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2 HOCKEY 'Uutiset 

Yhteinen rutistus! 
Jääkiekkoscuran toiminnas
sa ollaan nyt puolimatkan 
krouvissa. Meneillään o1e
van sarjat.auon aikana pruu
vaavat joukkueet entistä 
nokkelampia kuvioita. joil
la tavoitteet saavutetaan. 
Myös hallinto-Hockeyssä 
on otettu aikalisä ja käyn
mssä on neuvonpito, miten 
kaikille joukkueille turva
taan tavoitetta vastaavat 
olosuhteet? Päätökset.jotka 
on tehtävä pikaisesti, saat
tavat joidenkin mielestä 
oUa liian uudistusmielisiä. 
mutta suunnan lisäksi myös 
liike on tärkeä. Kyllähän 
useimmille on tuttua "Ja1at, 
jalat. jalat. jalat!" On kant• 

tia todeta, että KJT kiitää 
toiminnassaan eteenpäin. 

KJT :n perustajien tam
mikuussa tekemä päätös 
scuratoiminnan kehittämi
sestä on toteutunut. Seural
la on nyt vihdoin kärkenä 
miesten cdusrusjoukkuc ja 
TuusKin kanssa farmisopi
mus, josta saadut kokemuk
set ovat myönteisiä. Kilpa
kiekkoa tukevat päätökset 
eivät merkitse sitä. että KIT 
tulisi seuraksi seurojen pai
kalle, vaan sitä, että perus
tajaseurojen tulee edelleen 
kehittää toimintaansa tasol
le, joka vastaa lulruisao har
rastaja joukon toiveita ja 
ohjaa kilpalciekkoon suun-

tautuvat pelaajat yhteiso
mistuksessa olevaan "KJT
putkeen". 

Yhte istyön ilmentymä on 
saanut runsaasti huomiota 
osakseen. Seuran käyttä
män kirjainyhdistelmän 
sisällöstä on esiintynyt eri
laisia variaatioita. Pohdin
nat ovat kuitenkin aina joh
taneet maantieteellisesti ja 
aatteellisesti oikeaan loppu
tulokseen. No, ei nimi seu
raa pahenna, ellei seura 
nimeä. Ja ei ole! Edustus
joukkue on saanut runsaasti 
palstatilaa alueen päivä- ja 
lajin erikoislehdestä. 
Menestymisen myötä myös 
nuorten joukkueet ovat 

olleet näkyvästi esillä. Var
sinkin B-nuorten menesty
minen on saanut kotipelei
hin runsaasti katsojia: Sen 
sijaan edustusjoukkue, joka 
trujoaa nuorekkaan bedel
mä.isHI. sopivan hapokasta, 
poreilevaa j a väriltään kes
ki-uusi maalaista jääkiek
koa, ansaitsisi lehterille 
vielä enemmän kannustajia. 
joiden myötä tulee myös 
menestystä. 

Uusi vuosituhat ei tuo 
vielä kevätkaudella ·toivot
tua muutosta harjoitusolo
suhteisiin. Uudet I 

barjoi
tushallihankkeet ovat toteu
tumassa siten, että niistä 
saatava hyöty realisoituu 

Nuo.rissa on tulevaisuus 
Elämme Keski-Uudenmaan kers) jotka kasvattavat 
jlllikickossa suurta muutok- KIT:lle huippupclaajia. 
sen aikaa. Haukkojen edus- Edustusjoukkueen kuu-
tusjouldwecn nimen vaihta- des divarikausi on alkanut 
mineu KIT-Jäcy.enpääksi..e&~ seuran historiassa .beik.oi
oUut niitä helpoimpia pU- ten. 'fl?ivoaavasti kevät tuo 
töksiä yhcfistykseUeoim.C. ryhmään aivan uuden 
Vaihto oli periaatteessa ilmeen. Joukkueemme nuo-
pa1rnUinen, jos haluamme rentuminen on ollut hyvin 
hyödyntää tulevaisuudessa voimakasta. 
oman alueen junioripelaa- Edustusasun on kuluvana 
jia. Toimintamalli meillä on kautena pukenut päällensä 
hyvin samankaltainen kuin 3 B-juniori ikäistä ja 7 A-
Espoolla. meillä on kaksi juniori ikäistä pelaajaa. 
erittäin hyvin organisoitua Junioreista maajoukkuees-
junioriscuraa (Haukat. Sha- sa tällä kaudella ovat pclan-
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neet Toni Mustonen 18- ja 
Marko Ahosilta 20 vuoti
aissa. Nuoret pelaajamme 
kehittyvät vauhdilla ja 

~~~~!.!e?neäf!~.f~~~' 
sijoita tiukkoihin divisioo
na peleihin. Uskon myös 
nuorien valmentajiemme 
kehitykseen, jonka tuloksen 
toivon näkeväni kevätkau
della. Joukkueemme huo
non alkukauden suurin syy 
on ollut kokeneiden pelaa
jien ala-arvoiset suoritukset 
otteluissa, vain muutama 

kokeneempi on pelannut 
omalla tasollaan, nuorista 
suurin osa on ylittänyt sen. 
Joukkueeseen haemme tällä 

, hetkellä yhtä keskushyök
lcääjli, muna .. muutoksia 
tuskin kauden aikana 
tulemme tekemään. Farmi
sopimus Tuuskin kanssa on 
toiminut hyvin ja me olem
me saaneet pelaajille Gotka 
meillä on saanut vähän jää
aik.aa) otteluita pelituntu
man säilyttämiseksi. 

