lrorclli, Ariadnc. Sc rrelpotaaa siirtymirtdri
mereltd maihin
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.aioao huik.ot nökiatoc

tli Vaftani^ lahdet,

pöinvastoan. Hotellin aian.

muloinen lokorrlcrlcs topii €rinomdircJsi niin
lricnillc Iuin suurillclin ryAnillc ja Atiad,ncsso
asuc mulravasti myös pcrhccri lansro.

Enston tuotteet ulottuvat voima-

laitostarvikkeista kuluttajan pistorasiaan, aina sähkön hyötykäyt-

töön saakka.
Enstotyö alkaa tuotekehityksestä.
Käyttö ja käyttäjän vaatimukset ovat

tuotesuunnittelun pohjana. Enstoyhtiöt toimivat kukin, itsenäisesti,
omalla erikoissektorillaan. Asiakkaan hyödyksi koituu yhteinen
kokemus ja ammattitaito yhdistettynä nykyaikaiseen teknologiaan.
Vain näin syntyy Enstotyötä.

Tukholmassa.

Enstodrbete
Enstos produktsortiment omfattar
allt ifrån kraftverksprodukter till
armaturer och elvärmesystem.
Enstoarbete börjar med produktutveckling utgående från användning
och behov. Ensto-företagen verkar
siälvständigt inom sina egna specialområden. Kunden erhåller den

HERÄÄMINEN MEREN ÄÄRELLÄ.
Ariadncssa on 283 lryuin laruta.|;ta lrconcttc. Ssiit3.id
on kolmc. Solorium, konpoaja ia taunat raorrol Sincl
tultemaan olosi rcnaouacncc&si.

KULTTUURIMATKALLE
TUKHOLMAAN. suurlar.
prngin lrlrruuritorjonta aataa
Äyvdn syyn löhtcii Porin Pdivön
virlistysmotlollc Tulholnaon.
Konrera€irtd. tealler eislq, museoista
iu nideniiytte$istä lördöt kymme niri
Äyvi<i syirri viiPJö PitcnDi.in.

gemensamma erfarenheten och
yrkesskickligheten kombinerad med

srrlA

modern teknologi.
Endast så uppkommer Enstoarbete

trNE/\

Varaa matkasi matkatoimistosta!
Saat matkasi nopeasti samaan hintaan matkatoimistostasi, jolla on
suora yhteys Siljan varauskeskukseen.

El
EN5TO

ENsr.,-vHTrör

Saneeraus r Kimmo
Kimmo Järvinen
TarmolankaU 24 A 3
(b10O Porvoo
915/149 3'74

c-75

SÄKART LUOTONEN

Kauteen 1989 - l-990 lähdettäessä on kyse SM-karsintasarjan pelaamisesta. Tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan monien asioiden omaksumista
ja sääntöjen noudattamista niin kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolellakin, ennenkaikkea se vaatii pojilta työtä.
ToBK:n vanhimpina junioreina olemme esimerkkinä seuran muille pelaajilte. Teemme harjoituksissa kaikki mahdollisimman hyvin. Harjoitukset
ovat yhtä tärkeitä kuin pelit, siellähän me opimme. Keskityrrune aina
hyvin niin harjoituksiin kuin peleihinkin. Kuuntelemme valmentajien
ohjeita tarkasti ja kysymme jos jotain jää epäselväksi. Pelaanime
peleissä laaditun taktiikan mukaan täysipainoisesti Ja parastamme

yrittäen.

Tul-kaa mukaan kannustamaan

MAALAUS

a ta

ja nauttimaan hyvästä jääkiekkoilusta.
a

c-7

5

SAKARI

-

MALERI

I

I,UOTONEN

Vid ingången till säsongen 1989 l-990 är det fråga- om spel i FMkvalsefien. För att nå måtet är det många saker man bör omfatta och
regler som man måste följa både i rinken och utanför rinken, framförmycket arbete.
atl-t fordras av pojkarna
-juniorei
bör vi vara föreningens övriga juniorer
Som ToBK:s äldstä
ti]l ett gott föredöme. Träningarna är lika vil_<tiga so-mmatcherna, där
lär vi jri oss. Vi förbereder oss väI till såväI träning som match.
nogrant tränarens direktiv och vi frågar om någonting
vi föfjär
-oklart-.
Vi spelar matcherna enligt uppgjord taktik och vi
blivit
försöker vårt bästa.
Kom med och stöda och njuta av god ishockey.

Karhitie 4 Harwägen _
Poruoo 06150 Borgä
Puh. 915-147 4(Xl, 94$49'1669
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r,öxrons

To1kis Bollk1ubb 77:or inleder nu sin fjärde säsong i distriktserien
och denna säsong är. betydligt intressairtare än ad tioig.=". iålåt,
som idag_ består av tjugoen spelare, deltar i den såkalladä
rien vil-ket betyder att såriematcherna börjar red.an i konstiåseav
november. Först spelas en enkel grundserie varefter de medlet
fem
bästa
spelar en övre slutserie och de fe'n övriga en nedre slutserie. Vårt
måI är förstås att nå den övre slutserien och för att
nå
dit behöver vi, förutom en st,ark insats av våra poikar, viettska1l
starkt
publikstöd.
Till slut vill jag tacka våra sponsorer och pojkarnas föräldrar för
utan Ert stöd är det omöjligt att upprätthåIlä äenna verksamhet.

