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tariss3 
Virtolaisen kiekkohistorian kir
jaan saatiin uusi luku lauantaina 
VirtU Hockey Teamin C-
82:sten avatessa kautensa 
kautta aikojen seuran ensim
maisena joukkueena - jaahalli
saIjassa. 

Joukkue kayttaa kotihallinaan 
Ahtaria, josta jaaaikaa ostetaan 
otteluiden lisaksi myos harjoit
teluun. Hallisarjojen alkaminen 
on pudonnut vapaat jaaajat mi
nimiin ja joukkue onkin reis
sannut naapurikuntia ristiin ras
tiin harjoitusareenaa etsiessaan. 

Itse ottelu esitteli virtolaisen 
junnukiekkoilun lippulaivan, jo
ka uhkui periksiantamatonta 
taistelutahtoa. Nihkean avause
ran jalkeen vastustajan maalille 
kasattiin paine ita luomalla lu
kuisia tiukkoja tilanteita. Ansai
tusti VirtU lopulta taydet kaksi 
pistetta nimiinsa kuittasi Man
tan Kiekko-Poikien kukistuttua 

selvanumeroisesti 5-1 (erat 
1-0, 1- 1,3-0). 

Hyvan avausottelun pelasta
neesta joukkueesta ylitse mui
den erottui maalinverajaa varti
oinen Antti Mallat. Antin ot
teista loytyi tarvittavaa itsevar
muutta ja mika tarkeinta - pe
laamisen iloa. 

Hyokkayskolmikoista Heikki 
Korhonen - Sampo Makilaurila 
- Jukka Ala-Lankoski savaytti 
taidokkaalla yhteispelilHian. 
Syottopeli kulki ja tlliosta syn
tyi. 

Molempicll paiden tyomyyra
na ottelussa ahkeroi laakko Ko
lari, joka liikkuvuudessa oli tay
sin omaa luokkaansa. 

Puolustuspiiassa hyokkaysten 
avauksista puuttui vieW viimei
nen silaus. Itsenaisia, rohkeita 
takaiskuja nopeutta saisi avalls
syottoihin tulia roimasti lisaa. 
Mikko Karosen uurastus omas

sa paadyssa osoitti , etta kovalla 
yrityksella onnistumisiakin saa
daan. 

Kokonaisulldessa ottelu oli 
kauden avaukseksi varsin on
nistunut Hipileikkaus joukkueen 
tamanhetkiset tasosta. Tasta on 
hyva jatkaa. 

1. era: 7.59 Jaakko Kolari 
(Mika Kangasaho) 1-0 AV, 2 
era: 18.01 Sampo Makilaurila 
(Heikki Korhonen, Jukka Ala
Lankoski) 2- 0, 19.14 luho 
Perho (Henry Miss) 2- 1 YV, 3 
era: Jukka Ala-Lankoski (Sam
po Makilaurila, Anssi Kamari) 
3- 1, 37.50 Sampo Makilaurila 
(Mikko Niemi 4-1) AV. 39.18 
Heikki Korhonen (Jukka Ala
Lankoski) 5- 1. laahyt VirtU 
HT 12, Kiepo 8. Tuomarit: Jan
ne Lehto ja Mika Kukkonen. 
- T.N. 

VirtU HT C-92 bald 

pisteet Hameenkyrosta 

Hockey teamin C-92 matkasi 
Hameenkyron hokkareiden uu
tuuttaan hohtavalle, edellisella 
viikolla kayttoon vihitylle, teko
jaalle. Huonot keliolo

suhteet vesi- ja rantakuuroi
neen eivat VirtU:n luistinta hi
dastaneet ja isantajoukkue jou
tuikin tylysti toteamaan virtolai
set vahvemmikseen luvuin 1-4 
(erat 1-2,0-1,0-1). 

Virtolaisten ensimmaisen 
eran peli oli todella korkeata
soista. Toisessa erassa poikien 
ote sitten herpaantui ja Ha
meenkyron rumiin otteisiin sor
ruttiin vastaamaan yhta tOrkeas
ti. Lukuisat jaahyt sekoittivat 
poikien pelin ja maaliteko ehtyi 
- jaahyaitiostahan taysosumia 
on mahdotonta laukoa. 

