
Tänä päivänä sujuva arki 
edellyttää sujuvaa tietoliikennettä:

Palvelut siirtyvät enenevässä määrin nettiin eikä mokkula 
pärjää tulevaisuuden kasvavissa tarpeissa. Viisas pistää 

yhteydet kerralla kuntoon seuraavaksi 50 vuodeksi!

Puh. 03 486 4300,  www.phpoy.fi 
facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy 

Honkalantie 1, 34600 Ruovesi
Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä

Keskustie 7, 34800 Virrat

VIIHDE ETÄTYÖ PALVELUT TURVA

Sähköä joka kotiin…

KestoWirta VakaaWirta     TuntiWirta KvarttiWirta       IkiWirta

www.virtainkiekkokarhut.fi
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Rinnepuhelin: 044 0900 965

Lisätietoja www.virtainkiekkokarhut.fi

Pukkivuoren laskettelu- 
rinne aukeaa heti sään ja 
lumitilanteen salliessa, 

TERVETULOA!
Avoinna: ke–pe klo 16.30−19.30 
 la−su klo 11.00−18.30

Marraskuu 2019
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PEUGEOT, CITROËN erikoisosaaminen
myös muut merkit

Nelipyöräsuuntaukset
Katsastuspalvelu

Autohuolto
ISOKIVIJÄRVI OY
Kiertotie 1, Sampola • 34800 VIRRAT

Puh. 03 475 3611 • Ark. 8–17

www.isokivijarvi.com

1970 2019

Jäähallin kahvio sekä aikuisjoukkueiden pelien  
aikana myös Pub Karhunpesä palvelevat  

kotipeleissä!
Fanituotteet myynnissä kahviossa – Tervetuloa kannustamaan! 

www.virtainkiekkokarhut.fi

JUNIORIJOUKKUEET  
2019 – 2020

JOUKKUE VALMENTAJA(T) JOUKKUEENJOHTAJA(T) OTA YHTEYTTÄ!

Luistelukoulu kiekkokarhut@gmail.com

Leijona  
Kiekkokoulu

Panu Iso-Hirvelä kiekkokarhut@gmail.com  

G-juniorit
Panu Iso-Hirvelä, 
Veijo Lamberg ja 
Henri Rantala

Henri Rantala
henri.rantala@hotmail.com
040 139 3412

F1 -juniorit
Antti Mallat, 
Mikko Voimala ja 
Anssi Kukkonen

Sari Kolu
sari.kolu@phpoint.fi 
044 017 3701

E1 -juniorit
Antti Mallat ja 
Pietu Iso-Hirvelä

Sini Heinonen ja 
Suvi Kolkkinen

gini.heinonen@gmail.com
040 722 6788

C2-juniorit
Mika Ylitalo, 
Kimmo Viitanen ja 
Olli Jokinen

Sanna Viitanen ja 
Ari-Matti Jokitulppo

sannuskalle@gmail.com
050 530 1685

AIKUISJOUKKUEET  
2019 – 2020

JOUKKUE VALMENTAJA(T) JOUKKUEENJOHTAJA(T) OTA YHTEYTTÄ!

Edustus
Juha Isokivijärvi ja 
Jesse Visulaaka

Pirta Iso-Hirvelä
pirta.isohirvela@gmail.com
040 848 6659

Hockey Bears 
-harraste  Wille Virtanen wille_virtanen@hotmail.com 

040 534 4457

Pappa-Karhut   Voitto Iivonen 0400 235 765

Maalivahti- 
valmennus  
kaikki  
ikäluokat

Timo Nieminen timotapani.nieminen@gmail.com   
040 526 9334

VIRRAT

VIRRAT

VIRRAT

VIRRAT

Jälleen on se aika vuodesta, että kaikki huomaavat kuinka nopeasti se kesä taas meni 
ja talvi tekee tuloaan. Tämä ei harmita yhtään, sillä kiekkokausi on taas pyörähtänyt 
käyntiin ja Hurmosmontun kiekkopyhättö on herännyt kesähorroksestaan.

 ”Hurmosmonttu” – uljas jäähalli ja sen upea ympäristö on saanut kyseisen kutsu-
manimen Kiekko-Karhujen keskuudessa. Sitä en tarkalleen tiedä kuka tämän alun 
perin on ensimmäisenä suustaan päästänyt, mutta joka tapauksessa osuva nimi ko-
tiareenallemme.

Kesän aikana montussa on tapahtunut paljon ja tulee vielä tapahtumaan lisää. Kau-
punki laittoi hihat heilumaan ja rakenteli monttuun kaikenlaista uutta ja ihmeellistä.

Scoottiparkki, skeittiramppi, koripallokenttä ja senioripuisto ainakin ovat jäähal-
lin ympäristöön ilmestyneet. Näistä en henkilökohtaisesti ole vielä mitään kokeil-
lut, ehkä tuo jälkimmäinen voisi parhaiten itselleni sopia! Lisääkin on vielä jotain 
tulossa, jos huhuja on uskominen.

Teboililla puhuivat, että rappuset siihen rinteeseen tehdään ja tämäkös se kiekkoi-
lijan pakaroita ilahduttaa, kun niitä mennään kesäaikaan ylös ja alas.