Seuran tavoite 5 vuoden 
jaksolle on nostaa A-junio-
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Nelonen 

vasta seuraavalla sarjakau
della. Niinpä seurojen jään
jakajat pain ivat edelleen 
hankalan kysymyksen 
kanssa, miten jakaa viikon
loppuun painottuvia jäätun
teja? Pulmallisin ti~ann~ C?" 
syntymässä A-nu~i:1lle.J?1_l
le on jäämässä vukotta.ma 
harjoitus kertoja vain yhdes
Ui kahteen. Ja se on liian 
vähän, kun yhteiseksi 
tavoitteeksi on asetettu A
nuorten nous u 1-divariin. 
Nyt, jos koskaan tarvitaan 
jäänjaossa uusia malleja ja 
venyvyyttä. On uskallettava 
tehdä ratkaisuja. Malleja on 
olemassa. niin KJT :n sisäl
lä kuin seurojen toiminnas-

rit SM-sarjaan ja B-C -juni
orit vakiinnuttaa paikkansa 
SM-sarjassa. Edustuksen 
pelaaminen 1-divisioonan 

~llaj}:;j~=~:~~-
kenut KIT-putken 11.pi ja 
ovat lähtöisin Keski-Uudel
tamaalta, tämä tietenkin 
vaatii pitkäjänteistä työtä. 
Alueen jäätilanteen parane
minen lähivuosina edesaut
taa pääsyämme tavoittei
siimme. Yksi tärkeä tavoit
teemme on jääkiek.k.okult
tuurin nostaminen Keski-

sa...jota voitaisiin paino1taa 
loppukeväälle, sillä onhan 
j äähallien töpseli scin/lssii 
vähintäänkin huht ikuun 
loppuun asti. Tarvitaan 
vielä yhteiden rutisrus. jota 
seuraa kyllä kiittllvä halau<.;! 

Kiitän seuran toiminnas
sa mukanaolevia sekä jouk
kueiden mesenaatreja hyvin 
tehdystä nuoriso-työ~tä ja 
sen tukemisesta sekä toivo
tan kaikille lrendikkäästi. 
Hyvää Millenniumia~ 

Risto Väkiparta 
Puheenjohtaja 

Uudenmaan alueella ja 
muutumme kasvattajaseu
rasta suomalaiseksi huippu
jääkiekkoscuraJcsi. 

ToivCltao tervetulleeksi 
·vanhat 'ja uudoct. 1uumihaj't,I. 
&curaamåan suomalaista 
hui.ppujlllti.e\ckoa uudeHa 
vuosituhannella Järvenpään 
jäähallissa. 

Terveisin 
Juha Kuusiniemi 
Edustus joukkueen 

puheenjohtaja 
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KJ 
Joukkuetta lähdi 
m:ian mottona: 
täa on tärkeää, 
harjoitella on v 
t!i!" 

Tärll lekstiä k 
ni olemme pc 
ottelua. Kuusi o, 
"lunta" on tullu 
ottelussa. Erity 
rella ryhmälläm 
vaikeuksia tätil 
päässä. Merkk, 
masta on jo nl 
messa viimeiscs 
lussa. Fon;sasta 
tu kotivoitto, Kr 
tettiin ahtaalle , 
selle annettiin 
kädestä". Uskc 
palaset loksahta 
leen ja Järvenp 
taan Play c 
keväällä. 

NC21WT4 
•NlCAN.-d11re

kuvoputki • J. 
•AV~iil'in itdeu. 
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KJT matkalla ... Sihköurakointi 

J. ROININEN 
Joukkuetta lähdeniin kasaa
maan mottona: "Halu voit
taa on tärkeää, muna halu 
harjoitella on välttämätön
tä!" 

Tätä tekstiä kirjoittaessa
ni olemme pelanneet 20 
ottelua. Kuusi on voitettu ja 
''lunta" on tullut tupaan 14 
ottelussa_ Erityisesti nuo
rella ryhmällämme on ollut 
vaikeuksia täällä Järven
päässä. Merkkejä parem
masta on jo nlikynyt kol
messa viimeisessä kotiotte
lussa: Forssasta tuli kaivat
tu kotivoitto, Kärpälkin lai
tettiin ahtaalle ja Hcnnek
selle annettiin jo "isän 
kädestä". Uskonkin, että 
palaset loksahtavat paikoil
leen ja Järvenpäässä pela
taan Play off-kielclcoa 
keväällä. 

Kevään ratkaisupelit 
eivät kuitenkaan ole mie
lestäni tärkeintä KJT:n kau
dessa, vaan rakentaa jatlcu
vuutta ja kehittymispaikka 
alueemme nuorille pelaajil
le. Luonnollinen jatke 
Haukkojen, Shakerssin ja 
Tuuskin hyvälle juniori
työlle. Meidän kaikkien 
yhteinen juttu. 

Järvenpäässä on pelannut 
aiempina vuosina hyviä 
pelaajia (Toivosen Pasi, 
Laineen Sami, Kalliomäen 
Tumppi, Vienasen Jussi 
jne.) Nykyisessä joukku
eessa on paljon nuoria alu
een omia kasvatteja, kuten 
Lindholmin Miikka, Lipiäi
sen Esa, Riihisen Jani, Jus
slinin Juha, Mustosen Toni, 
Laaksosen Tomi jne. Ollaan 
kaikki kärsivällisiä, niin 

OCOIN 
175CHEUY . 
