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Kiekko
kausi 
kayntiin 

VirtU Hockey Teamin D-82 
juniorit juhlistivat sarjakau
tensa avausta hurjalla maali
ilottelulla kotikaukalossaan al
kukuusta. 

VirtU tehtaili maaleja tasai
seen tahtiin ja vastustajaksi 
saapunut Urjalan Sisu-Kiekko 
joutuikin lopulta poistumaan 
pelipaikalta murskatappion 22
o murtamana. 

Pelin kasikirjoitus selvisi jo 
ensi sekunneilla VirtU :n kul
jettaessa kiekkoa maarlUietoi
sesti kohti vastustajan maalia. 

Hockey Teamin luistelutah
tia ei kyenneet hidastamaan 
edes lukuisat sairaspoissaolot, 
joiden takia avauspisteista 
oteltiin vain kymmenen kentta
pelaajan voimin. 

Heikki Korhosen ajassa 2.53 
viimeisteleman Ulysosuman in
nostamana koko joukkue ah
keroi tehopisteita tililleen . Era
numerot olivat selvlit: 9-0, 5-0, 
8-0. 

Ottelussa maaliverajlla vuo
roin vartioineet Antti Mallat ja 
Matias Pekkarinen selvisivllt
kin kauden tulikasteestaan to
della helpolla vastustajan pys
tyttya SlnIVllVan ylitykseen 
vain kerran erassl!. 

Eplltasaisessa ottelussa vas
tustajan parhaana pelaajana 
palkittiin Panu rytky ja koti
joukkueesta kunniamaininnan 
sai viime kaudesta aimo harp
pauksen taitojaan kehittlinyt 
Petri Saynajoki, joka uurasti 
kentan ty<>myyranli pisteita 
4+2. 

1~.I2. . 
VirtU HT:n 
D-juniorit 
kaatoivat 
Fortunan 
Hockey Teamin D-82:t jatkoi
vat menestyskulkuaan hake
malla sarjapisteet Oriveden 
Fortunalta maalein 3-1. 

VirtU aloitti ottelun vllke
vllsti ja Heikki Korhosen seka 
Jukka Ala-Lankosken taysosu
mien jllikeen luisteltiin toiseen 
eraan 2-0 johtoasemissa. For
tunan onnistuessa ohittamaan 
Hockey Teamin varmasti tor
juneen Antti Mallatin ajassa 
17:53 alkoi poikien ote kuiten
kin lipsua. Pelaajista kukaan 
ei uskaltanut tehdll rohkeita 
ratkaisuja, vaan kiekkoa rois
kittiin plilimaaratt<>masti pit
kin laitoja. 

Kolmannessa erllssa virtolai
set saivat rivinsll kohtuulliseen 
ryhtiin ja Jukka Ala-Lankoski 
viimeisteli paat<>snumerot Jari 
Kyt<>harjun sy<>t<>stlL 

Ottelun parasta hy<>kkllys
pMn pelili esitti kolmikko Juk
ka Ala-Lankoski, Heikki Kor
honen ja Toni Kangasaho koo
ten yhteensa 3 + 3 tehopistetta. 
Ansaitusti joukkueen parhaa
na palkittiinkin Heikki Korho
nen. 

Hyvin vauhdissa pysyi mybs 
Anssi Kamari, joka puolusta
jan tontin sijasta uurasti sent
terina selviytyen uudesta haa>
teestaan moitteettomasti. 

Kehuja ansaitsevat my<>.; 
maalinverajaa puoliksi vartioi
neet Antti Mallat ja Matias 
Pekkarinen seka kenttllpelaa
jista Janne Siirila ja MikaeI 
Koskinen. 

Joulutauon jlilkeen jatkuva 
pelit Palkaneen Lukon saapu 
essa seuraavaksivastusta
jaksi. - T.N. 



SO.l!. 

VirtU HT:n 
D-junnut 
jatkoivat 
voittokulkua 
Hockey Teamin D-82:t jatkoi
vat voittokulkuaan nujerta
malla vuodenvaihteessa vierai
lemaan saapuneen Plllkllneen 
Lukon selvllnumeroisesti. 

Kotijoukkue hallitsi ottelua 
alkuminuuteilta asti. VirtU:n 
maalissa Matias Pekkarinen 
sai varjOtella Illhes toimetto
mana, kun kiekkoa kuljetettiin 
taidolla ja vauhdilla vastusta
jan plllltyyn, jonne luotiin vaa
rallisia maalintekotilanteita ti
hellan tahtiin. Viimeistelytai
toa pojilta kuitenkin puuttui 
luisteltiin useasti liian IIIhelle 
maalia pieneen kulmaan, josta 
maalisaldon kasvattaminen oli 
mahdottomuus. 

Kotijoukkue avasi maaliha
nansa ajassa 1: 15 J anne Siiri-

VirtU HT:n 
D-juniorit 
kaatoivat 
RuoSkAn 
Hockey Teamin D-82:t jatkoi
vat vahvoja peliesityksilllln 
luonnonjllllsarjassa kukista
malla Ruoveden seurakunnan 
atleetit murskaluvuin 13- 0. 

RuovedelUl pelatun ottelun 
, kaksi ensimmllistll er!lIl olivat 

hyvin rikkonaista ja sekavaa 
kiekkoilua. VirtU hallitsi pelill 
selvllsti, mutta hllUlili ratkai
suissaan eikll kyennyt viemilil 
tilanteitll loppuun saakka. 

Vasta viimeisessll erllssll 
VirtU:n pojat vllillyttelivllt to-

Illn viimeistellessll alivoima
maalin . Kun Jukka Ala-Lan
koski vielll kovilla kudeillaan 
heilutti maaliverkkoa kahdesti 
pllikaneillisten onnistuessa ai
noastaan kerran, luisteltiin to i
seen erlllln kotijoukkueen 3-1 
johtoasemissa. 

Toinen erll vietiin Illpi rutii
nilla ilman turhia katkoja. 
VirtU:n maalisaldoa kasvatti 
ylivoimaosumalla Antti Pouk
ka. 

