
EURAJOKIset ILMOITTAA 
HC Eurajoki kuulumisia 

Helmikuu 2019
Ilmaisjakeluna joka talouteen alueella Eurajoki kk, Lapijoki, Hankkila, Linnamaa, Olkiluoto,  
Sydänmaa, Irjanne, Kaukomäki, Rikantila, Lutta, Huhta, Kuivalahti, Verkkokari, Orjasaari,  
Ilavainen, Maade, Auvi, Lauhtu, Väkkärä, Koivuniemi, Vaimala, Kaukonpieli. Jakelumäärä 3 200 kpl.

E U R A J O E N  P O R T T I

Muista myös maukas lounaamme arkisin ma-pe 10.30-14.30

269/pkt
(5,38-5,98/kg)

KULTA KATRIINA 
KAHVIT 450-500 g

Kotipizzan aukiolot:
ma-ke 11-20, to-su 11-21

Leikkaa talteen Kotipizzan menu 
ja tilaa pizzasi meiltä 

Eurajoen Portista.

Pizzatilaukset numerosta 

040 539 3527

Palvelemme ma-pe 8-22 (kahvio 5.30-22), la 8-22, su 10-22
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• Kaikki kaivuutyöt • Salaojat 
• Tontin pohjat, avaimet käteen • Vaihtolavapalvelut 

• Murskeen, mullan ja täytemaan toimitukset
• Jätevesijärjestelmät

• Tärylätkien vuokraus 90-550 k

www.maarakennuslammila.fi

ÄLÄ AIKAILE
– SOITA HETI

Rauman 
Tankkihuolto
(02) 823 2711

• Lika-, hiekka- ym. kaivojen tyhjennykset   •   Suurtehoimuroinnit

• Öljy- ym. säiliöiden puhdistukset   •   Tarkastukset

• Vaihtolava-autoilua   •   Korkeapainepesut 0-2500 bariin

• Viemärien aukaisut ja huuhtelut   •   Putkistojen kuvaukset

Rauman Tankkihuolto
Puh. (02) 823 2711, 044 700 2971, 044 700 2972

Sähköposti:  timo.roos@raumantankkihuolto.com
 jorma.rantala@raumantankkihuolto.com
 helena.rantala@raumantankkihuolto.com
Kotisivu:  www.raumantankkihuolto.com

Rauman Seudun 
Ympäristöhuolto Oy
Puh. (02) 823 2761 | rsyh.fi

Haluamme  
PALVELLA  
MYÖS SINUN  
KIINTEISTÖÄSI!

•	 likakaivojen	ja	-säiliöiden	tyhjennykset
•	 viemärien	avaukset,	pesut,	kuvaukset
•	 sadevesikaivot,	öljynerotuskaivot
•	 kuivaimut	(suurtehoimuri)
•	 vaihtolavat

Murskeet ja sepelit kaikkiin tarpeisiinne!

Erkko Näppi Oy  
on toiminut kiviainesten 

tuottajana ja toimittajana 
Eurajoella jo vuodesta 

1962 alkaen. 
Toimialueenamme  

on nyt koko Satakunta.

www.erkkonappi.fi

ERKKO NÄPPI OY
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HCE Tallinnan kirkkaisiin valoihin!!
Tallinnan pääareenalla Tondi Rabassa  
HCE iskee yhteen HC-Tankkerin kanssa 15.3.2019 klo 19.30

Rakennusapu Hannu Pipatti Oy 
Huiskontie 26, 27150 Eurajoki

p. 0500 590 365 | www.rakennusapupipatti.fi

www.facebook.com/hceurajoki

offroad
OFFROADSAFARI.FI

Soita ja kysy lisää: 
0400 860 286

EURAJOEN MAA-AINES OY
Koivuniementie 302, Eurajoki

868 2061 Rauno Mäkelä 0400 779 388
SORAA ERI LAATUJA JA LAVETTIKULJETUKSIA 

PAIKALLE AJETTUNA. KAIVUUTYÖTÄ.

