
Pohjois-Hämeen Puhelimen 
Virtain uusi myymälä avat-
tiin elokuussa. Avajaiset ve-
tivät väkeä paikalle sankoin 
joukoin ja koko syksyn ajan 
asiakasvirta on jatkunut ta-
saisen vuolaana. PHPOY:n 
myymälä Keskustiellä on 
rakennettu Finnet-ryhmän 
myymäläkonseptin mukaan. 
Vastaavan tyyppisiä myymä-
löitä on Suomessa tällä het-
kellä 20 ympäri maata.

Tuotteet on myymälässä 
ryhmitelty niin tuoteryhmien 
kuin tarvetasonkin mukaan. 
Tuotteet on luokiteltu EASY-
MID-PRO –asteikon mukaan. 
EASY-tason tuote sisältää ta-
valliset toiminnot helpos-
sa paketissa, MID on tarkoi-
tettu henkilölle, joka on kiin-
nostunut kokeilemaan uutta ja 
PRO-tuotteet nimensä mukai-
sesti vaativammalle käyttäjäl-
le, joka tietää mitä haluaa. Va-
linta on siis tehty helpoksi 
niin tekniikkataitureille kuin 
keskivertokäyttäjillekin. 

Virtain myymälä tarjoaa 
tuotteet ja palvelut puhumi-
seen, työskentelyyn ja elä-
myksiin sekä kuluttaja- että 
yritysasiakkaille. 

- Myymälässä on esillä 
toimivat laitteet, joita pääsee 
testaamaan. Koska tilaa on 
aiempaa myymälää enem-

män, tuotteita pystytään esit-
telemään monipuolisemmin. 
Kävijät ovat lisääntyneet ja 
yritysasiakkaatkin poikkea-
vat entistä useammin paikan 
päällä, kertoo myymäläpääl-
likkö Leena Kiiski.

Paikallisuus, läheisyys ja 
hyvä palvelu ovat PHPOY:n 
kulmakiviä, joita myös uu-
denlainen myymälä tukee.

- Haluamme olla helposti 
tavoitettavissa ja tarjota asi-
akkaillemme henkilökoh-
taista palvelua. Paikallinen 

toimija tuntee paremmin asi-
akkaiden tarpeet, sanoo Lee-
na Kiiski

Pohjois-Hämeen Puhe-
lin Oy tukee urheilutoimin-
taa toimialueellaan, erityisen 
tärkeätä on harrastusmahdol-
lisuuksien tarjoaminen lap-
sille ja nuorille. PHPOY on 
ollut usean vuoden ajan Vir-
tain Kiekko-Karhujen pääyh-
teistyökumppani ja sponso-
roinut mm. laajakaistayhte-
ydet jäähallille sekä atk-lait-
teita seuran käyttöön.

Ilmoitus

Marraskuu 2008

Keskustie 7,

- Poika, tee töitä, säästä 
ja ole rehellinen, niin var-
masti menestyt tehtävissä-
si!

Tässä kotona Ikaalis-
ten Pukaran kylässä äidil-
tä ja isältä saadut elämän-
ohjeet, joita olen pyrkinyt 
noudattamaan. 

Ohjeet olen hyviksi to-
dennut ja niiden mukaan 
olen jo yli 20 vuotta Musta 
Pörssi kauppiaana toimi-
nut. Näin pitkälle kauppi-
asuralle on mahtunut myös 
lamaa ja taantumaa. Aina 
olemme omalta osaltam-
me onnistuneet sitä torju-
maan tekemällä työtä, pa-
nemalla kustannukset ku-
riin, hyvällä markkinoin-
nilla ja aina ennen kaikkea 
suosimalla suomalaista!

Näinhän se on, että aina 
ei se kiekkokaan kulje niin 

kuin pitäisi, mutta työllä ja 
yhdessä tekemisen meinin-
gillä tavoitteisiin voidaan 
päästä. Nyt sitä yhdessä 
tekemisen meininkiä eri-
tyisesti tarvitaan. Meidän 
pitää suosia suomalais-
ta kaikissa niissä asioissa, 
mistä kotimaisia tuottei-
ta on saatavissa ja käyttää 
suomalaisten yritysten pal-
veluita. Silloin kun hanki-
taan jotain, kannattaa huo-
mioida erityisesti laatu ja 
ominaisuudet. 

Vihreät arvot kunniaan! 
Esimerkiksi energia-asi-
oissa meillä on kotimais-
ta puuta lämpötaloudessa 
hyödynnettäväksi. Meillä 
on myös hyviä kotimaisia 
elintarvikkeita. Suositaan 
laadukasta ja maukasta lä-
hiruokaa sen sijaan, että 
lennättäisimme elintarvik-
keitamme kaukaa korkeil-
la rahtikustannuksilla. 

Suomalainen maalais-
järki on kaikkien paras lää-
ke taloustaantuman voitta-
miseksi. 

Suomen talouden taan-
tuma ei ole sillä tasolla, 
että olisi tarvetta täydelli-
seen talouksien kulutuk-
sen pysäyttämiseen. Sen 

sijaan järkevästi suunnitel-
len ja kotimarkkinoita suo-
sien edistämme suomalais-
ten hyvinvointia. 

Toivomme kaikkien 
huomioivan tämän myös 
kodinkoneita vaihtaessa. 
Kannattaa valita parasta 
A –luokkaa ja muistaa, et-
tä hinnaltaan halvin ei ole 
välttämättä edullisin!

Toivotamme onnistu-
mista ja menestystä Vir-
tain Kiekkokarhuille! Sa-
malla toivotamme kaikil-
le Virtain Kiekkokarhujen 
ystäville Rauhallista Jou-
lun odotusta!