Viimeisessll erassll oli Plllkll
neen selkllranka jo tllysin mur
tunut. Loppunumeroiksi kir
jattiinkin Hockey Teamille 10
pulta 8-1 Mikael Koskisen, 
Mika Kangasahon, Ville Au
tion ja Heikki Korhosen naut
tiessa maalinteon hurmasta. 

Ottelussa kotijoukkueen 
parhaana palkittiin puolustus
pelaaja Antti Poukka ja lisllksi 
valmentajat Matti Nurmi ja 
Harri Toppari jakoivat tllhtia 
hyvin onnistuneille Jussi Tar
vaiselle, Janne SiiriliUle ja Jari 
KylOharjulle. 

dellista osaamisensa tasoa. 
Nllyttllvien kiekonsiirtojen, 
kovan yrittllmisen ja liukkaan 
luistelun seurauksena era kir
jattiinkin Hockey teamille 7
o. 

Pistetililllln ottelussa kartutti 
perlUi kymmenen mukana 01
leista kahdestatoista kenttllpe
laajasta. Jukka Ala-Lankos
ken salama-avaus, puhdas ky
pllrlltemppu neljllssll minuutis
sa, innosti useamman tllysosu
man laukomiseen myOs Mikae1 
Koskisen (3 + 1) ja Petri Slly
nlljoen (2 + 0) . 

Valmentajien jakamat tllh
det menivllt viimeistelytaitoisil
Ie Jukka Ala-Lankoskelle (te
hopisteitll yhteensll 4 + 1), tar
kan syOttOpelin pelanneelle 
Mikko Nurmelle (1 + 3) ja puo
lustuspllilntaistosta tilanteita 
luoneelle Antti Poukalle.
T.N. 



VirtU HT:n D-82 

jatkaa tappioitta 

VirtU Hockey Teamin 0.82 
juniori t hankkivat tililleen jo 
viidennen sarja o ittonsa Ha
meenlinnan HPK: n joutuessa 
taipumaan numeroin 7-4 (erat 
4-1, 2-2 ja 1- 1). 

Ensimm!1isessa er!1ssl1 
VirtU:n poja t hyOdynsivat re
sursseJaan . Vaubdikkaan ja 
vapautuneen hy6kkayspeli n 
kruunasivat nelja taysosumaa 
Hameenlinnan kyetessa ohitta
maan varmasti tor juneen Antti 
Mallatin ainoastaan kerran. 

Virtain maaleista kolme jar
jesteli kaksikko Jukka A1a
Lankoski-Heikki Korhonen ja 
yksi osuma kirjattiin P etri Sl1y
najoen sy6tosta Jussi Tarvai
sen tilille. 

Toisessa erassa virtolaiset 10
pettivat pelaamisen . Varsinkin 
puolustusp!1assa hy6kkaysten 
avaukset tuottivat hankaluuk
sia. 

Tilanteita ei maltettu rau
hoittaa , vaan kiekko Iy<lt iin 
nopeasti ja piillmaaratt6masti 
vastustajan pelialu elle. 

HPK paasikin helponnak6i
sesti sekoittamaan paikallaan 
seisovan kotijoukkueen kuvioi
talaukoen parissa minuutissa 
kaksi kiekkoa Matias Pekkari
sen selan taakse . 

Hockey Tearnista tu!oksek
ka aseen kiekonsiirte!yyn kyke
ni a inoastaan kolmikko Ala
Lankoski, Korhonen ja Toni 

Kangasaho tasoilla n erl1nu
meroiksi 2-2. 

Kolmas era oli suoraa jatkoa 
toisen crlin hapuiluun . VirtU ei 
onnistunut kesJcittyma!1n peliin 
ja maahpaikat jaivat hyMyn
tll.m!1ttl1. 

HPK puolestaan jak oi pu
ristaa loppuvihellykseen astj. 

VirtU:n ainokaisesta erassii 
vastasi parhaana palldttu JUk
ka Ala-Lanko ki . kolmikko 
Ville Autio, Petri Sayn!1joki ja 
Jussi Tarvamen yisi myos 
VirtU :n parhaimmistoon tais
telutahtoisella yhteispelillaan. 

J. erll . 1.25 Jukka Ala-Lan
koski (Heikki Korhonen) 1-0, 
4.43 Jussi Tarvainen (Petri 
Saynajoki) 2-0, 6.31 Heikki 
Korhonen (Jukka A la-Lankos
ki ) 3- , 13.05 Mikko Oravala 
(Tommi Malmberg) 3- 1, 14.20 
Jukka Ala-Lankoski (Heikki 
Korhonen) 4-1. 

2.era : 20.21 T oni Kangasaho 
(Jukka AIa·Lan koski) 5-1, 
24.23 Toni Kangasaho (Jari 
Kytoharju) 6-1, 26.18 Mikko 
Oravala 6-2, 27.55 Tomi Oulu
jarvi 6-3 . 

3.era: 30.0 1 Jukka Ala-Lan
koski (Toni Kanga abo) 7-3, 
34.14 Tommi Malmberg (Mik
ko Oravala) 7-4. Jaahyt: VirtU 
4 minuUltia , HPK 2 minuuttia. 



VirtU HT D-82 
hald pisteet Toijalasta 

Sunnuntaina pelatussa D-juni
oreiden kilrkikamppailussa 
joutui kotijoukkue Akaan 
Kiekko paikallisten tuomarei
den tuesta huolimatta antautu
maan VirtU Hockey Teamin 
D-82:lIe maalein 1-4 (erilt 0-0, 
1-3, 0-1). 

Virtolaisten peli sujui tasai
sessa kamppailussa varsin mal
likelpoisesti. Ensimmilisen 
eriln haparoinnit korvattiin vii
meisessil erilssil, jota HT sel
vilsti haIlitsi. 

Hyviln peliesityksen anta
neesta joukkueesta erottui po
sitiivisesti tarkan puolustus
pililn pelin antaneet Mikko 
Nurmi, Anssi Kiimiiri, Jari Ky
tOharju ja Antti Poukka. 

