
VirtU HT C-82:n 
kausi alkuun kova
tasoisilla peJeilla 

Menneella kaudella saljansa 
ylivoimaisesti voitlaneen VirtU 
Hockey Team C-82 -joukkueen 
luistin ku1kee taas. Liitkiikausi 
on kaynnistynyt paljon aikai
sempia otteluita kovatasoisem
milla peieilla joukkueen osallis
tuessa C-junioreiden I-divisioo
nan karsintaan. 

V"time vuoden tapaan - Vir
tain jiiaasioiden polkiessa Hihes
tulkoon paikoillaan - on jouk
kueen kotiballina naapuripitajii 
Abtarl. 

Sarja-avauksessa vastaan 
asettui Dolphis. Suomen kiek
kopyhaWsta Tampereelta tullut
ta joukkuetta kunnioitettiin ai
van liikaa ja tasaiseSla olteiusta 
pisteet veikin lopuJta vierailija 
maalein 3-50-1 , 1-3,1-1). 

Virtolaisisla maaliverkkoa 
heilultival Jari Kytoharju, Jaak
ko Kolan ja Jukka Ala-Lankos-

Seuraavaksi kohdatllin maan 
alia sijaitsevassa hallissa sarjau 
ehdoton ennakkosuosikki. KOO
VEE. TiiIle entisen liigaseuran 
j uniorijoukkueelle annettiin 
tiukka vastus ja ratkaisu syntyi
kin vasta viimeisessa erassa ko
keneemman KOO-VERn iskies
sa 6-S voit10maalin (eriil4-4, I 
I, 1-0). 

V inolaisista oltelun parhaita 
ottcita esittivat tutut Jaakko Ko
lari ja hylUdtliyskolmikko Heik
ki Korhonen - Sampo Makilau
roa - Jukka Ala-Lankoski Puo
lustuspaiissa vannimpia olivat 
maalivahti Antti Maliat ja Mik
ko Nurmi. 

Pistetilinsa HT avasi kukista
malla Parkmon KiekoD suuri
numeroisesti 6-1 (4-0, J-O, 1-1). 
Onelu oli loppunuml'TOisla huo
limatta vamin tasainen villintt>, 

jonka Virtain pojat ottivat ni
miinsii laukomalla kolme maa
lia 37 sei.."Unnissa ensimrnliisen 
eran loppumetreillii. 

Parkanon olteisiin on runsas 
jiiabarjoittelu tuonut vauhtia ja 
kovuutta selviisti lisiia. Joukku
eiden tulevisla kohtaami is ta 
onkin odotettavissa tiivistahli
si~ tilannerikkaita taistoja. 

Virtolaisista olteiussa eduk
seen esiintyiviil kovaan luistelu
tempoon kykenevii. voimakas 
Jukka Ala-Lankoski ja aina var
masti rnaalinveriijaa vartioiva 
Antti Maliat. Hyokkaaji til 
myos Jaakko Kalan, Jussi 
Heikkila ja Toni Kangas.aho on
rusluivat byvin. 

Puolustuspiiiissii Anssi Kama
ri ja Mikko Nurmi loistivat hie
noilla avaussyotoilliiiin. Petin 
maaleista teki Jukka kolme, 
Jaakko kak.s.i ja Toni yhden. 
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VirtU HT C-82 

kartutti pistetiliaan 


Hockey Teamin C-junnut kiek kaan. Pelin hallinta siirtyikin 
koilivat kolmesta sarjaottelusta virtolaisille ja maalihanat saa
kaksi vierasvoittoa ja kotihallis tiin virtaamaan. 
sa Ahtarissiikin tasapeli jai vain Jukka Ala-Lankoski oli HT:n 
yhden osuman paahan. tehokkain neljiillii maalillaan. 

Kotijaillii vastaan asettui pe Myos Petri Siiyniijoki avasi 
rinteikas latkaseura Kiekko maalitilinsii maalaamalla yhden 
Reipas Lahdesta. VirtU:n Heik osuman. laakko Kolari, Mikko 
ki Korhosen Sampo Makilauri Nurmi ja Antti Poukka onnis
Ian ja lukka Ala-Lankosken tuivat hyvin otteissaan. 
syotoista viimeistelemii ottelun 

Paikalliskamppailun tuntua
avausmaali ei kuitenkaan riitta

oli puolestaan ilmassa Miintiin 
nyt lahtelaisten kaatoon vaan 

jaiihallissa, jossa vastaan luisteli 
tasoitus syntyi ajassa 14:30. 

Kiekko-Pojat.
Ottelun ratkaisu niihtiin jo 

KiePon aloitus oli vahva jatoisen eriin alkajaisiksi Kiekko
kaksi ensimmiiistii eriia joukkue Reippaan viimeistellessii toisen 
saikin nimiinsa. Viimeisessatiiysosumansa. Koska maali
eras sa VirtU kuitenkin paiisiverkkoja ei eniia kummassakaan 
korjaamaan potin ja kotiintuopiiiissa heilauteltu matkasivat 
misina oli kaksi pistettii hurjalla pisteet siis Lahteen luvuin 1-2 
seitsemiin maalin loppurutistuk(1-1,0-1,0-0). 
sella. Loppuiko miinttiiliiisiltiiVirtolaisista ottelun parhaim
kunto vai mistii lie syystii niiytti mistoa olivat Jussi Heikkilii, 
virtolaisilta piiiitoserassii onnisAntti Mallat ja Jari Kytoharju. 
tuvan aivan kaikki. Hervannassa jotui Ikurin Vire 

puolestaan toteamaan Hockey Lopputulos ei anna paljon se
Teamin parernmakseen maalie littelyn varaa: 3-9 (2-1, I-I, 
rolla 4-7 (3-2, 0-2, 1-3). 0-7). 