Suomalaisen kauppiaan 
joulutarjouksena tunnus-
sanalla ”Virtain Kiekko-
karhut” tarjoamme kaik-
ki tuotteet joulukuun ajan 
tukkuhinnoilla. Lisäksi 
tarjoamme veloituksetta 
Juhla Mokka –kahvipake-
tin, kun tulet päivittämään 
itsellesi uuden K-Plussa 
Mastercard –kortin.

Tervetuloa!

Veijo Nyppeli
Kauppias
Musta Pörssi Jätti
Tampere

Voitetaanko taloustaantuma?
Mene helppoon –  

PHPOY:n myymälään!

PHPOY:n henkilökunta toivottaa virtolaiset terve-
tulleeksi myymälään. Kuvassa: Kristiina Pasi, Merja 
Syrjänen, Kari Tervala, Leena Kiiski.
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Lapsuudessani 1960- ja 
70-luvun vaihteessa talvet 
olivat pitkiä ja kylmiä. Pysy-
vä lumi tuli joskus jo loka-
kuussa. Vappunakin kävim-
me pilkillä traktorilla. Te-
levisiossa ei ollut kuin yk-
si kanava ja sekin mustaval-
koinen. Lelut olivat puisevia 
ja vesikiertoisen lämmitys-
järjestelmän yleistyttyä ne-
kin muutamat yleensä patte-
rin välissä.

Jääkiekkoa pelattiin en-
sin kotipihaan jäädytetyllä 
kentällä. Naapurin tyttöjen 
ja poikien kanssa pelasimme 
iltaisin katulätkää Tapion-

tiellä. Auton kulkiessa tiellä 
siirsimme maalit väliaikai-
sesti lumipenkan päälle. 

Kierrätys oli muotia jo 
tuolloin. Puttosharjussa ha-
jalle lasketuista pulkista se-
kä vanhoista patjoista näp-
pärät äidit ompelivat maa-
livahdin patjoja sekä kilpiä. 
Pesäpalloräpylä napsi pallo-
ja myös talvisin. Nykyinen 
pesäpallokenttä oli jäädytet-
tynä luistelua varten. Pienin 
pelaaja tai heikoin luistelija 
joutui yleensä maaliin. 

Hinku kentälle oli kova 
joten se laittoi harjoittele-
maan luistelua. Viikonlop-
puisin pelattiin aamusta il-
taan ja vanhemmat olivat so-
pineet samat kellonajat ruo-
kataukojen suhteen.

Kylän kaukalolle mentiin 
vähän isompana potkukel-
kalla tai polkupyörällä. En-
nen kuin kaukalo oli jäädy-
tetty, innokkaimmat pelasi-
vat järven jäällä. Vanhem-
mat olivat tuohon aikaan 
paljon kiireisempiä kuin ny-
kyään. He tekivät pidempiä 
työpäiviä eikä heille ollut 
aikaa kuskata lapsia harras-
tuksiin. 

Itse piti kaukalolle men-
nä jos pelata halusi. Alku-
lämmittelynä oli sataneesta 
lumesta riippuen lapiohom-
mia tai pelkkää jään auraa-
mista. Sivukylien kaukalois-
sa kylän autot oli ajettu ken-
tän ympäri, jotta pelihommat 
onnistuivat pimeälläkin.

Palatessani noista ajan 
kultaamista muistoista tä-
hän päivään karu totuus pal-
jastuu katsoessani ikkunas-
ta ulos marraskuiseen vesi-
sateeseen. Pihalla touhuami-
nen ei olisi nykyajan lapsel-
le kovin mielekästä. 

Nykyisinkin pelit kiin-
nostavat ja niitä pelataan. 

Telkkarista voi valita mo-
nesta eri kanava vaihtoeh-
dosta, minkälaista peliä ha-
luaa katsella. Erilaisia pe-
lejä on mahdollisuus pelata 
myös tietokoneella. 

Nykyisen liikuntasuosi-
tuksen mukaan lapsen pi-
täisi liikkua viikossa 1 tun-
ti ikävuotta kohden. Esi-

merkiksi 10-vuotiaan pitäisi 
liikkua monipuolisesti kym-
menenä tuntina viikossa. 

Junnujen liikuttaminen 
on siirtynyt entistä enem-
män koulujen, seurojen se-
kä vanhempien vastuulle pi-
hapelien vähennyttyä. Eläm-
me hyvinvointiyhteiskun-
nassa, jossa on luotu puit-

teet liikkumiselle. Kuinka-
han monen lapsen kohdalla 
liikuntasuositukset täytty-
vät ja moniko heistä voi hy-
vin kuntonsa puolesta aikui-
siällä?

Petri Sammalisto
Kiekko-Karhujen 

puheenjohtaja

Ennen oli ennen ja nyt on nyt
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Keväällä 2008 vanhempain-
palaverissa päätettiin yhteis-
tuumin, että syksyn Leijo-
naliigaan lähtee ainoastaan 
1999-syntyneet ja 2000-syn-
tyneille järjestetään ystävyys-
otteluita lähikuntien ja saman 
ikäryhmän pelaajien kanssa. 

Näin vastustajina tulisi 
Leijonaliigassakin olemaan 
samanikäisiä pelaajia.