Puolustuspaa ansaitsee virto
laisista suurimmat kehut. Mik
ko Nunni oli hyvassa pelivi
reessa OTUlistuen paitsi puolus
tajan tontillaan myos maalinte
ossa. Puolustajat laukoivatkin 

Hockey Teamin neljasta osu
masta kolme (Mikko Nunni 2. 
Jari KyWhaIju 1). Myos maali
vahti Antti Mallatin esitys oli 
jalleen kiitettava. 

Hyokkaajista kolmikko Mi
kael Koskinen - lanne Siirila 
- Petri Saynajoki erottui eduk
seen, varsinkin puolustuspaassa. 
Kun ketju saa hyokkays-peliin
sa lisaa vauhtia ja voimaa on 
maalejakin odotettavissa. 

Joukkueen seuraava koitos on 
jo lauantaina. jolloin Ahtarissa 
vastaan asettuu Parkanon Kiek
ko. 

1. era: 8.17 Tuomas Sa10 1-0, 
12.29 Mikko Nunni (Heikki 
Korhonen) I-I, 14.8 Jari Kyto
harju (Mikael Koskinen) 1- 2. 

2. era: 15.19 Jukka Alankoski 
(Heikki Korhonen) 1-3. 

3. era: 38.42 Mikko Nunni 
1-4. 

Jaahyt: Hokkarit 10 min. Vir
tU 14 min. 
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J33harjoituksen puute 

ei lannista C-junioreeta 


Virtu Hockey Teamin C-junio
rit jatkoivat vahvoja peliesityk
siaan kukistamalla Parkanon 
murskaluvuin 7-0 (erat 2-0,4-0, 
1-0). Voiton arvoa lisasi jouk
kueen PK-83:lle aikaisemmin 
syksylla karsima selva tumaus
tappio maalein 0-3! 

Hyvan pelivireen lOytaneen 
virtolaisjoukkueen murheena on 
viime viikkoina ollut jaaajan 
puute. Vapaiden harjoitusaiko
jen perassa ollaan oltu valmiit 
kulkemaan ympari lalinia, mutta 
kaikissa halleissa on vastaanot
to ollut yhta tyly: hallisarjojen 

pelimyllyn jo rullatessa on luis
teluaikaa ollut Uiysin mahdoton
ta saada koululaisille sopivaan 
vuorokaudcnaikaan. Hockey 
Teamin pojat eivat ole antaneet 
epatoivoisen tilantcen kuiten
kaan masentaa. vaan jokaisesta 
sarjaottelusta on Hihdetty par
haansa tekemlilla metsiistlimiiiin 
voittopisteita. Joukkueen tak
tiikka onIOn tuottanut tulosta, 
jatkaahan joukkue kolmen pela
tun kierroksen jalkeen lohkonsa 
kli~iessli puhtaalla pelilililin. 

Parkanon peiissa joukkueen 
tukipilarina oli nappiin onnistu

nut puolustustyoskentely. Myos 
kaikki hyokkiiysketjut ovat si
saistlineet puolustuspelin tar
keyden ja ovat valmiita avusta
maan tiiydella teholla omallakin 
kellliinpuoliskolla. 

Tasapainoisesta joukkueesta 
esiin nousivat puolustaja J ari 
KyWharju (tehopisteita 2+0) ja 
hyokkaajli Jamie Siirilii (0+3). 
jonka pelin lukutaito on ottelu 
ottelulta edistynyt. Tehokas oli 
myos ikiliikkuja Jaakko Kolari, 
joka heilautti maaliverkkoa 
kahdesti. 