Virtolaisille oli ensirnmiiinen Hockey Teamille virtolaisten 
erii jiilleen kerran vaikea ja vas top 3 oli tassii ottelussa Jaakko 
ta toisessa eriissii joukkue piiiisi Kolari, Mikko Nurmi, Jari Ky
tiiydellii teholla otteluun mu- tOharju. 
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VirtU HT C-82 
nousemassa I-divisioonaan 

VirtU Hockey Teamin C-82 
no usee rytinlillli kohti I-divisi
oonaa. 10ukkue pelaa nyt diva
rin karsintaotteluita, joista kol
me parasta plilisee kovatasoi
seen ja nimekkliita kiekkojouk
kueita vilisevaan C-junioreiden 
I-divisioonaan. 

Hockey Team on karsintasar
jassa noussut maagiselle sijalle 
kolme ja taistelee varmasti vii
meiset ottelunsa tutulla periksi
antamattomalla teholla nousu
mahdollisuutensa sliilyttw
seen. 

Karsintasarjan jumbon No
kian Pyryn HT kohtasi ensin 
kotihalJissa Ahtlirissa. Altavas
raajan asemassa otteluun luis
teUut Nokia ei saanut voiton 
mahdollisuuksia missaan vai

heessa haltuunsa. 
Vaikka virtolaiset eivat pe/i

aan kunnolla saaneet kulke
maan - yhteispelista kun ei 01
lut tietoakaan - kirjattiin HT:lle 
voitto puhtaasti 9-0 (3-0, 2-0, 4
0). Virtain Sampo Makilaurila 
oli tehokkain: kyparatempun 
paalle viela yksi syottopiste. 

Lahdessa HT oli pakkovoiton 
edessa Kiekko-Reipasta vas
taan. lotta mahdollisuus kolmen 
parhaan joukkoon sliilyi, tliytyi 
Reipas kukistaa ja tama myos 
niikyi poikien otteessa. 

loukkue pelasi ehdottomasti 
kauden parhaan ottelunsa, jossa 
jokainen loysi luistimeensa lisa
potkua. Vaikka joukkue menetti 

nopeasti 2-0 johtoasemansa, ei 
isokokoisia lahtelaisia pellistyt
ty. VirtU osoitti kovassa pelissli 
olevansa liukasliikkeisempi ja 
korjasikin potin selvanumeroi
sesti 2-5 (0-1, 2-1, 0-3). 

Koko joukkue onnistui siis 
erinomaisesti. Hyokkliysketju
jen yhteispeli sujui ja puolus
tuspaassa pelattiin tarkasti, mut
ta myos rohkeita ratkaisuja us
kallettiin tehda. 

Nokialla uudessa upeassa hal
lissa ei VirtU syttynyt. Peli oli 
pakkopullaa, josta voitto huo
nollakin pelilla heltisi maalie
rolla 1-6 (0-2, 1-2,0-2). 

Karsintasarjassa on jhljella 
vielli kolme pelia, joiden jal
keen tiedetaan, jatkaako HT 
kauttaan 1- vai II-divarissa. 

VirtU Hockey Teamin C-82 lu
nasti kannattnj iensa suurimmat
kin odotukset nousemalla tasai
sen, kovntasoisen I-divisioona
karsinnan kakkoseksi. Virtolai
sen jaiikiekkohistorinn kirjaan 
kirjoitetaan niiin ollen uusi lu
ku; kosball aikai semmin ei vir
tolaistn kiekkoa ole nuin korke
alia tasolla pelattu. 

Poikien snrjakausi I-divarissa 
kiiynni styy marrnskuun lopulla, 
jolloin vastustajat SM-liigakar
sintojen j iilkeen ovat selvilla. 

Kolmcssa \' i i Illeisess ii divari
karsint,imatsissaan ei HT anta
nut vas tustajalleen mahdolli
suuksia vo illoon. Pojilla oli ko
va hinku lI iiyttiiii eptiilijoille, 
miten korkeatasoi sta, taktista 

jaakiekkoa o,:lt:lan pe lata my os 
"pienessii Illaasc litupitajassa". 

PK-83 P; lrkano,ta kukistui 
kotihalli s,aal1 kOlll casti 1-4 
(erat 0- 0. 1- -1, 0- 0) . Neljasti 
viikossa 0111 i11:1 j iii IIj harjoiue
leva Parbl10 011 kehittynyt 
vauhdill :l. 11H:1,;\ j llutlli kuiten
kin vinoi:li slci l 1: lid ll kk:wl1 syCit
telypelil1 cdcs<i :1I1!DlItuIIIQan. 

HT:n parhaiksi valmentaja
kaksikko Matti Nunni - Ham 
Toppari nosti Heikki Korhosen 
(2+0), maalivahti Antti Mallatin 
ja hyokkayspelaaja lussi Heik
killin. 

Ahtlirin kotijliilla VirtU tyr
masi Mantlin Kiekko-Pojat jo 
avauserassa loistavalla syott6
pelillaan. Poikien ote ottelun 10

pun llihestyessa kuitenkin her
paantui ja KiePo plilisi hivenen 
kaunistelemaan lukuja. Loppu
tulos HT:n selva yoitto 9~ 
(6-1. 1-0, 2-3)... 

Myoskin viimei~een otteluun 
riitti virtolaisilla kipinaa. Mui
den joukkueiden pelattua keski
nliisia otteluitaan ristiin piti 
HT:n nousunsa varmistaakseen 
yltali vlihintlian tasapeliin. 

Tasainen, tapahtumarikas 
taisto koetteli vastustajan Hei
nolan Kiekon poikia, joille hli
viliminen oli henkisesti ylllittli
van vaikeaa. Pisteet kuitenkin 
VirtU:lle maalierolla 7-3 (2-1, 
3-1,2-1). 

Karsinnoista I-divariin nousi
vat HT:n lisiiksi Koo-Vee ja 
Dolphins Tampereelta. 