Olen pyörinyt hallilla paljon ja laittanut sellaisen asian merkille, että kun Hur-
mosmonttuumme tulee vierasjoukkueita, niin he ensimmäisenä kiinnittävät huomi-
ota hallin ympäristöön ja kaikki ihmettelevät suut ammollaan, kuinka voi olla näin 
mahtavat liikuntamahdollisuudet pienellä alueella. Sitä ne kyllä todellakin ovat.

Itse laitoin kesällä asian merkille, kun olin jäähallin pihassa odottelemassa talvea: 
Yksi porukka pelasi biitsiä, toinen tennistä, urheilukentällä oli lapsien yleisurheilu-
kisat, frisbeegolfia lähti pelaamaan iso porukka, oli siinä joku jousipyssynkin kans-
sa ja hiekkakentällä treenattiin kovasti, puhumattakaan siitä isosta nuorisokatraas-
ta, joka temppuili skeittilaudalla tai potkulaudalla.

Omasta mielestäni saamme olla ylpeitä, että meille on tämmöiset harrastusmah-
dollisuudet kaupunkiimme luotu.

No mitäs sitten Kiekko-Karhuille kuuluu? Niin kuin sanottua niin tällä hetkellä 
kuuluu vallan hyvää, kun kausi 19/20 starttasi. Perinteiseen tapaan halliin ilmestyi-
vät jäät elo-syyskuun vaihteessa.

Kuulemani ja näkemäni mukaan joukkueemme ovat kesällä treenanneet ahkeras-
ti. Sarjapelit ovat pyörähtäneet käyntiin jo tässä vaiheessa kaikilla joukkueilla, jot-
ka sarjaa pelaavat ja kauden aloitus on kaikilla sujunut mallikkaasti. Tsemppiä kai-
kille kauteen!

Jäähallilla on muutenkin mukavasti riittänyt vilskettä. Luistelu- ja kiekkokoulu 
alkoivat lokakuun puolessa välissä ja varsinkin luistelukoulussa on riittänyt pieniä 
luistelukoululaisia. Mukaan mahtuu vielä kumpaankin!

Näillä kahdella ei pal-
jon eroa ole; kiekkokou-
lussa otetaan leikkien li-
säksi mukaan kiekot ja 
mailat eli rohkeasti myös 
kiekkokouluun kaikki 
kiinnostuneet!

Hallilla on myös tar-
jolla yleisövuoroja, mai-
lattomia ja mailallisia, ja 
näiden ajankohdat kan-
nattaa tarkistaa jäävuo-
rokalenterista, joka löy-
tyy kotisivuiltamme. 
Mukaan mahtuu myös 
muihin joukkueisiimme. 
Näiden yhteistiedot löy-
tyvätkin tuosta oikealta!

Valmentajat, huoltajat, 
joukkueenjohtajat, tal-
koolaiset ja kaikki muut 
aktiivit: Kiitos! Olette 
kultaakin kalliimpia seu-
rallemme!

Iso kiitos myös kaikille 
sponsoreille, panoksenne 
tälle harrastukselle on to-
della tärkeä!

Hyvää kiekkokautta 
kaikille. Nähdään hal-
lilla!

 
Panu Iso-Hirvelä

Puheenjohtaja

Tervehdys 
kiekon ystävät!

Kuva: Foto-Riitta
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Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

VESILAMPOVIRTAIN
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 Pu h .  0 3 - 4 7 5  4 8 6 9 
Pirkantie 11   34801 Virrat 
w w w. v i r t a i n v e s i l a m p o. f i

T ä y t t ä 

palvelua 

LVI-alalla
j a  a s e n n u k s e t
R a k ennu spe l t i t yö t

RAUDANLUJAA LAATUA JA  
KESTÄVYYTTÄ KULJETUSALAN 

TARPEISIIN

www.peruskone.fi
0500 364 505

päällirakenteet & muutostyöt
hiekkapuhallus & maalaustyöt

raskaan kaluston huolto
nosturiasennukset

teräsrakenteet

Leijona-kiekkokoulu on 
pyörähtänyt kauden 2019–
2020 osalta hienosti käyntiin 

ja joka viikko treenaamme 
kiekkokoululaisten kanssa 
jääkiekon perusasioita, ku-

ten luistelua, syöttöä ja maa-
lintekoa.

Harjoitteet perustuvat 

leikkeihin ja peleihin sekä 
erilaisiin esteratoihin. Leijo-
na-kiekkokoulu on osallis-
tujille veloitukseton ja mu-
kaan pääsevät kaikki jääkie-
kosta ja jääurheilusta kiin-
nostuneet 4–8 vuotiaat lap-
set, myös tytöt ovat erittäin 
tervetulleita mukaan!

Leijona-Kiekkokouluun 
voi hypätä mukaan milloin 
vain kauden aikana. Varus-
teiksi riittävät hyvässä te-
rässä olevat luistimet, mai-
la, kaulasuoja sekä ristikol-
linen kypärä.

Kiekkokoululaiset har-
joittelevat torstaisin 16.45–
17.30 Virtain jäähallilla, 
vastuuohjaaja Panu Iso-Hir-
velän johdolla – Tervetuloa 
mukaan!

