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VirtU HT:n kiekkoilijat valmiina 

pelikauteen naapurien jaahalleissa 


VirtU Hockey Team valmis
tautuu tulevaan kauteen seitse
man joukkueen ja 150 innok
kaan harrastajan voimin. Har
joittelu on alkanut maastolii
kunnan ja matkustelun mer
keissa. 

Koska Virroilla ei ole jaahal
lia , joutuvat pojat testaamaan 
luistelutaitojaan ja viimeistele
maan syottokuvioitaan naapu
rikunnissa. Manttaan, Ahta
riin, Jamsaan ja Parkanoon on 
yhteistyossa paattavien elinten 
kanssa saatu jaahalli , jota 
myos virtolaisten harrastajien 
keskuudessa kaivataan kipeasti 

kotikaupunkiin. 
VirtU HT:n edustusjoukkue 

luistelee kauteen uuden val
mentajan mukanaan tuomin 
uusin kujein. Joukkuetta luot
saa Tampereella kiekko-oppin
sa saanut Markku Piirinen ai
saparinaan Matti Nurmi. 
Joukkueen johtajana toimii 
Seppo Pohjanen. 

IV-divisioonassa tahkotaan 
yhdentoista joukkueen voimin 
yksinkertainen sarja, jonka 
jalkeen peleja jatketaan jouk
kueen sijoituksen mukaan jo
ko ylemmassa tai alemmassa 
jatkosarjassa. Virtolaisten ta

voitteena on mitali kirkkaam
masta paasta. 

C-junioreiden rlVlt ovat vii
me talvesta harventuneet. Osa 
pojista on siirtynyt oman pelil
lisen kehityksen vuoksi Man
tan KiePoon, jossa jaaharjoi
tukset ovat neljasti viikossa. 

Pojista on kuitenkin jaljella 
iskukykyinen kehityskelpoinen 
ryhma, jonka vetajana toimii 
Heikki Leppanen, Joukkueen 
johdosta vastaa Jukka Hieta
niemi. 

D-juniorit ovat jo avanneet 
kautensa KiePon harjoitustur
nauksessa, josta kotiintuomi

.,,-... kuetta. E-83:sten pienta, jo 
kolme vuotta yhdessa pelan
nutta joukkoa, luotsaavat kau
den koitoksiin Keijo Kopra ja 
Jari Aho. E-83:t pelaavat sar
jaotteluita vuotta nuorempien 
E-84:sten keskittyessa harjoi
tuspeleihin. 

E-84:t ovat kiekkoilu-ul<ll
laan viela aloituskuopissa. Po
jilla on yhteisia kiekkokoke
muksia vasta yhdelta kaudelta. 
Innokkuus ja Teemu Sellinteen 
sekii muiden NHL-tahtien esi
merkki kannustaa poikia har
joittelemaan ja yrittamiian 

, parhaansa. 
Valmentajan tehtiivia E-

84:sten ryhmassa hoitavat Pasi 
NiinistO ja Rami Valkealahti. 
Joukkueen johtajana toimii 
Ilkka Laaka. Joukkueiden vii
lilla ei kuitenkaan ole korkeaa 
raja-aitaa, vaan farmi-joukos
ta on tiiydet mahdollisuudet 
kauden aikana nousta E-83:iin 
onnistuneiden nayttojen perus
teella. 

Jani Pohjasen ja Jarkko Ja
lavan ohjaamiin F- (85-86 
syntyneet) ja G- (87 syntyneet 
ja sitii nuoremmat) junnujen 
varikkaaseen joukkoon mah
tuu kiekkoilusta innostuneita 
poikia ja tyttoja viela mukaan. 
Lisatietoja antaa ja ·harjoitusa
joista kertoo Erkka Varjonen. 

F- ja -juniorit harjoittele
vat ja pelaavat seka yhdessii 
suurena joukkona etta erikseen 
omina ikaryhminiiiin. Tiimien 
tavoitteena on mukavan yhdes
siiolon ohella harjoitella kiek
koilun alkeita, luistelua ja kie
konkasittelya. 

Hlakiekko on Virroilla har
rastajmaiiriltiian suuri ja suo
siuin laji. Aktiivinen ja asial
leen omistautunut kiekkokansa 
toivookin kunnanisilta nopeita 
piiatOksia parempien harjoitu
solosuhteiden luomiseksi. Jaitii 
ja lunta odotellessa virtolaiset 
matkaavat Ahtariin harjoitte
lemaan vastavalmistuneessa 
uudessa hallissa. 

sena olivahaisesta jaaharjoit
telusta huolimatta komea voit
topytty. Loppuottelussa Hoc
key Team kaatoi Lahden 
Kiekko-Reippaan jannittavan 
rankkarikisan jalkeen nume
roin 6-5. 

J oukkueessa kaydaan tule
valla kaudella kova taisto peli
paikoista ja jaiiajasta. Valmen
tajakaksikko Matti Nurmen ja 
Harri Topparin silmien alIa 22 
kenttapelaajaa ja kaksi maali
vahtia yrittavat vakuuttaa val
mentajansa taidoillaan. 

E-junioreista on talle kau
delle muodostettu kaksi jouk
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· ekkomitalit Virroille llsakki-turnauksesta 

VirtU Hockey Teamin D-juni 

rit jatkoivat hienoja pelisuo
tuksiaan nappaamalla hope
isen pokaalin Kauhavan He
Ikiekon isannoimasta Iisakki
urnauksesta. Turnauksessa 
·oitosta kisasi kahdeksan 

Joukkuena, jotka oli jaellu 
kahteen alkulohkoon. Ottelut 
koostuivat kahdesta 15 minuu
tin tehokkaasta peliminuutista. 
- HT avasi pistetilinsa heti en
sl mmaisessa ottelussaan kaata
mafia Porin AssaI. Onelun al
ku oli tahmea. Luistin ei kul
kenut eika kiekkoa kyetty sel
vistlikaan tekopaikoista siirta
maan vastustajan maalivahdin 
selan taakse. Puolustaja Antti 
Poukan lujan siniviivalau
kauksen heilahdettua maaliver
kon perukoille alkoi poikien 
kipsi vahitellen sulaa ja peli
i10a loytya. Loppunumeroiksi 
Hockey Team tehtaili 6-0. jan vartlOmnin toisessa erassli harkituin syotbin. Era kirjat Puhtaat alkulohkon pelit 