ViftU HT:n C-juniorit 
jatkavat lohkonsa ykkosina 

. I 
Vlrtolainen junioriJalikiekkp 
niitti jallecn mainetta j~ kunni<$ 
C-82 nujertacssa etukatecn vah
vana vastustajana pidJtyn Kan
gasalan Kisan. Kisa jbutui uu
dessa, osittain viela k~skenerai
sessa kotihallissaan taipumaan 
virtolaisten myllytykkeen Iu
vuin 0-8. I 

Eranumerot 0-0. ?-":':' Q.-.jJ 
kertovat karua kielta pelin k't 
lusta. Avauserassa nal~tiin tasa
vakista tahkoamista, jJssa myo;> 
Kisa kykeni luomaan yaarallisia 
maalintekopaikkoja. feli kay~ 

tarulossli kuitenkin r~tkesi jo 

toisessa erassa Kisan pudottua 
virtolaisten vauhdista. 

Kolmella kentallii peliaan 
pyoriWinyt Hockey Team osoit
ti kentiillistensli kyvyn itsenlii
siin ratkaisuihin ja maalillte
koon. Heilauttihan vastustajan 
maaliverkkoa ollelussa perati 
seitse1l1an pelaajaa. 

Joukkue jatkaa neljiin sarja
kierroksen jlilkeen lohkonsa 
klirjessii puhtaalla pelilHi. Jouk
kueen 1l1aalisuhde, 24 tehtya. 2 
palistettya, kertoo pa itsi hyvasta 
maalivahdista. myos pelaajien 
oikeasta asellteesta. Maalin te

keminen ei enaa ole poikien ai
noana tavoitteena - hinnalla 
millli hyvansa, vaan koko jouk
kue on Y1l1martanyt puolustus
pelin tlirkeyden. 

Joukkueen puolustuspeiin pi
tavyyttli koetellaan seuraavan 
kerran Ahtlirin kotihallissa. jos
sa vastaan asettuu Vammalan 
Palloseura. 

I. era: Maaliton. 
2. erli: 
15.48 Sampo MalO-Laurila 

(Jukka Ala-Lankoski) 0-1, 

18 .. 32 Heikki Korhonen 
(Anssi Kliman) 0-2, 

21.25 Jukka Ala-Lankoski 
(Heikki Korhonen) 0-3, 

26.46 Jannc Siirilli (Mikael 
Koskinen) 0-4. 

3. erli: 
30.53 Tom Kangasaho (Anssi 

Kiimari) 0-5, 
32.54 Hcikki Korhonen 0-6 

yv . 
34.31 Jaakko Kolari 0-7 yv. 
37.19 Petri Saynlijoki (Mi

kael Koskinen) 0-8. 
Jaahyt: Kangasala 33 min, 

VirtU HT 6 min. 



VirtU HT:n 
C-juniorien 
peli kangerteli 
Hockey Teamin C-junioreiden 
viimeinen sarjaottelu ennenjou
lutaukoa ei sujunut aivan en
nakko-<ldotusten mukaan. AhUi
rin kOlikaukalossa vaslaan aset
lunut Vaillmalan Palloseura oli
k in hUOlllaltavasti kovempi luu 
purtavaksi kuill joukkueideu al
kus yksyinell lumaliskohlaami
uen antoi odoltaa. Virtolaiset 
ol1ucksi kykcnivat voiltoon se
kavan peliesityksen jalkeen 
maalein 5-4 (erat 0-1.3-0, 
2 - 3). 

Virtaill pojille ottelu al1toi 
tarpeellise n osoituksen oikean 
asenteell Illerkityksesta jaakie
kossa. Pcli~i ei ikina ole voitettu 
tai h avitty el1uen kuin tuomarin 
pilli kolmanllen eran lopussa on 
so inut. Virtain pojat aliarvioivat 
vastustajallsa taysiu, eika huo
non asentccn kOIjaaminen enaa 
olteIuu kliluessa onnistunut. 

YaPS oli syksysta kehiltynyt 
k vasti. Lliistelu oli liikkuvaaja 
uudct pclaajat loivat lis~ia voi
maa ja v<lllhlia joukkueeu hyiik
kayksiin. Virtolaisilla puolcs
taan ei Illikiian SUjllIlut. harha
syottoja Ilahtiiu jatkuvasti ja 
jiiiihypcn"ki kullii . 