VENE- JA
MOOTTORIHUOLTO
S.VALAVUO
Haapasaarentie 320 A,
puh. 823 4861

HC Eurajoen strategia-
työryhmä (jossa 
myös Verkkokarin 

Sepe on ”Senior TripAdvisor” titte-
lillä) päätti ottaa Kansainvälisestä 
Hiihtoliitosta mallia ja järjestää 
tammikuisen kokouksensa synti-
sellä Pattayalla. Meitä oli konees-
sa siinä Laaksosen Jouni, Uuden-
talon Topi, Ville-Petteri Ismälä ja 
Anssi Kujala (kaikki nimet muu-
tettu), kun kesken SWOT analyy-
sin Ukrainan kohdalla Ville-Pet-
teri pudotti pommin. Hänestä 
tulisi isona insinööri! Topi purs-
kahti itkuun, Jouni nauramaan, 
Sepe paukutti tarjoilija nappulaa 
ja Anssi painoi jossain koneen ta-
kaosassa tarjoilijaa. Kyseessä oli 
hätätilanne, nimittäin normaalisti 
ihan selväpäiseltä tuntuva kaveri 
oli saanut kohtauksen, johon aut-
taisi vain tupla-annos parasta ko-
neesta löytyvää tärpättiä. Kave-
ria kun ei meillä päin jätetä! Kun 
sitten hetken kuluttua lääkitys 
saatiin koko viisikolla kohdal-
leen ja tilanne hallintaan niin HC 

Eurajoen perustajiin kuuluva Is-
mälä selvitti, että hän tosiaan on 
alkamassa työn ohessa opiskelut, 
mikä valitettavasti tarkoittaisi 
sitä, että aikaa ei enää jatkossa 
riittäisi seuran toimintaan eikä 
pelaamiseen. Työryhmä ymmär-
si hyvin päätöksen ja alkoi vä-
littömästi pohtia uutta tilannetta 
ja että miten siitä selvittäisiin. 
Tulemme kaapista ulos kevään 
aikana.

Joukkueen neljäs pelikausi lä-
henee loppuaan. Viimeinen otte-
lu Eurajoella pelataan 23.2.2019, 
jossa varmasti järjestetään pientä 
specialia päätä huimaavan kiek-
koillan lisäksi. Verkkokarin ran-
nassa tätä kirjoitellessa joukkue 
on sarjassa sijalla 7, saunailtoja 
on järjestetty neljä, muita juhlia 
pariin otteeseen ja pilkkikisat tie-
tenkin. Pientä parantamisen mah-
dollisuutta on vielä siis olemassa 
ensi kautta varten. Jo perintei-
seksi muodostunut päätösretki 
kiekkoilun Mekkaan eli Eestiin 
tulee maaliskuun puolessa välis-

sä. Ne pelimiehet, jotka selviävät 
Suomenlahden yli, luulevat pe-
laavansa Tallinnassa Tanker-ni-
mistä joukkuetta vastaan, mutta 
todellisuudessa kyseessä on kyl-
lä paikallinen käsityöläispanimo. 
Eurajoen Pubissa äijät puhuivat 
toissa viikolla vielä, että valmen-
taja Grönman on samalla reissul-
la menossa valmennusseminaa-
riin Estonian Spiritille. Sepe on 
yleensä haistanut tämän sektorin 
kohtuuhyvin. 

Taivaalliset hyppytornit ja 
keikkalavat ovat vahvistuneet 
viime aikoina, kun kaikkein ko-
vimpia on lähtenyt joukosta va-
litettavan nuorina ja yllättäen. 
Toisaalta meillä kovin heikosti 
arvostetaan vanhempia ihmisiä, 
kun hoitolaitoksissa kohtelu on 
mitä on, niin ei sekään kuulos-
ta äkkiseltään parhaalta mah-
dolliselta tavalta viettää eh-
toopäiviään. Että makaako sitä 
mieluummin palasina jossain 
maantiellä kuin menee hautaan 
elävänä. Sepen luonteen tuntien 

Seuraava 
HC-Eurajoki kuulu-
miset tiedotuslehti 

jaetaan keskiviikkona 
03.04.2019

Ilmoitusten/aineiston 
viimeinen jättöpäivä 

23.03.2019 mennessä.

Tilavaraukset/ 
ilmoitusmyynti 

044 278 7517  Topi

HC Eurajoki Kuulumisia

HUOM! 

tästä ei ole epäselvää omalla koh-
dalla, mutta viime aikojen tapah-
tumat ja uutiset nyky-Suomesta 
laittavat kelaamaan asioita. Her-
rat ovat joskus kiteyttäneet aja-
tuksen seuraavasti:

“Maailma on kaunis ja hyvää 
elää sille, jolla on aikaa ja tilaa 

unelmille. Ja mielen vapaus,  
ja mielen vapaus”  

– Irwin Goodman/san. Vexi Salmi

Kiitokset vielä VP Ismälälle 
kaikesta seuran eteen tehdystä 
tinkimättömästä työstä ja HC Eu-
rajoen Fan Clubin puolesta Sepe 
toivottaa onnea sekä menestystä 
opiskeluissa ja elämässä.  