Maalinteosta p!lllsiviit naut
timaan kaksi osumaa laukonut 
Jukka Ala-Lankoski ja Heikki 
Korhonen sekil Antti Poukka. 

J oukkueen kahdesta taita
vasta maalivahdista pelivuo
rossa oli Matias Pekkarinen, 
joka jatkoi varmoja torjunto
jaan. Valmentajat arvostivat
kin Matiaksen panoksen otte
lun parhaaksi, kolmen tiihden 
arvoiseksi. 

Muut tilhdet jaettiin Antti 
Poukalle ja Jukka Ala-Lan
koskelle. 

Joukkueella on kuudesta 
sarjaottelusta tilydet 12 pistettil 
ja kauden tavoite on edelleen 
maaliskuussa pelattavissa 

jatko- Ja IOppusarjataistoissa. 
Alkusarjaa on jiiljellil enilii 
kaksi petill, joissa Hockey 
Team varmasti antaa kaikken
sa p!lllstilkseen kovatasoiseen 
aluemitalikamppailuun mu
kaan. 

Erilt: Ensimmilisesta ei tilas
tomerkintojll.. 

2.eril: 20.10 Jukka Ala-Lan
koski (Mikko Nurmi) 0-1, 
23.16 Antti Poukka 0-2, 26.18 
Markus Lehtinen (Jukka Pel
tola) 1-2, 28.03 Heikki Korho
nen (Jukka Ala-Lankoski) 1-3. 

3.era: 30.07 Jukka Ala-Lan
koski (Heikki Korhonen) 1-4. 

Jailhyt: Akaan Kiekko 8 mi
nuuttia, VirtU HT 12 minuut
tia. 



VirtU HT:n 
D-82 Iyomaton 
kotikaukalossaan 

VirtU Hockey Teamin 0-82 tOissi!.. Valmentajat jakoivat 

-juniorit varmistivat lohkovoi ti!.htii!. Mikon Iisi!.ksi myOs Ant

ton nimiinsli kukistamaIla vii ti Poukalle (2) ja Jussi Tarvai

konvaihteessa Turengin HPK selle (I). 

Oallasin selvlinumeroisesti Viimeisia sarjapisteita jouk

13-0 (erat 6-0, 3-0, 4-0). kue lahtee jahtaamaan tuleva


Ottelun taso ei kohonnut na lauantaina Valkeakoskelle, 
kovinkaan korkeaksi. Kova jossa vastaan asettuu Kiekko 
pakkanen jatti jalkensa jouk Ahma. 
kueiden liikkuvuuteen, luistelu Pelin tuloksella ei Hockey 
oli jaykkali potkimista ja kiek Teamin sarjamenestykseen ole 
koa pyOritettiin llihes tauotta merkitysta. Joukkue on jo seit
vierailijoiden pelipltadyssi!. semallli voitollaan ja komealla 
HPK:n maalivahdin ollessa maalisuhteellaan varmistanut 
ti!.ystyOllistettyni!.. jatkopaikan alueen karsintaot

Virtolaiset testasivat ottelus teluihin. 
sa uusia ketjukokoonpanoja, 
jotka toimivatkin ihan kiitetti!.
vi!.sti. Korhosen Heikin laidoil TehopOrssi: 
la ahkeroivat Jukka Ala-Lan Jukka Ala-Lankoski 4 + 2, 
koski ja Janne Siirila, Mikael Janne Siirila 1 + 3, Jad KytO
Koskisen rinnalla luisteli kak harju 1+ 2, Petri Si!.yni!.joki 
sikko Petri Si!.ynajoki - Toni 2 +0, Mika Kangasaho 2 +0, 
Kangasaho ja Ville Aution lai Toni Kangasaho 1 + I, Heikki 
tureina toimivat Mika Kanga Korhonen 1 + I, Mikko Nurmi 
saho ja Jussi Tarvainen. 0+2, Mikael Koskinen 0 + 2, 

Ottelussa parhaana palkit Anssi Ki!.mari I +0, Antti 
tiin puolustaja Mikko Nurmi, Poukka 0 + I, Jussi Tarvainen 
jonka hyvi!. pelisilma ni!.kyi 0+ I. 
varsinkin harkituissa avaussyO- TN 

VirtU HT:n D-82 
m.enetti pisteen 
VirtU Hockey Teamin 0-82 ki!.yspi!.i!.ssa uurastanut Toni 

kohtasi viimeisessi!. runkosarja Kangasaho. 

ottelussaan Valkeakosken Ottelun tuloksella ei joukku

Kiekko-Ahmat. Valkeakosken een sarjasijoitukseen ollut mer

tasainen, hyvlta syOltOpelii!. pe kitysti!.. HT jatkaa taistelua 

lannut joukkue vei virtolaisilta aluemitaleista Parkanossa 9. 

ensimmilisen pisteen yitami!.lIi!. maaliskuuta. Siihen mennessa 

4-4 tasapeliin (eri!.t 1-0, 2- on poikien muutettava pelityy

3, 1-1). Iii!.i!.n ja ennen kaikkea asen


Hockey Teamin pojilta olisi nettaan, mikali mitalit halu
tappiottoman ehji!.n kauden taan kevltan aikana Virroille 

jalkeen odottanut parempaa ja hakea. 

kunnianhimoisempaa peliesi I. era: 11.16 Harri Oinonen 

tysti!. sarjan pi!.atOsotteluun. (Marko Kivi, Arto Uschanoff) 


Virtolaiset Ii!.htivi!.t "soitel 1-0. 
len sotaan", miki!. ni!.kyi jo 2. eri!.: 20.21 Harri Oinonen 
alkuverryttelyssi!.. Varsinkin (Mikko TOyssy) 2-0, 21.23 
kauden aikana joukkueen luot J ussi Tarvainen 2-1, 23.45 
topelaajiksi kohonneilla pojilla Mikael Koskinen (Petri Saynli
oli suuria vaikeuksia yltaa. ta joki) 2-2, 27.08 Jari KytOhar
sonsa mukaiseen pelaamiseen. ju (Jukka Ala-Lankoski) 2-3, 
Kentalla ni!.htiinkin virtolaisten 28.35 Harri Oinonen (Eetu 
toimesta monia taysin epilon Teerikorpi) 3-3. 
nistuneita ratkaisuja, avaus 3. era: 30.10 Jukka Ala
syottOjil ja kiekonpurkuja. Lankoski (Janne Siirila) 3-4, 