O ttelull varsinainen pohjano
tee aus l; octtiin kuitenkin paato

serassa Hockey Teamin siirryt
tya selvan oloiseen 5-2 johto
asemaan. Poikien kuvitelmat jo 
ratkenneesta taistosta kostautui
vat nopeasti VaPS:n kaventaes
sa tiiviissii tahdissa luvuiksi 
5-4. Virtolaisten pelistii katosi 
viimeinenkin jiirki ja vain tuu
rilla voitiin voittopisteet Iopulta 
kirjata VirtU HT:lIe. Kotijouk
kueesta ei yksikiiiin peIaaja voi 
ottelupanokseensa olla tyytyviii
nen, kaiken kaikkiaan ala-arvoi
nen suoritus joukkueelta, joka 
parhaimmillaan yltiiii kultamita
Ii taistoihin. 

1. era: 6.44 Tuomo Nieminen 
(Heikki Hakala) 0-1. 

2. era: 16.47 Toni Kangasaho 
(Jaakko Kolari, Juha Puskanen) 
I-I, 21.26 Heikki Korhonen 
(Sampo Miikilaurila) 2--4 yv, 
24.44 Toni Kangasaho (Jari Ky
tOharju) 3-1 yv. 

3. era: 30.26 Tomi Aaltonen 
(Esa Kivimaki) 3-2 yv, 30.59 
Heikki Korhonen (Jukka Ala
Lankoski) 4-2, 33.40 Jaakko 
Kolari (Jukka AIa-Lankoski) 
5-2, 38.12 Tapio Vihakas 
(Matti Alajoki) 5-3 yv, 39.29 
Esa Kivimiiki 5-4. 

Jawyt: VirtU HT 22 min. 
YaPS 24 min. 



VirtU HT C-82 

tuplavoittajana 

VirtU HT C-82 vieraili voitok
kaasti Lempaalan jaahallissa 
napaten ensin saIjapisteet Lem
paalan Kisalta. Viikon paasta 
kukistettiin Akaan Kiekko Toi
jalasta. 

Kisaa vastaan pelatussa otte
lussa VirtU:ll ylivoima oli selva 
jo alkuminuuteista lahtien. HT 
takoi maaleja tasaisessa tahdis
sa loppunumeroiden ollessa ko
tijoukkueelle tylyt 0-15 (0-6, O
S, 0-4). Virtolaisista ottelun te
hokkain oli puolustaja Jari Ky
toharju viidella tehopisteellaan. 

Akaan Kiekon kohtaamisesta 
osattiin jo etukateen odottaa ta
savakista vaantOii. OIihan Hoc
key Team sarjaykkosena Akaan 
karkkyessa saIjataulukon kak
kosena. 

Joukkueet aloittivat todella 
tarkalla pelilla. Turhia riskeja ei 
otettu puolin eikii toisin. Toises
sa eriissii VirtU lopulta onnistui 
hienoisen painostuksen jiilkeen 
avaamaan maalihanansa Sampo 
Makilaurilan (Heikki Korho
nen-Jukka Ala-Lankoski) tayso
sumalla. 

Viimeisen eriin alkuun Hoc
key Team laittoi Hiyden rytiniin 
piiiille. 14 sekunnin aikana taot

tiin kaksi maalia, jonka jalkeen 
peli kulkikin virtolaisten pillin 
mukaan. Pari minuuttia ennen 
loppuvihellystii Akaa viela iski 
viimeiset korttinsa poytiian ot
taen aikalisan jalkeen maalivah
din pois. 

Toivottua tulosta ei kuiten
kaan syntynyt HT:n Janne Siiri
Ian viimeistellessa tyhjiin lop
punumeroiksi 0-4. 

Ottelun sankareiksi molem
missa paiidyissii kohosivat lois
tavasti toIjuneet molarit Antti 
Mallat (HT) ja Sauli Viitanen 
(Akaa). Tasapainoisen onnistu
neen peliesityksell antoi myos 
hyokkiiyspiiassa uurastanut 
Jaakko Kolari.- TN. 