Seuraavaksi vastaan asenui Anni Mallatille, joka selvisi tiinkin VirtU:n nimiin 4-1. veivat joukkueen loppuotte
.urnauksen toinen luonnonjaa tulikasteestaan . varsin muka Poikien tiimipelaaminen sai ot luun, jossa vastaan luisteli Ku
oukkue Lehtimaen lyske, jo vasti. telun loppua kohden kuitenkin rikan Ryhti. Ottelun alkupuo
a sai nopeasti todeta VirtU:n Sunnuntain avausottelussa valitettavasti antaa tilaa yksilo Iiskolla joukkueiden peli oli 

paremmakseen. Virtolaisten Hockey Team nujersi Vaasa suorituksille. Sybttely ja tilan tarkkaa ja riskitonta . Maaleja 
ylivoima luistelu- ja sybttOtai Sport-Devilsin 6-3. En teiden rakentaminen unohtui ei nahty. Toiselia puoliskolla 
doissa tuotti tulokseksi suuri simmaisessa erassa VirtU :n po vat, kun jokainen halusi olla Ryhdin fyysisesti voimak
numeroisen 10-0 voiton. jat pistivat parastaan. Kiekkoa pelin ratkaisija ja tehda maalin kaampi, \wvaa taklaava puo
VirtU:n ykkosmaalivahti Ma kuljetettiin vauhdilla vastusta i1man syottoja. Otteisiin olisi lustajajoukko kykeni estamaan 
tias Pekkarinen luovutti verli- jan puolustusalueella teravin, kaivanu enemman malitia . lahes taydellisesti poikien paa-

VirtU Hockey Teamin D-junioreiUa oli hopeapokaali kotiintuomisina Kauhaval
la pelatusta Iisakki-turnauksesta. 

syn puolustusalueelleen. 
VirtU:n pojat eivat kovasta 
yrityksesta huolimatta kyen
neet ratkaisemaan ottelua 
edukseen, vaan hyvin torju
neen Matiaksen jouduttua 
kahdesti taipumaan vei Ryhti 
turnauksen kirkkaimman py
tyn . 

VirtU:n innokkaasta ja tais
telunhaluisesta joukkueesta 
turnauksessa edukseen erottui 
erityisesti hyokkaaja J aak ko 
Kolari, joka valittiin all-stars 
-kentalliseen ja koko turnauk
sen parhaaksi pelaajaksi. Jaa
kon ketjukaverit Mikko Nurmi 
ja luha Puskanen seka kaksik
ko Sampo Makilaurila-Heik
ki Korhonen valayttelivlit 
myos taitojaan. 

Puolustuspliassa parhaita ot
teita kauden tassa vaiheessa 
esittivat Ville Autio, Anssi Ka
mari ja Antti Poukka. Nama 
pojat jaksoivat venya viimei
seen vihellykseen saakka. 

10ukkue on aloittanut kau
den vauhdikkaasti kahmimalla 
mainetta ja kunniaa harjoitus
turnauksista. Nahtavaksi jaa
kin, miten koviin tuloksiin po
jat kauden aikana kovalla har
joittelulla ja hyvalla yhteishen
gella paaseviH. -TN 



~ 

05'.11 . 


HT:n D-juniorit 
neljansia TampereeUa 
Virtu Hockey Teamin D-juni
orit sai vat niella karvaita tap
pion kyyneleita perinteikkaalla 
koulukadun tekojaalla pelatus
sa viiden joukkueen turnauk
sessa . 

Turnauksessa kaikki jouk
kueet kohtasivat toisensa ja 
eoiten pisteita kalastanut oli 
suoraan voittaja. Hockey 
Team kykeni neljassa matsissa 
kasaamaan kaksi pistetta si
joittuen lopputaulukossa nel
jll.nneksi. 

P!Uvan ka hdessa ensimmai
sessa ottelussa Virtun pojilta ei 
yksinkertaisinkaan syottO tai 
laukaus ouanut onnistuakseen. 
SilllI. vapautuneella ja vauhdik
kaalla peliIla, jo ta joukkueelta 
on totuttu nakemaan, olisi 
voittopisteet siirtyneet kepeasti 
HT: n pussiin. Talla kertaa on
ni oli kuitenkin vastustajan 
pllolella: tuloksena niukat tap
piot HPK:lle 3-4 ja YlOjarven 
Ilvekselle 2-4. 

Turnauksen ennakkosuosi
km Kangasalan Kisan edessa 

Virtu oli voimaton. Kyyti oli 
virtolaisille kylmaa . Kangasa
Ian teknisesti taitava joukkue 
hallitsi ottelua alusta loppuun. 
Suurinumeroinen 10-1 tappio 
ei anna selittelyille sijaa. 

Jumbofinaalissa Hockey Te
amia vastaan asettui Lempaa
Ian Kisa. Pojat jaksoivat koota 
itsensa ja Jaakko Kolarin esi
merkin siivittamana kykenivat 
ohittamaan Kisan maalivahdin 
kuudesti oman verkon heilah
taessa vain kolmesti. 

Joukkueen valmentaja Matti 
Nurmi arveli osasyyn poikien 
heikkoon esitykseen 16ytyvan 
takana olevasta raskaasta peli
viikosta ja poikien sairastelus
tao Toisaalta Nurmi korosti. 
etta vain pelaamalla voi voit
taa. 

- Tappiot kasvattavat ja 
kun asenne saadaan kohdal
leen voidaan taas odottaa pa
rempia tuloksia, han lupaili. 
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Hockey Teamille 

hopeaa Ylojarveltii 
Virtun O-juniori t lunastivat 
kaikkien hurj immalkin odo
tu kset YllIjarven IIveksen isan
noimassa Lahivak uutus-tur
nauksessa . 15 voitonnalkaisen 
joukkueen joukosta Hockey 
Team taisteli tiensll lopputau
lukon hopeasijalle. 

Lau.anlaiaamuna oikea peli
paikka lOylyi vasta kymmenen 
minuutt ia ennen ensimmaisen 
ottelun a1kuviheUystlL Lyhyes
tit alkuverryttelystl1 huolimatta 
poikien pell kaynnistyi vauh
d ikkaasti. Upeiden sy6ttokuvi
oiden tuloksena Ililhtiin sarja 
komeita maaleja ja HyvinkMn 
Allmat jo utuivat to teamaan 
HT:n paremmakseen lu vuin 
7-1. 

Peli Vantaan Kiekkoa vas
taan oli erittain tasainen. Voit
ropisteis tl1 kilytiin kovaa taiste
lua ja ratkaisuun pystyttiin 
vasta puolitoista minuuttia en
nen loppuvlhellystiL Hei kki 
Korhonen laukoi kauden en
simmaisen tilysosumansa sine
Widen loppunumeroiksi 3-2 
Hockey Teamille. 