Sarja I-divisioonassa kaynnistyi 

VirtU HT:n C-junnuilla 
kotiintuomisina kolme pistetta 

Hockey Tearnin C-junnujen sar
ja-avaus I-divarissa kliynnistyi 
llinsirannikon valtauksella men
neena viikonloppuna. 

Lauantaina pitkastli matkasta 
hivenen puutunut joukkue koh
tasi Uudenkaupungin Jaa-Kot
kat, jolla jo oli saavutettuna alu
eensa divarikarsintojen klirkisi
ja. 

Virtolaisia vaivasikin aluksi 
selva uskon puute. Vastustajaa 
kumarrettiin liikaa ja Jaa-Kot
kat iskikin vakuuttavan tuntui
sen 3-0 johtoaseman runsaas
sa kahdeksassa minuutissa. Jaa
Kotkien liian innokas neljlinnen 
maalin metslistys koitui kuiten
kin joukkueen kohtaloksi. VirtU 
paasi vastaiskuista maalaamaan 
ensimmaisen emn paatosnume
roiksi 3-2. 

HT:n 3-3 tasoitus ei viela 
Uuttakaupunkia sliikliyttlinyt, 
mutta ylivoimaJla lauottu 4-4 
sai jo Jali-Kotkien konseptit se
koamaan. Kun virtolaiset vielli 
plilisivlit luistelemaan viimei
seen erlian maalin johtoasemas
ta, vlireili ilmassa odottavaa 
jlinnitystli. Jlili-Kotkat jatkoi 
kolmannessa erassa pelin hal
lintaa laukoen tasaisesti kohti 
HT:n maalia, Jaa-Kotkilla II ja 
HT:Jla vain 2 laukausta. 

Antti Mallat VirtU:n verajlin
vartijana torjui tyylilleen uskol
lisen varmasti eikli hlitliantynyt 

vastustajan kovassa pyorityk
sessa, jossa virtolaisten pie net 
puutteet oman palin pelissa pal
jastui. Pojilla oli selvili.vaikeuk
sia paasta nousemaan pois 
omasta plilistli. Vastustajan ko
va prlissi sai virtolaiset purka
maan kiekkoa huolimattomasti, 
pelivlilinetta huiskittiin plilimlia
rlittomasti sinne tlinne. Hienosti 
VirtU rivinsa loppuminuuteilla 

kuitenkin kokosi Jaa-Kotkien 
yrittaessa taysosumaa kuuden 
kenttapelaajan voimin siinli on
nistumatta. Kun molemmat 
joukkueet onni stui vat plilitose
rassa maalaamaan kerran, olivat 
loppunumerot komeasti vierail
Ie 5--6. Voiton arvoa nostaa 
vieJli sekin tosiasia, ettli U udes
sakaupungissa on kiekkoiltu ja 
harjoiteltu omassa hallissa jo 
70-luvun alusta, pelaahan kau
pungin edustusjoukkue perliti 1
divisioonassa. . 

Turussa vietetyn -hotelliyon 
jlilkeen kohdattiin Impivaaran 
hallissa Tepsi C-82. Kun Hoc
key Teamin otteJuun valmistau- 
tuminen jlii minimiin pelin al
karnisajankohdan sekaannuksen 
vuoksi, oli alku pojille tuttuun 
tapaan vahintiilinkin hankala. 
Vastustajan maaliverkkoa plilis
tiin heilauttamaan avauserlissli 
vain kerran. kun taas "hunajata, 
hunajata" raikui hallissa kol
mesti. 

Virtolaisten usko omiin tai
toihin palautettiin vaihtoaitiossa 
tehdyllli yhteisella paatoksellli: 
periksi ei anneta. Mallatin An
tin loistavat torjunnat viimeis
tlilin herlittivlit joukkueen uu
teen taistoon. Toisessa erlissli 
nlihtiinkin Jukka Ala-Lankos
ken kavennus 3-2 sekli hieno 
3-3 tasoitus, jossa hlin teld 
esityon. Jukan tarkka syotto 
keskialueelle vapautti joukku
een kuopuksen Jussi Heikkillin, 
joka ei turhia hermoillut, vaan 
harhautti nayttavasti vastustajan 
molarin. 

Paatoserli oli ottelun tasaisin. 
Joukkueet esittivlit hienoa puo
lustuspelia, jossa turhia virheitli 
varottiin. maalisaldoja ei enaa 
kasvatettu, joten tasapelistli ir

tosi kotiintuomisiksi viela yksi 
sarjapiste. 

Kokonaisuudessaan joukkue 
voi viikonvaihteen saaliiseen 
olla enemmlin kuin tyytyvliinen. 
Tarjolla olleista neljasta pis
teesta pystyttiin kolme kotiutta
maan. 

JiUi-Kotkat·VirtU HT 
1. era: 2: 13 1-0 J uha Elo

ranta (Tuomo Peurala - Kalle 
Heininen), 7:152-0 Juha Elo
ranta (Henrik Johnsson), 8:39 
3-0 Tuomo Peurala (Henrik 
Johnsson - Juha E1oranta), 
13:30 3-1 Jukka Ala-Lankos

ki, 14:41 3-2 Sampo Makilau
-rila (Heikki Korhonen - Jukka 
Ala-Lankoski). 

2. erli: 25:133-3 Jukka Ala
Lankoski (Mikko Nurmi), 25:52 
4-3 Ilkka Korpela (Kalle Hei
ninen - Tuomo Peurala), 27:23 
4-4 Jaakko Kolari (Heikki 
Korhonen - Sampo Makilauri
la), 28:31 4-5 Toni Kangasaho 
(Janne Siirilli). 

3. erli: 30:21 4--6 Petri Sliy
nlijoki (Jussi Heikkilli), 34:31 
5-6 Ville Vaimi (I1kka Isotah
don - Jouni Turkki), 38-20 
rang.lauk. Jukka Ala-Lankoski. 
Jlilihyt: Kotkat 4x2 min. VirtU 
8x2min. 

