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Pikkuisista säästöistä

kasvaa suuria summia.
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sopii parhaiten juuri sinulle.
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Keskiviivan lämäri
Hyvä harrastus tarjoaa aina useita haasteita. joista osa on helposti saavutettavia ja

jotkut tuntuvat lähes saavuttamattomilta. Mieleeni tulee yksi juniorivuosien tavoite,

kiekon saattaminen lyöntilaukauksella keskiviivalta ilmassa maaliin. Juniorille se

tuntui lähes mahdottomalta, mutta onnistui kyllä aikanaan. Nykyisellä valmennuksella

ja välineillä se näyttää onnistuvan jo joiltakin C-juniori-ikäisiltä pelaajilta. Veteraani-

pelaajien on kuitenkin taas turha vaivautua tätä yrittämään, ikä ja taitojen ruostuminen

on tehnyt keskiviivan lämäristä taas tavoittamattoman haasteen.

Virtain jääkiekkoväki on myös joutunut kohtaamaan poikkeuksellisen suuria haas-

teita viime vuosina. Ensin ponnisteltiin jäähalli Virroille. millä turvattiin lajin säily-

minen paikkakunnalla. Sitten perustettiin oma seura, jonka puitteissa toimintaa voi-

tiin tehostaa. Näiden haasteiden läpivienti on vaatinut todella suuria panostuksia

jääkiekkoväeltä. Mietintämyssyä on pidetty päässä vuosikausia, rahaa on käytetty ja

talkootyöhön on tartuttu empimättä. Nyt voidaan sanoa, että tuloksiakin näkyy, seu-

rassa on viime kautena harrastanut jääurheilua 130 juniori-ikäistä nuorta, joille on

kertynyt keskimäärin yli tunnin mittaisia, ohjattuja liikuntatapahtumia lähes 10 000

kpl. Tämä on voitu toteuttaa vain todella laajan talkootyön ansiosta.

Vaikka kaikki työ tehdäänkin talkoovoimin, on nuorten harrastus silti erittäin

kallista. Kalliit jäämaksut ja pitkät pelimatkat nostavat kustannukset yli kohtuulli-

suuden rajan. Ei voi olla kohtuullista, että juniori-ikäisen liikuntaharrastuksen kausi-

maksut voivat olla pahimmillaan useita satoja euroja. Etenkään kun kausimaksut

eivät kata kaikkia kuluja, vaan maksettaviksi tulevat vielä henkilökohtaiset varus-

teet.

Ellei kausimaksuja saada alennettua, on vaara että jääkiekosta tulee Virroilla niin

sanottu eliittiharrastus johon kaikilla virtolaisnuorilla ei ole mahdollisuus osallistua.

Seuran seuraava suuri haaste tuleekin olla juniorien kausimaksun puolittaminen. Tähän

asti varoja on hankittu talkootyöllä ja mainossopimuksilla, joita kohtaan paikkakun-

nan valveutunut elinkeinoelämä ja järjestöt ovat suhtautuneet myönteisesti. Tämä ei

kuitenkaan riitä, seuran on tulevaisuudessa entistä tarkemmin mietittävä kuluraken-

netta ja kausimaksujen ulkopuolisia tuloja. Jäämaksuja voitaneen alentaa, jos käytet-

tävissä oleva jääaika saadaan myytyä tehokkaasti. Tässä on apuna ulkopaikkakunta-

laisille myydyt jäävuorot ja viikonloppuvuorojen rytmitys niin ettei luppoaikoja

tule. Tulopuolella seuran on tehtävä jatkossa myös pienimuotoista liiketoimintaa

riittävän tulorahoituksen aikaansaamiseksi. Seuran tekemä nuorisotyö on mielestäni

Virtain oloissa hyvin merkityksellistä ja edullista, toivon virtolaisten myönteistä suh-

tautumista hankkeisiimme jatkossakin.

Liikunnallisia terveisiä jääkiekkoväelle,

pidetään sisään saadusta eurosta tiukasti kiinni.

Jari Rikkinen
Puheenjohtaja

Valmentajat, joukkueenjohtajat ja rahastonhoitaja
kaudella 2003-04

Joukkue Valmentaja Joukkueenjohtaja puh.

G-JUN Harri Raiski 044 275 5550

Reijo Katajamäki 050 538 4394

Moona Koskinen 044 275 5567

F-94/95 Kari Pöyhönen 040 565 1930

Heikki Koskela 0400 197 045

Arja Vaali 050 400 4170

E-92 Juha Kilpiö 0500 837 567

Kari Hietanen 050 378 2393

Tuulikki Multala-Pietikäinen 040 7225 229

D-91 Seppo Pietikäinen 040 7650380

Jorma Heinonen 0400 637 222

Erik Härkönen 050-5739304

Asko Ihamäki 044 715 1212

C-89 Olli Vesa 040 5585215

Juhani Kukkonen 0400 971 351

Juha Kaipio 040 709 4500

Terja Kellomäki 044 571 0608

EDUSTUS Harri Toppari 040 8416485

Hannu Suhonen 050 592 7466

Toivo Korhonen 050 322 2808

Rahastonhoitaja: Jussi Autio 050 5218281
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Moikka, iskä!Moikka, iskä!Moikka, iskä!Moikka, iskä!Moikka, iskä!
Kiva että murtunut jalkasi alkaa jälleen olla

kunnossa ja olet iskussa playoffs-pelimme

alkaessa. Pitikö sinun kiihtyä niin paljon tuo-

marin minulle antamasta jäähystä, että yritit

rynnätä jäälle häntä kohti kohtalokkain seu-

rauksin?