A-Kiekko-VirtU HT : 
1. era: ei tilastomerkintojii 
2. erii: 23.00 Sampo Miikilau

rila (Heikki Korhonen, Jukka 
Ala-Lankoski) 0-1. 

3. era: 30.51 Toni Kangasaho 
(Jaakko Kolari, Juha Puskanen) 
0-2. 

31.05 Jukka Ala-Lankoski 0
3. 

44.26 Jarl11e Siirilii (Jari Ky
tOharju) 0-4. 

Jiiiihyt: A-kiekko 10 minuut
tia, VirtU 4 minuuttia. 



VirtU HT C-82 
yha sarjakarjess3,_ ...". 

VirtU HT:n C-82 otti niukan 
2-1 voiton tasaisesta otte lusta 
Mantan Kiekko-Poikia vastaan. 
TiivistuIU1elmaisessa vierashal
lissa kaytiin kova taisto tarkeis
ta sarjapisteista, jotka HT ennen 
muuta maalivahti Antti MaHa
tin loistavien lorjunlojen myota 
pystyi kirjaamaan nimiinsa. 

Virtolaisten yhteispeli ei su
junut totululla lavaHa, varsinkin 
syottopeli kangerteli eika sel
vissakaan tilanteissa maltettu 
luovuttaa pelivalinctta ketjuka
verille. Maalillleossa v irtolaisis
ta OIU1istuivat laakko Kolari 

(Toni Kallgasaho) ajassa 3.27 
seka ylivoimalla laakon SyOtCiB 
maaliverkon perukoille hoidel
lut lukka Ala-Lankoski pelikel
Ion nayttaessa 30.51. 

Virtolaisten hienoinen hallin
ta loppui KiePon kaventaessa 
ajassa 35.46 (Alltti HcntiHi 
luho Perho). Hockey Teamill 
poikiell konseptit sekosivat ja 
ainoastaan parhaana palkitun 
Antti Mallalin varmat torjunnat 
pitiviil pojat ki imll voitossa. 

Kahdeksall pelatun kicnuk
sen jalkeen on sarjalilanm: -eu
maya: 

VirtUHI Virrat 
KiePo Mantta 
PK-83 Parkano 
A-Kiekko Toijala 
Kang.Kisa kung.ala 
VAPS Vammala 
LE-KJ Lcmpaala 
Hokkarit Hamcenk. 
-TN 

880050-7!6 
84 I 323-20 9 
841321 -20 9 
840430-22 8 
840427-30 8 
840426-29 8 
8206 \7- 50 4 
8 10720-36 2 

VirtU HT C-82 
jyraa sarjakarjessa 

VirtU Hockey Teamin C-82:t 
jatkoivat voittoputkeaan kukis
tamana pcrattaisina lauantaina 
Hameenkyron Hokkarit ja Par
kanon Kiekko -83:n. 

Hameenkyron Hokkareiden 
peli ei tall a kaudella ole ottanut 
kulkeakseen. Satjataulukon vii
meisena pyristeleva kuitenkin 
paasi Ahtarissa yllattamaan 
HT:n maalia vartioineen Antti 
MaHatin jo ajassa 0.34. Vierai
den avausmaali heratti tliytcen 
toimintaan viela aamukankean 
VirtU :n. jOllka teravli ruoska al
koi puhua. 

Virtolaiset laukoivat yhdek
san taysosumaa ennen loppuvi
hellysta jatkaen nain puhdasta 
peliaan. 

Ottelun maalitykkina kunnos
tautuivat \lari Kytoharju (2+ 1), 
Mikael Koskinen (2+1), Sampo 
Mlikilaurila (2+2). Anssi Ka
mari (1+1), laakko Kolari (1+1) 
seka 1 ukka Ala-Lankoski ( I + I). 