Tepsi C-82·VirtU HT 

1. era: 3:400-1 Heikki Kor
honen (Sampo Makilaurila), 
5:25 1- 1 Tomi Rannikko, 
10:122-1 Heikki Palmu (Kai 
Kolehmainen), 14:55 3- 1 To
mi Rannikko (Kai Kolehmai
nen). 

2. era: 19:57 3-2 JUkka Ala
Lankoski (Heikki Korhonen), 
28:473-3 Jussi Heikkilli (Juk
ka Ala-Lankoski), 3. erli -. 
Jlilihyt: Tepsi Ix2 min. VirtU 
2x2 min. 



C-jun. I-DIVISIOONA JAAKIEKKOA 

VIRTU HT - PiTa 
Pltajanmiien Tanno, HKJ 

Ahtarin hallissa la 29.11. klo 15.30 
Ykspetiila Tyovaentalon edesta Llput 10.· 

klo 14.30, matka+llppu 20.-_ 

Pellssii mUka'na 

VirtU HT C-82:n ensinnn3inen 
kotiottelu paiittyi tappioon 

Edes Ahtanin kokoontunut run
saslukuinen virtolaisyleiso ei 
sytyttanyt Hockey Teamin poi
kia voittovireeseen. C-82:n en
simmilinen koLiottelu J-divisi
oonassa paattyikin hannittavaan 
4-5 tappioon (erat 1-2, 1--0, 
2-3). 

Vastustaja Pittijiinmiien Tar
mo 0 as! byooyntiUi virtolaisten 
a1kukankeuden ja i ki ensim
m"'sen eran nimiinsa maalein 
2-1. Toista eraa ballit i puo
lesta.w VirtU. A eone oli oileea. 
tilanteita luotiin ja tasoitusmaa
Iikin saatiin I pulta aikaan. tar
mon maaJivahti lorjui jaLkuvasti 
eteensii ja royhkelimmlil lii pelil
la palautuskiekoista olisi taalus
ti isketty useampikin taysosu
rna. 

Eratauolla kotijoukkueen pa
ras ote haipyi. Loukkaantumi
nen ja sairastelusta puolikuntoi

set pelaajat ajoivat HT:n kah
den kentiilliseen peluuttami
seen. 

Tarmo tuli paatoseraan tay
dellii teholla ja onrustui lauko
maan maa1in edesta viidessa 
.minuutissa kolme osumaa eriin 
avaukseksi. VirtUsta tehoa loy
lyi vaHiyksHtliin lopulla ka11den 
maalin verran. Pojilla syottojen 
vastaanotto lakerteli eikii maaJi
nedustaa saatu tiJkittya. 

Surkein osa virtolaisten esi
tyksesta olikin puolustuspaiin 
peti. Omalla maalilla pyori ttiin 
piilim.iiaratl<>nllisli , tettiin tay
sin tUThia j iUihyjii ei.ka kiekkoa 
omalta a1ueelta saatu putsattua. 
Parast HT:n ottelussa puoles
taan oli maaJivaJl1i Antti Ma1lat, 
joka oli hJenossa lorjuntavirees
sa. KaukoJaukauksilla Anttia ei 
obit ttu ja puo)ustajien tarkaUa 
ja uhrautuvaisella pelilla liihi

laukaustilanteetlcin alisi taka.is
kuitta selvlletty. Luistelutaito
aan Ja kiekonkiisittelyaan poi
kien ei tarvitse suuremmin ha
veta, taktista puolta eritoten 
puolustuspaassa kannattaisl vie
la kuitenkin harjoitella . 

I. era: 2.04 Markku Hyytilii
nen (Timo Vamio) 0--1. 6.14 
Jukka Ala-Lankoski I-i, 7.21 
Emil Kaila 1-2. 

2. era: 21.48 T ni Kangasaho 
·(Mikael Koskinen) 2-2. 

3. era: 30.53 Emil Kaila (Mi
kael Putkonen) 2-3, 32.36 
Emil Kaila 2--4, 35.01 Antero 
Myllyla, 35. 6 Jaakko Kolari 
(Jussi Heikkila) 3-5, 4229 
Sampo MillciJauril (Heikki 
Korhonen, Jukka Ala-Lanko lei) 
4-5. 

Jalihyt: VirtU HT 12 min. Pi
Ta 6 min. -T.N. 



C-jun. 1 DIVISIOONA JMKIEKKOA 

VIRTU HT - KIEKKO.ESPOO 

Ahtarin jaahallissa la 6.12. klo 14.00 

Ykspetaja Tyovaentalon edesta klo 13.00, 
matka + lippu 20.-. ,,(): 

Pellssa mukana HILAM \)~~.... 

HT:n C-junnuille yhden maalin tappio 


C-junioreiden Sm-Iiigaan karsi
nut IGekko-Espoo luisteli VirtU 
Hockey Teamin vastulcseksi 
AhUirin kotihallissa. Kun virto
laisille tyypillinen alkukankeus 
ei poikia vaivannut niilitiin 
avauserassli varsin Ieorkeata
soista ja vauhdikasta juniori
kiekkoilua. 

Hockey Team pysyi vaivatto
masti vastustajan vauhdissa 
esittaen todella komeita hyok
kayksiin Ilihti1ja. Era kirjalliin 
Ieotijoukkueelle 1--0 Jaakko Ko
larin kyeltyii Toni Kangasahon 
syoWstli. rildromaan kupariseo. 

Toisessa erlissli Espoon yli
voimatasoitukseen pojat vasta
sivat nopeasti 2-1 osumalla. Es

poo maalasi kuitenkin suoraan 
aloituksesta ja vielli johtomaalin 
lumoissa ollut virtolaismiehisto 
sai maistaa karvasta kalkkia jo 
8 selrunnin kuluttua. 

Ennen eriin loppuvibellystli 
isld HI' viela yhden osuman, 
kun tass maa.Linteon makuun 
piiiissyt vastustaja tuuletti on
nistumistaan ylivoiman turvin 
perati kahdesti. 