Tiedän, että kiekkoharrastukseni vie paitsi

paljon aikaasi, se myös verottaa kukkaroasi.

Mutta isä, voitko kuvitella, oma kiinnostuk-

seni jääkiekkoon alkoi hiipua jo alkukaudes-

ta. Kaikki alkoi siitä, kun uhkailit valmenta-

jaamme jäähallin parkkipaikalla, koska tämä

ei laittanut minua jäälle joka toisessa vaihdos-

sa. Tuon jälkeen osa joukkuekavereistani al-

koi jotenkin vältellä minua.

Entäpä se kerta kun yritit hakea minut vaihto-

aitiosta! Isä, aikomukseni ei todellakaan ollut

pyllähtää nurin läpiajoni päätteeksi, vaan teh-

dä maali. Ei se aina ole niin helppoa. Toiset

pelaajat ja valmentaja taputtelivat olkapäälle

hyvästä yrityksestä. Lähes aina jäällä ollessa-

ni kun kuulen sinun ohjeitasi, saan vatsakramp-

peja ja pasmani sekoavat. Usein ainoa ajatuk-

seni onkin päästä jäältä pois - ja äkkiä.

Tiedän toki, että sinulla on laaja kokemus jää-

kiekosta, valmensithan paikkakunnan IV di-

varin joukkuetta 70-luvulla. Jos tahdot antaa

neuvoja ja vinkkejä, emmekö voisi jutella lät-

käharrastuksestani kaikessa rauhassa kotona

- vain me kaksi.

Muuten, valmentajani sanoi, että hänestä pe-

lasin parhaat pelini silloin, kun sinä makasit

sairaalassa jalka vedossa. Totta, nautin pelaa-

misesta täysin rinnoin, pelasin rennosti ja tun-

sin joukkuetovereideni lailla onnistumisen rie-

mua.

Iskä, tiedän sinun toivovan, että tekisin maa-

leja niin kuin idolisi Lasse Oksanen. Pelkään,

ettei minusta koskaan tule niin hyvää pelaajaa

kuin “Oka”. Tosin minäpä en haluakaan olla

joku toinen vaan oma itseni.

Tiedän myös, että kun olit minun ikäiseni, si-

nun täytyi kulkea rikkinäisissä kengissä kym-

menen kilometrin koulumatka jalan halki lu-

men ja jään. Tämän jälkeen puhdistit poikien

kanssa kaukalon lumesta ja palelevin varpain,

puhelinluettelot polvisuojina, kiidit jäällä maa-

leja laukoen niin kuin Keinosen Mölli.

Odotat minun olevan yhtä reipas, mutta kun

kuulen katsomoista sinun huutosi ja neuvosi,

minulle tulee tunne, että pelaan vain sinulle;

en joukkueelleni, enkä itselleni. Peleissä nis-

kani kipeytyy, kun yritän seurata merkkejäsi,

mitä minun pitäisi kulloinkin tehdä jäällä.

Isä, kyllä minä ymmärrän, että palkitseminen

onnistumisesta on ok. Mutta onko sinulla mi-

tään sitä vastaan, ettet enää maksaisi minulle

10 euroa per tekemäni maali? Minusta kun on

tärkeämpää, että ketjukaverini Ville saisi

syötöstäni vihdoin tehtyä uransa ensimmäi-

sen maalin.

Mielestäsi vain parhaiden pitäisi pelata, että

voittaisimme. Valmentajamme antaa meidän

kaikkien osallistua siksi, että saisimme peliai-

kaa ja -kokemusta. Hän sanoo, ettei meidän

tule kulkea päät riipuksissa hävityn matsin jäl-

keen. Hänen mielestään on ok hävitä  silloin-

kin, kun kaikki ovat antaneet kaikkensa ja pe-

lanneet joukkueena niin hyvin kuin osaavat.

Mielestäsi valmentajallemme tulisi antaa ken-

kää, koska hän käsittelee ja valmentaa meitä

kuin lapsia. Me pelaajat pidämme hänestä tosi

paljon, sillä hän taputtaa olalle myös silloin,

kun joku on tehnyt virheen ja sanoo: “Pojat,

virheistä voi aina ottaa opiksi.” Erään pojan

isä kertoi, että “valkkumme” tekee työnsä il-

man mitään korvausta.