Vi ses i Kokonhallent

srrc r,öxnons

D-77

Tolkis Bollklubbenin 77 tE aloittavat neljännen kautensa piirisarjassa
ja kausi tulee olemaan huomattavasti mielenkiintoisempi kuin aikaisemfrin. Joukkue, jossa tänään pelaa kaksikymmentäyksi poikaa, osallistuu
niin sanottuun tefoiaäsa.rjaan joka merkitsee että sarjapelit_alkavat
jo marraskuun puoleslaväiissä. Ensin pelataan yks-inker:tainen alkusar ja
ja tämän jäIkäen viisi parasta- pelaavat ylemmässä loppusarjassa ja
iruut viisi joukkuetta pelaavat alemmassa lo.ppusar jassa. Tavoitteenamme
on tietysti ylempi läppusarja mutta jotLa tavoite saavutettaisiin
tarvitse-mme, ioikien vo-imakkJan panoksen lisäksi, tukea myös yleisöltämme
Lopuksi haluan kiittää sponsoreitamme ja -poikien vanhempia siIlä
ilman Teidän tukea olisi mahdotonta ylläpitää tätä toimintaa.
Tapaamisiin Kokonhallissa

I

I C-75 laget spelar:
SAKARI ÄAVIKKO

cAY

BT,OI4QVIST

OI,IVER BOI.]ERS
ITARRI EIIAI{TI
JAf.I EK
MIKAEL FORSELI,

JONI

HENKOIJA

T.

JA}II
JÄRI

HOIJIT
HOLSTEIN
THOMAS HOLMSTRöM

PETRI KIISKTNEN
PETRI KITI'I,A
THOMAS KRISTEN

SA}TI KI'UPUIÄINEN

D-77 laget spelar:

MTKAEL ANDERSSON
MAGNUS GUSTAFSSON
MERKA HAUTAI,A
ÄRTTU HIRVONEN
JÄRNO HUITTITA

NTKLAS nöeSrnöU
JA}INE TKONEN

PASI

e-75 joukkueessa pelaavatt

JOHANSSON

ÄRI

JUSSI JESKANEN
TEEMU JUUTINEN
JUKKA-PEKKA JjIPPINEN

JjIRVINEN

TOMAS fiiRVINEN

JARI I,AIIPINEN

TONY LöKFORS
I,IIKKO MARKKAIIEN
ARTO IIIETTINEN
AI.IDREAS NYl,lAl.I
JESPER NYI{AN

JÄI{I .iliRVINEN
PETRI

KAUHANEN

;IÄRI LEHTONEN
VILLE LINDSTRöU

RTCKHARD AHLBERG
MARCUS BACKLUND
KIM EKHOLM
JÄN ERIKSSON
PATRIK FORSBERG
EERO HEIKKINEN
PETTERI HETMAI{
TUUKKA HEIMAN

IÄSSE OJA
TONI RåATESAIJ,II

IOKAIFÖRSÄKRIIUG
Vaihde (915) 170666 Växel

KoTIKENTÄLLÄ
Piispankatu 30 A, 06100 PORVOO 10

PÄ HEMMAPLAN
Biskopsgatan 30 A, 06100 BORGÄ 10

TATU REI'NAIIA
UIKKO SORVAI,I
MrKKO SäynÄVÅrÄnVr
PETRI TAURIAINEN
TEE!'U VIRTANEN

JoHl[NY Hor.usrnöu
MrKo nyrönnw
xru uöesrnöu
TOrr{MY nöeSrnöu
rLKKA fiiRvruuu
MrKA siiÄveena
MrKA xyr,priiuae

VILLE

LINDHOLM
RÄSMUS I,INDQVIST

IMMO STAITUAIER

Foov@@n

STENBÄCK

JOHAN SI'ND

JAI{I

TERVONEN

.'I'HA TOIVIAINEN

JOHAN

UIKA

W0.=

I

-

I

Näsintie 25, 061 0O PORVOO, @ 173g60

MARJAITTAA

MUHONEN

SAI.II RYYNiINEN
RANDY SKOG

C}IRISTIAI{ SUONIEMI
PANU TAI'RIAINEN
I,IIKA TOIVAI{EN
PETER TI'KIAINEN
ALH(A}IDER TURIJNEN
ta

aa

F-81 joukkueessa pelaavat:

TOUMT KINNT'NEN

ÄIINA LINDH
JENS LINDH
JNI{NA IIAI.ISNER
JAI{NB MANSNER

TONI IIEYER
PETRr ltiirr

JAI{I-PETRI

IÄSSE RISKI
IIIKKO RUOHIO

E-79 joukkueessa pelaavat:

I F-81 laget spelar:
PETER Ä}IDERSSON
UARKO AIIONEN
NrKo gÄcKLUNo
I{IKA GREK
JENNI HETMAN
TURKKA HIRVONEN
JOAKIM KARLSSON
HARRI KAUHANEN

niisiilssr.r
A}IDERS SJöHOI,M

JÄI{

LUOTO

KARO I4ALMIVåÄRA
MIKA II[ARTTINEN
JT'HA PåIDA}IIUS
JAIINE RÄIiITAI,A

I E-79 laget spelar:
ANTTI AIISAS

ösrnn ilYl.nNDS

orro

E-78 Joukkueessa pelaavat:

MIKA IÄITINEN
TOUI

LAHIVAKUUTUS

D-77 joukkueessa pelaavat:

I E-78 laget spelar:
PASI BJöRK
MATS-OLOF GUSTAFSSON
TONT IMT4ONEN

NÄ-UUDENFIAAil
aa

TUOMAS LUOTONEN
JI'KKA }TARKKUI,A
JAI.II I4ARTTINEN
JUSSI MUSTONEN

PAJU

TOMI PETTERSSON
HENRI SIMONEN
GREGER SJöSTRöI.I
PETTERI SOINSAARI
STEFÄ}I TRJISKEI,IN
JAT{I VAI.TONEN
JUKKA VALTONEN

NSINOORIIO IMIS
MICROM UNIING

AS
Y
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POHJOISMAIDEN
SUURIN

TALONVALMISTAJA

Rakennuskonsultti Söderholm & Blomqvist

Jokikatu 5 06100 Porvoo
Puh.915-144 403, 949 491 830

retasTEileeuas st
Suomenkylö 30
Puh, 171677
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MARKKU HAUTAIA

Toista pelikauttaan aloittava joukkue on nyt voittanut toiminnan alun
kälmnistysvaikeudet,. Joukkue on saannut muutaman uuden pelaajan mukaan
ja koko ön tällä hetkellä 22.
Joukkueen toimihenkilöpuoli on saannut kaikki toimimaan ja onnistumaan
jotta pelaajilla olisi mahdollisuus harrastaa tätä 1ajia. Joukkueen
pelaajilla on jo takanaan vuosia kestänyt pelaajaura muissa joukkuelajeissa. Tämä mahdollistaa ja antaa nuorillemme kokemuspiiriä ja tietoa

bri lajeista.
Harjoitusottelussa voimme paneutua jo jääkiekon omiin lajioninaisiin
harjoitteisiin.
Henkilökohtaisen tekniikan'kohottaminen ja peliin
kuuluvan liikkumisen opettaminen ovat harjoiteltavina. Kilpail-uLlisena
tavoitteena olemme asettaneet viime vuoden 4 sijan parantaminen.
Taustat on kunnossa tehkäämme me valmentajat ja te pelaajat parhaamme
jotta voitollisiakin hetkiä voimme kokea.
Olemme kunnossa. Sarjat ja turnaukset voivat alkaa.
Vetäjät: Keijo, Markku ja Kimrno.

E-78
MARKKU HAUTAI,A
Då laget nu börjar sin andra spelsäsong har verksamhetens startprobLem
avklarats. Laget har tått några nya spelare och består nu av 22
spelare
funktionärer har fått aIIt att löpa så att spelarna har möj!?gets
ligheter att utöva denna gren. Lagets spelare har redan flera åis
erfarenhet av lagsport i andra grenar. Det här nöjliggör och ger
våra ungdomar rutin-och kunskap om de oLika grenarna.
I träningmatcherna kan vi nu sätta oss in i dem för ishockelm uttänkta
träningsfigurerna. Förbättra den personliga tekniken och den till
spelet hörande -rörligheten bör tränas. Vårt tävlingsmässiga mål är
att förbättra vår
4 placering från ifjot
AIIt är under kontroll bara vi tränare och ni spelare gör ert bästa så
att vi också får uppteva vinster.
Vi är i form. Serien och turneringarna kan börja.
Dragarna: Keijo, Markku och Kimmo.
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JYRI HEIMAN

gångna sä.songen är förbi. vintern
P"t
och vi var hel-t
beroende av vädrels makter. r'ru veitåiårrt.varn dålig,
;;11;,
is finns, några
nya spelarer 9p$-a sponsorer och i februari l-990 en kombinerad
skidoch_ spelresa till
Uöra i Sverige
jänte föräldrar deltai ivrigt i verksamheten.
!oj!3rna
uppfryttningen tilr disrriktets r-zoi på
rå;;;-äT.r.-ratt.