Liikunnan riemua 
Leijona-kiekkokoulussa

Leijona-Kiekkokoululaiset valmiina uusiin treeneihin kiekkokouluohjaaja Sari 
Kolun kanssa.Kuva:Foto-Riitta

Kiekko-Karhujen oma las-
ten Luistelukoulu toteute-

taan tälläkin kaudella yh-
teistyössä Nuorisokeskus 

Marttisen kanssa ja Luis-
telukoulun ohjaajana toi-

mii Nuorisokeskus Mart-
tisen leirikoulukoordinaat-
tori Lassi Taisto, joka it-
se pelaa Kiekko-Karhujen 
Edustusjoukkueen maali-
vahtina.

Luistelukoulussa ope-
tellaan perusluistelutaitoja 
leikkien ja pelien avulla ja 
apuna käytetään mm. luis-
telutukia. Luistelukoulu on 
kaikille osallistujille veloi-
tukseton ja ryhmä starttaa 
taas uudestaan kevätkau-
della 2020. Luistelukou-
luun lapset saavat osallis-
tua myös vanhempien kans-
sa ja kaikki osallistujat pal-
kitaan Luistelukoulun päät-
teeksi Luisteludiplomilla.

Luistelukoulussa opetellaan perustaitoja

Syyskaudella Kiekko-Karhujen omassa Luistelukoulussa on riittänyt vipinää ja 
vilskettä! Kuva:Foto-Riitta

Virtain Kiekko-Karhujen G-
juniorit ovat 14 pojan jää-
kiekkojoukkue, joka on täyn-
nä tulevaisuuden Patrikkeja 
ja Rantasia. Mukaan mahtui-
si hyvin uusia pelaajia, niin 
tyttöjä kuin poikiakin.

Harjoituksia pidetään jo-
ka toinen viikko kahdesti ja 
joka toinen viikkoa yhden 
kerran. Harjoitusten sisältö 
vaihtelee luistelusta erilai-
siin tekniikkaharjoitteisiin, 
lasten toiveet huomioiden.

Harjoitteisiin sisällytetään 
myös peli- ja käyttäytymis-
säännöt. Loppupeleissä on 
aina tiukka vääntö valkois-
ten ja sinisten välillä.

Kauden aikana tulemme 
pelaamaan muutamia har-
joitusotteluita sekä lopputal-
vesta osallistumme turnauk-
seen.

G-junioreissa pelaa 14 poikaa

Maalivahtina tällä kertaa Arttu Savinen. Onni Kangasaho (alarivi vas.), Manu 
Yläjärvi, Riku Yläjärvi, Kaarlo Rantala, Manu Vilén, Otto Lamberg. Anton An-
tila (ylärivi vas.), Reima Rautalahti, Jerry Mäkynen, Oskari Haapamäki, Pee-
tu Ahoranta, Alex Kantonen, Oskari Lampinen. Valmentajat Panu Iso-Hirve-
lä (vastuuvalmentaja), Henri Rantala (3. valmentaja/joukkueenjohtaja) Kuvas-
ta puuttuvat: Veijo Lamberg (2. valmentaja), Simo Yläjärvi (kassanvartija) Ku-
va: Kuvaamo Into

OP Koti Pohjois-Häme Oy LKV
Virtaintie 42, 34800 Virrat

044 785 2644
jussi.makitalo@op.fi

www.op-koti.fi

Muut toimistomme Ruovesi, Parkano ja Ikaalinen.

LUOTETTAVA 
KUMPPANI  
JO YLI 25 

VUODEN AJAN
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Jita KombiUutuus!
Erillisviemäröinti nyt yhdellä säiliöllä.

Sisältää umpisäiliön wc-vesille ja 
sakosäiliön harmaille vesille. Säästät 

aikaa ja rahaa!

Onko jätevesijärjestelmän hankinta 
ajankohtaista?

Luota kokeneeseen!
Jitalta kattava valikoima jätevesiratkaisuja taloon kuin taloon.

Kysy lisää: 
03 475 6100
www.jita.fi

Muista myös Jita-putkituotteet pihaan ja pellolle!

...ja harmaiden vesien jälkikäsittelyyn tietysti
Jita Harmaavesisuodatin.

T:mi Kossin Puu

Kiekko-Karhujen F1 -jouk-
kueessa pelaa 2009-2010 
syntyneitä poikia, yhteensä 
14. Porukka on hyvin hitsau-
tunut yhteen, sillä suurin osa 
on pelannut yhdessä jo use-
amman vuoden.

Joukkue harjoittelee kah-
desti viikossa, jolloin tree-
neissä keskitytään tekniik-
ka- ja kiekonkäsittelyharjoi-
tuksiin unohtamatta treenien 
suolaa pelaamista. Joka toi-
nen maanantai joukkue ko-

koontuu yhdessä E -junnu-
jen kanssa luistelutreenien 
merkeissä.

Uutena tälle kaudelle otet-
tiin oheisharjoittelu, joka to-
teutetaan kerran viikossa en-
nen jäätreenejä. Tällä kau-

della pelaamme Hämeen 
sarjassa, jossa ensimmäisen 
sarjapelin pelasimme loka-
kuun lopussa Parkanossa. 
Loppuvuosi kuluukin ahke-
rasti sarjapelejä lähikunnis-
sa kiertäen.