•3-tie bou« elltxi 

kaiutin 
•61/2" bo"o 
•Koltlo lunikkopu 
·-lco,b.,s80 

i.,.y.21 cm, 
.,..,,.2e.scm 

~ 

meillä on jatkossa paljon 
ilon aiheita uusista 
"Toivosista" ja luulenpa 
että joukossa saattaa olla 
jopa parempiakin painok
sia. 

Ja mihin sitten matkalla 7 
Uskon, että KJT:llä on 
mahdollisuus olla omilla 
nuorilla pelaajilla liikkeellä 
jo kahden tai kolmen vuo
den kuluttua. 

"KJT:n avauskentällinen 
tänään: Jaakko Valkama, 
Olli Malmivaara, Antti
Pekka Lamberg, Matti Ue
vonen, Vili Mustonen ja 
Matti Näätänen". 

... Kahden vai kolmen 
vuoden kuluttua? 

Kiekkoterveisin: 
Harri Ahola 

. ' 
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B-junioreiden tavoitteena 
Play Off paikka 
Joukkuetta muodostettaes
sa keväällä 1999 oli tiedos
sa, että siitä tulee iskuky
kyinen SM-sarjatasollekin. 
muodostuuhan joukkue alu
een kahdesta vahvasta ikä
luokasta (-82/-83). Pojat 
ovat vuosien kuluessa tottu
neet pelaamaan voitollisesti 
liigascurojen junnutiimejä 
vastaan. Kauden päätavoit
teeksi asetettiin SM-Joppu
sarjapaikan varmistaminen, 
joka samalla takaisi SM
sarjapail<an myös ensi kau
delle. Pelaajakokouksessa 
seuraavaksi tavoitetasoksi 
pelaajat ilmoittivat Play 
Off-paikan saannin, joka 
tiedostettiin haastavaksi ja 
tavoitteelliseksi, mutta 

johon kaikki kuitenkin 
uskoivat. Johtoryhmän 
tavoitteeksi järjestää jouk
kueelle barjoittelupuittcct, 
jotka mahdollistavat unel
mien toteuttamisen. Jotta 
pelaaminen ei tulisi koh
tuuttomaksi taakaksi per
heille ja KIT voisi olla 
myös taloudellisesti kilpai
lukykyinen vaihtoehto 
Jokereille ja HIFK:lle, 
haasteeksi otettiin kerätä 
puolet joukkueen rahoi tuk
scsta muualta kuin vanbein
pien kukkarosta. 

Joukkueen kesäbarjoittc
lu sujui hyvin päävalmenta
ja Arto Saastamoisen joh
dolla ja syksyn harjoitusOt· 
teluissa joukkue osoitti pys-

tyVänsä voittoihin. Henkis
tli pääomaa ja joukkuehen
keä kasvatettiin Mercuri 
Int.cmationalin ammattilu
ennoilla, Golfia pelaamalla 
ja samoilemalla metsässä 
lasku varjojääkäreiden 
ohjaamana. 

SM-a\kusarja pelattiin 
kahdessa 8-joukkueen loh
kossa, joista kovempaan 
havaitsimme joutuneemme. 
Lohkon muut joukkueet 
olivat: HIFK, Ilves, JYP, 
TPS, Lukko, Kärpät, Kiek
ko-Vantaa. Kolme joukku
etta olisi jätettävä ta~, 
jotta loppusarjaan pääsisi 
suoraan, eikä joutuisi pii
naavaan karsintapeliin. 

Tätä kirjoitettae~sa alku-

sarja on pelattu ja ilolla voi 
mainita, että KJT selviytyi 
sarjassaan kolmanneksi. 
Kiekko-Vantaa jlii viimei
seksi ja joutui SM-nousu
sarjaan ja Ilves ja Lukko 
joutuivat karsintapeleihin. 
Lohkon kovuuden vakuu
deksi sekä Ilves että Lukko 
voittivat vastustajansa toi
sesta lohkosta ja pääsivät 
näin SM-loppusarjaan. 

Joukkue on jo nyt tehnyt 
keski-uusmaalaista jääkiek
kohistoriaa, sillä aikaisem
min ei alueen joukkueita 
ole nähty SM-loppusarjas
sa. Pelillisesti alusarjan 
ottelut osoittivat, että jouk
kue pystyy omalla tasolla 
pelatessaan voittamaan kär-

k.ijoukkueetkin. Ongelmana 
oli esitysten liiallinen ailah
televuus, sillä aika-ajoin 
peli luisui tasolle, jolla lop
pusarjan kärkisijoille ei ole 
asiaa. Keskittyminen ei 
ilmeisestikään aina ollut 
paras mahdollinen. Loppu
sarjassa ottelut tulevat ole
maan tasaisia, eikä niistä 
saa pisteitä ilmaiseksi. 
Niinpä otteluihin valmis
tautumiseen on parannutta
va syksyisestä. 