Turnausta jatkettiin sunnun
taina, jOll0i11 vas taan luistell 
Ylojarven lives 0 -82. Aamu
kanlcean VirTun peli oli seka
vaa. mutta tarvittava voitto 
punnerettii n vl1kisin. Ottelun 
lopputuloksena nayttOtaululla 
oli VirTu 3, Uves 2. 

P irkkalan I1vesta vastaan 
HT a10i tti vahvasti viimeistel

len kaksi maalia yhdeksassa 
minuutissa. Selva johtoasema 
tuuditti pojat turhiin luuloihin. 
Pojat pitivat pelia ratkaistuna 
ja lopettivat yriUl1misen. Pirk
kala iski valittomasti tasoituk
sen 2-2 Virtulle. Onneksi ta
satulos riitti lohkovoittoon. 

Pudotuspelissl1 HT kohtasi 
turnauksen selvlln ennakko
suosikin Oulunkyllin Kiekko
kerhon, joka koostui fyysisesti 
vahvoista 1981 syntyneista 
kiekkoilijoista. VirTu ei en
nakkoasetelmaa kuitenkaan 
pelastynyt, vaan pystyi vapau
tuneeseen, tasapainoiseen pe-
Iiesitykseen. HT:n valtaisa yri
tys ei antanut vastustajalle 
maalinteon mahdollisuutta. 
Pojat hairitsivat taidokkaasti 
vastustajan hyllkkayksia ja 
purkivat kiekon nopeasti kes
kialueelle, josta vastahyok
kayksiin luisteltiin vauhdilla. 
Joukkueen kauden paras pelie
sitys takasi puhtaan 3-0 voi
ton Toni Kangasahon maala
tessa kerran ja Jaakko Kolarin 
kahdesti. 

Loppuottelussa voittoa lah
dettiin yrittamalln Yllljarven 
llveksen 0-81 :sti1. J oukkueet 
olivat kohdanneet jo kerran 
taWI kaudella ja silloin lives oli 
ollut voitokkaampi. HT jatkoi 
vahvaa esitystaan ottelun alku
puoliskolla. Jukka Ala-Lan
kosken ja Juha Puskasen maa
leilla siirryttiin 2-0 johtoon, 
mutta lives ei antautunut. 

Virtun luistimissa painoi 

- - ----------- 
paivan aikaisemmat ottelut ja 
lives pystyi runnomaan vakisin 
voiton peliu loppurrunuuteiHa. 
IIveksen kolme taysosumaa 
jattivat kultamitalit Yilljarvelle 
HT:n sijoiuuessa lopputaulu
kon kakkoseksi. 