Pitkien koulupäivien jälkeen huomaan, että

kiekkoilu on paljon hauskempaa kuin ruotsin

kieliopin tai kemian kaavojen pänttäily. En sil-

ti haaveile jääkiekosta ammattina huolimatta

siitä, miten monta miljoonaa Teemu Selänne

on jääkiekkoilulla ansainnut, mistä aina jaksat

muistuttaa.

Kotimatkalla viime pelimme jälkeen läksytit

minua sanomalla: “Sinähän pelasit taas niin

kuin lapsi!” Pitää paikkansa, minähän olen

lapsi. Täytin juuri tammikuussa 12 vuotta.

TerveisinTerveisinTerveisinTerveisinTerveisin
poikasi Raimopoikasi Raimopoikasi Raimopoikasi Raimopoikasi Raimo

kirjoitus on lainattu ja mukailtu

Kiekkolehdestä, johon sen on erään
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Ruokakauppa Sinun makuusi
Keskustie 5, 34800 Virrat puh. 475 3253
Palvelemme ma-pe 7-21 la 7-18

Kiekko-Karhut ja Virtain

Osuuspankki ovat tehneet

syvennettyä yhteistyötä jo

usean vuoden ajan. Tähän

kuuluu perinteisen mainon-

nan lisäksi muitakin mark-

kinointitoimia. Myönteis-

ten kokemusten rohkaise-

mana Kiekko-Karhut halusi

laajentaa yhteistyön muille-

kin aloille.

Kun asiaa mietittiin, tun-

tui ainakin viestintä asialta,

joka kiinnostaa jokaista.

Ainahan me mietimme, kuka

tarjoaa parhaat ja edulliset

yhteydet viesteillemme.

Kiekko-Karhujen halli-

tuksessa esitettiin kysymyk-

set, millä operaattorilla on

alueella kattavin kuuluvuus,

kuka on edullisin, kenellä

on paras palvelutarjonta

paikkakunnalla. Kaikkiin

kysymyksiin saatiin sama

vastaus: DNA / Pohjois-Hä-

meen Puhelin Oy tarjoaa

kiistatta alueen parhaat yh-

teydet.

Viime talvena otettiin

yhteyttä puhelinyhtiöön ja

tiedusteltiin yhteistyömah-

dollisuuksia. Neuvotteluis-

sa sovittiin, että Kiekko-

Karhut aloittaa DNA-liitty-

mien markkinoinnin ja saa

jokaisesta järjestämästään

uudesta tai käännynnäisliit-

tymästä pienen bonuksen.

Nyt kun operaattorin

vaihto ei enää muuta nume-

roa, markkinointityölle on

hyvät edellytykset ja yhteis-

työtä onkin laajennettu kol-

mivuotisella sopimuksella.

Sopimus tuo Kiekko-Kar-

huille muun muassa puheli-

men, faxin ja tietokoneen

jäähallille. Näillä joukku-

eenjohtajat ja valmentajat

voivat pitää yhteyttä muihin

seuroihin ja yhteistyötahoi-

hin. Lisäksi ennen pitkää

hallilla nähdään kannetta-

vakin tietokone, joka siirtää

toimitsijan tehtävät lyijyky-

näkaudesta suoraan tietoko-

neaikaan.

Kun tutustut DNA-sopi-

muksen ehtoihin ja vertaat

kustannuksia muihin ope-

raattoreihin, huomaat sen

DNA Kiekko-Karhuille

ASUNTOASIOIDEN AMMATTILAINEN

Sähköposti: asuntovirrat.lkv@phpoint.net
Kotisivu: www.asuntoverkko.com/asuntovirrat

PAKKIPARI PALVELUKSESSASI:
Jussi Mäkitalo  0440-800660
Erkki Kämäri    0440-800550

edullisuuden, vallankin täl-

lä alueella missä valtaosa

puheluista suuntautuu toi-

seen DNA- liittymään.

Valitset liittymäsi var-

masti järkisyiden perusteel-

la. Jos valintasi on DNA,

voit tehdä samalla myös

hyvän työn paikkakuntasi

nuorison parhaaksi. Kun il-

moitat liittymää ottaessasi

että haluat tukea hankinnal-

lasi Kiekko-Karhuja, saa

seura hankinnastasi pienen

bonuksen.

Soitellaan!

Minunkin yhteyteni

on DNA.

Jari Rikkinen
puheenjohtaja

Ei jääkiekko voi olla niin

vakavaa, että aina on pakko

”vääntää suu mutrussa”.

Parhaimmillaan pelissä pe-

laajat jutustelevatkin välil-

lä keskenään ja tuomariston

kanssa. Mutta turhan usein

keskitytään vaan pelaami-

seen ja  kommentoidaan ai-

noastaan toisten virheistä

tai käytetään suuvärkkiä

pelkkään vastustajan provo-

soimiseen.

Väitän, että tärkeässäkin

pelissä on tilaa huumorille

ja avoimelle kommunikoin-

nille muustakin kuin sään-

tötulkinnoista. Ei kentällä

ole aikaa keskusteluille sen

enempää, mutta huumorille

varmasti, eikä se oma suori-

tus siitä pienestä sanailusta

kärsi.