Loppusarjassa joukkue 
lähtee siis tavoiuelemaan 
Play Off-paikkaa, jonka 
saavuttaminen vaatii kaikil
ta pelaajilta asennetta ja 
sitoutumista jokaiseen sar
jan otteluun. KJT:n vahvuu-

tena on tasaisuus, jota tarvi
taan . pitkässä sarjassa. 
Onnm_uessaan jokainen 
kentällinen pystyy ratkaise
maan ottelun voitollisesti. 
Maaliskuun alkuun men
nessä sarjassa pelataan 
ka~1 11 ottelun kierrosta ja 
nelJa parasta ratkaisevat 
mitalien kohtalon. Toivotta
vasti KJT pelaa omalla 
tasollaan ja pääsee maalis
kuussa todelliseen PYITY
JAIITflN. 

Kari Jäminkl 
Joukkueen johtaja 

KJT C-84 taistellen SM-sarjaan ··, 
Ikäluokka -84 pelasi jo kau
den 1998-1999 KIT:n 
nimissä Uudenmaan aJue
sarjaa, voitti aJuemestaruu
den ja varmisti paikkansa 
syksyn SM-karsintasarjaan. 
Kesä kului tiiviisti barjoi
tellessa lepoa ja kesäpäivis
tä nauttimista unohtamatta. 
Heinäkuun lopusta alkaen 
ryhmä on hyörinyt jäällä 
valmentaja parin Jarmo 
Vakkila ja Petri Vinogra
doff ohjauksessa varsin 
tuloksekkaasti. 

Syksyn tavoitteeksi jouk
kue asetti SM-sarjapail<an 
saavuttamisen ja mielen
kiintoisten vaiheiden jäl
keen pääsarjapaikka var: 
mistuikin. KJT pelasi 

kovassa pääkaupunkiseu
dun karsiotalohkossa ja 
sijoittui hienosti viidennek
si. Mainioita suorituksia 
olivat mm. aina pahojen 
taistelukumppanien Por
voon ja Lohjan lyöminen, 
taisteluvoitto Bluesista ja 
tasapeli HIFK:n l<anssa. 

Tasainen ryhmä pelasi 
hyvin yhteen ja ratkaisijak-

. si nousi kukin vuorollaan 
aina tarpeen ja tiJanteen 
mukaan. Maalivahtipeli oli 
tasaisen tasokasta ja aina 
vaikeat 'pakkovoitotkin' 
onnistuttiin hoitamaan 
kaikki kotiin . Ainoa suu
rempi peliä sotkeva tekijä 
oli runsas jäähyily, jossa 
joukkue vielä haki oikeaa 

Järvenpään VL-huolto Oy 
Vesi- ja lämpöhuoltotyöt 

P./fax. 09-2711230 GSM 0400-463 200 
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otetta tiukentuneeseen tuo
marilinjaan. 

Karsintasarjan ja SM-sar
jan välissä oli marraskuussa 
kuukauden tauko, jonka 
joukkue käytti harjoitteluun 
ja muutamaan tiukkaan har
joituspeliin. Joulukuun 
alussa alkavassa SM-sarjan 
lohkossa pelaavat KJT:n 
lisäksi Jokerit, Ilves, Blues, 
TPS, TuTo, Kiekko-67 ja 
HPK. 

Joukkue lähtee avoimin 
ja innokkain mielin pelaa
maan hyviä otteluita ja toi
voo runsaasti kannustus
joukkoja Keravan Jäähallis
sa pelattaviin kotiottelui
hinsa. 

2000 
Hanki raketit ja paukut KJT:n 
myyntipisteistä. 
KJT myy korkealaatuisia ja hinnoiltaan 
kilpailukykyisiä ilotulitteita 
27.12-31.12. välisenä aikana 
seuraavissa paikoissa: 

• Rautia - Sarviniitynkatu, Kerava 
• Sotka - Moukarinkuja, Hyrylä 
• Vallntatolo - Pajalantie, Järvenpää 

Sauli Korvenoja Paukuttelemisiin KJT 

Pelimatkoille 
turval/igegfi ... 

~ VENTONIEMI Z'"4e4-
019-4s ooo so 
www.ventoniemi.fi 

Asiantunteva palvelutoimisto 

YI~ 
YRITYSPALVELU 

kirianpito 
palkanlaskenta 

atk-palvelut 
verotuskysymykset 

Auldorisoil\J lilitoimisto e 
Ki~anpilotoimislojen liiton jäsen 

Järvenpään YriiY.>J>(Jlvelu C)y Sibeliuksenkoru 18 (Sompololo) · puh. (0912804.55 Fax (091288 101. 
www.jyp.fi 
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• ercurJ .. net1ssa 
Ajankohtaista tietoa Mercurin toiminnasta, 

kehittämisohjelmista, alan yleisistä suuntauksista ja myyntityöstä 
saat myös Mercurin intemet~sivuilta. 
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1
1 

~Metcunf · · ·· 
INTERNATIONAL · ( 

www.mercuri.fi 
www.mercuriclub.net 

TP,emme yhteistyötä KJT:n B,junioreiden kanssa. 

~: 
·i~ 
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Eturirissä r,asemmalla: Hlle Kaukonen, Maiti Heikkinm, Heikki Vuorimaa, Miikka Fredriksson, Anssi Lehmonen, Pekka Nienunen, Jere Takala. Takarivi: Pasi Toivonen, Juha 

Kosliainnt, Kari Laari, Tero Vaakanainen, Janne Ke/Jokumpu, Kimmo Voulilainen, Niko Harju, Mikko Miettinen, Teemu Alalalo, Sami Koponen, Joni lauronen, Kari Takala ja 

Markku Koponen. 