Denna säsong innebär därmed att matcn"-itta blir "GtyJrigt
mera jämna
och spännande.
Gruppens hälsotitlstånd är gott och träningarna inl-eddes redan
i
augusti' rsträning, torrträning samt simning-utgör
för
vårt
veckoprogram.
"to**"r,
vi måste också se tiIl att tiden räcker tirl för skorarbetet samt
_annan sport liksom även tid för lek hemma.
vär strävan är^ att göra träningarna intressanta och inte ,,bränna,,
slut pojkarna så att ishockeyspeiande rltsom även annan sportutövning

skall fortsätta ännu efter fublertet"r. E-79

JYRI HEIMAN

Kulunut kausi on päätt1myt. Tatvi oli huono. olirnme kokonaan säiden
armoilla. Mutta nyt näyttää taas kaikki hyväItä - on jäätä, muutamia
uusia pelaajia, hyvät sponsorit ja helmikuussa yhdistätty hiihto- ja
pelimatka Ruotsin Moraan.
Pojat ja vanhemmat ovat innokkaina mukana touhussa.
Nousu kevääIlä piirin ykköslohkoon tuli helposti.
Tasaisempia ja jännittävämpia otteluita on varmasti luvassa täIlä
kaudella.
Ry.hnän .terveydentila on hyvä ja harjoitukset alkoivatkin jo elokuussa.
Jääharjoitus, kuivaharjoitus ja uinti ovatkin kuuluneet jokaviikkoiseen ohjelmaanme.
Taylyy nyt myös löytää aikaa koululle ja muullekin urheil-ulle ja

Ieikinomaiselle touhulle kotona
Pyrkimyksenme on tehdä harjoitukset
Ioppuun-'- e!F_ jääkiekon pelaaminen

murrosiän jäIkeenkin.

mielekkäiksi, eikä polttaa poikia
ja muu urheileminen jatkuisi myös

IÄGLEDÄRE OCH TRiiNARE

siilsoNcnN 1989-1990
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BANDYI^AG

c-75
LagIed. /Joukk. j . Ulf Sjöholm
Tränare/VaIment. Sakari Luotonen
Tuomo Marttinen
Bertef Kristen

24 809

r52 355
149 420
155 318

E-79

Lagled. /Joukk. j . Mårten Holmström
Tränare/Val-ment. Jyri Heiman
Bengt Eriksson
Seppo Toivanen

24

668

93 03
I4 30 I7
15 22 79
n

D-77

tagled. /Joukk. j . Stiq Lökfors
Tränare./Valment. Timo Lindqvist
Reijo HöIttä

Martti

Ämpuja

24 5BB
24 702

155 916
154 613

F-81
Lagled . /Joukk.

j

Tränare/Vafment

Mia Tallsten-Lindh
Risto Ahonen
Rainer Andersson
Johnny Jaakkofa

Magnus Mansner

2

26 60

I4 37 7I
I2 36 93
15
2

26 44
42 24

E-78

Lagled. /Joukk. i
Tränare/Valment

Esko Malmivaara

Keijo

Immonen

Markku Hautala
Hannu Purmonen

15 39 33

52 1B
31 51
t7 01 BB
15
14

BÄNDY

Lagled./Joukk.j. Rune Högström
Tränare/Valment. Peter Virtanen

24 2r4
24 727

DOMUS'

Keittiöt?lkkunat
Keittiö elämää varten
Käyttääkö haluat vai näyttää? Domus-keittiÖ on tehty
molempra varten. Ja huomioon on otettu niin uudet
kuin uudistettavatkin, pienet ja suuret, perrnteiset ja
modernit keittiöt. Jokainen meistä haluaa omanlaisensa keittiön. Virhtymistä vaden niin kotitÖissä kuin

leppoisassa oleskelussa. Siksi Domuksella on niin
monta mallia. Ja vielä lähes rajaton värien vapaus.
SWenny kuviin, yksityiskohtiin, tunnelmien vaihteluun.
Varmana siitä, että jokaisen kauniin kuoren alla on
pettä mätöntä Domus-laatua.