Leijonaliigassa kaudel-
la 2008-2009 tulee olemaan 
seitsemän jääkiekkoturna-
usta. Kussakin turnauksessa 
jokainen joukkue pelaa kak-
si peliä. Peliaika voi olla 35-
50 minuuttia suoraa peliai-
kaa. Tätä kirjoittaessa kaksi 
turnausta on jo pelattu. Ori-
vedellä ja Hämeenkyrössä. 
Ruovesi on vuorossa vielä tä-
män vuoden puolella ja ensi 
vuosi alkaa kotiturnauksella 
10.01.09.Sinne tietysti odo-
tamme runsaasti kannustajia 
ja faneja.

Pelit ovat olleet tasaisia. 
Joukkueemme vahvuutena 
voidaan pitää luistelutaitoa. 
Toki jo saavutetut voitotkin 
tuntuvat mukavilta ja anta-
vat intoa ja tsemppiä tule-
viin peleihin.

Pohjois-Hämeen Leijona-
liigassa pelaavat Kiekko-Kar-
hujen lisäksi Y-Tappara (Ylö-
järvi), KPK(Mänttä), PK-83 
(Parkano),RuoSka (Ruovesi), 
Fortuna (Orivesi) ja Hokkarit 
(Hämeenkyrö).

Pienellä porukalla on kau-
teen lähdetty. Kahdeksan poi-
kaa ovat kuitenkin jo osoitta-
neet, että mieluummin pela-
taan kuin istutaan vaihtopen-
killä. Pelipaikkoja kierräte-
tään ja kaikki saavat tasapuo-
lisesti peliaikaa. Pelit pela-
taan puolella kentällä, jäähyjä 
ja paitsioita ei Leijonaliigassa 
vielä ole.

Maanantai- ja torstai-iltai-
sin luistellaan ja tehdään mo-

nenlaisia kiekkoiluun liittyviä 
harjoituksia Erkan Areenalla. 
Ja treeneissä ollaan lähes sa-

taprosenttisesti. Tämä on mei-
dän juttu! 

Pikku-F:t eli 2000 synty-

neet harjoittelevat yhdessä F-
99:n kanssa kahtena päivänä 
viikossa. 10 reipasta kiekkoi-

lijaa harjoittelee 2-3 valmen-
tajan kanssa luistelutaitoa ja 
eri pelaajapaikkoja. 

F-00:lla ei sarjapelejä ole, 
mutta ystävyyskuntien, Par-
kanon ja Ruoveden kanssa 
järjestetään keskenään tur-
naukset vuorotellen. Ensim-
mäinen turnaus odottaa 13.12 
Parkanossa. Hämeenkyrön pi-
ti myös olla ystävyysottelupo-
rukassa, mutta se joutui pelaa-
jien vähyyden vuoksi jättäy-
tymään porukasta pois, mut-
ta Ähtäri ilmoittautui mukaan 
Hämeenkyrön tilalle.

Alavuden uuteen jäähal-
liin päästiin lokakuussa tutus-
tumaan, kun saimme kutsun 
saapua harjoituspeliin heidän 
harjoitusajallaan. Voittoa siel-
tä ei tullut, mutta se ei pikku-
junnuja haitannut. Pääasia et-
tä päästiin pelaamaan vierasta 
joukkuetta vastaan. Vastavie-
railulle APV kutsutaan vielä 
tämän vuoden puolella.  

G-junioreissa aloitti tänä 
syksynä 12 uutta jääkiekon 
harrastajaa. Näihin kun lisä-
tään seitsemän jo aiemmin 
harrastuksen aloittanutta ju-
nioria, on porukassa yhteen-
sä 19 innokasta harrastajaa. 
Joukkueessa on 5 tyttökiek-
koilijaa ja loput ovat poikia. 
G-junioreissa harjoittelevat 
pääsääntöisesti 2001 synty-
neet ja sitä nuoremmat jun-
nut. harjoitukset ovat kerran 
viikossa tiistaisin klo 17.00-
18.00. valmentajina toimivat 
Esa Kuutschin ja Mika Yli-
talo.

Harjoituksissa keskitytään 
luistelu taitojen parantami-
seen erilaisten leikkien ja pe-
lien keinoin. Myös pelaami-
sen opettelu on tärkeätä ja sa-
malla pikkuhiljaa opetellaan 

jääkiekon pelaamisen sään-
töjä. G-juniorit eivät osallis-

tu vielä sarjatoimintaan, vaan 
pelikokemusta haetaan myö-

hemmin kaudella lähikuntiin 
suuntautuvilla harjoituspeli-

matkoilla. Suunnitelmissa on 
järjestää myös oma harjoi-

tuspeliturnaus Virroilla Er-
kan areenalla.

Varusteiksi riittävät tässä 
vaiheessa luistimet, ristikol-
linen kypärä, kaulasuoja ja 
maila. Pikku hiljaa voi varus-
teita hankkia lisää ja aika mo-
nella onkin jo käytössä koko 
jääkiekkoilijan suojavarustus. 
Maalivahtina olemista saa jo-
kainen junnu vuorollaan har-
joitella. Seuralla on kahdet 
pienet maalivahdin varusteet, 
joita kierrätetään halukkai-
den kesken.

G-junioreihin ovat terve-
tulleita pelaamaan kaikki jää-
kiekosta kiinnostuneet pikku-
junnut. Eli jos kiinnostuksesi 
lajia kohtaan nyt heräsi, olet 
tervetullut joukkueeseen mu-
kaan. 

Tavataan Erkan Areenalla!