HOME 

Istumassa vas. oihalk: Jaakko Valkama, Jussi Minkkinen, Pentti Sakko, Sam Duon, Arto Saastamoinen (vastuuvalm ta. ) M 

Kauko Paananen (huoflaja) ja Antti Vilpponen (valmentaja). · en IJa ' arko Sakko ja Tuomo Paananen. Kuvasta oissa 

Takarivi vas. oikealle: 1imo Suuronen, Sampo Pitkänen, Jermu Porthin, HarriAlakolila, Heikki Kivistö Malli Näätäne 1l . M· P 

~'!• _V,Ji M~stonen. . . . . . .. . . . . . ' n, omm, ttlonen, Olli Rautasuo, Marko Salminen, Janne 

&skirivt vas. oikealk: Thomas Duon (huo/Jaja), Malfl Lievonen, Kari Jammki (joukk-1ohtaJa), Fredrik Vara, Ari Heinä 1l . . • 

mas Julin, Tero Jaakkola, Jussi Salm4 Tony Grönberg, Toni Muston,n, H,iklci Lepo, Markku Rantasuo, IlkJca Valkama ;;::'.t1c.j!:,';;:
1
tf mtnk4 Jussi Kilusuo, Sami Tervonen, Tuo-
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KOTI HOME 

Eturivi vasemmalla: Jaakko Valkama, Tapio Karimus, valmenlaja Jan Lehti, Jere Keslånen, valmentaja Harri Ahola, Mika Peltonen, Jani Riihinen. Keskirivi vasemmalla: huoltaja Risto Lohilllhti, Antti Karttunen, Mikko Vesterinen, Tomi Laaksonen, ·Esa 1.ipiiiinen, Tero Kivilä, Ville Jokinen, Antti 1/vonen, Tuomas Luotonen, 
Jari LiilcJcanen, huoltaja Hannu Syvänen, joukkueenjohlaja Kari Jolåneva. Ylärivi vasemmalla: Pelri Pilkiijiirvi, Jaska Vden, Juha Jusslin, Toni Mustonen, Miikka LindJwlm, Matti Tevanen, Antti Tevanen, Mikko Huokonen, Jookun Roslund, Janne Vilhunen. 

.. Männistö Juho Rantanen Markus Masalin, Veli-Pekka Järvinen, Pyry Somervuori, Jori U11dberg, 11a oikealle· Huoltaja Hannu Syvanen, Tuom~s tri Vind radoff, Sami Ti:nnonen, Arttu Syvänen,joukk. joht. Juha Nousiai11en. Alarivissä vasemV~kuvassa Ylii'!vissä vas_e'!'"!."Jaakko No~siainen, Joni Sihv~~e~, val"!e,;(:Ja Pe Atte Si;klcone~, joukk.kapt. Jani Ste/lberg, Eetu Alata!o, Arto Rantamäki,_ To11( Vuorsa/o, Mii~ 
Kimmo Korvenoja, Esa Kivtslo,. 1l . Tuominen Maiti SaloJarv~ Antti S ... bnen, S . Lankinen Joni Kajulcorpi Samu Virtanen ja Vi/1 Mustonen, huolta1at Mikko Ranlanen Ja 
llialla oikealle· Seppo Palos~ am . ./, 

0 
Vakkila pelaajat Janne ~o erg, am, ' ' Toivonen. Ku;asta puuttuvat: valmentaJa ann ' 

Pentti Lindberg. 
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~ !~vainnollista! 
····························~·.·.:·.:::··············· ~ 

Au1a oppihstaoi,-.ham.-.."U1. ••••· • 1_, V-,.T 
IS.VI:.,OY:noperu.<v3l;nret ia ;;;;;.,e _, 
•järjc:,;rdm'il vi..-vlil asia11.i1imc-cn S C I E N C E 
luonnontx1ccn opetuksessa. Tuotantokaj• 2, l'ullank111lt1 8, 

• ~' • Fysiikka• KrmL.l ~t1~~~~ml, ~h~l2~~~'. 
Fu 017-8323 570 Fax 09-2290 2290 

OiiiiooY 
• KAIKKI ALAAN LIITTYVÄT TYÖT 

Keskustie 8 
04600 Mäntsälä 
Puh. (119-687 1390 

Alhontie 14 
04430 Järvenpää 
Puh. 09-271 2800 
rax. 09-291 7502 

Saksalaiset 

Kramer ~~~u'@@ 
SALMELAN 

LEIPOMO KY 
~~ HYRYLÄN .r, KUNTOKESKUS 

Sahankulma, Moukarlkula 2, HYRYLÅ 
puh. (09) 2731828 

LAATUTUOTTEITA LAKALTA 
• valmisbetonit • betoniset pääJlystc:kivcl 
• kuivalaastil- ja bclonit • kevytsoraharkot. betoni- ja cris1charko1 

pyoräkuormaajatlkiinteistönhoitokoneet 1,5-8,0 t 

Kuormaajat SOl/eltuvat suuren 
nostokykynsä sekä nelipyoräohjauksen 
tuoman pienen kääntösåteen ansiosta 
mitä moninaisimpfin työtehtäviin. 