F1-juniorit Hämeen sarjaan

Matias Sipilä (alarivi vas.) ja Sami Ylä-Mononen, Vilho Voimala (penkillä vas.), Rene Lahti, Nikita Kozlov, 
Iiro Kukkonen, Saku Peltomäki, Akseli Sihvonen, Roope Kolu, Otso Salin, Tito Iso-Hirvelä (ylärivi vas.), Jes-
se Lehtomäki, Antero Mallat, Jesse Ylitalo, joukkueenjohtaja Sari Kolu, valmentajat Mikko Voimala (vas.), 
Antti Mallat, Anssi Kukkonen. Kuvasta puuttuu rahastonhoitaja Tiina Salin. Kuva: Kuvaamo Into

E1-joukkueessa pelaa 13 poi-
kaa ja 2 tyttöä. Joukkuees-
sa pelaa pääosin 2008 synty-
neitä pelaajia, mutta mukana 
on myös 2007 ja 2009 synty-
neitä pelaajia. Peli- ja harjoit-
teluintoa porukasta löytyy ja 
yksi uusi innokas maalivahti-
kin on saatu kokoonpanoon.

Teemme yhteistyötä F- ja 
C-joukkueiden kanssa niin, 
että pelaaminen sarjassa on-
nistuu. Joukkue pelaa tämän 
vuoden E1 -sarjaa Hämeen 
alueella. Kauimmaiset vas-
tustajat löytyvät Hämeenlin-
nasta. Pelit pelataan turnaus-
muotoisesti: kaksi peliä päi-

vässä. Tämän vuoksi pelejä 
on vain joka toinen viikonlop-
pu. Kauden aikana sarjapele-
jä tulee pelattavaksi yhteensä 
24. Kahdesti viikossa pidet-
tävät jäätreenit sisältävät tek-
niikkaharjoitteita sekä paljon 
luistelua ja pelaamista. Toi-
sen jääharjoituksen yhteydes-

sä on alkuverryttely. Lisäk-
si joukkue saa luisteluopetus-
ta yhdessä F-joukkueen kans-
sa joka toinen viikko. Joukku-
een valmennuksesta vastaa-
vat Antti Mallat ja Pietu Iso-
Hirvelä. Joukkueenjohtajina 
toimivat tällä kaudella Sini 
Heinonen ja Suvi Kolkkinen.

E1-joukkue kaudella 2019–2020

Valmentaja Antti Mallat (ylärivi vas.), rahastonhoitaja Tuulia Rinne-Laturi, Leevi Leppälä, Juuso Aho, Vert-
ti Viitanen, Onni Kokkonen, Urho Savinen, Onni Heinola, joukkueenjohtajat Suvi Kolkkinen ja Sini Hei-
nonen. Onni Lehtola(keskirivi vas.), Urho Rautalahti, Martti Kolari, Lumi Vilen, Konsta Heinola, Miro Par-
tanen, Jesse Mäkynen.  Edessä maalivahdit Otso Kolkkinen ja Antero Mallat.  Kuvasta puuttuvat Anniina 
Mallat, valmentaja Pietu Iso-Hirvelä ja huoltaja Jari Kolkkinen. Kuva: Kuvaamo Into
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Jätä luistelut kaukaloon.

Pohjois-Hämeen
Sähkötyö Oy

Pohjois-Hämeen Sähkötyö Oy
Pirkantie 1, 34800 Virrat • Puh. (03) 475 4555 • www.phsoy.fi

Asennus: valimaki@phpoint.fi • 050 598 0394 • Myymälä: phs@phpoint.fi • 040 513 6404

Kysy edullista 
asennus- 
tarjoustamme!

SÄHKÖASENNUKSET VIRROILTA! 
 • sähköasennukset ja -suunnittelu
 • ilmalämpöpumppujen myynti ja asennus
 • aurinkosähköjärjestelmät, myös verkkoon syöttävät
 • antenniasennukset
 • tietoverkkoasennukset
 • automaatioasennukset ja-suunnittelu
 • hälytys- ja valvontalaitteet 
 • sähköasennustarvikkeet rakentajahintaan
 • laadukkaiden Helkama ja GRAM -kodinkoneiden varastomyynti
 • digi-tv tekniikka
 • tietotekniikka, väripatruunat ja tarvikkeet
 • valaisimet ja lamput

Pirkantie 1, 34800 Virrat
Puh. (03) 475 4555 • www.phsoy.fi

Asennus: valimaki@phpoint.fi • 050 598 0394
Myymälä: phs@phpoint.fi • 040 513 6404

P. 040 5494 962, 040 534 0377, 0400 775 000.
Meiltä maa-ainestoimitukset: 

• KALLIOMURSKEET • SORAMURSKEET 
• SORAT JA HIEKAT

Kitusen Kievari Virrat
Puh. (03) 475 2000 

kitunen@kitusenkievari.fi      www.kitusenkievari.fi

Talviaukioloajat ma–la 6–21, su 8–21

Täyden palvelun Kievari
Kahvila, ravintola ja motelli

SUOMEN TEKOJÄÄ OY

VIRRAT
Meijeritie 16, VIRRAT  puh. 020 779 0285 

ark. 9–17  la 9–14  su suljettu  www.k-rauta.fi
Hinnat kiinteästä verkosta: 8,35snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta:  
8,35 snt/puh + 17,17 snt/min, ulkomailta: tavallinen ulkomaanpuheluhinta.

Kiekko-Karhujen C2- jouk-
kueessa pelaa 2007–2003 
vuosina syntyneitä pelaa-
jia yhteensä 16. Joukkueen 
mukana treenaa myös yksi 
virtolainen tyttö, joka pe-
laa RuoSkAn tyttöjoukku-
eessa.