Ottelun onnistujiin kuului 35.47 Harri Oinonen (Marko 
vat valmentajien parhaana pal Kivi, Arto Uschanoff) 4-4. 
kitsema maalivahti Antti Mal Ji!.ahyt : Ahma 10 minuuttia, 
lat, sentterinil taitojaan vali!.y VirtU 6 minuuttia. 
tellyt Anssi Kamari ja hyok- TN 

http:kuului�35.47


D Jiiiikiekkoilijoiden D·82 -juniorit saivat uudet, hienot pelipaidat ylleen. 

Uuden pelipaidan omistajat .humman seliissii 

Kiekkojuniorit kokeilivat 
, 'likkojen' , harrastusta 

Mallatin ratsutilalle Vir
tain Siekkiseen kokoon
tui sunnuntai-ilatana 
joukko jaakiekkoilijaju
nioreita uusia pelipaito
jaan vastaanottamaan. 
Illan ohjelmaan kuului 
myos ratsastusnaamiaiset 
seka ratsastajien ja jaa
kiekkoilijoiden vanhem
pien joukkueviestikisa. 
Nain pojat tutustuivat 
perinteiseen tyttojen la
Jim, katselivatpa roh
keimmat maailmaa hevo
sen selasta pain. 

Illanvietto alkoi naamiaisrat
sastuksella. Hevosten selassa 
nahtiin mm. intiaaneja, joulu
oukki. oingviini ia oeikkoia. 

Objelma jatkui pelipaitojen 1 

jakamisella jaakiekkoilijoiden 
D - 82-joukkueelle. Pojat pu
jottivat uudet paidat oitis paal
leen. Valmentaja Matti N u r
m i kiitti sponsoreita. 

_ Paitoja ei vaihdeta kovin 
usein. Nllma uudet paidat 
plUUla pelataan varmaankin 
seuraavat kolme-viisi vuotta. 
Nurmi kertoi, etta jallkiekkoi
lijoilla on pyrkimys sailyttaa 
sarna pelinumero juniorista ai
na ammattilaiseksi asti. Joille
kin on tllrkeM. saada pelata 
idolinsa numerolla. 

Uusien peliasusteiden spon
soreita ovat mm. Mallatin rat
sutila ja K-kylakauppa Kanga
saho. 

_ Ajatuksena on, ettll nain 
jakamalla paid at tiiiillii. ratsuti
lalla pojatkin saadaan kay
mlUln edes kerran tallilla, Sep
nn M aJ I a t kertoo. 



Poiki 

Mallalin ratsastusla IJ illa nab
tiin sunnuntai-iltana sllJlainen 
ihme. etta rats3slusmancesilla 
oJi poikia enemman kuin lyt
lfijii. VirtU Ilockey TeruninD
&2 )oukkue oli nimiuiiin kUI
suttu vanhempin..:en yhdiste
Iyn kiekko- ja ralsaslusrieilan 
merkeissa. lUan aik.ana jouk-

Icelle luO\ uLetliin uudel pe
Iipaiool, jolden sponsoreina on 
Mallatin ratsastuslallin lisak
si K-kyliikuuppa T. Kangas
aho. Mil3seudun Tulc\'alsuus 
ja Pepsi . . 

H~'\"osLelupuoleJ\ ohj&:imll
ta,:ionlaan kuuluLnaamiaisr:u
sus(us ja 1.3tsaslajicll ja ja!i
kid I,.)ilijoiden vanhemmill 
iHrkui !tLu rd\sa.'>\usvicSli rau
haLilailta .keppihc\'o:;iUa. 

Na.:un io isrru.sastllSI1.ii}16k
sl!5sii c~iit1t~' i r.lts[lst~jaa R.bl
li-pcikoSlU H!nnenmichen 
kautla sheikkiin ja joulupuk
kiin . YleisoMneslyksen par
haasta asusta voin! peik.kokak
sikko. jaelulle tOls-clle sijalle 
selvisivat sula-;sa sovussajou
lupukki ja pingviini. Tahden
nettakoon, etta joull1pukkikin 

sasli ht:\'osellu eika parolla tai 
aksanhi rv..:lla. Kolmanlleksi 

yh~iso iliinestl Peppi Pitkfitossun 
'::Ipahluman winen kiJpailu, 

keppihe\'osviesti patHl)'i 13..'\3p,:-

liin . ["Min siillnLOjll tiukasti lul
kilen se olisi voinul paiill}'li 
myos molcmplcn joukkucidcn 
Jiskaukscl!n. Kl!ppihcvosdla 
ralSastliksen lisiksi kllpailijQi: 
den pill kuljeltaa polvicn vruis
sa ICllilispa110a ja tyuntaa kott i
kZrryJl istii hemapaaleja. 

-11.. _ 

RaLSaslajil!11 Inukk1lt~l;'n eras 
na ispuolin~n viestimi~ili kulki 
oman OSUUlensa !lI;vosWan talul
w\:n.ia iiUikickkoiliJoidcn ankku
ri kuljcllJ palloa jossain aivan 
muualla kuin [lolvii:nsa villissiL 
Kummallnkaan joukkucclla ei 
uUUl patjon prol~sleihill varaa •. 