Maahantoooti ja jälleenmyynti 

KH-KIIIEEr 
Mclsätyläntie 6, 01800 
KLAUKKALA 

Moukarinkuja 4, 04300 Tuusula 
Puh. 09·2753 440 

H .... palvelua . 1_F . 
Ja Jdd.tu.tu.otteita 

•betoni-ja pesubetonilaatat • kunnallistekniset tuotteet 
• ontelolaatat ja rakennuselementit 

W LAKAN BETONI 
Joutseno (05) 6838 400 

R1kenU1mlMn Jutua &I luotettlMlutta ytl 25 vuoden l(okemukMlla 
ErlkOlu1Umm11B• • ..,.IIIW~ ja Julkfnen rak.tntamlnen -" 

..U kalkki ..,....,,uaty61, myOI 1Mt9taklnnlf)'61. • :.1 

Puh. <:n-ZT69 4710 

IA' T . . 11 [T 
Semanttitehtaankatu 2 04260 KERAVA 
Puh. (09) 2747 260 Fax /09) 2747 2690 

www.raktsto-nousiainen.fi myyntl@raktsto-nousiainen.fi 
Fax 09-8787 782 

ICVB 
~OY 

P.(U9)56l nll.fR(U9)S6llllDO 
~GS191ll-4 

PAINOJÄLKI OY 
Neljäs Linja 14 

00530 HELSINKI 
Puh. 701 2818 

Valmisbetonia ja 

betonin pumppausta 

Tuusulan, Järvenpään, 

Keravan ja Sipoon 

alueella 

LDHJR AUDUS 
www.lohju udus.fi 

Tilaukset (019) 687 1881 

_1r a: ei L o 

ITi]@[W [n] 

r2., il_ • • nan1 - · 
rligitaa , am. 

00 -~--.... -~~ 

.-$00 

FUJICOLOR 
SUPERIA 

. . -=: 3 rullaa 
q. fUJ . . 

'·· · . i - · 24 kuvan 
SUF . .. "k 

4' ,.-, '"'--. 400 va~• "!~a-
FUJIFILM MX-2900 ~Oo 24f•,:-..~:.:· :- ,,. ; f1lm1a 

digitaalikamera ~~ · FuJ1cotoR A. ISO 200 
_ ,. -~~ SUPERI 

· t 4 ~00 
'.j ·. 1 ~0 24:·:;~::~~LOR . J : ~~ suPERIA 

. 6.19 ;~~ ~ %24 ·:· .. »-· 40~5,~,-
,,,ERA\~Ai .' IN.8.' ·. 1 . • 

11 

,, ~--~,:!Ei_ =-i. 5_5!;:7 = .. E;EJ ..... P. ~ ,., , •• ""·~·r , . 
llA'B·I ICJU11lA r,t,Til!I . . ~ ,_ 

-~ -- ,;..~--·k~~;:_.:,.,··,;,--

~ FUJIFILM I 
-\·. . ' . ~- "" . .;. .. - .. --

~ · K~V~-RANE'OY' 
· Aleksmtori, Kerava puh 0 

Avoinna: ma-to 10_17 30 
9-294 8851 

. 'pe 10-18, la 10-14 
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KJT - Kotioffelut 

JÄRVENPÄÄ 

Miehet 1. divisioona 

~r:!~~:~~~:;:"=f~1~ä::;~lsj sa l~keutrlantle 14, 04400 Järvenpiä. 
klo 17.00 ' · 1 v on o~pulsln (la, pyhinä) 

Järvenpään Jäähalli 

Nro Pv Pvm Ottelu 14 Ke 18.30 29.12. KJT-TuTo 15 La 17.00 8.1. KJT-KooKoo 16 La 17.00 15.1 . KJT - Jokipojat 17 La 17.00 22.1. KJT- KooKoo 18 La 17.00 29.1. KJT-Ahmat 19 Pe 18.30 4.2. KJT- Hermes 20 Ke 18.30 16.2: KJT- FPS 21 Pe 18.30 18.2. KJT - Kärpät 22 La 17.00 26.2. KJT- UJK 23 Ke 18.30 1.3. KJT- Diskos 24 Ke 18.30 8.3. KJT- Sapko 

KJT C joukkueen kotipelit pelataan Keravan jäähallissa: 
KJT-TuTo 
KJT-llves 
KJT - Kiekko-67 

la 08.1 .2000 
la 15.1.2000 
la 22.1.2000 

Tuusulan jäähalli / KJT A-nuoret 

klo 16.00 
klo 16.30 
klo 17.30 

KJT-HPK 
KJT-TPS 
KJT-Blues 

B-nuorten SM-loppusarjan kotlottelut 
2000 

la 22 .01. 
9.1 23.01. 
La 05.02 . 
La 19.02. 
La 26.02 . 
9.1 27 .02. 
9.1 05.03. 