G-junioreissa pelaavat: 
Atte Kuutschin, Jere Yli-
talo, Antti Rautalahti, 
Mira Urrila, Mervi Urri-
la, Sanni Maijala, Maiju 
Mansikkamäki, Lilli Val-
linmäki, Santtu Jokinen, 
Riku Ruohonen, Juho 
Juvakka, Juho Leveelah-
ti, Nikolai Argatov, Joo-
nas Koskela, Tuomo Vii-
tanen, Arhi Nikkanen, 
Julius Johansson, Lau-
ri Ranta-Lassila ja Eero 
Lahti. Valmentajat Mi-
ka Ylitalo ja Esa Kuut-
schin, Apuvalmentajat 
Pasi Rautalahti ja Kalle 
Jokinen, joukkueenjoh-
tajana Anu Maijala.

G-junioreissa aloitti 12 uutta harrastajaa

Leijonaliigaa ja ystävyysotteluita
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Etualalla kuvanottopäivänä maalivahdin paikkaa pelanneet Riki Vaali (vas.) ja 
Juuso Ylitalo. Keskirivissä vasemmalta Eemeli Koskinen, Eetu Lahti, Lauri Pura-
kasmäki, Samu Liesivesi, Paavo Sammalisto, Vili Vironmäki, Samuel Isokivijärvi, 
Jussi Järvensivu ja Juho Sammalisto. Ylärivin pelaajat vasemmalta Jani Vaitinen, 
Manu Heinonen, Miska Kuutschin, Markus Juvakka, Roope Ylä-Ilomäki ja Heikki 
Leveelahti. Taustalla 00-joukkueenjohtaja Satu Purakasmäki, valmentajat Pet-
ri Sammalisto ja Harri Juvakka, oikeassa reunassa 99-joukkueenjohtaja Helena 
Juvakka. Kuvasta puuttuvat Arttu Antila ja valmentaja Sakari Antila.
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Tämä kausi on alkanut tasavä-
kisillä väännöillä peleissä, jos-
kin sitä voittoa ei ole vielä ko-
lahtanut. Tappioista huolimat-
ta pojilla on pelivire säilynyt, 
ja uusiin peleihin lähdetään in-

nolla, sitä kauden ensimmäistä 
voittoa hakemaan. Uutena asi-
ana koko joukkueelle on tullut 
taklaukset. Niitä on treenattu 
harkoissa innokkaasti ja pe-
leissä toteutettu vastustajiin.

Uusia pelaajia olemme 
saaneet syksyn aikana mu-
kaan joukkueeseen. Jos innok-
kuutta löytyy jääkiekon pelaa-
miseen, emme käännä ketään 
hallin ovelta pois.

Kahdesti viikossa Erkan Aree-
nan valtaa innokkaasti kiekkoi-
lun saloja opiskeleva E-97/98-
joukkue. Heti kauden alussa 
19 tulevaa NHL- (tai, ainakin 
SM-liiga-) tähteä laativat yh-
teistoimin joukkueelle sään-
nöt, joita jokainen joukkueen 
jäsen sitoutui allekirjoituksel-
laan noudattamaan. Säännöis-
sä pelaajat lupasivat parhaan 
kykynsä mukaan pelata rei-
lua peliä, syötellä enemmän ja 
keskittyä harjoitus- ja pelitilan-
teissa puhtaasti jääkiekkoon. 
Lisäksi pelaajat yrittävät mah-
dollisimman itsenäisesti huo-
lehtia varusteistaan ja joulun 
jälkeen on sovittu, ettei edes 
luistinten kiristämiseen enää 
tarvita äidin tai isän apua.

Joukkueen muodostaa 17 
poikaa ja kaksi tyttöä. Ensim-
mäistä kauttaan isolla kentällä 
pelaavia -98 syntyneitä jouk-
kueen kokoonpanosta on puo-
let. Varsin mallikkaasti jouk-
kueen nuoremmat pelurit ovat 
uusista haasteista: paitsiosta, 
jäähyistä ja viidestä kenttäpe-
laajasta, kuitenkin selviyty-
neet. Ensimmäisissä turnauk-
sissa on yleisö saanut nauttia 
vauhdikkaasta juniorikiekosta, 
jossa onnistumisen iloa ei ole 
puuttunut. 

Joukkueen valmentamises-
ta vastaa kuuden innokkaan 
isän rinki. Jari Hakala, Kari 
Hietanen, Timo Huikkala, Ju-
ha Isokivijärvi, Jani Maijala 
ja Jussi Paavilainen vuorotte-

levat valmennustehtävissä si-
ten, että jäällä poikia opasta-
massa on aina vähintään kaksi 
valmentajaa kerrallaan. Jouk-
kueenjohtajan tehtävistä huo-
lehtii kuluvalla kaudella Ter-
hi Ranta-Lassila ja joukkueen 
taloudenhoitajana jatkaa Päivi 
Hakala.

Joukkue pelaa E-97 AA al-
kusarjaa lohkossa 2. Vastusta-
jina sillä on KPK, Y-Ilves, JLS 
Team, VaPS, HC Nokia, Hok-
karit sekä RuoSKa. Ottelut pe-
lataan turnausmuotoisina ja 
peliaika on 2 x 15 minuuttia 
tehokasta peliaikaa. Tervetuloa 
hallille kannustamaan joukku-
etta sen jännittävässä sarjapis-
tejahdissa. Otteluihin on vapaa 
pääsy.

Ylärivi: Aleksi Raunioniemi, Jerry Hakala, Elmeri Isokivijärvi, Janne Mäkiaho, 
Oskari Salonen, Eetu Rantamaa, Henrik Rautalahti, Jalmari Hietanen ja Tee-
mu Katajamäki.Alarivi: Niklas Jokitulppo, Lauri Paavilainen, Oskari Huikkala, 
Hannes Tarvainen, Ville Korhonen, Jenni Kammonen, Jenni Välimäki ja Valtteri 
Maijala.Maalivahteina: Atte Heinonen ja Topias Jokitulppo.Toimihenkilöistä ku-
vassa rahastonhoitaja Päivi Hakala ja valmentajista Jari Hakala, Juha Isokivijärvi 
sekä Kari Hietanen.