Laadukkaat Domus-kalusteet ovätVTT:fi tutkimat ja testaamatSFS-standardin mukaiset
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F-81 Mia Tall-sten-Lindh
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F-8L, det lmgsta laget i Tolkis Bollk1ubb, med massor av entusiasm
och stora drömmar om framqång i framtiden. Det viktigaste för oss
för tillfället
är att lära-osi stå på skridsko.
Att vara 6, 7 eller 8 år och kunna stå på skridsko samt att vara med
i ett ishockeylag är någonting att vara stolt över. Att ha manma
eller pappa med vid rinken är det bästa.
- Att kunna visa hur duktig jag är.
I F-81 laget finns det 28 spelare, varav 18 barn är L98L födda, 4 är
L982 födda och de övriga fyra små 5 åringar. I laget finns även tre
flickor, som tycker att ishockey är toppen.
På is har vi fått träna en gång i veckån sedan augusti månad, vilket
har gjort att alla har kunnat förbättra sin skicklighet på skridsko.
För att göra träningen av snabbhet, presision och uthåIlighet mera
omväxlande har vi för avsikt att under våren utöka våra träningspass
med gynnastik och olika bollspel. Även Uusimaa-tidningens forttätipallo tdrnering kommer att håIta oss aktiva under sommarmånaderna. I
januari kommer vi att spela våra första mat,cher, vilket vi med
spänning ser fram emot. AIta i laget skall få vara med och kämpa för
Tolkis Bollklubb. Vårt fötjande mål är Uusimaa-tidningens rorltelikiekko-turnering. Före säsongavslutningen skall vi ordna en egen
turnering med inbjudna lag. Vi önskar klara oss fint i vår egen
turnering både som lag och arrangör.
Föräldrar ställ uppl En lyckad turnering ger oss en god start för
föIjande säsong.
f-SL laget har goda förutsättningar att klara sig fint under den
kommande säsongen. I laget finns 28 entusiastiska barn, som har
minst lika entusiastiska tränare.
Vårt lags tränare har under hösten deltagit i både av ishockeuförbundet och av SVUL ordnade kurser för tränire an juniorer. Dessa kurser
har givit båd-e gqda råd och konkreta träningsprogram anpassade för
barn i- 7 - 8 års åIder.
vårt motto för säsongen är DET iin Ror,rer ATT vARÄ TTLLSAuMANS ocH ATT
SPELA ISHOCKEY.
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F.-81 Mia
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F-81 nuorin joukkue ToBK:ssa joka on tä1mnä innostusta ja haaveita
jotta heistä tulisi menestyvä joukkue tulevaisuudessa. Tärkein seikka
tällä hetkellä on oppia kunnolla luistelemaan.
Kun pelaaja un 6-, 7-, tai 8-vuotias ja osaa luistella, puhumattakaan
että saa olla mukana jääkiekkojoukkuessa onkin jokaisen pelaajan
ylpeys. Kun äit,i ja isä vielä on mukana kaukaloh vieresJä onlin
parasta. - Voidakseen näyttää miten taitava olen.
r-81 joukkuessa on 28 pelaaJa, joista 18 ovat srmtlmeer, 1981, 4
vuonna L982 slmtlmeitä ja loput neljä 6 vuotiaita. Joukkueessa on
myös kolme tyttöä joiden mielestä jääkiekko on huippu
jäällä kerran viikossa, blokuusta lähtien, mikä
Olemme harjoitelleet
on osoittanut että kaikki ovat parantaneet luistelutaitonsa. SaadakseTl9 joukkueeseen enemmän nopeutta, taitavuutta sekä kestävylzttä
meillä on tarkoitus lisätä harjoitusten määrää kevääIlä ottamålla
mukggn myöskin voimistelua sekä erilaisia
paltopetejä. Myöskin
osallistuminen korttelipalloon pitää meidät -aktiivisina nyöslcin
kesäkuukausina. Tammikuussa on ensimmäiset sarjaottelut,
joita
odotamme jännityksellä. Kaikki pelaajat saavat olla mukana taistelussa
ToBK:n puolesta.
Seuraavana on korttelikiekko vuorossa ja ennen kauden päättåimistä on
tarkoitus järjestää oma turnaus. Toivomme pärjäävämme hyvin oman
turnaukseillme kanssa, sekä peleissä että turnauksän järjestelyissä.
Vanhemmat, ottakaa osaa!
Onnistunut turnaus tietäisi hyvää alkua taas seuraavaa kautta ajatelIen.
F-81 joukkueella on hyvät mahdollisuudet pärjätä kuluvalla kaudeLla
koska joukkueessa on 28 innostunutta lasta joilla on ainakin yhtä
innostuneita va-'lmsnX.3i.. Joukkueemme valmåntajat, ovat syt<sytta
osallistuneet sekä jääkiekkoliiton että SVtlL:in jäijestämiin kursåeihil juniorivalmentajille. Kurssit ovat antaneet valmentajillemme
sekä_hyviä ohjeita että todellisia harJoitusohjelmia jotka söpivat
7 - 8 vuotiaille.
KAUdEN MOttOMME
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Tavoitteen asettaminen
iuniorikiekkoilussa
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1990'luvulla menestymään pyrkivässå jääkiekkoseurassa johto, valmentajat ja pelaajat,
jäsenet sekä tukijat hyväksyvät ja sisäistävät seuraavia ielkeiiä
filosofisia, mutta tahdottaessa helposti ki n toim intaan sii rrettävissä olevia periaatteita:

Seuran toiminta on muutakin kuin kilpakiekkoa

Varsinkin C-juniori-iästä eteenpäin on tärkeätä, että kaikki halukkaat pelaajat voivat toteuttaa itseänsä omien kykyiensä puitteissa. Ne seurat, jotka pystyvät tarjoamaan läpi
C- ja B'juniorivauheen pelaajil leen myös harrasteurheituvaihtoeirdön, parlåavat.
Toisaalta jo vanhemmalta C-juniori-ikäiseltä kannattaa ensimmäisen'keiran kysyä hänen kiinnostustaan muita seuratoiminnan tehtäviä kohtaan.