3-4 tappioasema paiitoseran 
a1ussa oli virtolaisille pahin 
mahdollinen. Ensimmljisessa 
kotiottelussahan Pitajllnmlien 
Tarmo Iwk.isti Hf:n juuri vu
meiscn 15 minuutin aikana, jo
ten paaWseriili osattiin aiheelli
scsti pellitiL 

Hockey Team onnistui tasoit
tamaan 4-4, mutta piiiisti Es
poon jiilleen ylivoimalla joh
lOon. Antti Poukan (Sampo Ma
kilaurila - Jukka Alll-Lankosld) 
taysosumalla tilanne viela ker
ran tasoiteUiin, mutta eIiin piiit
teeksj otettu jilly antoi Kiek
Iro-Espoolle tilaisuuden maalin
[ekoon eikii se erebtynyt. 4-5 
syntyi ajassa 44.10. Vaikka HT 
saj kieleon vastustajan paatyyn 
heli avanksessa, ei maalia bur
jasta yrityksestii buolimatta 
enlia saatlJ syntymii.ii.n. 

HT:n joukkue karsi jo toisen 
kerrao yhden maalin tappion, 
mutta tiilla kertaa ei joukkueen 

tarvitse bavetli peliesilystaan. 
Pojism loytyi tehoa ja tarkkuut
ta myos oman paan pellin ja 
syotot kulkivaL Turhista jiiii
hyistii pojat voisival yriltliit 
pliastii eroon ja keskittya t6ni
mistli enemmiin pcliorakenlami
seen ja purkukiekkoihin. 

Joukkue on kuitenkin elva ti 
oppinut koko ajan pclaamaan 
kovatasoiscmpaa jiilikieklroa. 
Eniiii kokemuksen puute el nay 
kuin kaikkein tillkimmissa pai
koissa. ja kun kovalasoisia 
kamppailuja kiiydiUin. oppu tii
mi varmasti eDDen pitkiiii myos 
voittamaan - vaikka vlikisin. 
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C-Jun. I-DIVISIOONA JAAKfEKKOA 

VIRTU HT - NIKKARIT 

Rllhlmlkl 

Ahtirin jiahallissa la 20.12. Ido 14.00 

m-EXTRA ~: 
Pellssa T. KANGASAHO ~,"'\ 
mukana Kotala V~ 

VirtU HT C-82 nujersi Nikkarit 

Kahden niukasti hiivityn koti vat tiiysin ja Nikkarit piiiisi ka kaivatlu kotivoilto virtolaisilla. 
taistoo jiilkeen liihtiviit Hockey ventamaan toisessa erassa jo 4- Virtu :o pistemiehet ottelussa: 
Teamin C-82:t nujertamaan to 3. Jaakko Kalann osuma kolme Jaakko Kolari 4+0, Jukka A1a
sissaan vastustajaksi Riihimiiel minuuttia enoeo taukovibellystii Lankoski 3+0, Sampo Makilau
til saapuneita IGekko-Nikkarei helpotti HT:o asemaa lcurrunas rila 0+4, Heikki Korhonen 2+0, 
ta ti. Jari KyWbarju 0+1. Mikko Nur-

Poikieo unelma-avaus, Jaak Viimeisen erlin alussa Jukka mi 0+I ja Anssi Kiiman L 
ko Kolarin viimeistelema tiiyso A1a-Lankoski iski kaksj maalia, 
swna vain yhdeksiin pelatuo se ja vailcka Nikkaril onnistW Jiilihyjii poj ille ei koko pelissa 
kunnin jlilkeen, siivitti joukku maalivahti Antti MaJlatin myos annett kum 4x2 minUUltia. 
eeo ensimmaiseo eriin ylivoi obiltamaan perciu kaMe ti, ei Joukkue tuntuu viimeinkin ym
maiseen 4-1 voittooo. virtolaisilta viety voittopisteitii mlirtlineen, eltei kovatasoista 

Etulyontiasemassaan VirtU milllian. Ennen eriin Ioppua ky vastustajaa kaad ta jiiiihyaitios
sortui luulemaan. etta peli on keni VinU kllUllistelemaan ta kiism. Vain pelaamalla - ko
pelattu ja voitto hanskoissa. maalisaldoaan vielii kahdella. vaa ja periksianlamartomasti 
Hockey Teamm kuviot sekosi- PiiiitOsnumerol olivat sm 9-5 ja voi voirtaa. 



Hockey Team C-82 toi pisteet kotiin 

VirtU Hockey Teamin C-82 pa
lasi joulutauolta vahvana ja voi
tontahtoisena. ltii-Suomen "tur
neella" sekii Irnatran Ketterii et
tli Mikkelin Jukurit joutuivat 
luovuttamaan saIjapisteet virto
laisille. 

Ensirnrniiisessii ottelussa jou
lunajan viihiiinen haIjoittelu vii~ 
ritti avauseriiii. Poikien otteet 
olivat epiivarmoja ja peli mel
koista sohellusta. Totutut rat
kaisijat epiionnistuivat ja jliiviit 
kahden parhaan ottelunsa pelan
neen kentiillisen Mikael Koski
nen - Janne Siirila - Toni Kan

gasaho vaIjoon. Koskisen johta
rna .kenttll. oli mahtavassa islrus
a ja viimeistelikin kaksi virto

laisosumaa kolmesta. Hyviissii 
torjuntavireessii ollut AnltiMal
lat ohitettiin ainoaslaan kerran, 
joten hiono ja tiirkeii vierasvoit
to meni Hockey Teamille maa
lein 1-3 (1- 2, 0-0, 0--1). 

Maalintekijoina ottelussa 
kwmostautuivat Petri Siiyniijoki 
(Jaakko Kolari), Janne Siirilii 
(Anssi Kamilri) ja Toni Kanga- . 
saho (Siirilii - Antti Poukka). 