Menestyksekkaan joukkueen 
muodostivat maalivahdit Ma
tias Pekkarinen ja Antti Mal
lat, puolustajat Petri Saynajo
ki, Jyrki Murtolahti, Antti 
Poukka, Ville Autio, Anssi 
Kamliri, Jari Kytllharju, Mik
ko Karonen ja Janne Siirila, 
hyllkkaajat Jaakko Kolari, Ju
ha Puskanen, Mikko Nurmi, 
Heikki Korhonen, Sampo 
Mliki-Laurila, Ju kka Ala-Lan
koski, Mikael Koskinen, Toni 
Kangasaho, Mika Kangasaho, 
Jarmo Ahokas, Tuomas Num
minen, Jussi Tarvainen, Janne 
Keihanen ja Andreas Fo
dor. -T.N. 

~~~~~~,-----------------------------------
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HT:n D-junnuilta 
vahva avaus 

'~ 

VirtU:n Hockey Teamin 0 
juniorit avasivat sarjakautensa 
voitokkaasti nujertamalla vie
rasottelussa Vilp p ulan Kiekon 
maalein 6-2 (erat 1-1,2-1, 
3- 0) . 

Ensim miiiseen eriiiin Hockey 
Team luisteli nclj tin ketjun voi 
m in. Kova pakkanen njpi~tcli 

ku itenkin vaihtopenkillii istu jia 
sen verran napak as ti , ett a jo 
toisessa eriissa siinyttiin pelaa-

I 	 . maan ko lmella ketjulla. Alku
kankeuden kaikot tua Virt U 
siirtyi ottelun ha!litsij aksi. Po
jat aikaansaivat nopeaJla kie
konsii rtely lla vaarallisJa tilan
teita ViKin maalin suulle ja 
pystyi viit o massa paiidySSiliin 
rallhoittamaan tilanteet tarkal
la rniesvart ioinnilla. Maali vah
ti Ma tias Pekkarincn sailcin 
kiekontorjuntaa cncmrniin kes
kittyii itsensii lampimanii ja 
vetreiinii pitiimiseen . 

Virt U :D po_iis ta hyo kka ys
kolmikkO Mikael Koskinen , 
Toni Kangasaho ja Mika Kau 

gasaho esitti joukkueen paras
ta antia. Poikien yhteistyo oli 
liihes saumatonta ja yritystii 
riitti loppuvihellykseen saakka. 
Puolustuspiiasta edukseen 
erottui pari Anssi Kamiiri
Jari Kyroharju. 

Osa otteluvoiton kunniasta 
kuu luu myos joukkueen vaki
ovalmentajia tuuranneille Kei
jo ja Markus Koskiselle, jotka 
suoriutuivat tehtaviistiiiin kii
tettavin arvosanoin. -TN 

Maalit: 
1. era: 0.33 ]aakko Kolari 

(Juha Puskanen) 0-1, 2.09 
A ntti Kopra I-I. 

2. era : 16.43 Mikael Koski
nen (Toni Kangasaho) 1-2, 
22.1 5 ]yri Lajunen 2-2, 23.54 
Sampo Miikilaurila (Jukka 
Ala-Laukosk i) 2-3. 

3. era: 32.1 7 ]ari Kytoharju 
2-4. 39.17 Mika Kangasaho 
(Mikael Koskinen) 2-5, 44.03 
Juk ka Ala-Lankoski (Antti 
Poukka) 2-6. 

]Mbyt: ViKi 4, VirtU 4 mi
nuutt ia. 
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VirtU HT:n D-junnuiIle 

murskavoitto Haoholla 


Virtolaiset kiekkolupaukset 
kohtasivat vii me lauantaina 
lohkon uuden joukkueen Hau
hon Sisun, joka joulUi ko ti
kaukalossaan toteamaan H oc
key Teamin paremmakseen tu
lostaulun nayttaessa tylysti 1
10 (erat 0-5, 1-2, 0-3) . 

Hockey T eam tarjosi runsas
I u kuiselle kannatusjol1-kolleen 
vauhdikasta katseltavaa. Tai
dokasta kiekonsiirtelya vastus
tajan maaliverkon perukoille 
rikkoi ainoastaan pelin ajoit
tainen puuroutuminen Ha uhon 
maal in edustalla. Kiekko imi 
magneetin tavoin hyokkaajia 

puoleensa eika maltettu syot
taa taaksepain vapaana oleville 
puolustajille. Nopea kiekon 
siirto sumpun ulkopuolelle ja 
tarkka jatkolaukaus puolusta
jilta olisivat kaunistaneet 
VirtU:n maalisaldoa entises
Ullin. 

Parhaiten otteissaan onnis
tui hyokkayskolmikko Heikki 
Korhonen-Sampo Makilau
rila-Jukka Ala-Lankoski 
puolustusparinaan Ville Autio 

ja Antti Poukka. Kentallinen 
tOlml moitteettomasti seka 
hyokkays- etta puolustuspaas
sa. Yksilotasolla Sampon hat 

trick vakuutti pojan maalinte
kotaidosta. 

I. era: 1.30 Sampo Makilau
rila (Jukka Ala-Lankoski) 0
I, 5.28 Heikki Korhonen 
(Sampo Makilaurila, Jukka 
Ala-Lankoski) 0-2, 9.02 
]aakko Kolari 0-3, 14.25 
Sampo Makilaurila (Jukka 
Ala-Lankoski) 0-4, 14.46 
Jukka Ala-Lankoski (Sampo 
Makilaurila) 0-5. 

2. era: 16.27 Mika Kangasa
ho (rang.laukaus) 0-6, 23.31 
Ossi Pohjola (Ville Anunti) 
1-6, 24.00 Sampo Makilauri
la (Jukka Ala-Lankoski) 1-7. 

3. era: 39.42 Juha Puskanen 
(Jaakko Kolari) 1-8, 40.39 
Jukka Ala-Lankoski (Sampo 
Makilaurila. Ville Autio) 1-9, 
44. 19 Mika Kangasaho 1-10. 

Jaahyt: Hauho 12 min, Vir
tU 6 min . -T.N. 
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Hockey Teamin D-juniorit 
juhlivat kauden ensimmaista 
kotivoittoaan "rakkaan vihol
lisen" Ruoveden nujerruttua 
maalein 12-3. Viikon toisessa 
kotikamppailussa joukkue 
osoitti sinnikkyytensa kaanta
mttlla Oriveden Fortunan 2-0 
johdon edukseen. Fortuna ku
kistui lopulta selvalla maalie
rolla 6-3. 

Ruoska-pelissa ilmassa oli 
paikalisottelun huumaa. HT:n 
pojilla oli takana kaksi selvaa 
sarjavoittoa ja ensiesiintymi
nen odottavan kotiyleison 
edessa loi pojille paineita. Ot
telun alku olikin hankala. Poi
kien syottopeli takerteli kiekko 
poltti lapaa ja oli kiire siirtaa 
pelivalinetta eteenpain eika 
Ruoskalla ollut vaikeuksia Vir
tun sokkosyottojen katkaisus
sa. Tasainen ensimmainen era 
paattyi lukuihin 2-1 . 

Toisessa erassa Virtun peli 
alkoi kulkea vapautuneemmin. 