Seuran juniorivalmennustoiminnan urheitullinen päämäärä on
pelaajien tekeminen edustusjoukkueeseen.
Urheilullistakin päämäärää on yhteiskuntakelpoisten kansalaisten kasvattaminen. Tämän päivän tilastollinen tosiasia on, että aloittavan F-juniorijoukkueen 20-25:stä pojasta vain 0-2 tulee urallaan pelaamaan missään suomalaiseisa miesten edustusjoulikueessa, ulkomaisista puhumattakaan. Tärkeätä on siis kaikki se, mitä pelaajat saavat jäåkiekkoharrastuksestaan mahdollisen kilpaurheilullisen menestyksen oheila!

ohjaajien yleiset tavoitteet ovat tärkeysjärjesl:D-iuliorien
tyksessä:
1. Kasvun ohjaus eli ihmisenä kehittymisen edesauttaminen
2. Monipuolisten motoristen taitojen (ketteryys, notkeus, koordinaatio, tasapaino, rytmi-

kyky) kehittäminen
3. Jääkiekon lajitaitojen ja -tietojen lisääminen.

vanhempien juniorien
i.
tä rkeysjä rjestyksessä

9:

vatmentajien yreiset tavoitteet ovat

:

1. Kasvun ohjaus
2. Jääkiekon lajitaitojen

ja {ietojen tisääminen

3. Fyysisen kunnon kehittäminen.

Joukkueen johtoryhmä
Tehtävänsä oikein ymmärtänyt joukkueen johtoryhmä asettaa toiminnalleen tavoitteita,

jotka liittyvät 1. kasvun ohjaukseen ja 2. poikien koulunkäyntiin. Tällaisia tavoitteita
ovat:
1. Terveen itsetunnon kehittymisen tukeminen
2. Sosiaalisen kanssakäymisen kehittäminen, eli

ja normien noudattamiseen totuttaminen
- sääntöjen
kannustamisen opettaminen
- kohteliaisuuden ja toisten huomaamisen opettaminen
- auttamiseen totuttaminen
- ennakkoluulottomuuden
kehittäminen
3. Urheilullisen elämåntavan omaksumisen edistäminen
harrastamisen merkityksen korostaminen
- monipuolisen
levon ja oikeaoppisen ravitsemuksen merkityksen painottaminen
- puhtaudesta huolehtimisen opettaminen
- päihde- ja vaikuteaineiden välttämisen painottaminen
4. oikeaoppiseen, säännölliseen harjoitteluun kannustaminen
5. Oikean suhtautumisen opettaminen harjoitteluun ja kilpailemiseen (voittoihin ja tappioihin)
6. Koulunkåynnin merkityksen Xorostaminen.

C!!D

Valmentajat
Johtoryhmän kohdalla mainittujen tavoitteiden lisäksi ioukkueen kilpailullisesta tuloksesta eli pelillisestå menestyksestä vastaavat valmentajat asettakoot myös muita urheiluun liittyviä tavoitteita seuraavasti:
1. Monipuol isten motoristen valmiuksien kehittäminen ja yl läpitäminen
2. Lajitaltojen opettamisjärjestyksen noudattaminen niin kenttäpelaajien kuin maalivahtienkin osalta
3. Fyysisen kunnon kehittäminen oikeaoppisesti nlin F-D-junioreissa kuin C- ia vanhemmissakin ikäluokissa.
Terveesti ajattelevien valmentajien varsinaiset kilpailulliset tavoitteet liittyvät lähinnä
sekä yksittäisten pelaajien että koko joukkueen kehityksen edesauttamiseen, mutta
myös pelillisten asioiden toteutumisen varmistamiseen ottelussa. Vain tätä kautta joukkue voi tehdä peleissä enemmän maaleja kuin vastustajansa, ja näin voittaa otteluita.

Joukkue
Kun joukkueen tulevaan kauteen vaikuttavat tosiasiat (mm. valmentajat, pelaajat, sarjat)
ovat tiedossa, pelaajat voivat yhdessä asettaa joukkueelle tavoitteen, joka yleensä liittyy menestymiseen alku- ja mahdollisissa jatkosarjoissa.

Yksittäinen pelaaia
Joukkueurheilulajit, etenkin palloilulajit ovat urheilijan kannalta motivoivia, koska ne antavat yksilölle mahdollisuuden asettaa sekä henkilökohtaisia että tavoitteita ryhmän jäsenenå. Näin on myös jääkiekkoilussa. Käytännössä joukkuetovereitaan taitavampi pelaaja voi siis haaveilla ehkä perustellustikin NHL:sta, vaikka hänen joukkueensa ei vuositasol la sarjoissa mitenkään hämmästyttävän hyvi n menestyisi kään.