~Viralliscl" ohjdmun j:llkecn 
kaikilla halukkailla oli mahdol
Usuus ralsasluks~cn oikeilla he
vusilln. ElLLslja Oil ht::illii.i oilll· 
loo jalo cHiin ei ok liian luttu-

YRHEii U~:V 
0-82 joukkuee/la 
oli mukavaa 
puuhaa koko 
sunnuntai-illan 
ajan. Kohokohtia 
oli uusien 
pelipaitojen 
vastaanottamj· 

,Ensimmaisena ratsaillc Llskal
lauroi pi..:nen Suol>tul\dun jill 
keen VirtLJ IlT: 1\ Icgcl1daad
nen valmentaja Malli Nurmi, 
joka kiiiii pitkin manccsia kuin 
Jolm Wayne - sillii eroluksl!!· 
III ettii ainakaan vaikokaokaal
Ia Cl ole nflkynYl. cltlljoku oJisi 
laluttunut Waynen hevosta. 
.EiviHka l.;lekkojunnutkaan raL

nstusienkislil pahoillaan 01
leel - rnuodostuneeSIU parijo
nOSla paatellen 



VirtU Hockey Team 
lopputurnaukseen 

VirtU Hockey Teamin D-82 
juniorit ottelivat menestyksek
kllasti Parkanon hallissa D
luonnonjllajoukkueiden loppu
turnauksessa viime lauantaina. 

Paremmuutta ratkottiin 
kahdessa alkulohkossa kah
deksan Hllmeen alueen parhai
ten menestyneen joukkueen 
kesken. Lohkovoittajille oli 
tiedossa paikka aluemestaruu
sotteluun, lohkokakkoset jou
tuivat tyytymlllln pronssimita
litaistoon. 

VirtU HT nujersi ensimmlli
sessa ottelussaan Orimattilan 
Pedot jo ajassa 0.19 Jukka 
Ala-Lankosken maalatessa 
VirtUlle 1-0. Vasustajan ah
dinkoa lisasi minuuttia myO
hemmin kaksikon Jari KytO
harju-Toni Kangasaho tayso
suma. Virtolaisista maalinteos
ta plUisivllt nauttimaan myOs 
Heikki Korhonen ja Ville Au
tio. HT:n maalinsuulla Matias 
Pekkarinen torjui hyvin ja lop
punumeroiksi kirjattiin ko
meat 5-0 Virroille. 

Hllmeenkyr6n Hokkareiden 
isokokoisten pelaajien kanssa 
kilytiin kova vllllnto pisteista. 
HT hallitsi hienokseltaan pelia 
ja loi enemmlln maalinteko
paikkoja, joita joukkue ei kui

tenkaan pystynyt Utysin hyO
dyntamaan. VirtUn ainokaisen 
laukoi Jukka Ala-Lankoski. 
Kun Hokkarit eivat pystyneet 
ohittamaan maalivahti Antti 
Mallatia, pllllsi VirtU valmis
tautumaan viimeiseen otteluun 
puhtaan pelin turvin. 

Pllivan pllAtteeksi Hockey 
Teamia vastaan asettui Vesi
lahden Visa. Kahdeksalta ilIal
la pelatussa ottelussa kohtasi
vat kaksi vasynyttil joukkuet
ta, joista VirtU oli voitontah
toisempi ja lunasti tiimille ase
tetut odotukset maalein 3-1. 

Pistemiehinil loistivat Toni 
Kangasaho, Janne Siirilil, 
Heikki Korhonen, Jari KytO
harju ja Jukka Ala-Lankoski. 
Varmoja otteita esitti myOS 
maalin suulla Antti Mallat. 

Koko joukkueen peli oli ilo 
silmalle. Kolmella voitolla 
joukkue vei lohkovoiton ja 
varmisti tiensii. ensi sunnuntai
na pelattavaan aluemestaruu
sotteluun. Kultataistossa koh
taavat kaksi Hilmeen parasta 
D-juniorijoukkuetta VirtU HT 
ja Kangasaian Kisa. Tiedossa 
on kovatasoinen, tasainen 
kamppailu, josta tietysti lilhde
taan hakemaan kultaa, muttei 
hopeakaan haveta. 



Parkanon jaahallissa koettiin 
sunnuntaina yksi virtolaisen Kiekkokultaa Virroille 
jaakiekkoilun tahtihetkista D
82:sten yltaessa Hameen aJu
een luonnonjaajoukkueiden 
kultaan. Hameessa kiekkoili 
menneella kaudella komisen
kymmenta D-Iuonnonjaajouk
kuetta, joist a VirtU oli paras 
kukistaen finaalissa Kangasa
Ian Kisan maalein 5-3. 

Taistelu kirkkaimmasta mi
taJista oli tasavakinen vaanto, 
jossa maalinteko aloitettiin Ki
san toimesta jo ensimmaisessa 
erassa . Virtain tasoitusosu
maan toisen eran alkuminuu
teilla teki esityon Mikko Nur
mi. Mika Kangasaho ohjasi
kiekon maaliverkon perukoil
Ie: 

Maaleja taottiin jatkossakin 
vuorotahtiin Kisan johdolla. 
Kolmas era paastiin aJoitta
maan kutkuttavasta 2-2 
-tilanteesta Mikko Nurmen on
nistuttua maalaamaan tasoi
tuksen ajassa 23.55. Kangasala 
jatkoi paineiden kasaamista 
virtoJaispaatyyn iskemalla heti 
ratkaisevan eran aloituksesta 
3-2 -johtomaalin . 

Kisan kannatusjoukkojen 
juhliessa osoitti HT am matti
taitonsa jatkamalla periksian

tamatonta yritystaan. Tappi
otiJanteen ei annettu lannistaa, 
vaan luisteluun lisattiin tehoa 
ja kiekkoa kuljetettiin entista 
rnaaratietoisemmin Kisan paa
tyyn. Poikien sitkeys palkittiin 
Mikko Nurmen tarkealIa tay
sosumaUa jo kahden minuutin 
kuluttua ja runsaslukuinen vir
tolaisyleiso sai aihetta rie
muun . 

Hockey Team siirtyi en
simmaiseh kerran ottelussa 
johtoon pelatessaan a livoimal
la ajassa 37.30. Ju kka Ala
Lankoski viimeisteli Janne Sii
rilan nappisyoton ja virtolais
leirissa tunnelma tiivistyi en
tisesUi.an . Kisan aikalisakaan ei 
tuonut kaivattua lisamaalia 
Kagasalalle, vaan Virtain pojat 
paasivlit voitonjuhliin, kun 
Heikki Korhonen sinetoi pis
teet Virroille maalierolla 5-3. 