Myos ehjan kauden pelannut 
Parkano joutui antautumaan vir

tolaisten kovaan painostukseen. 
Ensimmaisessa erassa nahtiin 
virtolaisten osaamisen taso: 
kiekko kulki vilkkaasti, sytiWt 
osuivat tarkasti keskelle lapaa 
ja yleisolle tarjottiin nahtavaksi 
varsinaisia unelmamaaleja. 

10htoasemassa 4-0 poikien 
ote kuitenkin lipsui ja Parkano
kin paasi peliin mukaan iske
malla kavenllusmaalin toisen 
eran alkuun. Vasta viimeisessa 
erassa HT kykeni kokoamaan 
rivinsa ja korjasi voittopisteet 
itseHeen maalein 7- \. 

Ottelun parasta hyokkayspe
lia esitti kolmikko Heikki Kor
honen-Sampo Makilaurila-l uk
ka Ala-Lankoski. Pojat rakensi
vat yhdessa nelja taysosumaa. 

Kokonaisuudessaan hyvin 
puolustaneesta joukkueesta 
omassa palissa edukseen erot
tuivat aina varma maalivahti 
Antti MaHat ja hyvia avaussyot
tCijii antanut Mikko NU011i. 



VirtU HT C-82 vahvisti 

johtoaan sarjakarjess3 


Viikonlopun kaksoiskierros 
vabvisti HT C-82 asemia sarja
taulukon kaIjessa. TuplavoitoI
laan joukkue Iisasi ylivoimaista 
johtoa 11 saal istettuaan taydet 
24 pistetta 12 otteIu, taan. 

Lauantain kotiottelussa vas
taan luisteli viime vuoden Iuon
nonjaasarjan nopea joukkue 
Kangasalan KJsa. Odotukset ko
vaLasoisesta taistosta saatiin 
kuitenldn haudata jo ensi erassa 
HT:n 0 ittaessa kiistattoman 
paremrnuutensa seka luistelu
etta syottotaidoissaan. Virtolais
pojat lcykenivat liikuttamaan 
kiekkoa maaratietoisesti Kisan 
maalii le. mika riitti ottelun voit
too . 

Erat VirtU :Ile 3-0, 4-0, ja 4-0. 
Otteluvoitto tuli siten selvalla 
maalierolla 11 -0. 

Virtolaisista tehokkain oli 
Iaakko Kolari (3+ I). Hyvan pe
lipanokscn antoivat my os Toni 
Kangasaho ja Mikael Koskinen. 

Sunnuntaina pojat matkasivat 
Vammalan Palloseuran vieraik
si. VaPS osasi hienosti vastata 
virtolaisten pelityyliin ja varsin
kin ottelun alku oli HT:lIe tuka
lao 

Vamrnala avasi maalinteon 
eika VirtU kyennyt tekemiilin 
selvaa pesaeroa ennen paatose
raa. Kolmannen eran aluksi HT 
iski ylivoimaosuman minka jiil
keen poikien peli vapautui ja 
paatosnumeroiksi kyettiin kau
nistelemaan 2-6 (1-2. 1-1. 0-3). 
Ottelussa kunnostautuivat jo 
lauantaina pelivireessa ollut 
Jaakko Kolari. tasaisen varmas
ti toIjunllt Antti Mallat seka 
Sampo Miikilaurila. Koko jouk
kue voi olla viikonlopun saI
doon kov an yrityksensa jalkeen 
erittain tyytyvainen. Poikien 
saIjakausi jatkllu hiihtoloman 
jalkeen vie/a kahdella ouelulla. 



VirtU HT C-82:n 

menestys jatkuu 


Yiime vuoden H.ameen luon
nonjaasarjan aluel11cstari jatkoi 
mencstyksekastii uraansa viedcn 

../ kaudellJiiiihallisarjan ylivoilUai
sesti nimiinsii. 