Nokka pystyyn ja play off-ke-
vättä rintoihin kaikille Eurajoen 
naarassusille toivottaen,

Verkkokarin Sepe

 

HC Eurajoki vieraili 16.2. Merikarvialla MJU:n vieraana.
Ensimmäisenä järkytyksenä ottelun alussa  susilauma joutui to-
teamaan kiekkobuumin olevan tapissaan Merikarvialla. Ottelun 
alkessa täysi Merikarvian jäähalli suorastaan mylvi solvauksiaan 
vierasjoukkueen luistellessa jäälle. HCE ei tästä ollut moksiskaan 
vaikka kaikki 3 paikalle saapunutta katsojaa teki kaikkensa hor-
juttaakseen susilauman keskittymistä.

Isäntäjoukkueesta ei ollut eurajokelaisten pysäyttäjäksi, susilau-
ma vei täydet sarjapisteet bussinsa mukana 2-19 lopputuloksella.

HCE:n maalilla Jani Mikola oli huippuvireessä 44 torjunnallaan, 
epäilemme merikarvialaisten päässälaskutaitoa, ainakin 20 tor-
juntaa ylimääräistä Janille taidettiin merkata.

HCE murskasi MJU:n, Jani Mikola voiton takuumiehenä!

HCE:n pistemiehet:

Suominen Joni  1 + 0
Lehtinen Esa  2 + 1
Ellilä Turkka  3 + 4
Jalonen Jannis  1 + 2
Niitamo Lauri  2 + 1
Kares Kalle  2 + 1
Ismälä VP  0 + 4
Tammi Niko  0 + 3
Impola Oskari  0 + 3
Syvänen Jesse  3 + 4
Nordlund Eetu  1 + 2
Virta Markus  0 + 1
Rintala Tommi  2 + 0
Vahala Joni  1 + 2
Oiva Juuso  1 + 0

”Have a great 
business day” 

Br Wolf #28
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Nyt: 
 
 - Aurinkopaneelien 
    suunnittelukäynti 
    maksutta 
 - 24kk sähkösopimus 
    erittäin edullisesti  

Yhden aikakauden loppu ja toisen alku

HC Eurajoen historia on toistaiseksi vielä lyhyt, mutta sitäkin tapahtumarikkaampi. 
2015 heinäkuussa perustettiin jääkiekkojoukkue, jonka tarkoituksena on luoda 
pelipaikka niille eurajokelaisjätkille ketkä eivät mahtuneet Lätkän ryhmään.

Allekirjoittanut on ollut mukana siitä ensimmäisestä istuskelusta asti, joka ta-
pahtui heinäkuussa 2015 Raumalla merijakomolla. Kolme vuotta seuran puheen-
johtajana ja jokaisella kaudella joukkueen kapteenistossa. Kiitos näistä vastuuteh-
tävistä joukkuekavereille ja muille seuran toimihenkilöille.

Joukkueessa on ollut mieletön fiilis kaikkien vuosien ajan, vaikka miehet hieman 
onkin vaihtuneet. Naisten joukkuekin saatiin HC Eurajoen väreihin viimeisimmällä 
kaudella. Yhteistyötä tehtiin tätä ennenkin aktiivisesti.

Toivon että seura on vielä täysin alkutekijöissä ja matka jatkuu vielä vuosien 
ajan.

Nyt on tullut kuitenkin aika laittaa hokkarit naulaan omalta osaltani.
Tarkoituksena on aloittaa opiskelu työn ohella ja näin ollen aikaa ei tälle harras-

tukselle löydy riittävästi. Mitään dramatiikkaa tähän ei siis liity.
Suuri kiitos kaikille yhteistyökumppaneille, faneille, joukkuekavereille ja toimi-

henkilöille. Erityisesti mainittakoon Topi Uusitalo ja Jouni Laaksonen joiden kanssa 
ensimmäiset kolme kautta tahkottiin töitä hiki hatussa.

Kiitos ja tsempit tulevaan!
Ulvomisiin!

Ville-Petteri Ismälä 
Puheenjohtaja
HC Eurajoki ry 

Naisjääkiekkoilua tukemassa  

KONEPAJA EURAKON OY

HCE miesten joukkue 2018-2019

21

BRODEERAUKSET – PAINATUKSET

Puh. 0500 861 529