Syottopeli sujui ja kotiyleiso 
sai nauttia suorista maaliin 
johtaneista hyokkayksista. 
Joukkue taisteli koko pelaaja
materiaalin voimin eravoiton 
maalein 3-1. 

Kolmas era oli Virtun juh
laa. Pojat takoivat seitseman 
maalia Ruoskan heilauttaessa 

Kiekkomenestysta 
VirtU:n D-junnuille 

maaliverkkoa ainoastaa n ker
ran . Valmentajakaksi kko Mat
ti Nurmi ja Harri Toppari oli
vat eri tyisen tyytyvaisia siihen, 
etta kaikki kentaJ liset kykeni
vat maalintekoon. Mieluisa yl
latys oli myos hyokkayskol
mikko Tuomas Numminen
Jarmo Ahokas-Jussi Tarvai
nen, joka voitti pelinsa 3-1. 
Ottelun parhaina palkittiin 
Virtun Jar mo Ahokas ja Ruos
kan Marko Vii tanen. 

Orivesi-ottelun alku oli Vir
tulle tervanjuontia. Poikien 
luistin ei kulkenut eika selvis
takaan tilanteista kyetty maali
hanoja avaamaan. Hockey 
Team aloitti ottelun neljalla 
kentiillisella, koska valmenta
jat pyrkivat antamaan mahdol
lisimman paljon peliaikaa ko
ko aktiivisesti harjoitelleelle 
tiimille. Tama heijastui poi
kien pcliin . Jaallaolon val ii n 
jai liian pitkia taukoja, mikil 
nakyi ottelun vauhdissa . 

Kolmannessa erassa siirryt

tiin taistoon kolmen ketjun 
voimin. Pojat herasivat hor
roksesraan ja piiastiin nautti
maan joukkueelle tyypillisista 
nopeista ratkaisuista ja vauh
dikkaista irtiotoista. 

Ottelun tyomyyrina toimivat 
parhaana palkittu Mikael Kos
kinen, joka laukoi tarkeat joh
tomaalit seka puolustaja Anssi 
Kamari, jonka syottopeli on 
tarkkuudessa omaa luokkaan
sa. Vastustajista erottui pal kit
tu Tommi Syvanen liukkaana 
luistelijana seka maalivahti 
Ville Kuokku, jonka torjunta
vire oli kohdallaan. 

VlrtU- Ruoska 
I. era 0.59 Sampo Makilaurila 
1-0. 4. 14 . .laakko Kolar! (Ju

ha P uskanen) 2-0. 10.59 Mik
ko Maijala 2-1. 

2. era 16.58 Jukka Ala-Lan
koski (Sampo Makilaurila) 3
1. 18.03 Mikael Koskinen (Mi
ka Kangasaho) 4-\. 24.47 Ni

ko Kota-Aho 4-2. 26.31 Jussi 
Tarvainen (Jarmo Ahokas
Tuomas Numminen) 5-2. 

3. era 30.43 Sampo Maki
laurila (Jukka Ala-Lankoski
Heikki Korhonen) 6-2. 32. 19 
Jarmo Ahokas (Tuomas Num
minen) 7-2. 34. 14 Jaakko 
Kolari (Juha Puskanen-Mik
ko Nurmi) 8-2. 35.19 Jarmo 
Ahokas 9-2. 40.11 Sampo 
Makilaurila (Ville Autio) 10
2. 42.42 Toni Kangasaho (Jari 
Kytoharju) 11-2. 44.30 Mik
ko Nurmi (Juha PUskanen) 
12-2. 44.45 Mikko Makinen 
(Juha Huhtala) 12-3. 

Jaahyt : Virt U 2 minuuttia, 
Ruoska 2 minuuttia. 

VirtU - Fortuna 
1. Era. 5.36 Ville Lehmus 
(Harri Suosaari) 0-1. 9.07 
Tommi Syvanen 0-2. 14.17 
Ville Autio 1- 2 

2. era. 26.59. Jaakko Kolari 
2-2. 29 .36 Mikael Koskinen 
(Anssi Kamari) 3-2. 

3. era. 32.41 Mikael Koski
nen 4-2. 35 .09. Mikko Nurmi 
(Juha Puskanen) 5-2. 36.13 
Ville Lehmus (Harri Suosaari) 
5-3. 44.34 Sampo Makilauri
la 6-3. 

Jaahyt: VirtU 2 minuuttia, 
Fortuna 0 minuuttia. - T.N 
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Tappio 
VirtU:n 
D-junnuille 
Hockey Teamin D-juniorit 
kohtasivat lohkon karkikamp
pailussa Llinkipohjan Latka
Teamin. EtukiHeisodotusten 
mukaisesti lohkon kahden kar
kijoukkueen taisto oli tasainen 
ja nopeatempoinen. Pidem
man korren yeti lopulta koti
jo~kkue Llinkipohja, jonka ni
miin peli kirjattiin maalein 5
3 (erat 2-1, 2-1, I-I). 

10ukkueiden kenttapelissa ei 
ollut suuria eroja. Hockey 
Team pyoritti kiekkoa kolmen 
hyokkaysketjun voimin pyr
kien ottelun nopeaan ratkai
suun. VirtU:n vauhti ei kuiten
kaan riittanyt Lankipohjan 
hyodyntaessa tarkasti Hockey 
Teamin pienimmatkin virheet. 

Viimeisessa erassa VirtU 
yritti kuroa Llinkipohjan 4- 2 
etumatkaa siirtymalla kahden 
erikoiskentallisen peluuttami
seen . Ottelun paatosnumerot 
5-3 sinetOitiin peliin viime 
minuuteilla Hockey Teamin 
rusikoidessa kiekon maalin pe
rukoille kuuden kenttapelaajan 
voimin. 

Llinkipohjan joukkuetta 
vahvisti Kuoreveden kiekkoili
joiden lisaksi sallitut kolme yli
ikaista pelaajaa. Nama vahva

tekoiset lankipohjalaiset kayt
tivat mailaa muuhunkin kuin 
kiekon kuljettamiseen. Paikal
listen tuomarien sulkiessa sil
mansa jatkui kyseenalainen 
jalkiJlleli, jossa maalivahdin 
koskemattomuus oli tuntema
IOn kasite. 

VirtU:n parhaimmiston 
muodosti pelissa hyokkays
paasta palkittu laakko Kolari 
seka loppuunasti tsempanneet 
Sampo Makilaurila ja Mikael 
Koskinen. Puolustajista isoko
koiset Mikko Nurmi ja lyrki 
Murtolahti uskalsivat menna 
ahta isiinkin paikkoihin pelaten 
tilanteet loppuun saakka. 

Mikko, joka vasta tall a kau
della on siirtynyt puolustus
paahan, on sopeutunut uuteen 
rooliinsa hyvin. Varsinkin ot
telun viimeisessa erassa olivat 
Mikon otteet esimerkillisen pe
riksiantamaltomia. Samaa 
taistelutahtoa toivoisi loytyvan 
jokaiselta joukkueen pelaajal
tao 

I . era 1.02 Saku Tuomivaa
ra 1-0, 5.30 Sampo Makilau
rila (Jukka Ala-Lankoski) I 
I, 13.34 Toni Helmivirta (Kari 
Savolainen) 2-1. 

2. era 22.31 laakko Kolari 
(Juha Puskanen) 2-2, 25 .45 
Toni Helmivirta 3-2, 29.52 