Pojat laJlkosivllL 14 ottelua. 
joista saaliina Lli.ydct 28 pistetta 
uskomatlomalla maalisuhteella 

112- 12. 
MelUleen viikonlopun kak

soiskierrokse lla Hockey Team 
viimeistcli sarjavoittonsa jyraa
malla Ahtfuin kotihall issaan en
sin LempiiiiHin Kisan tylysti 
20-0 ja sunnuntainu tappion nu
jertal11ana hallista po istui Akaan 

Kiekko Toijalasta. 
Lauantain ottelussa ei tasava

kisesta molemminpuoli sesta 
yrittamisesta nakynyt jalkea
kiiiin. Lel11paala saapui paikalle 
valmiiksi alistuneena, kahdek
san kenttapelaajan ja maalivah
din voimin. 

Yirtolaisilla olikin peJissii 
hclppo tehtava: kuljettaa kiekko 
vastustajan alueelle ja viimcis
tella maalit. 

Ottelusta mainita kannattaa 
puolustajan paikkaa vaihtecksi 
pelannut Juha Puskanen. joka 

o VirtU HT:n voittoisa C-82-joukkue. (Kuva: Foto-Riitta) 

selviytyi varsin maJlikclpoises
ti. Hyvin vastuull isesti maalin
veriijoinnin ho iti myos talle 
kaudelle mukaan rinki in tullut 
Malli Nummela, joka ensim
miii.stii kertaa tOlju i sarjaottelus
sa ybden emn verran. 

Akaan Kiekko kukistett iin jo 
avauserii~sii. Yirto laispoji.1la oli 
vire parhaimmillaan ja kickkoa 
siilTcttiin niiyttav asti vastusta
jan pelialueellc. 

Maali lamppu syttyikin en
silllmiiiscssa erassa Akaan piia
dyssii nelJiisti. Yaikka Hockey 
Teamill taht i ottelun paiitosvi
heUysta kohti viiliiteJlen hiipui , 
olivat lopPullumcl'O t selva! 9- 1 
(4-{), 3-1. 2-0). 

Yirtolaiskentistii tehokkain 
oli kol lllikko Hcikki Korho

nCD-Sampo Miikilaurila-Jukka 
Ala-Lankoski, joka viimeisteli 
nelja osumaa. 

Hienosti pelasi myos muu 
joukkue sekli hyokktivs- etta 
puo lustuspaassa . 

Mcstarijoukkuccssa ottelivat 
talla kaudeJla maahvahdit Antti 
Malial ja Matt i Nummela. puo
lustajat Anss i Kaman, Mikko 
Nunni. Jari KyWharju. Mikko 
Karonen ja Alli ti Poukka seka 
byolliiijal Hcikki Korhonen, 
Jukka Ala-Lankoski, Sampo 
Makilauril a. Petr i Sayniijoki. 
Mika Kaugasaho, Jalll1e Siirila. 
Jaakko Kolari. Juha Puskanen, 
Toni Kangasaho. Mikael Ko ski
nen ja Jussi Tarva ine n. 

Joukkueen valmennuksesta 
huolehtivat Matti Nunni ja Har
ri Toppan. 
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o Joukkueen uuden seuratakin varit ovat vihrea ja violeUi. Kuvassa vasem
malla valmentaja Matti Nurmi ja oikealla yksi Jahjoittajien edustajista, pan
kinjohtaja Erkki Kamari. 

VirtU 
HT C-82 
kansain
valiseen 
tumaukseen 
VinU HT C-82 on llihdossii Eu
roopan suurimpaan junioritur

naukseen, job kaydiiiin Turussa 
30. - 31 . maaliskuuta. Kansain
valisessli kisassa virtolaisj ukkue 
pelaa jaakiekk a niiu kotimaisia 
kuin ulkolaisiakin joukkueita 
vastaan. 

HT C-82:ssa pelaa kahdeksan
toista poikaa kahden valllleolaj an 
ohjauksessa. loukkueella ei tiihan 
asti ole oUut yhtenaista eduslusa
sua, joten yhden pelaajan isa 
Seppo Malla l ryhtyi puuhaan sel 
laisen hankkimiseksi. 