E-junnut jäällä kahdesti viikossa

Kuvassa (tak.vas): Atte Ala-Heikkilä, Samuli Sutinen, Verneri Wenell, Samuli 
Raiski, Teemu Koivula, Tino Stenroos, vastuuvalmentaja Antti Poukka, valmen-
taja Matti Nurmi, valmentaja Aarne Sutinen ja Joukkueenjohtaja Liisa Mikko-
nen. (kesk. vas): Teemu Liesivesi, Jani Ilvespakka, Santeri Maijala, Lalli Poukka, 
Veikko Eromäki, Joni Jokiaho ja Joonas Lavi ja edessä Topi Markkanen.
Kuvasta puuttuvat varajoukkueenjohtaja Pirjo Ala-Heikkilä, taloudenhoitaja 
Paula Sutinen sekä huoltajat Juha Koivula ja Harri Ilvespakka 

D-95/96-joukkueeseen uusia pelaajia
D95-tyttöjen ikähaitari on 
suuri, sillä joukkue koos-
tuu vuosina 1998-1993 
syntyneistä tytöistä. Suu-
ri ikähaitari ei haittaa me-

noa mitenkään. Ensimmäi-
nen turnausmatkakin sujui 
railakkaissa tunnelmissa, 
liekö syynä aikainen läh-
tö (klo 5.30) vaiko makea 

voitto Hollolan Pelikaa-
neista. Ahkerasti treenaa-
vat tytöt hakevat varmasti 
lisää voittoja tulevista sar-
japeleistä!

Takarivi vasemmalta: Jojo Leila Mäenpää, Katri Sammalisto, Annina Palomäki, 
Liisa Hänninen, Emmi Hietanen, Tarja-Leena Ristilä, Mira Kuutschin, Valmen-
taja Petri Sammalisto. Eturivi vasemmalta: Sanna Kalliomäki, Sanna Heittola, 
Johanna Sammalisto, Sara Vaali, Emilia Vehmasaho. Edessä: Rita Vaali. Kuvasta 
puuttuu Essi Martin.

Tytöt hakevat voittoja
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2000-luvun alussa jääkiekkohar-
rastuksen aloitti suuri ja inno-
kas joukko 6-7 -vuotiaita G-jun-
nuja. Vuoden vierivät, väki vä-
heni mutta into säilyi. Siitä jou-
kosta on tiivistynyt tämän päivän 
Kiekko-karhut – C 94:n timantti-
nen ryhmä. Koska tätä ei ole ai-
emmin tehty, tässä esittely yläoi-
kealta lähtien:
Samuli ”Kello” Kellomäki. Sa-
muli muodostaa Visun kanssa 
joukkueen viihdeosaston. Samu-
lin hyväntuulisuus ja nauru auttaa 
koko porukkaa syksyn pimeinä 
harjoitusiltoinakin. Pitää pakki-
na huolta oman maalin edustasta, 
mutta saa myös joskus käsittämät-
tömän hyökkäyshepulin. 
Valtteri ”Ransu” Rantamaa. 
Ransu on nostanut peliprofiili-
aan vuosi vuodelta. Tänä syksynä 
ransu on toiminut puolustajan li-
säksi myös hyökkäyksen salaise-
na aseena. ”Penkkivuoren poliisi-
na” ransu ei kaihda myöskään ko-
via otteita.
Mika ”Mika” Juvakka. Mika on 
yhdessä misun kanssa joukkueen 
pitkäaikaisin YY-vahvistus. Mi-
ka on taitava pelaaja jolla on hui-
man laukauksen lisäksi myös pe-
lisilmää namupasseille. Paranta-
nut tapojaan, aikaisemmin jouk-
kueen pahapoika. Joskus kikoissa 
kädet jäätyvät, liekö syynä innok-
kaan mopoilun?
Jesse ”Jesse” Vaali. Jesse on kai-
mansa vastakohta, ainakin mitä 
tulee urheilullisuuteen. Hän pe-
laa täyden kiekkokauden ja sa-
malla hiihtää kilpaa ikäluokkan-
sa sm-tasolla. Luisteluvauhti ja 
-määrä joukkueen parhaita ellei 
paras. Harkkojen rautainen lämä-
ri muuttuu pelissä valitettavan jos-
kus lehmänhönkäyksen omaisek-
si rannariksi.
Jussi ”Jussi” Heittola. Jussi pa-
lasi jääkentille usean vuoden tau-
on jälkeen D-junioreissa. Jussi on 
kookas ja urheilullinen joten ”pa-
luu” kävi helposti. Muodostaa 
joukkueemme Kurjenkylän sivu-
haaran yhdessä Valtsun kanssa. 
Pohjalaisperuja lienee Jussin kar-