En kaipaa kentälle vitsejä,

mutta yhteisen harrastuksen

parissa voimme varmasti

huomioida toisemme ja

näin tehdä itse pelitapahtu-

masta entistäkin hauskempi.

Harrastamme tätä lajia kui-

tenkin yhdessä, emme aino-

astaan omien pelikaverei-

den kanssa.

Kentällä pystyy toisten

pelaajien kanssa kommuni-

koimaan paljonkin, toisten

kanssa asiallinen kommuni-

kointi on mahdotonta. Huo-

maa helposti, että kun puhe-

välit on saavutettu pienellä

jutustelulla niin tositilan-

teessakin kommunikointi

sujuu varmasti paremmin.

Kun pidetään pilke sil-

mäkulmassa ja heitetään vä-

lillä muutama sana, se var-

masti lisää myös toisen huo-

mioimista ja kunnioittamis-

ta. Sitä kautta tulee peliin

lisää  turvallisuutta ja viih-

tyvyyttä sekä kentällä että

lajin parissa yleensä.

On selvää, että jos ensim-

mäisen kerran keskustelu

aloitetaan kirosanoilla ja

syytöksillä, pohja pelin on-

nistumisen kannalta tärkeäl-

le keskusteluyhteydelle on

varsin heikko. Niin tuoma-

reiden, pelaajien kuin val-

mentajistonkin kannattaa

kiinnittää huomiota omaan

kommunikointiinsa ja sii-

hen miten asiansa esittää.

Siitä, että joukkue kom-

munikoi asiallisesti kentäl-

lä olevan tuomariston kans-

sa on varmasti hyötyä jouk-

kueelle enemmän kuin siitä

että välit ovat alusta saakka

tulikiven katkuiset. Ja on

myös muistettava, että jääl-

lä kommunikointiin liittyy

todella paljon muutakin

kuin sanat ja puheet.

Muistetaan siis ensi ker-

ralla jäälle mennessämme

ottaa mukaan keskittyneen

mielen ja tinkimättömän

asenteen kanssa tujaus huu-

moria ja rentoutta,  se paran-

taa meidän kaikkien suori-

tusta ja jättää pelistä parem-

man maun, näyttipä tulos-

taulu sitten mitä tahansa.

Jere Lahti

Palvelemme:
ma - pe 9 - 21,

la 9 - 18

S-Marketissa yhdistyvät
tuoreus, laatu ja edullisuus.
Asiakasomistajana säästät

bonuksilla jopa 3% enemmän.

DNA on näyttävästi esillä myös jäähallin seinällä.

Raitapaidan näkökulma

Pilkettä silmäkulmaan
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Kuva: Foto-Riitta

Kuva: Foto-Riitta

Takarivi vas. valmentajat Kari Pöyhönen ja Heikki Koskela sekä joukkueenjohtaja Arja Vaali.

Seuraava rivi vas. Samuli Sutinen, Veera Ylä-Soini, Konsta Pöyhönen, Samuli Kellomäki, Valtteri Rantamaa, Tomi

Korhonen, Janita Juvakka.

Eturivi vas. Valtteri Mäntysalmi, Perttu Nihti, Santeri Maijala, Teemu Koivula, Atte Ala-Heikkilä, Markus Isoaho,

Mika Alanko. Etualalla Jesse Vaali ja Kimmo Koskela.

Tänä vuonna F-junioreissa jatkaa pääosaltaan viimevuoti-

nen joukkue. E-junioreihin siirtyi vain neljä pelaajaa ja

uusia on tullut mukaan kolme. Useimmat tuntevat toisen-

sa myös kesältä, sillä lähes kaikki pelasivat yhdessä jalka-

palloa Pallokarhuissa.

Viime vuodesta saatu Leijonaliigan pelikokemus aut-

taa varmasti kaikkia tämän vuoden peleissä. Kenenkään ei

tarvitse turhaan jännittää, ja peleissä voi pitää haus-

kaa, tuli voittoja tai tappioita. Viime vuonna me-

nestys oli kaikin puolin hyvä: otteluista voi-

tettiin puolet ja hävittiin puolet.

Leijonaliigassa pelataan poikittaisessa

kaukalossa neljällä kenttäpelaajalla ja

maalivahdilla. Vakituisia pelipaikkoja ei

ole, vaan kaikki pelaavat sekä puolusta-

jina että hyökkääjinä. Maalivahdeiksi

pääsevät myös kaikki halukkaat.

Ottelut pelataan turnauksina, joissa

jokainen joukkue pelaa kaksi ottelua.

Tänä vuonna Kiekko-Karhut on Hämeen

itäisessä sarjassa, ja vastustajina ovat Ruos-

ka Ruovedeltä, KPK Mäntästä, Lätkä Team

Längelmäeltä, Fortuna Orivedeltä, Ilves Dal-

las black  ja Ilves Boston black Tampereelta.

Kiekko-Karhujen kotiturnaus on sovittu 18. päi-

väksi tammikuuta 2004. Kaikki fanit tervetuloa!