Kuusi virtolaist.a yritysta l1lli 

yhteistoimin apuun ja hankki 
joukkueelle seuralakit. kaksikym
menta kaikkiaan. Mukana hank
keessa olivat Virtain Osuuspank
ki. GWS Finncont. Uthivakuutus, 
Koill is-Satakunnan Siilikb Oy. 
Viltain KODek skus j a Kii ltop
La t. Vil1ain kaupunki kanlaa 
oman kortensa kekoon ottam' lIa 
osaa joukkueen matkaku 'tannuk
siju. 
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VirtoJaismenestystii Turku-turnauksessa 

XIII-Turkuturnaus oteltiin yli 
90 kiekkojoukkueen kesken 
plHisiaisenpyhina Turun halli
jailla. Virtolaisvareja C-82:issa 
puolusti taman kauden halli
mestaruuteen paattanyt VirtU 
Hockey Team. 

A vausottelussaan pojat paasi
vat ensimmaista kertaa sarnaan 
kaukaloon ulkomaisen kiekko
tiimin kanssa. Englantilainen 
Streathan Braves jaksoi selvasta 
altavastaajan asemastaan huoli
matta yrittaa Japi ottelun. Perin
teisen jalkapallomaan eri-ikai
sista (-88-82) koottu joukkue 
pelasi iloista kiekkoa. mutta ei 
voinut paremmalleen mitaan. 
VirtU korjasi voittopisteet yli
voimaisesti maalein 21 -0. 

Seuraavaksi vastaan asettui 
Kiekko-67 . Turun pojista oli 
kasattu voimakas. isokokoinen. 
kovaa kiekkoa pelaava joukkue. 
Virtolaisilla ei koko kaudella 
ollut vastuksena yhtii lujaa 
kiekkoa siirtelevaa joukkuetta 

.ja pojilla olikin vaikeuksia py
sya vauhdissa mukana. Kun vir
tolaiset viela sortuivat lukuisiin 
turhiin jaahyihin. oli -67:lIa 
helppo tehtava voittaa ylivoi
marnaaliensa turvin loppunu 0 VirtU HT:n joukkueella oli kotiintuomisina pronssiset mitalit. 
meroilla 3-1. 

lohkon voittanutta Kalajoen reiden pysayttamiseen ja takkiin Hockey Team periksiantamatto poikien suorituksen arvoa nos
Turun Weikkoja vastaan HT Junkkareita vastaan. Junkkarit tulikin maalein 3-0. masti teki virtolaista jaakiekko taa entisestaan se tosiasia, etta 

loysi taas yhden vaihteen lisaa pelasivat todella taidokasta Pronssiottelussa HT paasi osaamistaan kuitenkin tunne joukkue oli sarjassaan ainoa, jo
ja voittikin helpon nakoisesti kiekkoa. Poikien pelitekniikka nayttamaan kyntensa Turun tuksi ja korjasi lopulta tasaisen ka edelleen harjoittelee luon
maalierolla 7-0. Tu-We hiivisi oli vertaansa vailla ja kun alyk Kiekko 67:lIe. Ottelussa oli vaannon jalkeen mitalit kau nonjailla. Turkulaisesta turnaus
virtolaisille seka luistelussa etta kaisiin ratkaisuihin viela yhdis vahva lataus alkusekunneista laansa lopputuloksella 2-1 . hulinasta nauttineiden peJaajien 
viimeistelytaidoissa. joten poi tettiin huima luisteluvauhti pys asti molempien joukkueiden Kirkkaimmat mitalit vei odo ja katsojien mielissa Hockey 
kien voitto oli taysin oikeutettu. tyi joukkue pyorittamaan pelia esittaessa parastaan. Turkulaiset tetusti Kalajoen Junkkarit ruot Teamin virtolaisen "maalais

Oman lohkon kakkossija vei mielensa mukaan. Hockey Tea kuvittelivat ottelua helpoksi ja salaisen BAlsta HC:n joutuessa joukkueen" nimi sailyy muistis
virtolaiset sijoitusotteluun B milia ei ollut konsteja Junkka-· juhlivat voittoa jo etukateen. tyytymaan hopeaan. Virtolais sa varmasti pitkaan. 