sea lämärikin.
Konsta ” Kokko” Pöyhönen. 
Konstan verkkainen luistelutyy-
li hämää, sillä joukkueen luotto-
pakki ehtii yleensä paikkaamaan 
omat ja muidenkin erheet. Konsta 
uskaltaa ottaa myös riskejä hyök-
käyspään tukemiseksi. Joskus vii-
lipyttykin kaatuu: ”V***u mä ta-
pan ton jätkän” on kerran kuultu 
pelin tuoksinassa. Entinen tulevai-
suuden tähti Jessen kanssa.
Janita ”Jansku” Juvakka. Jani-
ta on jäällä tyrmäävä tuttavuus – 
ihan kirjaimellisesti. Hän osaa tä-
räyttää laitataklauksen aina oikea-
aikaisesti. Takavuosien one-timer 
maaleja on taas nähty tänä syksy-
nä entiseen malliin. Jos tästä jouk-
kueesta nousee joskus liigapelaaja 
on se todennäköisesti Janita!
Riita-Maija ”Riitta” Ristilä. 
Riitta on kärppä luistimilla. Jos 
hän kaatuu, on hän ylhäällä alta 
1½ sekunnin. Luistelu on Riitan 
valtti. Liekö syy uhrautuvan peli-
tyylin vai sen että äiti on lääkäri, 
mutta Riitta on usein nähty vieras 
joukkueen sairastuvalla.
Valtteri ”Mänttä” Mäntysalmi. 
Joukkueen sentteriosaston ”vete-
raaneja”. Sulava luistelu ja taita-
va mailaharhautus olivat Valtterin 

valtteja jo E-junioreissa. Muodos-
taa Janitan kanssa Siekkisharjun 
hurlumhei-ketjun. Joskus tossun 
liike hidastuu liikaakin.
Valtteri ”Valtsu” Lehtonen. 
Joukkueen kuopus Valtsu saapui 
Kurjenkylästä pelastamaan jouk-
kuetta edellisessä pelaajapulassa. 
Pelitaidoissa hän onkin edistynyt 
100% ja on hanakasti kaapimassa 
ripareita maalin nurkalla pömpe-
liin. Porukan keveimpänä hän saa 
peleissä näyttää suomalaista sisu-
aan päätäpidempien vastustajien 
taklatessa.
Jesse ”Visu” Visulaaka. Hä-
meenlinnan lahjoitus joukkueel-
lemme. Liittyi porukkaan kolme 
vuotta sitten. Muodostaa ryhmän 
”joukkueen kuntoihmeet” Kel-
lon ja Mäntän kanssa. Pystyy pe-
laamaan niin laituria kuin pakkia-
kin. Visun parhaita apuja ovat hy-
vä pelikäsitys ja laukaus. Leikkii 
usein pelin lopulla poliisia - huo-
noin seurauksin.
 Mikael ”Misu” Leppänen. Ai-
kanaan Misu toimi -92 syntynei-
den poliisina (tarjosi F-junnuna 
poikittaista mailaa poikittaisella 
kentällä). Löysi sittemmin oman 
paikkansa joukkueemme maali-
tolppien välistä. Kehittänyt oma-

peräisen mutta toimivan torjunta-
tyylin. Bravurina kevyt kämmen-
lyönti vastakiekkoon hartijan kor-
keudelta.
Kuvasta puuttuvat:
Aku-Oskari ”Aku” Lähteen-
maa. ”Tapiolagardenin taskura-
ketiksikin” tituleerattu Aku saa-
pui vahvistamaan joukkuettam-
me edelliskaudella. Maksimino-
peus ja laukaus ovat sen verran 
tyrmääviä että pärjäisi epäilemät-
tä isommissakin porukoissa. Huo-
nona iltana tehot saattavat kadota 
liiallisen yksin puurtamiseen. Mo-
nipuolinen, myös varamaalivahti.
Marko ”Mango” Pietikäinen. 
Puolustuksen vahvistukseksi saa-
tiin tänä syksynä Marko suoraan 
viime vuoden b-90:n joukkuees-
ta. Liekö syynä vastustajien pie-
nentynyt koko, mutta kaataa hei-
tä kuin keiloja puolustuspäässä. 
Kuuluu joukkueessa ryhmään ”ta-
kalinjojen hiljaiset miehet”.

Joukkueen johtoportaasta on 
jo liikaakin tarinoita joten lyhyes-
ti: takarivissä oikealta lähtien: Val-
mentaja Jussi Autio. Apulaisval-
mentaja Kari Pöyhönen, jouk-
kueenjohtaja Kaija Kaunisto ja 
huoltaja Juhani Ristilä (huolto-
töissä). Että näillä mennään.
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Foto-Riitta

C-94 viimeiset mohikaanit

Tuomaritoimintakin on 4-tuoma-
rin järjestelmän mukana muuttu-
massa entistä enemmän joukkue-
urheiluksi. Yhteistyötä se on ai-
na vaatinut, mutta nyt myös pää-
tuomarit jakavat vastuun ja on-
han meitä jäällä usein yhtä pal-
jon kuin joukkueilla pelaajia. 
Parhaimmillaan kaveri pystyy 
paikkaamaan virheesi ja pahim-
millaan epäonnistut toisen vir-
heen takia, sitähän se joukkue-
peli on.

Viime keväänä SM-liigan, 
A:n SM-liigan ja Mestiksen rat-
kaisupelit vihellettiin uusvanhal-
la 4-tuomarin järjestelmällä(2 
pää- ja 2 linjatuomaria). Paluuta 
vanhaan tuskin enää on. Vaikka 
hieman yllättäen aloitimmekin 
tämän meneillään olevan kauden 
Mestiksessä 3-tuomarin järjes-
telmällä (1 pää- ja 2 linjatuoma-
ria) on tiedossa, että kevään rat-
kaisupeleissä siirrytään taas nel-
jään tuomariin. Näin tulee tapah-
tumaan myös A-junioreiden SM-
liigassa. SM-liiga siirtyi jo tämän 
kauden alussa lopullisesti uuteen 
systeemiin.

Perinteinen kahden tuomarin 
järjestelmä tukee hienosti kehit-
tymistä päätuomariksi. Liikera-
dat ovat samankaltaiset ja vastuu 
esim. jäähyistä on kummallakin 
raitapaidalla. Näin ollen kaksik-

ko hoitanee yhä useampien sar-
jojen oikeuden jakamista.