Toni Helmivirta 4-2. 

3. era 42.05 Saku Tuomivaa
ra (Eero Toivonen) 5-2, 44.09 
laakko Kolari 5-3. 

Jaahyt Llinkipohja 6 mi
nuultia, VirtU 6 minuuttia. 

lfJ.O/. 

VirtU:n D-junnut 
paihittivat Ruoskan 

Ruoveden seurakunnan atleetit 
(Ruoska) joutui kotikentallaan 
antautumaan VirtU:n D-jun
nuille tulostaulun nayttaessa 
hapuilevan ottelun loppunu
meroina 1-5 (erat 0-2, 1-2, 
0-1). 

Hockey Teamin peliesitys oli 
rikkonainen. Pojat eivat kyen
neet parhaimpaansa, varsinkin 
luistelu tOkki ja kentalla liik
kuminen oli vaivalloista. laa
kiekkohan on tahtopeli, jossa 
kovalla yrittamisella kyetaan 
korvaamaan monia pikku 

heikkouksia. Tata periksianta
mattomuutla ja voitontahtoa 
ei joukkueelta loytynyt. Suuri 
miinus oli myos suorien, nope
aan maalilaukaukseen paatty
vien hyokkaysten puuttumi
nen. Peli puuroutui keskialu
eelle, kun kiekkoa siirrettiin 
tarpeettomasti edestakaisin. 
Lisapotkua olisi saatu pienella 
riskinotolla, tahdolla viimeis
tella ja ratkaista ottelu. 

Positiivisia nayltoja ottelus
sa antoi hyokkayskolmikko 

luha Puskanen - Mikael Kos
kinen - Petri Saynajoki, joka 
esiintyi tassa kokoonpanossa 
ensimmaista kertaa. Hyvin pe
lasi my os Heikki Korhonen, 
joka hyokkaajana kykenee pe
laamaan molempiin suuntiin. 
Vauhdikkaan hyokkayspelin li
saksi han taitaa puolustuspelin 
niksit. 

Puolustajista Mikko Nurmi 
osoitti taas luotettavuutensa 
harkituilla, tarkoilla kiekon 
purkamisillaan ja maalivahti 
Matias Pekkarinen antoi vah
van nay tOn taidoistaan poimi
malla muutaman todellisen 
"haamupelastuksen" . 

Ottelussa palkittiin Ruoskas
ta laksiaisottelunsa luistellut 
poismuuttava Tommi Vii tala 
ja virtolaisista kunnian sai vii
meistelytailOinen Sampo Maki
laurilla. 
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VirtU:n D-junnujen 
pobjanoteeraus 

Hockey Teamin D-juniorit 
epaonnistuivat taydellisesti ko
tikaukalossaan viime sunnun
taina. Pojilta ei yksinkertaises
ti onnistunut pelissa mikiiiin. 

Luistin ei kulkenut eika syotto· 
ja saatu perille . Vierailevalle 
Vilppulan Kiekolle ei voiton 
nappaaminen hapuilevalta ko
tijoukkueelta tuottanut vai
keuksia. Tl1rkel1t 2 pistettil me
nivilt naapurikuntaan maalein 
0-3 (eriH 0-1, 0-2, 0-1) 

Virtun alamilki alkoi heti en
simmaisessa erilssa, kun ottelu 
viimein tuomariepaselvyyksien 
jill keen saatiin kayntiin. Pojat 
pyorittivilt kiekkoa vastustajan 
maalin edustalla mutta eivat 
kyenneet luomaan todellisia 
maalintekotilanteita. 

Turha hataily syOttOpelissa 
aiheutti lukemattomia kiekon
menetyksia tilrkeissa tilanteis
sa. Apua kentalll1 vallitsevaan 
sekasortoon ei tuonut edes siir
tyminen kahden ketjun peluut

tamiseen . Poikien otteiden te
hottomuus ja epavarmuus jat
kuivat loppuvihellykseen saak
ka. 

Ottelussa palkittiin Vi-Kin 
maalivahti Marko Pajukko, 
joka onnistui olemaan aina 
siella missil kiekkokin. 
VirtU:sta palkinnon sai Mikko 
Nurmi, joka paikoitellen on
nistui purkukiekoissa ja vas
tustajan pysilyttl1misessa varsin 
mallikelpoisesti.- T.N. 
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VirtU HT:n D-juniorit 
jatkavat kakkosena 
Mennyt viikonloppu oli VirtU 
Hockey Teamin D-junioreille 
hyvin jaakiekkopitoinen. Po
jat taistelivat sarjapisteista 
kahteen otteeseen. Perjantaina 
kotikaukalossa kuritettiin 
Hauhol1 Sisua murskaluvuin 
9-3 (erat 4-1, 1-1,4-1) ja 
sunnuntain tasaisessa vierasot
telussa pisteet jaettiin Oriveden 
Fortunan kanssa maalein 2-2 
(erat 0-1, 1-0, I-I). 

Hauho aloitti pelin vauhdil
la. Ensimmaista eraa ehti ku
lua vain 13 sekuntia kun vie
railijat jo purjehtivat royhke
asti VirtU:n maalille ja ohitti
vat yllatetyn verajiinvartijan 
Matias Pekkasen. Sisuuntuv
nut VirtU liihti takaa-ajoon 
tarjoten yleisolle hyviiii, mie
lenkiintoista kiekkoilua . Poi
kien kova yritys tuotti myos 
tulosta, maaleja syntyi liihes 
liukuhihnalta. 

Erityismaininnan otteistaan 
ansaitsevat kypiiratempun teh
taillut Toni Kangasaho, kaksi 
maalia viimeistellyt Sampo 
Miikilaurila sekii parhaana pal
kittu Jaakko Kolari, joka ke
riisi tehopisteitii 1+3. Samoi
hin pisteisiin ylsi myos Jukka 
Ala-Lankoski. 

Sunnuntaina VirtU loi maa
lintekotilanteita tiheassa tah
dissa. Valitettavasti poikien 
taidot eiviit riittiineet niiiden 
avautuneiden paikkojen hyo
dyntiimiseen. Kova painostus 
vastustajan piiadyssa kostautui 
Fortunan nopeina vastahyok
kiiyksinii VirtU:n unohtaessa 
oman paiin pelaamisen tiirkey
den . Vaikka Hockey Team sel
vasti hallitsi taistoa, loytyi poi
kien pelistii myos puutteita. 

Maalien viimeistelytaitoon ja 
pelin liikkuvuuteen tiiytyy kiin
nittiiii huomiota, mikali jouk
kue mielii sarjan karkikahinoi
hin. Luistelua tiiytyy lisata ja 
kentiillii tiiytyy olla valmis !e
kemiiiin huomattavasti en
emmiin toitii. 

Ottelussa palkittiin hyok
kiiiijiit Juha Puskanen ja Heik
ki Korhonen. -TN 

VirtU HT-HauSi 
I erii : 0. 13 Jani Heino 0-1 , 