Pelaajien vanhemmat
Vanhemmat voivat omalta osaltaan asettaa tavoitteita poikansa jääkiekon harrastamiselle. Valveutuneet isät ja äidit kykenevät halutessaan tukem'aan joukkueen johtoryhmän työtä tehokkaasti, kunhan ensin oivaltavat osuutensa lapsensa harrastuksen mielekkääksi tekemisessä.
Kasvun ohjauksen jo aiemmin esitellyistä tavoitteista vanhemmille sopivat luontevimmin:
1. Terveen itsetunnon kehittymisen tukeminen
2. Sosiaalisen kanssakäymisen kehittäminen, sekä
3. Urheilullisen elämäntavan omaksumisen edistäminen
Toiseksi tavoitealueeksi vanhemmat ottakoot lapsen 'työn' eli koulunkäynnin.
Lapsensa kasvun ohjauksen ja koulunkäynnin tavoitteita kohti johdattamisessa jokai'
sella isällä ja äidillå on aivan riittåvästi henkistä energiaa kuluttavaa työtä. Ohjaamista
ja kannustamista on niin paljon, että vanhemmat voivat hyvällä omallatunnolla jättää jäl'
kikasvunsa opettamis-, valmentamis- ia pelaamismielessä pelkästään joukkueen valmentajien ja johtoryhmän eli jääkiekon ammattilaisten huostaan jo heti F-junioriikäisestä alkaen.

Yhteenveto
Kun urheilussa puhutaan tavoitteista, yleensä tarkoitetaan kilpaurheilullisia tavoitteita;
jääkiekkoilussa voittoja peleissä, sijoituksia ja jatkoonpääsemisiä sarjoissa. Voittami'
set, useampien maalien tekemiset otteluissa vastustajaan verrattuna, ovat kuitenkin
vain seurausta eri sidosryhmien onnistuneesta tavoitteenasettelusta sekä sen jälkeises'
tä yhteistyöstå ja tinkimättömästä ponnistelusta niin
f . ihmisenä kasvamisen kuin 2. urheilutaitojen oppimisenkin alueella.
1990-luvulla menestyvä jäåkiekkoseura määrittåä tahtotilansa selkeästi. Näin'seuran
toiminnassa mukanaolevat ja seurasta muutoinkin kiinnostuneet tietävåt, mitä ollaan
tekemåssä ja miksi. Tavoitteet määräävät tekemisen laadun ia määrän. Mitä useampi te'
kijäryhmä on saanut taitavasti johdateltuna päättää omista tavoitteistaan, sitä parempi
lopputulos.
Kysymys: Mikä lopputulos?
Vastaus: Jääkiekkoseura, jossa
seuratoiminta-aktiiveista ei ole pula
- valmentaiia
on riittävästi ja heidän koulutustasonsa ajan tasolla
- F-D-iunioreita
on useampi joukkue ikäryhmåssään
- C-B-juniorit vovat
ioko valmentautua tosissaan tai vain halutessaa harrastaa moti'
voivassa ympäristössä
voitetaan peleläkin eri ikäryhmissä kaikesta edellä sanotusta huolimatta ihan riittä-

västi'
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S]TYGGA FRISYRER
Raksalong

Lennis Fisk
LE.NNART LINOMAN TEL. KVALL 915.I44

Lilly Karlsson

542 FISKTORG r71023

Manneöeimgatan
Tel. 140 306 Puh.

1

O

Mannerheiminkatu

METALLITYÖLIIKE
METALLVERKSTAD

ilAGTUSSOil & SIOOR
Ustanvägen 4, 06150 Borgå
Itätuulentie 4, 06100 Porvoo
Puh.915-131

112

För att hJäIpa er son och hans tränare att göra sitt bästa, är
följande uppmåningar och förbud på sin plats:
l-) Uppmuntra och stöd din son till ständig träning och tävlingsdeltagande, men tvinga honom inte till det. Lär din son via din egen
inställning att uppskatta sina tränare och domarna. Viktigast är ju
att din son upplever ishockelm som en fin sportgren. Det viktigaste
är inte att mor/far trivs tillsammans med ishockelm utan att sonen
gör det. För honom skall ishockey vara roligt och en utmanande tävIing
i lagomgivning. Om det sedan blir vinst eller förLust I var för din
son en person som han a1ltid kan lita på.
2) Värdera din sons tränare. Fastän du sjäIv tror att^ du vet mera än
tiänaren, ge honom ditt stöd och arbetsro. Kom även ihåg, att tränarna
och utan lön. De gör säkert sitt bästa. Fördöm
arbetar frivilligt
aldrig de av tränarna gjorda besluten så att någon av spelarna hör
detta. Gör ej heller din egen son tilt en alltför oumbärlig person
om vilken du allt,id måste prata med tränarna. övervärdera inte din

FV4

I:mi Ritra Fotsbelg
Raatihuoneenkatu 10 puh. 147 455

3) Ge din son spelro. l.öIj intresserad med din sons matcher, intressera dig även för honom såsom även för hela laget' men3
ställ inga förhandskrav på din son före matchen.
- träng dig inte in i omklädningsrummet, pojkarna sköter nog sitt.
- brumma inte åt domarna eller funktionärerna, det lider din son och
hela laget av.
speldirektiven ges av tränaren, absolut inte av mor/far på läktaren.