Tulevaisuudessa kysymykse-
nä onkin lähinnä linjatuomarien 
löytyminen, jos harjoittelumah-
dollisuuksia ei juuri ole 3-tuoma-
rin järjestelmän entisestään har-
vinaistuessa. Suomisarjaa tus-
kin pystytään koskaan kahdella 
viheltämään ja kyllä se II-divi-
sioonan tasoonkin voi vaikuttaa 
jos siellä on vain kaksi silmäpa-
ria kaikkea seuraamassa. Toisaal-
ta kolmen erilaisen järjestelmän 
yhtäaikainen käyttö ei ole sekään 
täysin ongelmatonta.

Pari vuotta sitten lanseerattu 
uusi, ” kahvaton jääkiekko” voi 
hyvin ja vaatii rinnalleen sitä tu-
kevan tuomarijärjestelmän. En 
muista aikaa, jolloin tuomaritoi-
minnasta ja säännöistä olisi pu-
huttu näin vähän. Se on merkki, 
että homma toimii varsin hyvin 
ainakin sarjoissa, joissa 4 tuoma-
rin järjestelmä on käytössä. Se on 
niin kuin yksittäisen pelinkin jäl-
keen, palautteen vähyys on tuo-
mareille hyvää palautetta.

Eipä ole kovin moni enää ker-
tonut kaipaavansa vanhaa, salli-
vampaa tuomarilinjaa ja jääkiek-
koa, jossa riitti, että oli iso ja osa-
si kahvata.

Jere Lahti 

Raitapaidan näkökulma

Kolmas joukkue jäällä
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Joukkueessa on tullut viime 
kauteen verrattuna muuta-
mia pelaajamuutoksia mut-
ta edelleen pyrimme pelaa-
maan yleisöä viihdyttävää 
kiekkoa, mistä ei vauhtia 
ja tiukkoja tilanteita puutu. 
Joukkue pelaa Etelä-Poh-
janmaan harrastekiekkosar-
jassa tarkoituksena taistella 
kärkipaikoista ja lunastaa 
paikkansa kevään loppu-
turnauksessa.

Joukkue järjestää perin-
teisesti helmikuulla val-
takunnallisen turnauk-
sen missä päästään mit-
taamaan joukkueen päivän 

kunnon. Tänä vuonna tur-
naus on 14.2.2009. Muka-
na joukkueita on Helsin-
gistä, Jyväskylästä, Mik-
kelistä ja Tampereelta. Li-
sätietoja sarjapelien peli-

päivistä ja tulevasta, turna-
uksesta löytää Virtain kau-
pungin kotisivuilta. Ter-
vetuloa peleihin, kaikkiin 
harrastekiekon pelitapah-
tumiin on vapaa pääsy! 
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(vas.ylh): Anssi Kellomäki, Jaakko Forss, Teemu Vierikko, pelaaja/vastuuvalmentaja Juha Kaipio, Jani Varjan-
to, kapteeni Hannu Joutsenjärvi, Jesse Korhonen, Antti Mallat, Aki Kangas, varakapteeni Jussi Murtokanta, 
Matti Kolari, Mika Myllylä, Artturi Koskela, Matti Julku, valmentaja Hannu Suhonen, joukkueenjohtaja 
Toivo Korhonen. (vas. alh): Jarkko Jatala, Sakari Mäkynen, Karri Ahokas, Ville Välimäki, Leevi Kukkonen, va-
rakapteeni Petri Juhola, Tuomas Mäkynen, Arttu Autio, Heikki Syrjä. Kuvasta puuttuu Turo Ristolainen.

Kuvassa edessä Timo Nie-
minen, toinen rivi vasem-
malta Antti Poukka, Tuo-
mas Numminen, Jarmo 
Ahokas. takarivi vas. Arttu 
Kammonen, Jari Kytöhar-
ju, Mikko Voimala, Pekka 
Havanka, Jari-Pekka Kive-
lä, Veijo Lamberg ja Janne 
Lehto.
Kuvasta puuttuvat Ville 

Koivunen, Juhani Kukko-
nen, Jussi Varjonen, Jukka 
Heino, Juha Puskanen, Mi-
ka Ylä-Soininmäki, Jukka 
Havanka, Panu Iso-Hirvelä, 
Miikka Vaaranen, Pasi 
Rautalahti, Arto Iso-Hir-
velä, Markus Hietaniemi, 
Hannu Heinola, Teemu 
Niemi, Pasi Niinistö, Kalle 
Jokinen

Toukokuun alussa hikipisaroi-
den merkeissä kokoonnuttiin 
paikalle uudistuneen edustuk-
sen voimin. Joukkueen runko 
koostuu pitkälti junioripainot-
teiseksi, tosin kokeneita, esi-
merkin kantavia voimia ei pi-
dä unohtaa, ja muutama vie-
rastyöläinen pilarina. Edus-
tuksen tulevaisuus näyttää va-
loa antavalta, juniorityö orga-
nisaatiossa on lupaavaa, mikä 
todella tärkeää. Kokemusta ja 
ammattitaitoa omaavat val-
mentajat ruokkivat pelaajil-

le valmiudet aikuisiän koviin 
koitoksiin. Tavoitteet nuorelle 
ryhmälle ei ole asetettu pilvi-
linnoihin, ammattimaisuuden 
ja pelisysteemin sisäistämi-
nen ja otteluiden notkahtelu-
jen välttäminen toimii perus-
pakettina. 