Hyvan peliesityksen anta
neen joukkueen sankariksi ko
110si puolustaja Mik ko Nurmi, 
joka ennakkoluulottomilla rat
kaisuillaan tuntui aina olevan 
oikea mies o ikeassa paikassa . 
Mikon pelipanos palkittiinkin 

paitsi tehopisteilla 2 + 1 myos 
joukkueen parhaan pelaajan 
palkinnolla. Vaheksya ei pida 
muidenkaan poikien panosta. 
Jaakiekkohan on joukkuelaji, 
jossa onnistuminen vaatii koko 
porukan yhteispelia ja voiton
halua, jota nailta pojilta uran 
tarkeimmassa taistossa IOytyi. 

Virtolaisten voitto oli ansait
tu. Menestyksen eteen oli tehty 
toita koko kausi: vanhemmat 
kuljettivat kilometreja ja kus
tannuksia laskematta poikia 
harjoitusjaille lahikuntien hal
leihin. Ko\ikaukalossa luistel
tiin saita uhmaten illasta toi
seen . Poikien kiekkokehityk
sen kannal ta olisikin toivotta
vaa, etta menestys antaisi lisa
potkua kaupungin hallihank
keeseen. Pahimmassa tapauk
sessa hallin rakentam i en vii
vyttelyn seurauksena joukkue 
hajoaa naapurikuntien halli
joukkueisiin vahvistuksiksi, 
kuten viime syksyna kavi C
junnuporukalle. Talloin virto
laisen kiekkoperinteen jatku
vuus on pahasti koetukselh. 

Ansioituneessa joukkueessa 
Suomen jaakiekkoliiton Ha

meen alueen mestareiksi koho
sivat maalivahdi t Antt i Mallat 
ja Matias Pekkarinen seka 
kenttapelaajat Mikko Nurmi, 
Anssi Kamari, Mikko Karo
nen, Antti Pou kka, Jari KytO
harju, J ukka Ala-Lankoski, 
Heikki Korhonen. Janne Sliri
la, Mika Kangasaho, Mikael 
Koskinen, Toni Kangasabo, 
Petri Saynajoki, Ville Autio ja 
Jussi Tarvainen . Joukkuetta 
valmentavat Matti Nurmi ja 
Harri Toppari. 

I . era : 12.54 Jaakko Lar
vanto 0-1. 

2.era: 16.37 Mika Kangasa
ho (Mikko Nurmi) 1-1 17.19 
Jari Pohja (Timo Lintulahti, 
Matti Lyytinen) 1-2 23.55 
Mikko Nurmi 2-2. 

3. era: 30.21 Jamo Kaura
nen (Juho Laurila) 2-3 32.12 
Mikko Nurmi 3-3 37.30 Jui.
ka Ala-Lankoski (J anne Sliri
Hi.) 4-3 44.33 Heikld Korho
nen (Jukka Ala-Lankoski) 5
3 

Jaahyt : 
VirtuHT 12 minuuttia ja 

KangKi 12 minuut tia. 

o Kullan arvoiset pelaajat. 
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Ha een aluejo~~ue voittoon 
Nivalan alueturnauksessa 

Aluevalmentajana virtolainen jaakiekkomies ensimmiisti kertaa 
Hameen. Keski-Suomen ja Poh maalein 4- 3. Pohjoista edusta vat siksi kiiyttaytya esimerkilli
joisen alueen luonnonjaakiek nutjoukkue lankesi omaan verk sesti. Siita iso plussa kummalle
koilijat ottivat toisistaan mittaa koonsa yrittamalla nujertaa Ha kin joukkueelle, kehuu matkan
lauantaina N ivalassa jarjestetys meen rumalla pelilla. Hame johti johtaja Erkka Varjonen. 
sa alueturnauksessa. D-82:sten ti/annetta neljalla maalilla en Hameen alueen luonnonjaa
alueturnauksessa voiton toi ko nenkuin Pohjoinen sai ensim joukklleessa pelasivat Virroilta 
tiin Hameen luonnonjaajoukkue, maisen maalinsa. Lopplla koh maalivahdit Antti Mallat ja Ma
jossa pelasi yhdeksan VirtU den huomattavasti isokokoisim tias Pekkarinen, puolustajat 
Hockey Teamin poikaa. Ha mista ja taklailuun erikoishmeis Mikko Nurmi, Anssi Kamari, 
meen edustusjoukkueeseen kuu ta kiekkoiliJoista muodostllnut Antti Poukka ja Jari Kytiiharju 
lui myiis nelja lempaaliiistii, vii Pohjoisen joukkue kiristi otet seka hyokkaajat Heikki Korho
si toijalaista ja orivesilainen taan kahdella lisamaalilla. nen, Jukka Ala-Lankoski ja .Ian
kiekkoilija. - Joukkueena Hame oli sel ne Siirila. 

Hameen aluejoukkuetta vas vasti muita parempi. Vaikka po
taan asettui ellsin Keskimaata jat eivat ole kertaakaan edes har AI uevalmentaj ana 
edustava jOllkkue. Peli oli scl joitelleet keskenaan ennen tuma

Marti Nurmi vasti Ibmeen joukkueen kasis usta. kolahti yhteispeli hcti yh

sa ja Hameen pistetilissa olikin teen ja jokaincn poika yritti par Hameen alueen 'luOlIDonjaajouk

jo nelj ~i maalia, ennenkuin Kes haansa, kehuu Hiimeen jookku kuetta valmensi virtolaillen Mat
kimaa sai ensimmaisen kerran een aillevaimentajana toiminut ti NUn11i. Aluevalmentajan teh
maaliverkon heilahtamaan. Voi- virtolainen Matti Nurmi. tavaiin NlInncn valitsi Jiiakiek
1011 lliime vei maalein 7-2. Poja t oi vaLsiva t homm an koliiton Hameen al ueen paallik

Pohjoista vastaan kamppail u hieno:.ti. ettajlluri heulii( on va k6 Tcuvo Ta~a. Aikaisemmin 
olikin blukan tiukempi mutta littu ll10ncn SaUatl pojan joukos Virroiltn ci ole ai uevalmentajaa 
Hiime selvitti paremm uu tens ta. cduslamaan lHimctta Ja osasi- valttm. vaan yleensa alueval

E"simmalsta kertaa SUomen 
Jiiiikiekkoliiton Hameen atu
een paalllkkii val/tsl v;rto/ai· 
sen aluevalmentajaksi la Nur· 
men neuvothan tepsi. 