Joukkueen kokoonpano on: Janita Juvakka, Valtteri

Mäntysalmi, Valtteri Rantamaa, Konsta Pöyhönen, Samuli

Kellomäki, Jesse Vaali, Markus Isoaho, Kimmo Koskela,

Pettu Nihti, Atte Ala-Heikkilä, Teemu Koivula, Tomi Kor-

honen, Mika Alanko, Topi Markkanen, Samuli Sutinen,

Santeri Maijala ja Veera Ylä-Soini.

Joukkueenjohtajana eli “pomona” toimii viime vuoden

malliin Arja Vaali ja valmennuksesta vastaavat Kari Pöy-

hönen, Heikki Koskela ja Jaakko Maijala.

Tutulla porukalla Leijonaliigaan

Kovaa
sutinaa
kentällä
G-junioreissa pelaavat 1996 syntyneet tai sitä nuo-

remmat tytöt ja pojat. Reenit ovat keskiviikkoi-

sin klo 16.55-17.55. Tähän mennessä mukaan

on ilmoittautunut 15 pelaajaa ja kaukalossa

käykin aikamoinen ”sutina”, kun Kiekko-Kar-

hujen pienimmät reenaavat. Luistelutaitoa

vahvistetaan, pelaillaan ja kisaillaan leikki-

mielellä.

G-junnujen varusteisiin kuuluu häkillinen

kypärä, kaulasuojus, jääkiekkohanskat sekä

tietysti luistimet ja maila.

Sarjapelejähän G-junnuilla ei ole, mutta

ystävyysotteluita pyritään järjestämään muutama

kauteen. Ja niissäkin peleissä on tunnelmaa!

Takarivi vas. valmentaja Reijo Katajamäki, Harri Raiski sekä joukkueenjohtaja Moona Koskinen.

Seuraava rivi vas. Teemu Liesivesi, Eetu Rantamaa, Waltteri Alatalo, Verneri Wenell, Jimi Suhonen, Emmi Hietanen ja Jani Ilvespakka.

Eturivi vas. Rasmus Tuominen, Jalmari Hietanen, Mika Lahdenmäki, Teemu Katajamäki, Miska Rantamäki ja Ville Säynäjoki.

Etualalla maalivahti Samuli Raiski. Kuvasta puuttuu G-junnu Eero Syrjänen.

GGGGG-junnut-junnut-junnut-junnut-junnut



- 5 -

E-92E-92E-92E-92E-92

DDDDD-91-91-91-91-91

Takarivi vas. Juha Kilpiö, Kari Hietanen ja Tuulikki Multala-Pietikäinen.

Seuraava rivi vas. Teemu Morri, Marko Pietikäinen, Olli Markkanen, Aleksi Jyske, Juho Tuominen, Mika

Juvakka, Pyry Pöyhönen ja Atte Alankola.

Alarivi vas. Aku-Oskari Lähteenmaa, Ville Välimäki, Valtteri Hietanen, Riku Alanko, Pekka Kilpiö ja

Roope Nieminen.

Etualalla: Ville Palanne ja Mikael Leppänen.

Takarivi vas. Petri Härkönen,  Erik Härkönen, Karl Nieminen, Miika Heinonen, Erkki Palanne, Antti Tammi, Antti Ylä-

Soini, Seppo Pietikäinen, Janne Härkönen, Riku Kaihola, Mika Pietikäinen, Aleksi Mäntysalmi, Asko Ihamäki.

Seuraava rivi vas. Joni Mäkiaho, Karri Ahokas, Arttu Autio,  Joni Vaitinen, Iida Kilpiö, Olli Ihamäki, Joni Ylinen ja

Jukka Savinen.

Etualalla maalivahdit Valtteri Kauttu ja Tomi Heinonen. Valokuvasta puuttuu apuvalmentaja Jorma Heinonen.

Kuva: Foto-Riitta

Kuva: Foto-Riitta

Valmiina
turnauksiin

Joukkue pelaa toista kautta E-junioreina, vuosi vain

on tullut ikää lisää ja olemme saaneet F-junnuista

lisävahvistusta neljä poikaa. Joukkueessa on 16

Kiekko-Karhua, vuosina –92 ja –93 syntynei-

tä poikia.

Näin olemme saaneet joukkueen jalkeil-

le, harjoittelu on aloitettu syyskuussa ja

harjoitukset ovat kaksi kertaa viikossa

maanantaisin ja torstaisin. Lokakuussa

pidimme päiväleirin, jolloin olimme

kaksi kertaa jäällä aamulla ja illalla. Li-

säksi pidimme liikuntahallilla teoriajak-

son ja mikä parasta kävimme herkuttele-

massa Kebabissa. Kuluvan kauden suurin

muutos on pelien pelaaminen turnausmuo-

toisena. Lisäksi peliaika on lyhennetty 2 x

15 minuuttiin. Muutos onkin tervetullut, sil-

lä samalla matkalla saadaan pelata 2-3 peliä.