Valkka Mikkelin upeassa 
5 000 hengen hallissa ei katso
mo aivan viirneista penldc:iii 

mymen ol1ut 10ppUUDIllyyty, 
loytyi ottelusta tilanteita j a 
vauhtia. 

Jukurit aloitti kovaa ja alku
rninuutit V irtU olikin selvasti 
altavastaajan asemassa. Viihitel
len peliin piiiistiin mukaan ja 
maaleja lauottiin tiiviissa tah
dissa. 

Johdettaessa 1-5 sorruttiin 
taas vanbaan perisyntiin ja 
piiiistettiin Mikkeli kaventa
rnaan 4-5. Ottelun viimeisen 
maalin iski kuitenkin Hockey 
Teamin onneksi oma mies. Jus
si Heikkila ratkaisi pelin lauko-

HT C-82 sai maistaa 

SM-liigan huumaa 


Hockey Teamin C-82 sai mais
taa pienen palan Sm-liigan huu
maa vieraillessaan liigan pie
nirnrnassii kaukalossa, Kiekko
Espoon Matinkylii Gardenissa. 

Virtolaisten avaus oli totut
tuun tapaan kankea, nyt vauh
tiin piiiisyii hidasti myos kauka
Ion poikkeava koko. Kiekko
Espoo priissiisi lujaa piiiille ja 
taklasi kovaa, HT:lla jopa 
omasta pelipiiiidystii poistwni
nen oli alkurninuuteilla tyon ja 
tuskan takana. Vastahyokkliyk
sestii kuitenkin onnistuttiin is
kemiiiin ottelun ensirnrniiinen 
maali (Jari KytohaIju - Jukka 
Ala-Lankoski) ja joukkueen us
ko orniin taitoihin saatiin palau
tettua. 

Espoo vei Hockey Tearnin 
vastaanpyristelyistii huolirnatta 
toisen eriin puhtaasti nimiinsii 
kahdella nopealla tliysosumalla. 
Virtolaisten ote herpaantui het
keksi ja Espoo laukoi ajassa 
22.08 1-1 tasoituksen ja toisen 

osuman heti yhdeksiin sekunnin 
piiiistii. 

Piiiitoserassii maaliverkko 
heilui tasaisesti molemmissa 
piiiidyissa. Hockey Team tasoit
ti, mutta piiiisti isiintiijoukkueen 
beti uudelleen maalin johtoase
maan. Neljii rninuuttia ennen 
loppuvihellystii Jussi Heikkilii 
niittasi 3-4 johtoaseman Vir
tUlle, mutta pisteiden jakoon ei 
joukkueen otteet kuitenkaan 
riittaneet. 

Poikien viihiiinen kokemus 
tiukoista, kovatahtisista otte
luista heijastui loppurninuuttien 
epavarmoina ratkaisuina ja 
Kiekko-Espoo lopulta kotiutti 
saIjapisteet maalein 5-4 (0--1, 
0--3, 3-3). 

Espoolle tasainen viiiintO 
maaseutujoukkueen kanssa 
tuotti suuria asennevaikeuksia. 
Pelin jiilihytilasto kertookin ka
rua kieltii: VirtU 8 rninuuttia, 
Kiekko-Espoo kulutti penkkiii 

malla omalta kentiilliseltli tyh
j aiin maallin loppunurneroiksi 
4-0 (1 -1, 0--2, 3- 3). 

Muut maalintekijiit olivat 
Janne Siirilii, Sampo M!Ocilauri
la, Jukka Ala-Lankoski. Mikko 
Nunni ja Heikki Korhonen. 

Pelillisesti onnistunut viikon
vaihde nosti joukkueen I-divisi
oonan kolmanneksi omassa I h
kossaan. SaIjakierros on nyt 
puolivlilissii, joten hyviii esityk
siii seu yksilo- etta joukkueta
solJa kaivataan edelleen mitali
sijan sailyttJimiseksi. 

TN 

periiti 66 rninuuttia (kolme 
kymppiii!). 

Pitiijiinmiien Tarmon vieraana 
ottelu kiiynnistyi tiiysin Espoo
pelin kaltaisena. 

Pi-Ta hallitsi selvilsti avause
riiii ja voitti laukauksissa ylivoi
maisesti, mutta HT avasi maali
banat Jussi Heikkiliin viimeis
tellessii onnistuneen vastahyok
kiiyksen. Virtolaisista myos 
Jukka Ala-LanIroski ja Toni 
Kangasaho (Janne Siirila) piiii
siviit tuulettamaan tliysosurni
aan ennen piliitoseriiii, johon 
luisteltiin kutkuttavassa 3-3 ta
satilanteessa. 

Virtolaisilla loukkaanturnis
ten ja kentiiltiiajon vuoksi pe
laava porukka oli lopussa varsin 
viihissii, mutta hienosti pojat it
sensli tsemppasivat ja jaksoivat 
voitosta taistella. Tiillli kertaa 
periksiantarnattomuus palkittiin 
ja Jaakko Kolarin (Mikael Kos
kinen) maalin turvin saatettiin 
voittojuhlia ansaitusti viettiiii. 



C-jun. I-DIVISIOONA JAAKIEKKOA 

VIRTU HT-JAAKOTKAT 

Uusikaupunki 

Ahtarin jaahallissa la 24.1. klo 13.30 

Pellssa [ ISAMPOmukana ~ 

C-Jun. I-DIVISIOONA JAAKIEKKOA 

VI TU HT-TP 

Turku 

Ahtarin jaihallissa la 31.1. klo 16.00 

HT C-82 kuritti Jaakotkat 


Hockey Teami.n C-82 kuritti 
kotikaukalossaan U udenkau
pungin Jaitkotkia selvlinumeroi
sesti 4-1 (1 -0, 1-1, 2-0). Ottelun 
teki maalitilaston kannalta var
sin erikoiseksi se tosiseikka, et
tei kotijoukkue tehnyt ainutta
kaan til.ysosumaa 5-5 miehityk
sella. Kaksi maalia tehtiin yli
ja toiset kaksi alivoimalla pelat
taessa. 