klo 13 .30 
klo 13.30 
klo 14.00 
klo 16.00 
klo 13.30 
klo 13.30 
klo 13.30 

su 23.1.2000 
la 05.2.2000 
la 19.2.2000 

klo 17.00 
klo 15.30 
klo 15.00 

KJT - JYP 
KJT-Krpt 
KJT - Lukko 
KJl' - TPS 
KJ!' - Jcka-~ 
KJT - HIFK 
KJT - HPK 

A II div ylempi loppusarja käynnistyy 8.1.2000. Kaksinkertaiseen sarjaan osallistuu GrlFK, Hermes HT, Jukurit, KJT, K-67, No_Py, _ Raahe-K ja VaKi, joista 
kaksi parasta joukkuetta nousee A I divisioon_aan. KJT A:n kotipelit ilmoitetaan lauanta(sin Keski-Uusimaan "Viikonlopun urhe1luvink1t -palstalla. 

Kahi®-tiilet Perustuksiin ja seinärakenteisiin Leca
harkot, julkisivuihin Poltetut tai Kahi-tiilet, 
muuraukseen ja pinnoitukseen Vetonit
tuotteet sekä alapohja- ja routaeristyk

Poltetut tiilet 
f;;. !"- ® -harkot seen Leea-sora. Kaikki muuraustuotteet 

~d:J~~il~G-~a~_:-::,s~o~r~a.__ Oplirocin mittavasta valikoimasta . 

UUDENMAAN 
PULTTI OY 

. ,,., 
• Ruuvituotteet veto-nit• Kysy lisää. • Kiinnitystarvikkeet 

~ 292 2797 
Fax 292 2796 

----'-- DPTIRDC • Naulauslevyt 
• Pop-niitit 

Suomen Purkumies _Oy ~ 
~ 09-279 3771 ~ 
5-v ~ 

rm 
Parasta 

puuta Puumerkistä. 

rm !?!!'!!!!!!1~!! 
HE1S1NK1 _ ESPoo -10ENsuu -wmJWÄS~IA~ft,/flMf~' -

KERAVA - KOTKA - KUOPIO - - WNNA 
MIKKW - OULU - PORI - TAMPERE - TURKU - TA 

Ammattilainen ostaa melltäl 

KOPIOov 
Alhotle 14 
04430 Järvenpää 
Puh. 291 6180 

DATA INFO 
Järvenpään Data-Keskus Oy .... 
Helsingin tie 16, 04400 farvenpaa 
Puh. 09-279 0010 
Fax. 09-291 7549 

FOTORING KERAVA 
Paasikivenkatu 1, 04200 KERAVA 

Puh. 2420 628, Fax. 2420 628 

Vanha Yhdystie 17 
04430 Järvenpää 

Kuninkaankartanontie 3 
02780 Espoo 

Puhelin 
09-812 036 

Nostopalvelu 
. HELAAKOSKI OY 

PL 52 (Kytklnlie 29) oon1 HELSINKI 

Tasoite 
V. Ahonen Ky 
Teipparintie 8 48810 Karhula 

Puh. (05) 285 006 
Fax (05) 225 6106 Auto 0400 556 775 

9 
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YIT SERVICE PilVYIIYI 

2 ,,040M3327 
ft/ftlk 
• kunnossapito 
• projekti

ja asennustoiminta 
• sähkökonekorjaamo 
• kylmätekniikka 

~ , IUlllilSIJf 
# ... -'- ~ .,,. •}\.; tZ ~ .. -

,. ,· 
) 

, , 1 

-~-~- -, 
• - .,,._. .. J ' 11 . . ' . UIII-Ja lllllllliJtit --.......... ..1,•ldlllllllat ,_@T s ◄ :.t.,'S'•=~ =t, 1 7 J &Jlllt ., ,-,~~~~- ' ~ , ..... Jllinllllllf'-; • - •l":~'.'~- ete!IPIMllt . . . . )'-- .;..I·~), •- ~ ....... ;~"-ft 'tl~_ · > • 

1 
~'I 

~r71□-, .. ~,--, ~,'r-,/21'~--, ..... ~\)\<>:,\ , 1.1 .. ~ ~ :::!) ~ "~~ ! (., . -,, . ;;>,.'•'1~;,,~ >4,....::~~ ... rL»...-~ ,.....,,.--:'!."~w~_ : YIT .-vie• OY ' vn SDY!Ca OY . ..,. • ' YIT Sl!RVIC■ OY ., . .. ~ 8 PL 50~04251 KE!MVA Fuamtle 2,·01230VANTAA • KuakkarnAanlla 3, PL 40,~15101\l.Almt 
Puhelin (09 294 6677>'~ ..; Pulielln 010 381 3541 ' ,. · Puhelln (03! 8571503' ," , Fu (09 294881!4-:t• ,Fu · ' 010 381 3540 . >. ·.,;;, Fax 1 .-?'~03 857-1504 "j 

""\.D KESKO ~ YRllYSPALVELU 
www.k-yr1tyspalv•w.com 

• • 1 • • 1 1 • 1 1 . : . 

* * * HESBURGER * * * Nopein tapa herl<ulella 

HOCKEYNight 
TUU:iULAN ~ YKK SAUTOOY Oy Finnpak Ab P. 2755755 

Palkinnot edullisesti meiltä tehdastoimituksena 
• c;4.IKA~liÄJ 

Jlrvanpll, Slbellukslnkatu 6. puh. 21!17 786 
~r~-1~~~ i~p~n~f~~·ra:· 2757 586 

n,,,ioiä1us,E o, 
Vanha YhdySlic 14, 04430 Järvenpää 
Puh. 09-271 2232 

El RAHALASII 

111" lh , \ 1, 
'0' ,...,., ••••• ,,.,. •• , •~~ ..... , .. _,,r M,.,,...,,.,. ~t•, , ,_ ,\AAr,•A 

Kaivinkone urakointi 
Veijo Salonen 

Puh. 0500-460 951 

A Osaawa palvelua yrit,i<sille jo wodesta 1977. Tänä päivänä V aulamrne myös maksuliikenneasioissa ja kansainvälistymises.lä. 