Näin saamme viettää viikonloppuja myös koto-

na. Turnauksia on yhteensä yksitoista, joissa pelaam-

me 27 peliä. Omia turnauksia järjestämme yhteensä nel-

jä, niistä kolme marraskuussa ja yksi ensi vuonna.

Joukkue saa sarjassa vastaansa seuraavat joukkueet: Lätkä-Team

Längelmäki, RuoSkA Ruovesi, Koo-Vee musta ja valk.Tampere, Y-

Ilves musta ja valk. Ylöjärvi, Tappara or A ja or B Tampere, VaPS

Vammala, Kiekko-Ahma Valkeakoski, HeKi Heinola, Kisa-Eagles

Kangasala, Kreipas Power ja Kings Lahti, VesVi Vesilahti, Akaan

Kiekko Toijala, ja Pelicans Green ja Yellou Lahti. Mielenkiintoi-

nen kausi on siis tulossa. Uusia pelaajia mahtuu vielä mukaan.

Joukkuetta valmentavat: Kari Hietanen ja Juha Kilpiö. Joukku-

eenjohtajana toimii Tuulikki Multala-Pietikäinen.

Uusi kausi
lentävin vaihdoin
Kauden 2003-04 Kiekko-Karhujen D-91 aloitti 19 pe-

laajalla. Kesän ja syksyn aikana  joukkue muuttui

hieman,  mutta suurin osa pelaajista on ollut  jouk-

kueessa  useamman vuoden. Suurempi  muutos

tapahtui kuitenkin joukkueen  valmennuk-

sessa, sillä  Matti Nurmi jätti valmennusvas-

tuun Seppo Pietikäiselle.  Apuvalmentaji-

na ovat Jorma Heinonen ja Erik Härkönen.

Joukkueenjohtajana toimii Asko Ihamäki.

Viime kaudella joukkue pelasi vielä

värinauhat käsivarsissa. Tänä syksynä

puolentoista minuutin pelivuorojen tilal-

le ovat tulleet lentävät vaihdot. Siinä on-

kin riittänyt harjoiteltavaa: oikea määrä

pelaajia on saatava kaukaloon oikeaan ai-

kaan ja paikkaan. Vaihtoaition luukun leve-

ys ei vain tahdo vielä aina riittää.  Onneksi

syksyn harjoitusotteluissa APV:tä ja Parkanon

Kiekkoa vastaan päästiin kokeilemaan lentäviä

vaihtoja ennen varsinaisen sarjan alkamista.

Syksyn aikana on hiottu uusia kuviota. Peliin on tul-

lut myös uudenlaista vauhtia ja tilanteita,  koska säännöt

sallivat lyöntilaukauksen ja lantiotaklauksen keskialueel-

la.

Kiekko-Karhujen D-91 pelaa  tällä kaudella aluesarjaa

Pirkanmaan itälohkossa, jossa on yksitoista joukkuetta.

Lähimmät joukkueet ovat Oriveden Fortuna ja KPK Män-

tästä, Lohkon  muut joukkueet ovat  LeKi White Lempää-

lästä, Pirkkalan Pingviinit, Kangasalan  Kisa-Eagles, Ylö-

järven Y-Tappara sekä Tampereelta  Ilves Ottawa,  Ilves San

Jose, Ilves Dallas sekä Tappara Jannet.

Lohkon joukkueet pelaavat ensin 20 ottelun sarjan, jon-

ka päätteeksi maaliskuussa järjestetään Hämeen kolmen

lohkon joukkueille sijoitusturnaukset. Otteluita ja ottelu-

matkoja riittää.

Kuva: Foto-Riitta
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Takarivi vas. huoltaja Juhani Kukkonen, valmentaja Olli Vesa, Severi Yläjärvi, Matti Julku, Artturi Koskela, Johan-

nes Välimäki, Otto Lounasvuori, Toni Kangasmäki, Martti Poukka ja joukkueenjohtaja Terja Kellomäki.

Eturivi vas. Kalevi Koivulampi, Teemu Keskinen, Joni Mettänen, Jussi Jouttijärvi, Leevi Kukkonen, Teemu Vierikko,

Teemu Vesa ja Anssi Kellomäki. Etualalla maalivahti Lassi Taisto. Kuvasta puuttuu valmentaja Juha Kaipio.
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CCCCC-89-89-89-89-89

PL 32, 34801 Virrat
puh. 03 - 475 5371,
fax 03 - 475 3151

sähköp. asetalo@saunalahti.fi

Maanrakennus
Koskela Oy

Perusta
kiekkoilulle

Pohjois-Hämeen
Sähkötyö Oy
Pääskyntie 13, 34800 VIRRAT

Puh. 03 475 4555;  Fax 03 476 4795
e-mail: valimaki@phpoint.net

Sähköasennukset ja suunnittelu
Automaatioasennukset ja
suunnittelu
Valvonta ja hälytyslaitteet
Sähkötarvikemyynti
Valaisimet, kiukaat, liedet
ym.