/ 
mentaja on nimetty Tampereen 
seudulta tai isommasta kaupun

maaliskuun alussa. 
- Sc vaara on olemassa , etta 

gista. joukkue alkaa hajoamaan jos 
- Kai tama on maaratynlaincn jaahallia ei Virroille rakenneta. 

kiitos jaakiekon eteen tekemas On ymmarrettavaa, ettiijaahallin 
tani tyiista, toteaa Nurmi vaati omistavien naapurikuntienjouk
mattomaan tapaansa. Hametta kueisiin liittyminen houkuttelee 
edustaneenjoukkueen johtajana poikia, silla he haluavat menes
toimi toinen virtolainenjaakiek tya harrastuksessaan. Jiilkikasvu 
komies Erkka Varjonen. olisi Virroilla huomioitava pa

Nurmen ensimmainen teht:iva remmin, pohtii Nurmi joukku
aluevalmentajana oli valita pe eensa tulevaisuutta. 
laajat Hametta edustaneeseen 
joukkueeseen . .Ioukkueen edus Virroilla Nurmi on touhunnut 
tajat han valitsi 600 pelaajan jaakiekon parissa jo kolmatta
joukosta. toista kautta. 

- Tietysti N ivalaan lahdetaan - Kylla se valmentajaakin 
voittamaan, totesi Nurmi ennen ruokkii yrittamaan enemman ja 
tllmausta. Edellytykset olivat sii en em man, kun nakee poikien 
hen hyvat, silla hanen valmenta kehittyvan ja menestyvan. tote
mansa Virtu Hockey Teamin D aa Nunni . 
82-jou kkue on tuore Ha meen - Tuskin sita kukaan ihlninen 
aluemestan 11IonnonjaalHi. Aluc Ilain kauaa j iiiiklekon pa rissa 
me~1arlludesta kiiytiin kampfmi touh uaisi, jollel si ita todella pi
lua hihes 40 joukkueen kesken taisi. 

http:hieno:.ti


VirtU Hockey Team 

edusti · aluejoukkueessa 

Jiiakiekon aluejou kkueiden 
turnaus oteltiin Nivalan syksy l
Iii kayttObn vihityssa hall issa 
22. -23. maaliskuut a. H ameel
Iii oli tassa vuosi ttain pelatta
vass!! arvot urnau ksessa taso
kas edust u~ seka ika luokassa 
0 -82 etta C-80. Muka na olivat 
mybs Keski maan ja Pohjoisen 
joukkueet. 

Aluejoukkue-edustus on 
kunniatehtava ja ta lliikin kau
della peli paikkaa H ameen ri
vistQssa ka rk kyivat reilun kol
men"ymmenen hiimalaisen 
luonnonjaajou kk ueen pelaa

jat. 
Hameen alueen mestaruuden 

voittaneen H ockey Teamin 0
82:n virtolaisvarit olivat kunni
akkaasti edustettuina paitsi 
kaukalossa myos vaihtoaitios
sa, josta pelia johti valmenta
jakahikko Matti Nurmi -
Harri Toppari Erkka Varjosen 
hoitaessa joukkueenjohtajan 
tehtavia. 

Suomen laakiekkoliiton Ha
meen aluepaallikkb Teuvo Ta

sala nosti virtolaiset en
simmaisUi kerlaa seuran 25
vuotisen jaakiekkoiluJlistorian 
aikana arvosteltuun a.lueval
lllen nusasemaan ja tulosta syn
tyi heti. 

Hameen joukkueen pelaaja
valinnat suoriuival valmenta
jat. P oikien prJeja larkkailhin 
kauden aikana ja onn.istuneet 
yksilbsuoriw kset palkitriin aJu
ej ouk k uepelipai kalla. 

Alueen ITH~Slaruuden vOitta
neesta VirtU Hockey Teamista 
lllukaan maillui yhdeksitn pe
laajaa. Maalinsu uta vartio i
maan valittiin kaudella var
masti torjlln eel AJlttJ Mallal ja 
Matias Pekkarinen _ Malia, oli 
mukana jo toi sla kcrtaa kuten 
mybs puolustaj at Mlkko Nur
mi ja Antti PO ll kka seka hy()k
kaajat lukk a Ala-Lankoski j a 
Heikki Korhonen. Ensimrniiis
ta kertaa jou kk uctsccn valil
tiill puolust uspaan pelaajal 
Anssi Kamari ja Jari Kytl:lhar 
ju seka hyokkaaja Janlle Siiri
la. Mi kk o Nurm i huolehti tii

min kapleenin tehtavista ja 
kannusti omaUa esimerkilllUin 
joukklletL3 yri IUimilJ!.n par
'1aansa. 

Keskimaata Harne loylytti
kin suuri nurneroises ti 7-2 ei 
kii Pohjoi.sen kova kirikaIDI 
riiHany!, vaan voitto kirja ttiin 
jalleen Hameelle m aalein 4- 3 
?uhtaa lla pe!illa 0-82:n tur

IlSusvoill ajaksi kruunattiin sii s 
Hameen kova lasoinen, nayna
v!iii yhtei!.pelia esittanyt alu
cj<lukkue_ 

Virtolaispojat taytt ivat paik
kansa varsin malli kk aasti ja 
kova yrltys toi mybs o nnistu
mi~ ia . Tchopisteita otteluissa 
kokosi vat Antti Poukka 2 + 0, 
Ileikk i Korhonen) +0, lukka 
Ala-Lankoski 2 + I ja Anssi 
Ka mari 0 + ) . 