Ioukkueiden kohdatessa sar
ja-avauksessa. kliytiin Uudessa
kaupungissa tiukka pistetaisto. 

Nyt virtolaiset eivat voitonavai
mia luovuttaneet Jaiikotkille ot
teloo missalin vaiheessa. SlUja
pisteet kirjattiinkin Hockey Te
amille melko helpon pelin jal
keen. 

Maalinteossa kotijoukkueesta 
onnistui Jaakko Kolari alivoi
malla perati kahdesti ja ylivoi
mamaalit kirjattiin Heikki Kor
hoselle (Jukka Ala-Lankoski) 
seka lukalle. 

Tasaisempi ja tilannerik
kaampi taistelu joukkueelta 
nlihtiin Turun TEPSla vastaan. 

ja otti takkiin turkulaisllta 
Ennakkoasetelma otteluun oli 
varsin kutkuttava; kohtasivat
han srujan IT ja m. Ensimmiii
nen kohtaaminen oli piiiittynyt 
tasapeliin ja nyt molemmat 
joukkueet hakivat voittoa. 

Ensimmaisessli erassa HT 
esitti taidokasta kiekkoilua. 
Vaikka ryhma poissaolojen 
vuoksi oli pieni jaksettiin pai
naa tiiydella teholla ja pienella 
onnella Antti Poukan laukauk
sella siirryttiin jopa 1-0 johtoon. 

Turku tasoitti ja aloitti toises
sa eriissa :urian myllytykseD. 

sille loppunumeroin 2-5 (1-1. 0
2 johtoou ja vain 11 sekuntia 
Ajassa 17.48 vierailija siirtyi 1

3, 1-1). 
myohemmin kasvoi maalietu Virtolaisten ilopilkku pelis ii. 

matka viela toisella osumalla. oli ensimmiUsen ottelunsa pak
Virtolaispoikien usko omiin ky kina pelannut Jussi Heikkila, 
kyibin loppui. hartiat painuivat jonka osaamisen ja onnistumi
kasaan ja peli oli selvlia passin set valmenlajakaksikko Matti 
libaa. Nurmi-Harri Toppari nosti 

TEPSI piiiisi lisaamlilin etu joukkueen parhaaksi yksilosuo
matkaansa periiti 1-5 ennen ko ritukseksi. Valmentajien kehuja 
tijoukkueen taistelutahdon uutta kerlisivat my os Jus in parina 
heriilimistil Vaikka kolmannes pelannut Mikko Nurmi seka 
sa erassa taas jatkettiin yrittiia. hyB1ckliyspwl tyomyyr'.ma ah
ei maalieroa enlia pystytty kuro keroinu Jaakko Kolari. 
maan umpeen, Voitto turkulai- TN 

http:tyomyyr'.ma


VirtU HT C-82 view 
mukana mitalitaistossa 

Vcsisateen ja paukkupakkasteo 
annoilla katottomalla tekojaara
dallaan haIjoitellut VirtU Hoc
key Teamin C-82 sai tylysti la
deta Riihimiien Nikkarit parem
makseen. 

Riihimaen, saljanjumbon, pi
ti etukateen ajatellen olla pojille 
"helppo" vastus ja ehkapa ole
mattoman haIjoittelun lisiiksi 
tappiosta voidaankin "syyttaa" 
juurl pollien ennakkoasennetta. 

Vaikka Virtain pojat veivat 
laukaustilaston kiirkisijan sel
viisti, ei maalinteossa nyt onnis
tuttu. Viimeistelyssa oli selvia 

vaikeuksia eika kuparista pys
tytty ennen paatOseriiii rikko
maan. 

Kotijoukkue sen sijaan juhli 
tiiysosumiaan Irerran en immai
sessa ja kahdesti toisessa erassa. 

Kolmannessa eriissii HT:n 
pojat vihdoin kykenivat oman 
tasoiseensa peliin ja hallitsivat
kin sita tiiysin suvereenisti. Pis
teille asti ej kuitenkaan pystytty 
nousemaan, silla maaliverkko 
vastustajan paassa saatiin ko
vasta painostuksesta huolimatta 
heilumaan vain kahdesti. 

Maaljntekijoina kunnostau
tuivat tiilla kertaa Sampo Mitki
laurila (Jukka Ala-Lankoski
Heikki Korhonen) ja laakko 
Kolan. 

Tappion myc;tii ei kaikkia toi
veita saIjapronsgjsta viela me
netetty. Tyylikkiiiilla, periksian
tamattomalla pelilla on virtolai
silla vieia hyvinkio mahdolli
suus paiista rnitalikorokkeelle. 

Tosin nyt on varrnistettava pis
teet kotiin myos "helpoista" ot
teluista. T.N. 
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VirtU HT C-82:11e voitto ja tappio kotikentiillii 

Hockey Teamin C~82 paiitti 1
divisionakautensa kahdella ko
tiottelulla, joista tuloksena seka 
puhdas 0-4 (0--0, 0-2, 0-2) 
tappio Imatran Ketteralle ettii 
sekii 8-2 (2-0, 1-2, 5-0) voitto 
Mikkelin Jukureista. 

Imatra-ottelussa oli virtolais
joukkue taysin ponneton. Pot-

o kua ei lOytynyt luistimiin eikii 
mailanvarteen. Sarjataulukossa 
alimmalla paikalla majaillut 
Ketterii kiIjasikin rikkonaisesta 
pelistii voiton HT:n sortuessa 
lukuisiin jiiahyihin. Rehellisyy
den nimissii on tosin todettava 
vastustajan maalien olleen mel
koisia "onnenkantamoisia". 

0-2; tappioasemassa luisteIi 
Antti Mallat pois maalinsuulta 
ja Ketterii paasi vielii kahteen 
eri otteeseen kaunistelemaan 
loppunumeroita laukomalla 
osumia tyhjiin. Kotijoukkueesta 
edukseen erottuivat hyokkays
piiiin pelaajat Jussi Heikkilii, 
Jaakko Kolari ja Jukka Ala-
Lankoski. 