Reino Välimäki 050 598 0394
Esa Välimäki 050 521 0542
Jarmo Myllymaa 050 327 6001

Ruutia ranteisiin
kaudelle 2003-2004

Viime vuodelta
hopeaa
Viime kausi pelattiin D-89 aluedivisioonan Häme

lohko 3. Joukkue lähti peleihin 12 kenttä-

pelaajalla ja 2 maalivahdilla. Peliaikaa oli siten

kaikille pelaajille runsaasti. Tämä ei kuiten-

kaan poikia haitannut.

Alkukauden pelit pelattiin välillä voittaen

ja välillä häviten. Kauden alussa oli myös-

kin yksi turnaus, mistä saavutettiin prons-

sia. Sen jälkeen tulikin pojille ” hei me pär-

jätään fiilis”.

Saavutettiin runkosarjan neljäs sija. Nel-

jän joukkueen kesken pelattiin alue-

mestaruudesta.

Karsinnoissa pojat saivat vastaan Tappara-

Latet Tampereella ja toinen peli Virroilla. Kiekko-

Karhut voittivat kummatkin pelit ja hopea oli saa-

vutettu.

Kultapelin Kiekko-Karhut pelasivat Mäntän KPK

vastaan. Ensimmäinen peli pelattiin Mäntässä. Kiek-

ko-Karhut voittivat 6-1. Toinen ja ratkaiseva peli oli

Virroilla. Vuorostaan Mäntän KPK voitti 8-3. Kahden

pelin maalit ratkaisivat mitalin värin. Eli kahdella maa-

lilla pojat menettivät kullan. Aluedivisioonan hopea on

loistava saavutus.

Valmentajat Olli Vesa ja Juha Kaipio

Joukkueenjohtaja Terja Kellomäki

Huoltaja Juhani Kukkonen

Kolmannen polven liikuntapaikkavastaavat
Muistini yltää 50-luvun

teollisuuspaikkakunnalle,

jossa metsäyhtiö oli muka-

na lähes kaikessa ihmisten

jokapäiväisessä elämässä.

Myös vapaa-aikaa vietet-

tiin paljolti yhtiön tilois-

sa. Kesällä toimi lapsille

tarkoitettu kerho aamu- ja

iltapäivisin, noin kaksi

tuntia kerralla. Kerhossa

pelattiin jalka- ja pesäpal-

loa, yleisurheiltiin tai käy-

tiin uimassa, sään mukaan.

Kerran kesässä lähdet-

tiin hinaajan vetämällä lot-

jalla Päiviön saareen vii-

kon kestäviin Olympialai-

siin. Talviharrastuksiksi

oli tarjolla lentopallo, jää-

kiekko ja hiihto.

Kaikkea tätä toimintaa

pyöritti kolme urheiluseuraa,

tietenkin yhtiön rakentamis-

sa ja ylläpitämissä tiloissa,

yhtiön tuen turvin. Kausi-

maksua ei ollut ja seuran jä-

senmaksukin oli nimellinen.

Yhtiössä rakennettiin ja

kunnostettiin myös kaikkia

harrastuksessa tarvittavia vä-

lineitä. Me pikkupojat kä-

vimme jopa terotuttamassa

luistimet yhtiön korjaamo-

hallissa. Kyllä työnjohtajat

ja isommatkin pomot joskus

mulkaisivat aika inhottavas-

ti, kun astuimme korjaamoon

luistinkassit käsissä ja suun-

tasimme rohkeasti ammatti-

miesten juttusille.

Eikä näillä miehillä kos-

kaan ollutkaan mitään niin

kiireellistä työtä meneil-

lään, ettei pikkupoikien luis-

timenteroitus olisi onnistu-

nut. Ihmeellisintä tässä oli

se, ettei koskaan keneltä-

kään kysytty missä kukakin

oli töissä tai asui, ovet oli-

vat avoinna kaikille, myös

yhtiön lääkäreitä ja sairaa-

laa myöten. Toki yhtiön pat-

ruuna sanoi mitä pelejä pe-

lataan ja kenen lauluja lau-

letaan.

60-luvulle tultaessa yh-

teiskunta oli ottanut näiden

palvelujen tuottamisen itsel-

leen, ja varmaan ne oli mie-

lellään sille myös annettu.

Kehitys oli tosi nopeaa ja

hyvää, urheilukenttä raken-

nettiin joka kylään ja joka

kuntakeskukseen tehtiin li-

säksi vähintään liikuntahal-

li. Liikuntapaikkojen ja nii-

den oheispalveluiden taso-

vaatimukset, ja sitä kautta

myös rakennus- ja ylläpito-

kulut ovat kuitenkin nous-

seet tasolle, joka alkaa ylit-

tää yhteiskunnan sietorajan.

Monin paikoin onkin jo

nostettu kädet ylös, ja val-

koista lippua heilutetaan

yhä kiivaammin muualla.

Kuka jatkossa huolehtii

siitä, että nuorisolla on mah-

dollisuus harrastaa ilman

suuria lisäkuluja muutakin

kuin suunnistusta, mikä kyl-

lä on yksi parhaista ja suo-

siteltavimmista harrastuk-

sista?