6.55 Sampo Makilaurila (Juk
ka Ala-Lankoski. Antti Pouk
ka) I-I, 7.47 Jari KytOharju 

(Mikael Koskinen) 2-1, 12.26 
Toni Kangasaho (Jukka Ala
Lankoski, Jaakko Kolari) 3
I, 14.13 Mikael Koskinen (Ju
ha Puskanen) 4-1. 

II era: 20. 11 Jaakko Kolari 
5-1, 20.51 Sauli Saastamoi
nen 5-2. 

III erii : 30.51 Ossi Pohjola 
(Sauli Saastamoinen) 5-3, 
35 .08 Sampo Makilaurila (Juk
ka Ala-Lankoski) 6-3, 35 .27 
Toni Kangasaho (Jaakko Ko
lari) 7-3, 38.47 Jukka Ala
Lankoski (Sam po Makilaurila, 
Heikki Korhonen) 8-3, 39.10 
Toni Kangasaho (Jaakko Ko
lari) 9-3. 

Jiiahyt: VirtU 4 minuuttia, 
HauSi 6 minuuttia. 
Oriveden Fortuna-VirtU 

I erii: 13.26 Sam po Miikilau
rila (Jaakko Kolari) 0-1. 

II erii: 16.03 Harri Suosaari 
(Timo von Hertzen) I-I. 

III erii: 30.53 Tommi Syvii
nen (Ville Lehmus) 2-1,31.32 
Jukka Ala-Lankoski 2-2. 

Jiiiihyt : Fortuna 4 minuut
tia, VirtU 2 minuuttia. 

http:2-1,31.32


".

o~.o,. D5.0! 

Hockey Teamin D-junnut 
aluemestaruustaistoon 

Lohkossaan toiseksi sijoittu
neet Virtun D-juniorit taiste!i
vat tiensa Hameen luonnon
jaajoukkueiden aluemestaruu
sotteluihin. Tampereen lohkos
sa kolmantena ollut Ylojarven 
lives joutui lopulta antautu
maan kaksiosaisessa karsinta
ottelussa virtolaisille kiekkotai
tureille murskaluvuin 13-4. 

Ensimmaista joukkueiden 
valista tasaista taistoa isannoi 
VirtU, koska kotikaukalosta ei 
pelikelpoista jaata enaa loyty
nyt. Siirryttiin naapurikunnan 
halliin jannittamaan. Ahtarissa 
ottelun alku luisteltiin kovan 
paineen alia. Jannitys ja voit
tamisen pakko aiheuttivat tur
baa haparointia poikien ottei
siin. Poikien harteilta putosi
vat paineet Jaakko Kolarin 
Jauottua Sampo Makilaurilan 
syotbsta Virtun 2-3 kaven
nuksen toisen eran viimeisella 
sekunnilla. 

Kolmanteen eraan panostet
tiin taydella teholla . Hyok
kayspaassa loytyi uutta voitta
miseen tarvittavaa tehoa ja era 
kirjattiinkin liikkuvan pelin ja 
rohkeiden ratkaisujen jalkeen 
Hockey Teamille puhtaasti 4
O. Latautuminen toiseen koh
taamiseen saattoi alkaa Virtun 
viedessa otteluvoiton maalein 
6-3 (erat 0-1, 2-2, 4-0). 

Kovaa tsempanneesta jouk
kueesta erottui edukseen Sam
po Makilaurila ja Heikki Kor
honen, jotka pelasivat unelma
ottelun viimeistellen tarkoilla 
kudeillaan kaksi maalia . Puo
lustajista Mikko Nurmi royh
kean maalille tunkemisen jal
keisella taysosumallaan j a 
Anssi Kamari otteidensa sinik
kyydella ansaitsevat kiitosta . 

Ottelun toinen osa Kouluka
dun tekojaalla oli VirtU :n juh
laa. Hockey Team Iisasi heti 
ensimmaisen eran alkuminuu
teilla johtoasemansa 7-3 . 

Eralukemat 0-1, 1-3 ja 0-3 
kertovat, ettei Virtun ote mes
taruusturnauspaikasta enaa 
herpaantunut. 

Pelissa oli ilahduttavaa seurata 
joukkueen nestoreiden Jaakko 
Kolarin, Juha Puskasen ja 
Sampo Makilaurilan panosta. 
Pojat osoittivat kykenevansa 
tarkeissa peleissa kauden par
haisiin peliesityksiinsa. Puolus
tuspaassa Mikko Nurmen, 
Anssi Kamarin ja Antti Pou
kan otteet vakuuttivat. Myos 
maalivahti Matias Pekkarinen 
onnistui antamaan vaikuttavan 
naytteen osaamisestaan. 

Ahtarin ottelu: 
I. era: 14.09 Pauli Ollila 0

I. 
2. era: 20.08 Heikki Korho

nen (Sampo Makilaurila) I-I. 
21.52 Mikko Parssinen 1-2. 
24.09 Pauli Ollila 1-3. 29.59 
Jaakko Kolari (Sampo Maki
laurila) 2-3. 

3. era: 33.47 Mikko Nurmi 
3-3. 34.04 Sampo Makilauri
la (Jukka Ala-Lankoski 4-3 . 
35 .55 Heikki Korhonen (Sam
po Makilaurila) 5-3. 44.39 
Sampo Makilaurila (Heikki 
Korhonen) 6-3. 

Jaahyt : VirtU 4 minuuttia, 
lives 4 minuuttia. 

Tampereen ottelu: 
I. era: 2.45 Jaakko Kolari 

(Toni Kangasaho) 0-1. 
2. era: 21.18 Toni Kangasa

ho (Jaakko Kolari) 0-2. 24.18 
Petri Palonen (Juha Kemppai
nen) 1-2. 25.06 Jarmo Aho
kas 1-3. 27.56 Jukka Ala
Lankoski 1-4. 

3. era: 30.13 Jaakko Kolari 
1-5. 31.04 Sampo Makilauri
la 1-6. 37.20 Jari Kytbharju 
(Jaakko Kolari) 1-7. 

Jaahyt: lives 8 minuuttia, 
VirtU 8 minuuttia. 
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Virtu:o Kiekko-D 
lopputumaukseen 

Hockey Teamin D-junioreiden 
sijoittuminen Hameen alueen 
24 kovatasoisen luonnonjaa
joukkueen kahdeksan parhaan 
joukkoon vei tiimin Manttaan 
taistelemaan paasysta mitalika
hinoihin. Turnaus oteltiin kah
dessa lohkossa pelien koostu
essa kahdesta 15 minuutin 
erasta. Lohkovoittajia odotti 
paasy kultajahtiin Hakametsan 
halliin ja toiseksi sijoittuneet 
paasivat ottelemaan pronssisis
ta mitalleista. 

Ensimmaisena vastaan aset
tui Lankipohjan Latka-Team, 
jolle kauden aikana oli karsitty 
harmittava 5-3 tappio . Hoc
key Team lahti voitontaistoon 
armottomalla yrityksella. Kova 
panostus tuotti tulosta Mika 
Kangasahon viimeistellessa 
Jorma Ahokkaan syotosta 
VirtU:lIe 1-0. Johtoasema 
kyettiin sailyttamaan toisen 
eran loppupuoliskolle saakka, 

jolloin Uitka Team aloitti myl
Iytyksensa. Joukkue puristi va
kisin voittoon tarvittavat kaksi 
maalia ja hyvan ottelun pelan