C2 -joukkue pelaa Hä-

meen sarjassa, lohkossa 
2, jossa vastustajat tulevat 
Ruovedeltä, Mäntästä, Jy-
väskylästä ja Keuruulta.

Joukkue treenaa yhdessä 
kolme kertaa viikossa 2,5 
tuntia.

Joukkueen vastuuval-
mentajana toimii Mika Yli-

talo, muita valmentajia ovat 
Kimmo Viitanen ja Olli Jo-
kinen.

Joukkueen huoltajat toi-
mivat Aliisa Jousmäki, Jus-
si Pylvänäinen ja Kari Jous-
mäki. Joukkueenjohtajina 
ovat Sanna Viitanen ja Ari-
Matti Jokitulppo.

Joukkue on aloittanut 
kautensa täydellisillä murs-
kavoitoilla ja johtaa sar-
jaa 12 pisteellä. Suurin osa 
joukkueesta on harjoitellut 
yhdessä jo yhdeksän vuotta, 
joka ei voi olla välittymättä 
hyvänä meininkinä niin pe-
leissä kuin treeneissäkin.

C2-junnujen kausi alkoi murskavoitoilla

Aliisa Jousmäki (ylärivi vas.), Kari Jousmäki, Jussi Pylvänäinen, Salu Jousmäki, Veeti Viitanen, Antton Joki-
tulppo, Joona Aho, Jesse Virta, Jimi Kuusikko, Aatu Kuutschin, Sanna Viitanen ja Kimmo Viitanen Sante-
ri Ylä-Mononen, Jimi Ylitalo, Rami Kuusikko, Eeli Kiljunen, Kaapo Seppälä, Miko Rajaniemi, Verneri Viita-
nen ja Hugo Tuhkanen Edessä: Jarkko Mäki  Kuvasta puuttuvat: Mika Ylitalo, Olli Jokinen, Ari-Matti Joki-
tulppo ja Noora Laitinen. Kuva: Kuvaamo Into

Harrastejoukkue Hockey 
Bears kiekkoilee edellisvuo-
sien tapaan rennolla asen-
teella – peleissä ja turnauk-
sissa toki taistellaan loppuun 

asti pisteistä!
Joukkue harjoittelee kah-

desti viikossa, torstaisin ja 
sunnuntaisin. Hockey Bears 
vetää happea tänä vuonna 

harrasteliigasarjoista ja kes-
kittyy taistelemaan mesta-
ruuspokaaleista harrastetur-
nauksissa kotihallissa sekä 
mahdollisissa vierasturna-

uksissa.
Uudet harrastepelaajat 

ovat tervetulleita mukaan 
höntsäilemään!

Hockey Bears kiekkoilee 
rennolla asenteella

Pekka Havanka (ylärivi vas.), Simo Hautanen, Jesse Visulaaka, Antti Poukka, Tommi Keskinen, Toni Kan-
gasmäki, Niko Savinen, Wille Virtanen, Mika Alanko, Juho Tuominen ja Mika Ylä-Soininmäki. Vas. alhaal-
la: Jukka Havanka, Sakari Mäkynen, Joni Jokiaho, Otto Lounasvuori, Mikko Voimala ja Riku Alanko.
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Amanda- 
vuodekulmasohva

Aalto Pocket -jenkkisänky 160 
- sisältää tukevan petarin ja jalat
- pussijousitettu

Kaluste Katja

Keskustie 1, 34800 Virrat • Puhelin 045 245 0123
ma–pe 10–17, la 10–14 • Katso lisää tarjouksia www.stemma.fi

599,-499,-

REILUSSA
PELISSÄ MUKANA

Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
www.hyva-talo.fi

FYSIOTERAPEUTIT: 
Raija Lepistö

Susanna Tuovinen
Matti Väisänen

www.virtainfysioterapia.fi
OP-talo • P. 03 4754 703

URHEILUVAMMOJEN EHKÄISYYN:
-Kehonhallinnan   

kartoitukset ja ohjaus
-Säännöllinen lihashuolto

-Kipujen tehokas hoito
-Kinesio- ja urheiluteippaus
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V I R R A T

Pappa-Karhujen jäävuorot 
jatkuvat tälläkin kaudella 
aikaisempien vuosien mal-
liin joka viikko perjantaisin 
ja sunnuntaisin. Jäällä näitä 
”karhumaisia” jääkenttien 
veteraanipelaajia käy vuo-
roilla tusinasta yli kahteen-
kymmeneen osanottajaan.

Nyt kuluvalle kaudelle on 
tullut myös pelaamaan ka-
vereita jopa Helsingistä ja 
Tampereelta asti. Kyseessä 
ovat tietystikin Virtain alu-
eella mökkeilevät pelurit, 
jotka haluavat pitää kunto-
aan yllä myös jääurheilun 
raikkaassa ilmapiirissä.

He ovat tietysti tervetul-
leita Pappojen porukkaan ja 
on hienoa, että uutta osaa-
mista ja virtaa saadaan tän-
ne Virroille myöskin ikä-
miestasolle.

Tällä kaudella ”reeneis-
sä” pelaillaan edelleen sini-
set vs. valkoiset. Joku poru-

kasta tekee jaot kopissa en-
nen jäälle menoa ja tarkoi-
tuksenahan on tietysti saa-
da mahdollisimman tasavä-
kiset joukkueet, jotta voi-
ton tavoittelu vuorolla oli-
si ankaraa.