Pienillä paikkakunnilla

tuskin on mitään yhtä sek-

toria mikä pystyy asian hoi-

tamaan. Tulevaisuutta en

halua ennustaa. Nyt murros-

vaiheessa on Virroilla Vir-

tain Osuuspankki ottanut

johtavan roolin paikkakun-

nan vireänä pitämisessä, tu-

kemalla taloudellisesti usei-

ta eri harrastuksia ja hank-

keita. Moni virtolaisnuori

saakin olla pankille kiitol-

linen kivoista hetkistä hy-

vän harrastuksen parissa.

Eikä vähiten jääkiekkoili-

jat. Mikään yritys Virroilla

ei kuitenkaan yksin pysty

täyttämään sitä aukkoa,

mikä todellisten kulujen ja

yhteiskunnan rahoituksen

väliin jää. Jääkiekkoilijat

ovat saaneet merkittävää

tukea myös paikalliselta

puhelinyhtiöltä ja muilta

mahtifirmoilta joiden nimet

lehdessämme näkyvät.

Jos Virroilla ei ole tarjol-

la työtä, väki väistämättä

vähenee. Mutta jos ei ole

tarjolla muuta kuin työtä, ei

Virroille asetu asumaan nii-

tä ihmisiä, joita kaupunki

eniten tarvitsisi. Niitä näitä

ajattelee Kaukaan tehtaan

piipun varjossa varttunut.

Jari Rikkinen
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TORIGRILLI
puh. 475 5293

muovituotteet, muotit,
koneistukset

ja
muovituotteiden

Laser-valmistukset

Kiertotie 15, 34800 VIRRAT
puh. (03) 475 4900,
fax (03) 475 4800
virtain_muovityo@vmt.fi
www.virtain-vmt.fi

Edelliskaudella pelattiin Hämeen lohkossa, jossa

pelimatkat suuntautuivat Keski-Suomeen. Ottelui-

ta kertyi parikymmentä ja sijoitus oli keskivaiheen

paikkeilla.

Nyt olemme uusien haasteiden edessä,

koska olemme Hämeen länsilohkossa. Vas-

tustajat ovat Tampereen seudulta ja sarja-

taso on kova. Voi olla että turpaan tulee ja

läskit tummuu.

Uutta tässä kaudessa on myös, että

teemme yhteistyötä naapuriseurojen kans-

sa, eli olemme saanneet  uusia pelaajia ja

sitä myöten Edustusjoukkueen kasaan. Pe-

lattiinhan ensimmäinen sarjaottelu jo vuon-

na 1977 ja olisi harmittanut jos toiminta oli-

si nyt lopahtanut pelaajien puutteeseen. Kun

junioritoiminta on myös hyvällä mallilla sieltä

saadaan jatkuvuus virtolaiselle kiekkotoiminnal-

le.

Taustajoukkoja olemme saaneet tälle kaudelle

lisää. Nöyrä kiitos ja kumarrus myös virtolaisille ja

ulkopaikkakuntalaisille yhteistyökumppaneille,

jotka ovat mahdollistaneet sen että saamme jälleen

viihdyttää virtolaista katsojakuntaa.

Nähtäväksi jää kuinka porukka saadaan pelaa-

maan yhteen työn, armeijan ja opiskelun verottaessa

yhteisiä harjoituksia.

Joukkueen huoltaja: Hannu Suhonen

joukkueenjohtaja: Toivo Korhonen

valmentaja: Harri Toppari.

Ylhäällä vas. huoltaja Hannu Suhonen, joukkueenjohtaja Toivo Korhonen, valmentaja Harri Toppari, Tero Mäen-

pää, Anssi Kukkonen, Aki Kangas, Hermanni Kulmala, Hannu Joutsenjärvi, Matti Kolari, Isto Tuhkanen, Jani

Jokinen, Jussi Nurmi, Antti Lipponen

Alhaalla vas. Antti Mallat, Jere Lahti-Mononen, Rami Valkealahti, Heikki Korhonen, Harri Marttila, Markus Hieta-

niemi, Heikki Syrjä, Teemu Nurmi Kuvasta puuttuvat: Tero Hietanen, Juha Puskanen, Jarmo Ahokas, Hannu Pohjola,

Sami Kakkori.

EDULLISET LAATUVARAOSAT

VIITAMÄKI & MURTOLAHTI
VIRRAT     (03) 475 5264

Auto-sähkökorjaamo
R. KEMPPINEN
Pääskyntie 13, 34800 VIRRAT

Puh. (03) 475 4403, 050 558 2403

VVVVVANERIN MYYNTIANERIN MYYNTIANERIN MYYNTIANERIN MYYNTIANERIN MYYNTI
ja sahauspalvelu

SUOMEN TSUOMEN TSUOMEN TSUOMEN TSUOMEN TAIDEKEHYS OAIDEKEHYS OAIDEKEHYS OAIDEKEHYS OAIDEKEHYS OYYYYY
Paavolantie 557, Jäähdyspohja

puh. 050 561 4320

Uudet haasteet odottavat