4) Spelkritik. Lämna uppgiften att kritisera spelet och spelarnas
insatser åt tränaren. Kom ihåg, att någon kan spela dåligt men ändå
göra 2 3 nåIr €D annan spelar alldeles lpperligt bra utan att göra
ett enda mål. Tränarna har olika förväntningar på spelarna beroende
på deras standard och uppgift. Samtala med tränarna på tu man hand
om eventuella slmpunkter och kom ihåg att vara saklig.

Tel.915-131 112

Maa-, vesi- ia
talonrakennusalan amm att ainen

T:mi Stig Rif
Peippola 52
06400 PoRVOO 40

Puh.
54343
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Auto- ja Konehuolto Bil- och Maekinservice

KENNETH REHNSTRöM
07890 Mickelspittom,
Puh. 915-67 023, 67 117 Tel.
auto 94040-15358

ST Consult Oy
Puih. 914-1 60 938
Autoon 94040-15388

Ota yhteyttä!
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Auttaaksenne poikaanne ja hänen valmentajaansa tekemään parhaansa'
seuraavat kehoitukset ja kietlot ovat paikallaan:
1) Rohkaise ja tue poikaasi jatkuvaan harjoitteluun ja-kitpailutoimintåan, mutta åfa pakbta häntä siihen. Opeta poikaasi omilla asenteillasi arvostamaan valmentajiaan ja erotuomareita. Tärkeintähän on et'tä
poikasi kokee jääkiekkoilun hienona urheilulajina. Tärkeintä ei ole
että äiti/isä viihtlry kiekkoilun parissa, vaan Poika. HäneIIe
"",
jääkiekon on oltava hauJFa ja haastava kitpailu joukkueyhteisössä.
iuli voitto tai tappio, ole pojallesi henkitö johon aina voi luottaa.

2) Arvosta poikasi valmentajia. Vaikka itse uskoisit tietäväsi enemmän
t<åin valmeitaja, anna hänelle tukesi ja työrauha. Muista myös' että
valmentajat o?at vapaaehtoisia ja palkattomia. He tekevät varmasti
parhaansä.
Äfa kosliaan arvostele valmentajien tekemiä ratkaisuja
-pelaajien kuullen.
Äfa myöskään tee omasta pojasta-si liian tärkeää
irenfiiO,a, josta tarvitsee aina höpöttää valmehtajille. Ä1ä yliarvioi

poikasi taitoja.
3) Anna pojallesi pelirauha. Seuraa kiinnostuneesti poikasi otteluitä, osoita hänelle ja koko joukkueelle kiinnostusta mutta:
- ä1ä kasaa pojallesi otteluun ennakkopaineita.
- ä1ä tunkeudu pukukoppiin, kyllä pojat asiansa hoitavat.
ätä möykkää tuomareille tai toimiLsijoille, siitä kärsii poikasi
ja koko joukkue.
- peliohjeet antaa valmentaja, ei suinkaan äiti/isä katsomosta.
4) Pelikritiikki.
Jätä valmentajan tehtäväksi arvostella ottelun ja
påIaajien tekemiset. Muista, että joku saattaa pelata heikosti ja
2
Lehdä silti
3 maalia, toinen taas pelaa }oistavasti tekemättä
yhtään maalia. Valmentajilla on erilaiset odotukset eri pelaajien
suhteen, heidän tasonsa ja tehtäviensä mukaisesti. Keskustele mahdollisista näkemyseroista valmentajien kanssa kahden kesken ja muista
olla asiallinen.
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AUTOVARAOSATIIKE
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Automaalaamo - Billackering
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Kaikki maalausalaan liittyvät työt

Porvoo, Teollisuustie 3, puh. 91 5-173252
Avoinna ark. 8.00-17.00, la 9.00-13.00

sekä lattiapinnoitteet.
Tuoksuherneentie 1 , 061 00 Porvoo
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Arto Miettinen
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Petri Tauriainen
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Maukkaita ruoka-annoksia
Gammelbackassa
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Palvelemme joka päivä 9-21
Puh. 155 360
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Pelimiehen luistimet
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kanadalaista muotoilua ia taattua laatua.
BAUERin ylivoimaa j ääk i e kko kaukaloissa to d i staa
o/o
mm. se tosrasla, että NHL:n pelaaiista peräti 58
käyttää BAIJERI n lui stimia. Suoma/aisisfa
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"Förmit Plus" iltti vähentää ialkaan kohdistuvaa painetta,

" Fl

'

varmistaa estottoman verenkierron

ia pysw aina tukevasti

paikallaan'

suPFle|'e

cLASSlc

cLAsslc

gAuen 2000
BAUEB

#)

--Å

(5t

too w

aAuea

IIUPAE$E
roo JR

luidin'

BAUCB

PANKXTK.ETF!

Raul Hellb

,PORVOO, Vapaudenkatu 2, Näsi. Puh.915-131 170

Ory