nut VirtU joutui antautumaan. 

Toisessa ottelussa takoi Tap
para Philadelphia turvallisen 
tuntuisen 3-0 johtoaseman 
ajassa 1.25. Virtun pojat eivat 
jaksaneet peliin syttya, tappio 
kalvoi mielta sekoittaen poi
kien kuviot taydellisesti . Vasta 
Mikko Nurmen (Mikael Koski
nen) rikkoessa kuparisen hera
si joukkue henkiin. Lisakaven
Busta yritettiin vaella ja voi
malia, muttei maalia kovasta 
painostuksesta huolimatta saa
tu aikaan. Tapparan isokokoi
set pelaajat kaunistelivat lopul
ta paatosnumeroiksi 4-1 ja 
Hockey Team sai heittaa hy
vastit mitallitoiveilleen. 

Viimeisessa ottelussaan Vir
tU taisteli enaa kunniastaan 

kun taas vastustajalle Valke
akosken Kiekko-Ahmalle oli 
voitto sijoituksen kannalta tar
kea. Hockey Team avasi vah
vasti. Avausmaalin lau koi Mi
ka Kangasaho (Jaakko Kolari) 
ja 2-0 tilanteen viimeisteli 
Toni Kangasaho (Mika Kanga
saho). Viisi sekuntia ennen en
simmaisen eran paatosta alkoi 
kuitenkin Ahmojen nousu ja 
Virtun hyvinpelannut maali
vahti Matias Pekkarinen joutui 
kaivamaan 2-1 kavennuskie
kon selkansa takaa . 

Toisessa erassa alkoi 
VirtU :n luistin painaa. Kova 
yritys ei riittanyt, vaan Ahmat 
puristivat vakisin loppunume
roiksi 2-4. 

loukkueen valmentaja Matti 
Nurmi oli kuitenkin tyytyvai
nen suojattiensa pelipanostuk
seen raskaassa turnauksessa. 
- Tappiot fyysisesti vahvem
mille, puhtaille 1981-joukku
eille eivat anna aihetta hape
!ian . Kauden tavoite saavutet
d in osallistumalla lopputur
naukseen ja paremmille havit
tiin, Nurmi totesi.- T.N. 



lohko 3 

U1U -HT 9 9 0 0 98 - 14 18 
VirtU-HT 9 6 1 2 5 3 23 13 
For,tuna 9 4 2 3 2 6 - 35 10 
ViK\i 9 2 2 5 28 - 49 6 
HauSi 9 1 2 6 21 - 79 4 
RuoSkA 9 1 1 7 25 - 51 3 

OTTELUT: 
======== 
Fortuna - LaU-HT o - 10 
HauSi - ViKi 6 - 6 
VirtU-HT - RuoSkA 12 - 3 
RuoSkA - Fortuna o - 4 
LaU-HT - HauSi 14 - 0 
ViKi - VirtU-HT 2 - 6 
Fortuna - \TiKi 4 - 1 
UiU-HT - RuoSkA 9 - 3 
HauSi - VirtU-HT 1 - 10 
VirtU-HT - Fortuna 6 - 3 
ViKi - LaU-HT 2 - 8 
RuoSkA - HauSi 9 - 1 
Fortuna - HauSi 5 - 2 
LaU-HT - VirtU-HT 5 - 3 
RuoSkA - ViKi 2 - 5 
LaU-HT - Fortuna 8 - 0 
ViKi - HauSi 3 - 3 
RuoSkA - VirtU-HT 1 - 5 
Fortuna - RuoSkA 4 - 4 
HauSi - LaU-HT 1 - 21 
VirtU-HT - ViKi o - 3 
ViKi - Fortuna 2 - 4 
RuoSkA - LaU-HT 1 - 7 
VirtU-HT - HauSi 9 - 3 
Fortuna - VirtU-HT 2 - 2 
LaU-HT - ViKi 16 - 4 
HauSi - RuoSkA 4 - 2 



D-lcpputurnaus 

KARse'; NAT 

OrPe - Akaan Ki ekko 3 - 8 

VirtU-HT -Y-Ilves 6 - 3 

Y-Ilves -VirtU-HT 1 - 7 

SySi -Fortuna luov. 

Akaa n Kiekko,Virt.U.HT ja Fortuna lopputurnaukseen 


LOHKO A 

Kang.Kisa - Fortuna 6 - 0 

NasKi - A-Kiekko 3 - 1 

Fortuna - NasKi 1 - 3 

A-Kiekko - Kang.Kisa 2 - 4 

NasKi - Kang.Kisa o - 4 

Fortuna · - A-Kiekko o - 3 


Kangasalan Kisa 3 3 0 0 14 - 2 6 
Nasto1an Kiekko 3 2 0 1 6 - 6 4 
Akaan Kiekko 3 1 0 2 6 - 7 2 
Oriveden Fortuna 3 0 0 3 1 - 12 0 

LOHKO B 

Kiekko-Ahma - Tappara-Ph 3 - 3 

VirtU-HT - Lang.U-HT 1 - 2 

Tappara-Ph - VirtU-HT 4 - 1 

Lang.U-HT - K-Ahma 2 - 2 

Virt.U-HT - K-Ahma 2 - 4 

Tappara-Ph - Lang.U-HT o - 1 


Langelmaen Urh.-HT 3 2 1 0 5 - 3 5 
Kiekko-Ahma 3 1 2 0 9 - 7 4 
Tappara-Phi1ade1phia 3 1 1 1 7 - 5 3 
Virtain Urhei1ijat-HT 3 0 0 0 4 - 10 0 

Mitaliottelut 

Mestaruusotte1u 
Kangasalan Kisa -Langelmaen Urheilijat-HT 4 - 2 
Pronssiottelu 
Nasto1an Kiekko - Kiekko-Ahma 1 - 6 

HAMEEN ALUEMESTARI :Kangasalan Kisa 
2:Langelmaen Urheilijat-HT 
3:Kiekko-Ahma,Valkeakoski 
4:Nastolan Kiekko 

http:Kiekko,Virt.U.HT
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Virtolainen juniorijiiiikiekko 
sai tunnustusta koottaessa Hii
meen alueen luonnonjiiiijouk
kueita. Aluejoukkueessa mu
kanaolo on pojille palkinto hy
vistii peliesityksistii ja edustus
paikka on joka pOjalle kunnia
asia. 

D-junioreista muodostettiin 
syntymiivuoden mukaan kaksi 
joukkuetta, joihin molempiin 
valittiin vahva virtolaismiehi
tys. D-S2:t ottelivat Vierumii
ellii muita kovatasoisia alu
ejoukkueita vastaan. Virtolai
sista mukana ottelivat maali
vahti Matias Pekkarinen, 
hyokkMjiit Heikki Korhonen 
ja lukka Ala-Lankoski seka 
puolustajat Mikko Nurmi ja 
Antti Poukka. loukkueen val
mennuspuolelle oli valittu 
Matti Nurmi. 

D-S\ :sten tumauksessa 
Kauhavalla virtolaisvareja 
puolustivat hyokkaiijat laakko 
Kolari ja lamo Lamberg. 
Voittoisassa C-juniorijoukku
eessa VirtU:a edustivat hyok
kayspaiin Markus Koskinen ja 
puolustuksen 1 ani Leppiinen 

Virtu:o juniorikiekkoilijat 
mukana aInejoukkneissa 

scka Pek ka Havanka. Tiimin nialla. Tumaukset otellaan 
kakkosvalmentajana toimi myoskin ensi kauden paiitteek
Keijo Koskinen. si ja toivottavasti silloinkin on 

loukkueisiin valitut pelaajat virtolaisedustus yhtii runsas. 
suoriutuivat tehtavistaan kun- -T.N. 

o Kuvassa D-82:t vasemmalta Jukka A la-Lan
koski, Matias Pekkarinen, Heikki Korbonen, Antti 
Poukka , Mikko Nurmi sekii valmentaja Matti Nur
mi. 