C-jun ioreiden osalta Hiime 
t:i l,11ut. yhta onnekas. Pohjoi
nen ky llii voitett iin, mutta Kes
kimaa oli liian kava pala pur

tuvakl'i C-80:t joutuivatkin 
tvytymaan 2. sij aan . 

TN 

C VirtU HT:n D-82 edusti ansiokkaasti HameUii aJuejoukkueiden turnaukses
sa. . 



Virtain Urheilijoiden Hockey 
Teamin kiekkovaen siirtyessa 
ansaitulle kesalomalle on jun Mitaleja ja pyttyja
nujoukkueissa muistettu kau 
den aikana ansioituneita pelaa
jia. Kaikki mukana toiminnas Virtain kiekkojunnuille 
sa olleet palkittiin mitalilla ja 
lisaksi jaossa oli komeita pyt
tyja kauden sisukkaille yritUi.
jille. 

Vuosina 88-91 syntyneita G
junnuja jaakiekon maagisen 
maailman saloihin tutustutti
vat Aki Kangas ja Hannu Ran
tanen. Joukkue treenasi syys
kuusta maaliskuulle 24 innok
kaan pelimiehen voimin. Seit
semassa kauden aikana otel
lussa pelissa pojat onnistuivat 
.rnaalinteossa, mutta myos oma 
maaliverkko heilui. 

Joukkueen parhaana hyok
kaajana palkittiin Toni Kan
gasmliki ja puolustajana Otto 
Lounasvuori. Ahkeran harjoit
telijan pytyn sai Leevi Kukko
nen ja kauden tsemppipelaaja 
oli Joel Leppanen. 

F-junioreiden sarjakausi oli 
kovaa taistoa maalisuhteella 
14-90. Menestysta joukkue 
sai kuitenkin turnauksissa, 
joista kotUntuomisina oli kaksi 
nelnssijaa ja yksi hopea. Eln· 

kuussa jalkapallo ja voimiste
luharjoittelun aloittaneen tii
min vastuuvalmentajana toimii 
Jussi Autio apureinaan Terhi 
Nurmi ja Ville Ristolainen. 
Joukkueenjohtajana ahkeroi 
Tuula Makynen. J oukkueessa 
palkinnot jaettiin seuraavasti : 
hyokkaaja Sakari Makynen. 
puolustaja Ville Mantysalmi, 
tsemppipelaaja Ville Kakkori, 
harjoittelija Tuomo Leponiemi 
ja tahtipelaaja Joonas Koivis
to. 

E-85:11e mennyt kausi oli 
valmistautumista ensi vuoden 
sarjaotteluihin. Turnauspelejii. 
joukkueelle kertyi kunnioitet
lavat 17, joissa maalisuhde oli 
28-43. Joukkueen valmen
nuksesta vastasi kevaalla Harri 
Haukilahti Juha Kaipion ja 
Timo Saynajoen avuslamana, 
kun liimin valmennuspari Jani 
Pohjanen ja Pasi NiinistO siir
lyivat armeijan harmaisiin . 

Harjoituksissa 25 junnun po
rukka hikoili kahdesti viikossa 
joko jaalla tai sisalla saiden 
mukaan. Joukkueenj ohtajana 
toimi Sirk ka-L iisa Korpi. 

Joukkueen palkitut pelaajat 
olivat Jussi Murtokanta (hyok
kaaja) , Jan ne Leinonen (puo
lustaja), Tommi Keskinen 
(kauden tulokas) ja Juha Siiri
la (tsemppari- luottomies). 

Valmennuskaksi kko Olli Ve
san- Harri Raiskin E-84: t aJoit
(ivaI kautensa jalkapaIlolla ja 
lenkkeilylla. Slihlyn kautta siir
ryttiin jaille . jossa treenatt iin 
kahdesti viikossa 19 tulevan 
NHL tahden voimin . Kahdes
ta loista sarjapeli sta tuloksena 
olikin oman lohkon kolmos si
ja. 

Kauden parbaana joukk u
epelaajana valmentajat palkit

sivat Sami Kakkorin, ahkein 
harjoittelija oli Jussi Maky
nen, paras pistemies Aku Seta
la, puolustuspaan pelaajana 
kunnostautui Pentti Poukka ja 
yllatyspelaajan pokaalin pok
kasi Panu Iso-HirveHL 

D-83:sten maalisuhde 49-56 
kertoo tiukoista karnppailuista 
ylialueeUisessa sarjassa. J ouk
kue osaUistui myos kolmeen 
tumaukseen ja pelasi 10 har
joilUsmatsia. 20 juniorin jouk
koa luo tsasivat valmentajat 
I1kka Laaka, Petri Aho ja 
joukkueenjohtaja Jari Aho. 
Joukkueessa palkitt iin hyok
kiiiijana Mikko Ronka, puo
lustajana Lauri Setala, sisupe
laajana Henry Murorinne ja 
harjoitlelijana Hannu Joutsen
Jarvi. 

o VirtU HT:n palkitut ybteiskuvassa. 

D-82:1 avasivat kautensa 3. 
elokuuta ja paattivat sen 35 
ottelun, neljan turnauksen ja 
Hlimeen aluemestaruuden jiil
keen neljantena toukokuuta. 
Taman Matti Nurmen ja Harri 
Topparin valmentaman 16 ju
niorin joukkueen kovatasoinen 
maalisuhde 182-16 kertoo ka
run totuuden poikien hurjasta 
kunnosta ja voitontahdosta 
menneellii kaudella. 

Koko seuran parhaana juni
orina palkittu Mikko Nurmi 
taydensi palkintokaappiaan 
parhaan puolustajan ja tahti
pelaajan pokaaleilla. Joukku
een hyokkaajiina palkittiin 
Jukka Ala-Lankoski, tsemppi
pelaajana Heikki Korhonen ja 
harjoittelijana Antti Mallat. 

TN 