Sehän tiedetään, että 
vuoron jälkeen pukukopis-
sa pelataan mennyt peli uu-
destaan ”huulia” heitellen. 
Koska porukan ikähaitari 
saattaa olla yli 35 vuotta, on 
jaon tekeminen haastavaa.

Tasaväkisyys ei aina on-
nistu. Kuitenkin yhdessä-
olo ja sosiaalinen kanssa-
käyminen sekä viihtymi-
nen hienon harrastuksen 
parissa on pääasia. Meillä 
Pappa-Karhuissa se onnis-
tuu hienosti.

Papat osallistuvat yleensä 
kauden aikana ainakin yh-
teen veteraaniturnaukseen 
kotihallissaan. Niin myös 
viime kaudella, tosin vaih-

televalla menestyksellä.
Kevään aikana tehtiin 

vielä kauden päätösreis-
su peleineen ja tällä ker-
taa kohteena oli kaunis Sa-
vonlinnan kaupunki. Siel-
lä joukkue jaettiin kahtia 
nuoriin ja vanhempiin pe-
laajiin.

Nuoremmalle joukku-
eelle saatiin mahdollisuus 
osallistua paikalliseen yli 
35-vuotiaiden turnaukseen 
ja joukkue pelasi hienosti, 
mutta joutui näissä turnauk-
sen kolmessa pelissä taipu-
maan kuitenkin joka kerta.

Hauskaa kuitenkin oli 
niin jäällä kuin myös puku-
kopissa. Vanhempi joukkue 
pelasi yhden pelin saman 
ikäisten isäntien joukkuet-
ta vastaan häviten pelinsä.

No, vastassa oli SaPko:n 
vanhoja edustuspelaajia, 
joten… Vietimme hienon 
viikonlopun Savonlinnassa 

ja isännät pitivät meistä to-
della hyvää huolta. Hotel-
limme oli siisti ja ilta ”tai-
vassaunassa” kruunasi vii-
konlopun.

Tulevana keväänä teem-
me jälleen reissun, mutta 
paikka on vielä auki. Toi-
vottavasti saamme jälleen 
järjestetyksi myös pelit 
omalla paikkakunnalla.

Kuten edellä olevasta 
olet voinut lukea, on meillä 
Pappa-Karhuissa ”höntsäi-
leminen” todella antoisaa ja 
mukavaa. Se on niin muka-
vaa, että siitä kannattaa jo-
pa maksaakin muutama eu-
ro kauden aikana. Pappa-
Karhujen rosterissa pelaa-
jia on kolmisenkymmentä.

Parhaat jutut ja ehkä 
myös vitsit voit kuulla tuol-
la Pappojen pelikopissa en-
nen ja jälkeen jäävuoron. 
Siis pelivehkeet päälle ja 
jäälle. Kynnys on matala.

Siniset ja valkoiset 
Pappa-Karhut vastakkain

 Jari Kolkkinen (ylärivi vas), Matti Kolari, Reijo Katajamäki, Henri Puttonen, Jussi Autio, Pekka Heinonen, 
Hannu Joutsenjärvi, Marko Saastamoinen, Jukka Heino, Olli Wirzenius ja Ari-Matti Jokitulppo, Voitto Ii-
vonen (alarivi vas.), Juha Isokivijärvi, Petri Sammalisto, Timo Nieminen, Jukka Havanka ja Marko Tammi-
nen. Kuva: Kuvaamo Into

Virtain kaupunki on tehnyt 
mittavia investointeja kun-
talaisten liikuntaharrastus-
mahdollisuuksien paranta-
miseen. Pukkivuoren alu-
eelle on rakennettu uusia 
liikuntapaikkoja niin nuori-
son kuin varttuneemmankin 
väestön tarpeisiin. Alueesta 
onkin tullut vertaansa vailla 
oleva liikuntapuisto.

Kiekko-Karhut halu-
aa jatkaa alueen myönteis-
tä kehittämistä, suunnittele-
malla Pukkivuoren rinteille 

myös kesäkäyttöä.
Alan harrastajien mukaan 

rinne sopii mainiosti ala-
mäkipyöräilyyn ja Pukki-
vuoren maastoon saadaan 
myös kattava maastopyörä-
verkosto.

– Toiveemme ja vahva 
tahtomme on, että ensi tal-
vena saadaan käyttöön na-
ruhissi aloitteleville lasket-
telijoille ja kesällä alamäki-
pyöräilyratoja kaiken tasoi-
sille harrastajille, Kiekko-
Karhuista tiedotetaan.

Liikuntakeskus Pukkivuoren maastoon

Kuva: Kari Leo
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Kiekkokausi 2019–2020 on 
jo hyvässä vauhdissa, sa-
moin maalivahtivalmennus 
Kiekko-Karhuissa on tämän 
kauden osalta lähtenyt rul-
laamaan kohti parasta kautta.

Tämä kausi ei maalivah-
tien osalta lähtenyt liikkeel-
le perinteisellä junnumaa-
livahtileirillä vaan jo myös 
perinteeksi muodostuneel-
la aikapoikaklinikalla, jo-
ka myytiin loppuun ennätys-
ajassa. Klinikka on tarkoitet-
tu aikuismaalivahdeille, taso 
on divarimaalivahdeista ikä-
miehiin, tämäntyyppiselle ta-
pahtumalle tuntuu olevan ti-
lausta.