Viimeisessii sarjaottelussa 

pelattiin sarjataulukon sijoista 4 0 Imatran Kettiiralle HT havisi maalein 0-4. 


ja 5. Nyt kaukalossa niihtiin 
taysin erilainen VirtU. 

Joukkue oli tappiosta latautu
nut voittamaan eikii antanut 
vierailijoille mitiiiin mahdoIli
suuksia. Poikien peJi kulki hie
nosti ja jokainen pelaaja hoiteli 
vastuuntuntoisesti oman tont
tinsa. 

Jukureille maalaisseuran sel
keii paremmuus otti luonnon 
paiille ja poytiikirjaan saatiin 
kirjata kaksiminuuttisten lisiiksi 
myos kymppejii vierailijoille. 

Viimeisessii erassii HT ylsi 
varsinaiseen maali~ilotulituk

seen ohittamalla vastustajan 
maalivahdin perati viidesti. 

Joukkueen valmentajat Matti 
Nurmi ja HaITi Toppari kiitteli
viit ottelun jalkeen koko jouk
kuetta vauhdikkaasta, mallikel
poisesta kiekkoviihteestii j a 
nostivat hyokkiiyspaan par
haimmiksi Jukka Ala-Lankos
ken sekii Jaakko Kolarin. Puo
lustuspaiin parhaaksi valmenta
jat nimesiviit ottelussa Antti 
Poukan. 



VirtU Hockey Team C-82 puolusti 

virtolaisvareja diva iturnauksessa 


Hockey Teamin C-82 puolusti 
virtolaisvareja C-junioreiden 1
divisioonajoukkueiden tumauk
sessa, jota Kuopiossa isannoi 
Kalpa. Jarjestelyiltaan moitteet
tomasti sujuneen kaksipaivai
sen tumauksen aikana nahtiin 
huipputason kiekkoilua eri loh
koissa hienosti menestyneiden 
divarijoukkueiden ottaessa mit
taa toisistaan. Tumauksen otte
lut olivat kaksieraisia ja pisteita 
jaettiin paitsi otteluvoitosta 
myos voitetuista erista. Maksi
misaalis yhdesta ottelusta oli 
siis periiti nelja pistetta. 

HT sai kUlmian avata tur
nauksen asettumalla Rovanie
men RoKi-79:a vastaan. Alku
jiinnitys sai molemmat joukku
eet hapuilemaan otteissaan ja 
pisteet jaettiinkin tasan paatos
numeroiden ollessa 2-2 (I-I, 

1-1). VirtUsta parhaana palkit
tiin Petri Saynajoki. 

Toisessa ottelussa Kiekko 
Vantaan pojat olivat isokokoi
sia ja fyysisesti virtolaispoikia 
huomattavasti vabvempia. Vir
tain pojat osoittivat turhaa koon 
kunnioitusta ja paastivat taita
vat vastustajat iskemaan voitto
numeroiksi 4-2 (2-2, 2-0). 11
man pisteita jaaneesta HT:sra 
paras oli Mikko Nurmi . 

Helsingin HJK joutui puoles
taan toteamaan virtolaiset pa
remmikseen selvalla 3-1 (2-0. 
1-1) maalierolla. Helsinkilais
pojille tappio otti koville ja ot
telunloppupuolella joukkueelle 
saatiinkin viheltaa useita turhia 
jiiahyjii. Jari Kytoharju palkit
tiin . 

Tampereen Koo-Veeta vas
taan HT oli enemmiin kuin huo
no-onninen. VirtU johti minuu

tin ennen loppuvihellysta otte
lua turvallisen tuntuisesti 4-2. 
Kiekon pomppiessa pelaajien 
luistinten ja mailojen kauua ky
keni vastustaja ensin kaventa
maan 4-3 ajassa 29.08 ja 6 se
kuntia myohemmin nahtiin 
my os tasoitusosuma 4-4. Virto
laisista palkinnon vastaanotti 
laakko Kolari. 

llveksen isokokoista joukku
etta pelattiin alkuminuutit. HT 
paasi otteluun kUlmolla mukaan 
vasta toisessa erassa. jossa 
joukkue loi 1-2 tappioasemissa 
muutaman upean tasoituspai
kan, mutta talla kertaa ei vii
meistelyssa onnistuttu. Niukas
ta haviosta huolimatta loytyi 
koko taiston ehdottomasti paras 
pelaaja Hockey 'feamin riveis
ta, joukkueesta palkittiin maali
vahti Antti Mallat ansaitusti. 

Viimeisessa pelissa vastusta

jaksi saatiin kisaisanta Kalpa. 
Ottelu oli tumauksen edetessa 
otteiltaan parantaneella VirtU 1
ta hieno. Kalpa. joka oli ainoa 
tumauksessa I1veksen voittanut 
joukkue. joutui tyytymaan yh
teen ainoaan eriivoittopistee
seen HT:n viedessa otteluvoi
ton numeroilla 2-1 (2-0. 0-1). 
Sampo Makilaurila ampui vir
tolaisten molemmat osumat ja 
sai my os ottelupalkinnon. 

Hockey Teamin saaliina hie
nosta tumauksesta lopulta tasai
nen 2 voittoa. 2 tasapeJia ja 2 
tappiota. 10ukkue putosi niu
kasti mitaleilta ollen lopullises
sa sarjataulukossa viides. Nain 
kovatasoisessa tumauksessa 
merkille pantavaa on myoskin 
virtolaisten Jukka Ala-Lankos
ken, Sampo Makilaurilan ja 
Heikki Korhosen hyva menes
tys pisteporssissa. 

TN 

o Kalpa-turnauksen mitalipallilta niukasti pudonnnt C-82. Kuva: Foto-Riitta. 


