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Johtokunta 

KATETTU 

-

TEKOJAARATA VIRROILLE 

Virtain Urheilijat ry./jaakiekkojaosto esittaa kohteliaimmin, 

etta Virtain Urheilijat ry:n johtokunta tekisi mahdollisimman 

pikaisesti esityksen Virtain kaupunginhallitukselle katetun 

tekojaaradan rakentamiseksi mahdollisimman nopeasti Virroille. 

Virtain kaupungissa on jaakiekkoilu ainoa kilpaurheilulaji, 

jolla ei ole ajan vaatimusten mittoja tayttavaa urheilusuori

tuspaikkaa. Suomen Jaakiekkoliitto on antanut maarayksen,etta 

kaudella 1990-91 on 2.divisioonassa halli pakollinen ja 3.divi

sioonassa on esitetty tekojaarataa pakolliseksi viiden vuoden 

kuluttua. Talla hetkella 2.divisioonassa on tekojaarata pakolli

nen. 

Virtain Urheilijoiden miesjoukkue nousi talla kaudella (1987-88) 

3.divisioonaan,joka on siis vallitsevissa olosuhteissa Virroilla 

ylin sarjataso,jolla voi pelata. VirtUn miesjoukkueen nousu 

heratti suurta julkisuutta Suomen Jaakiekkoliiton Hameen alueen 

piirissa,jossa tiedetaan Virtain heikot olosuhteet. Nousua pidet

tiin taysin ihmeellisena suorituksena,silla Hameen alueen sar

joja on sanottu kovimmiksi talla tasolla Suomessa. Jos Jaakiek

koliiton esitys tekojaaratapakosta viiden vuoden kuluttua to

teutuu,niin silloin on edessa sarjatason lasku,jos joukkue tuol

loin pelaa 3.divisioonassa. 

Ensi syksyna,jolloin sarja marraskuussa 3.divisioonassa alkaa, 

joutuu VirtUn miesjoukkue kaiken todennakoisyyden mukaan aloit

tamaan pelinsa vieraskentilla tekojaaradoilla tai katetuilla 

tekojaaradoilla pelaavien joukkueiden kotikentalla. Virroilla 

paasee tuona ajankohtana tosi harvoin pelaamaan tai harjoitte

lemaan kaukoloon luonnonjaalle. 

Koska Virtain kaupunki ei pysty tarjoamaan harjoittelu- ja peli

olosuhteita joutuu VirtUn miesjoukkue aloittamaan lajiharjoitte

lun Keuruun tekojaaradalla,jossa harjoitustunnin vuokra oli 

syksylla 1987 ulkopuolisille 150 mk/tunti. Kun VirtUn miesjouk



kue ime syksyna valmistautui 4.divisioonaan kavi joukkue 

harjoittelemassa Keuruulla 12 kertaa 1,5 tuntia kerralla. Nyt 

joudutaan uhraamaan rahaa ja aikaa viela enemman,silla taso 

3.divisioonassa vaatii enemman lajiharjoittelua,jota voidaan 

tehda ainoastaan j lla,jota ei tuona ajankohtana (syys-loka

ja marraskuussal el Virroilla tehda. 

ekkoilu on talvisin Virroilla ohjatussa urheilutoiminnassa 

01 n nuorten (poikien ja miestenl ikaluokat 7-30 vuotta,eniten 

harrastajia vetava saannollinen toimintamuoto. Eika voida in 

puhua harrastuksesta,silla esim. miesjoukkueella oli kaudella 

1987-88 87 harjoituskertaa ja D-junior n (alle 13-vuot 1

joukkueella lahes 70. On muistettava,etta pelikausi on vain 

reilut kolme kuukautta nykyolosuhteissa ja tekojaalla tama pite

nisi 7 kuukauteen. Virtain Urheilijoilla oli joukkueita miesten 

-- lisaksi G- (alle 7-vuotiaatl,F- (alle 9-vuotiaat),E- (alle 11 

vuotiaat) ja D-junioreilla,joita pelasi sarjassa kaksi joukku

etta. C-juniorit potivat veren vahyytta ja harjoitteluaikojen 

puutteesta,silla yli 125 VirtUn jaakiekkotoiminnassa olevilla 

pelaajilla ei ollut kaytossa kuin YKSI AINOA JAAKIEKKOKAUKALO! 

Lisaksi on huomioitava, yhta ja samaa kaukaloa ovat kaytta

neet 30-40 henkiloa erilaisissa muissa ryhmissa iltaisin. Lisak

si kaukaloa kayttavat paivis peruskoulun ala-asteen luokat, 

peruskoulun yla-asteen luokat,lukion luokat ja kauppaoppilaitok

sen luokat,joten voidaan sanoa, jaakiekkokaukalo on kaytos 

ollessaan kaytetyin urheilupaikka rroilla,jos mittarina kayte

taan kayttajamaaria. saa kayttajia olisi ollut,jos aikoja oli

;-
si vain loytynyt. 

Koska Suomen Jaakiekkoliitto ,joka ylimpana auktoriteettina antaa 

maaraykset jaakiekkoilussa Suomessa,on paattanyt lajin kehitty

misen vuoksi asettaa suorituspaikkojen suhteen vaatimuksia,kuten 

on tehty muissakin urheilulajeissa , esim. lento- ja kori

pallossa salien koko,yleisurheilussa sahkoiset ajanottolaitteet 

ja tuulimittarit, on Virtain kaupungin mielestamme huomioitava 

maassamme vallitsevat vaatimukset ja olosuhteet myoskin jaakie

kon osalta. Siksi esitammekin,e Virtain kaupunki ryhtyisi 

heti katetun tekoj radan rakentamisen suunnitteluun ja hankkeen 

toteuttamiseen,jotta talvisin eniten nuoria saannolliseen ja 

ohjattuun toimintaan keraava jaakiekkoilu voisi tulevaisuudessa

kin jatkaa vapaaehtoisten voimin toimivaa urheilu- ja harrastus

toimintaa. 



Esi katetusta tekojaaradasta isi yksinkertainen, 

kayttajia palveleva urheilupaikka,silla llaisista vastaavista 

suoritu ista on maassamme seka ulkomailla erittain hyvia 

kaytannon kokemuksia. Lisaksi haluamme muistuttaa, joilla

kin paikkakunnilla vastaavat suorituspaikat ovat tuottaneet jopa 

voittoa omistajilleen,joita ovat kunnat si set,joten 

voidaan sanoa kate tun tekojaaradan olevan in suhteessa 

ainutl urheilupaikkojen kustannuksia verrattaessa. 

Esimerkkina voidaan mainita Tampereelle valmistuva Tesoman 

katettu tekoj ,josta tiedusteltiin harjoitus ja Ruotsis

ta asti, i hanketta ole viela edes toteutettu. Hyvin hoi

dettuna katettu tekojaarata luo tyopaikkoja ja tuo rahaa kau

pungille. 

Jaakiekkoilu on ,kehittyva ja eniten katselijoita ke 

va urheilulaji Suomessa. Myos Virroilla on lajin parissa saan-
nollisesti kaynyt us sata katselijaa kannustamassa oman 

kaupungin poikia kaukalon reunalla. Virroilla jaak lla on 

jo lahes 20 vuoden inteet ja jotta tulevaisuudessakin lla 

voitaisiin iloita omien menestyksesta jaakiekossa on si 

ainoa mahdollisuus katettu tekojaarata. 
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