Jos oikein muistan, tämä 
on itselläni 10. kausi paikal-
lisen seuran maalivahtival-
mentajana. Matkan varrelle 
on mahtunut paljon erilaisia 
maalivahteja, puhutaan että 
maalivahdit ovat oma rotun-
sa , tämä pitää hyvin pitkälti 
paikkansa. Maalivahti on yk-
silöurheilija joukkueen sisäl-
lä, myös maalivahtivalmen-
nus on yksilövalmennusta 
joukkueen sisällä. Jokaisel-
la yksilöllä on oma kehitys-
prosessi.

Lajitaito, teränkäyttö ja 
liikkumistekniikat opetetaan 
kaikille maalivahdeille sa-
massa järjestyksessä. Tämän 
jälkeen kehitysprosessi on 

yksilöllistä, missä valmen-
tajan pitää ottaa huomioon 
maalivahdin ikä, kehitysta-
so, fyysiset ja motoriset tai-
dot, tämän pohjalta valmen-
tajan on luotava valmennus-
suunnitelma jokaisen taitota-
solle sopivaksi.

Maalivahtivalmennukses-
sa haastavinta on päästä eri-
laisten maalivahtien pään si-
sälle ja löytää se taito, kuin-
ka käsitellä heitä.

Tällä hetkellä maalivah-
tivalmennus on nostamassa 
Kiekko-Karhuissa päätään, 
kun Kolkkisen Jari on astu-
massa vahvasti valmennus-
tiimiin mukaan. Näin saa-
daan lisää silmiä kaukaloon. 
Toiveeni on ollutkin, että jo-

kaisessa joukkueessa olisi jo-
ku maalivahtien perään kat-
soja, joukkueen päävalmen-
taja ei millään ehdi joka osa-
aluetta huomioimaan.

Itselläni on kunnia ollut 
saada valmentaa myös silloin 
tällöin lähikuntien maalivah-
teja. Varsinkin maalivahtien 
vanhemmat ovat hiukan ka-
teellisia, kun meillä seura on 
hoitanut maalivahtivalmen-
nuksen näin hienosti, tämä 
ei ole niin itsestään selvyys 
pikkupaikkakunnalla. Siitä 
iso kiitos Kiekko-Karhuil-
le maalivahdeilta ja valmen-
nukselta.

Toimiminen erilaisissa 
ympyröissä, erilaisten maa-
livahtien kanssa, kaikki kou-

lutustilaisuudet ja erilaiset 
valmennustapahtumat tuo-
vat itselleni uutta näkemystä 
valmennukseen, myös kolle-
goilta saa uusia näkökulmia 
maalivahtipeliin.

Maalivahtivalmennuksen 
piirissä Virroilla toimii yh-
deksän maalivahtia, lisäksi 
paikkakunnalla on 5–6 har-
raste/ikämies maalivahtia. 
Jukka ja minä toivotamme 
menestyksellistä kiekkokaut-
ta 2019/2020 maalivahdeille 
ja joukkueille.

Tulkaa rohkeasti repimään 
hihasta ja keskustelemaan 
maalivahtipelistä!

Hokiterkuin
maalivahtivalmentajat

Timo ja Jukka 

Maalivahtivalmennusta

Suosittu maalivahtien Aikapoikaklinikka käynnistää perinteisesti syyskauden 
Erkan Areenalla.

Miesten Edustusjoukkue 
taistelee sarjapisteistä kau-
della 2019-2020 III -divisi-
oonan lohkossa 2B. Karhut 
ovat aloittaneet alkusarjan 
pelit mainiosti ja syyskau-
den pelit päättyvät Karhujen 
osalta perinteiseen tupla-pe-
liviikonloppuun joulukuun 
puolessa välissä.

Joukkueen päävalmenta-
jana toimii Juha Isokivijär-
vi ja avukseen valmennus-
tiimiin hän sai tälle kaudelle 
Jesse Visulaakan. Huollos-
ta vastaa tällä kaudella niin 

ikään uusi tiimiläinen jouk-
kueen taustaorganisaatiossa, 
Joni Jokiaho.

Joukkue koostuu pääosin 
virtolaisista sekä Virroilta 
kotoisin olevista kiekkoili-
joista ja katsojille on tarjolla 
varmasti viihdyttävää kiek-
koa koko kauden ajan. Hen-
ki joukkueen kesken on to-
della hyvä ja silloin jengiä 
on vaikea pysäyttää!

Luottamus joukkueeseen 
on korkealla ja tavoitteena 
on pelata koko kauden läpi 
mahdollisimman hyviä pele-

jä. Tervetuloa kannustamaan 
joukkuetta Erkan Areenal-
le ja vieraspeleihin – faneja 
mahtuu lehtereille!