Auktorisoitu Klrjanpitotoimistojen Uiton jäsenloimisto 

Sibeliuksenkatu 18, 04400 Järvenpää rn Puh. (09) 280 9 11 Telefax (09) 271 2282 K_irjanpitotoimisto REKOIA-NIEMINEN OY 

AVOINNA ARK 8-18 
LA 9-14 

GSM 0400-461884 
g:gg_1~J Puh. 271 0347 

Fax 21, 0327 ■ LAatat,patM\i'\. 
tarvikkeet }a tyOkalu\ Alholie 4 , Q4.ol30 J1'.R-lall'M ■ Konevookraus HPY karttasivu 87 / 07-61 

LEIRINTÄALUE 
TILAUSSAUNAT JÄRVENPÄÄN YÖPYMISET ... 11.'JKAILUKESKUS ULKOILUPAKETIT lffn PERHEJUHLAT 

tie, Vanhankylänniemi 
enpåå 

287 775, fax (09) 291 1441 

Avaa veroton 
säästötalletus! 
El määräaikaa. 

Korko 

OLUTKELLARI 
KABINETTITILAT 

LOMAMÖKIT 
RATAGOLF 

Ak1iassa voit avata verottoman sååst0talleluksen. Se on kätevä talletusvalhtoehto vailla minlmltalletusta, nostorajaa tai provisiota. Saat korkeimman lain salliman verottoman koron, !oka lasketaan påivåsaldolle. 

<.2-> Aktia 
Sllstapankkl 

Sibelluksenkatu 14, Jårvenpåå, p. 010 247 6150 

KOHDESÄHKÖ OY 
SÄHKÖ URAKOINTI 

SUUNNITTELU 

AHERTAJANKATU ~ 
04440 JARVENPÄÄ 

PUH. (og) 283 o:u, 0400-462 o:u 
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The Mask mv-maskit - maskien maalaukset 

LUISTINHUOLTO · 
• teroitvkset • terien vaihto • terien muotoilu • muut luistinkorjaukset 

HYRYLÄN OSTOSKESKUS 
P. 2744010. Palvelemme: ARK. 9-18, LA 9-14 

~ELKAMA KODINKONEET 

JÄRVENPÄÄSSÄ MYY 

~ 

♦indesit 

O!f 

• VANHA YHDYSTIE 8, ,r 279 7170, fax. 279 71720 

ASENNUS • SUUNNITTELU • SÄHKÖTAAVIKKEET 
KODINKONEET• VIKAKOAJAUSPALVELU A E G 
• MANNILANTIEN LIIKE SUWETTIJ EJektroli:IHelios 

~TUPATALO OY 
T u P A r A L o RISTIKOT, TALOPAKETIT, PUUELEMENTIT 

Riihenmäentie 7, 04600 Mäntsälä 
Puh. (019) 688 0944 Fax. (019) 687 1942 

INTERNET: www tupatalo fi. 

KEMIRA. 
PULP & PAPER CHEMICALS 

KOn mn _. RDW 

Nuku yösi hyvin Järvenpään 
Rivolissa 

ja tee parhaasi pelissä!! 

it~~ 

c]i) 
C) 

0 
0 

V: Hotelli 

\j I RI\JOLI 
Järvenpää 

Asema-aukio 
04400 Järvenpää 
puh. 09-27141 
fax 09 271 5755 

11 
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11r1t1oia,!el 
b.ll!tii ► 

Wursti Oy. Puunajankatu 3, 04440 Jlirvenplill 
Pub. 09-4134 0400, fax 09-4134 0410 

.,.+• "f'; 
~· -f',.. ·"'+- ~-.,,. • t 

•~•~ . . .. • 2i1tf0~:TJ!:e,::J.~a Oy 
""'e. ~.,.,+ ~ 
♦ Vanha Yhdystie 18 B, 

PL 1065, 
04431 Järvenpää 
puh. (09) 271 2041 

HOCKEY 'Uutiset 

Joukkueet miehet, A-nuoret, B- ja C-juniorit 
kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja 

tukijoitaan vuodesta 1999. 
Toivotamme Teille myös 

Hyvää Joulua ja 2-vuosituhatta 
KJT-JOHTOKUNTA 

MAALI KAUPPA 
•• 

VARIPIRTTI 
MAALIT • TAPETIT• KAAKELIT• PARKETIT• MATOT 

TUUSULA/KORSO 
KELATIE 17 
01450 VANTAA 
PUH. 09-836 2770 

KERAVA 
SANTANIITYNKATU 9 
04250 KERAVA 
PUH. 09-274 7500 

HEL .SINKI 
MERIKATU 3 
01400 HELSINKI 
PUH. 09-622 6300 