Edustuksessa kiekkoilevat 
kaudella 2019-2020 maa-
livahdit Lassi Taisto, To-
pi Vaali, Antti Mallat, Jark-
ko Mäki ja Joonas Alankola. 
Kenttäpelaajina Matti Julku, 
Arttu Autio, Atte Ala-Heik-
kilä, Jesse Vaali, Arttu Ran-
tala, Olli Rantala, Jalmari 
Hietanen, Eemeli Koskinen, 
Aku-Oskari Lähteenmaa, 
Aleksi Mäntysalmi (A), Juk-

ka Savinen, Pietu Iso-Hirve-
lä, Jussi Järvensivu, Valtteri 
Mäntysalmi (A), Lalli Pouk-
ka, Jaakko Julku, Juho Tuo-
minen, Samuel Isokivijärvi, 
Panu Iso-Hirvelä (C), Dimit-
ri Kapanen ja Eemeli Virta. 
Joukkueen päävalmentajana 
toimii Juha Isokivijärvi, val-
mentajana Jesse Visulaaka 
ja huoltajana Joni Jokiaho. 
Joukkueen managerin titteliä 
kantaa Aki Kangas, joukku-
eenjohtaja on Pirta Iso-Hir-
velä ja tilit pitää tasassa Mir-
ja Ikonen.

Kiekko-Karhut Edustus

Topi Vaali (alarivi vas.), Valtteri Mäntysalmi, Panu Iso-Hirvelä, Aleksi Mäntysalmi ja Jarkko Mäki. Pirta Iso-
Hirvelä (keskellä vas.), Joni Jokiaho, Jesse Visulaaka ja Juha Isokivijärvi. Eemeli Virta (ylärivi vas.), Juho Tuo-
minen, Eemeli Koskinen, Dimitri Kapanen, Jaakko Julku, Jesse Vaali, Jalmari Hietanen, Arttu Rantala, Lal-
li Poukka, Atte Ala-Heikkilä, Olli Rantala, Aku-Oskari Lähteenmaa ja Pietu Iso-Hirvelä. Kuva: Foto-Riitta
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Marttinen
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Katso lisää marttinen

Aimo Säynäjoki
Ami
Anja Jousmäki
Anni Lamberg
Ansu Kolkkinen
Antti Maijala
Anu Dahlberg
Ari Dahlberg
Arja Savinen
Armi Hänninen
Axel Snellman
Eemeli Virta
Eero Jousmäki
Eero Mäkelä
Eero Sipilä
Eija Ahoniemi
Ekaterina Mäkynen
Elina Lehmusto
Elo Heino
Erkki Luoma
Hanna Hoikka
Hannakaisa Raiskinmäki
Hanna-Liisa Haavisto
Hannes Räsänen
Hannu Mäkynen
Harri Sahi
Helena Verho
Helinä Heinonen
Hilkka Luoma
Ilari Luoma
Jaana Reinikka
Jari Rikkinen
Jarmo Haavisto
Jenna Sikiö
Jere Lehtomäki
Jesse Virta
Johanna Mattila
Johanna Virta

Jouni Rinta-aho
Juha Jokipolvi
Juha Lehtonen
Juhani Heinola
Juho Järvenpää
Juho Rinta-aho
Jussi Mäkitalo
Jussi Mäkynen
Jussi Niemi
Jussi Vilén
Juuso Ylitalo
Jyri Partanen
Kaarina Lahti
Kaarlo Lehtomäki
Kaija Jokipolvi
Katariina Snellman
Kati Laine
Katja Kukkonen
Katri Koski
Kirsi Ahonen
Laila Helminen
Lasse Järvenpää
Lauri Bär
Leena Räsänen
Leena Sihvonen
Lilja Niemi
Lola Kolkkinen
Lumi Vilén
Manu Rouvinen
Manu Vilén
Marita Mäkinen
Maritta Rinta-aho
Marja Hyvärinen
Marja Maijala
Marko Kellomäki
Marko Savinen
Marko Tamminen 
Matti Virtanen

Merja Kalliojärvi
Mervi Vilén
Mika Virta
Minna Helminen
Mirjami Koskela
Miro Partanen
Moona Siikki
Olli Pentinmäki
Pasi Jartti
Pasi Kolu
Paula Pajumäki
Pentti Virta
Pertti Iso-Hirvelä
Petri Laatikainen
Pirjo Luodes
Pirjo Mäkelä
Pirjo Numminen
Pirjo Vilén
Pirkka Nahkala
Pirkko Ylitalo
Pirta Iso-Hirvelä
Päivi Ilomäki
RaijaElena Tolonen
Riitta Niemi
Riku Alanko
Risto Ylitalo
Ritva Leppälä
Saara Ylitalo
Sami Kalliomäki
Sami Ylä-Mononen
Sanna Viitanen
Sanna Vilén
Santeri Ylä-Mononen
Santtu Heinola
Sara Partanen
Sari Kolu
Satu Lamberg
Satu Partanen

Satu Tuikkala
Satu Viitapohja
Seppo Kalliojärvi
Seppo Pirttiniemi
Simo Leppälä
Sirkku Sipilä
Sirpa Lehtonen
Sirpa Teerimäki
Sisko Voimala
Sonja Niinikoski
Susanna Pöyhönen
Suvi Kolkkinen
Tapio Sihvonen
Tapio Voimala
Teija Sukanen
Terho Lehtonen
Tero Järvensivu
Terttu Virtanen
Teuvo Hänninen
Teuvo Niemi
Tiina Karimo
Timo Numminen
Timo Rinta-aho
Timo Voimala
Toivo Rinne-Laturi
Tuula Mäkynen
Tuulikki Heinola
Unto Rannila
Unto Virtanen
Uuno Heino
Uuno ja Piki
Veeti Sarkonen
Veikko Malmi
Vesa Bär
Wille Virtanen
Väinö Heinola

Mekin tuemme Kiekko-Karhuja

Kiekko-Karhut KIITTÄÄ kaikkia tukijoita.