Sarja on 3-divisioona Poh-
jois-Hämeen kolminkertainen 
lohko. Joukkueet ovat Suo-
lahti, Vaajakoski ja Mänttä. Ei 
muuta kun lehterit täyteen ja 
seuraamaan nuorekasta pop-
poota.

Kiekko-Karhujen 
lippulaiva Edustus 

kiekkokartalle

Harrastekiekkojoukkue Hockey Bears

Foto-Riitta
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Ikämiehet kurvailevat jäällä 
kahdesti viikossa. Treeneis-
sä pelkästään pelataan, koska 
on todettu että harjoittelusta ei 

enää ole vastaavaa hyötyä. 
Pappa-Karhut pelaavat 

35-vuotiaiden kakkosdivaria. 
Pelipassin on lunastanut 30 

pelimiestä. Joukkueessa pelaa 
kaksi yli kuusikymppistä kul-
taisen kypärän arvoisesti. Tä-
män vuoden retkenä on opin-

tomatka Hakametsään. Vets-
kut pelaavat nimittäin Tampe-
reella paikallisia Superstarseja 
vastaan marraskuun lopulla.

Veteraanikiekkoilijoiden harjoituksissa 
pelkästään pelataan

Takarivi vasemmalta: Ar-
to Hautamäki, Petri Sihvo-
nen, Pekka Heinonen, Ka-
ri Pöyhönen, Veijo Ylimys, 
Marko Saastamoinen, Kari 
Hietanen, Jussi Autio, Jari 
Rikkinen ja Heikki Leppä-
nen. Eturivi vasemmalta: 
Petri Sammalisto, Juha Kil-
piö, Anssi Kukkonen, Ja-
ni Maijala, Harri Toppari, 
Marko Tamminen ja Voitto 
Iivonen. Maalivahti: Erkki 
Kämäri. Kuvasta puuttu-
vat: Vesa Kähkönen, Jari 
Hakala, Jari Kolkkinen, Ti-
mo Salin ja Harri Raiski.

Nice-Karhujen viikkovuo-
rolla on tänä vuonna viilet-
tänyt viitisentoista pelaa-
jaa. Joka viikko treenikas-
sinsa Erkan Areenalle raa-
haa kuitenkin vain koural-
linen tästä porukasta, sillä 
kiireiset, elämässään me-
nestyvät naiset ehtivät jääl-
le enää vain silloin tällöin. 
Niinpä uusiakin pelaajia 
kaivataan!
Harjoitukset ovat maanan-
taisin klo 19.30. Mukaan 
pääsee ilmestymällä paikal-
le, varustuksen ei tarvitse 
olla päätähuimaava. Maila, 
luistimet ja kypärä riittävät 
aluksi. Varsinaista valmen-
tajaa ei ole tällä kaudella ol-
lut, vaan jäällä sovelletaan 
joukkueen kanssa erilaisia 
harjoituksia ja suurimmak-
si osaksi pelataan. Joukku-
eessa on monentasoisia pe-
laajia, joita kaikkia yhdistää 
innostus upeaan lajiin.

Nice-Karhuihin mahtuu mukaan

Takarivi vas. Irja Poukka, Marjukka Kilpiö, Satu Purakasmäki, Jenni Ala-Lankoski, 
Pauliina Iivonen, Mari Pirttiniemi. Eturivi vas. Noora Sikiö, Jenni Taisto, Heta 
Linjamaa, Leila Mäenpää. Maalivahti: Riikka Sikiö. Kuvasta puuttuvat: Sanna 
Maijala, Raija Lepistö.
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Raimo Heittola Oy

Mekin tuemme Kiekko-Karhuja
Aho Raimo
Ahokas Sirkka
Ahonen Martti
Ahoranta Vesa
Ala-Heikkilä Maiju
Antila Anneli
Antila Katariina
Antila Kirsti
Antila Pentti
Antila Riitta
Antila Timo
Aro Eila
Autio Jussi
Autio Kalevi
Autio Liisa
Eteläaho Lasse
Eteläaho Simo
Haapanen Martti
Haavisto Sirkka-Liisa
Hakala Oskari
Heikkilä Hannu
Heikkilä Matti
Heikkilä Timo
Heinonen Jussi
Heittola Aini
Heittola Emma
Heittola Päivi
Heittola Raimo
Heittola Sanna
Heittola Tarmo
Hirviaho Juha
Hirviaho Virpi
Hirviniemi Markku
Huikkala Arvo
Huikkala Kirsi
Huikkala Maria
Hynynen Konsta
Hyvärinen Eevi
Härkönen Kaisa
Härkönen Keijo
Iivonen Seija
Ilmonen Anne-Marie
Ilomäki Pirkka
Isokivijärvi
Isokivijärvi Eila
Isokivijärvi Manne
Jaakkola Eemil
Jaakkola Hannes
Jaakkola Iida
Jekunen Hanna
Johansson Miia
Johansson Pasi
Jokimaasto Tanja
Jokinen Kirsi
Jokinen Olli
Jokinen Sinikka
Jokinen Ville
Juvakka Anja
Juvakka Eero

Järvinen Jani
Järvinen Katja
Kaarre Matti
Kahila Mikko
Kahila Ville
Kahvila-Koditoria Marjaana
Kaitajärvi Herman
Kaitajärvi Marko
Kaitajärvi Terhi
Kangasaho Matti
Kaunisto Kaija
Kaunisto Pirjo
Kauraniemi Marianne
Kauraniemi Markku
Kauttu Antti
Kellomäki Anssi
Kellomäki Aulis
Kellomäki Outi
Kellomäki Terja
Koivisto Olli
Kolkkinen Jari
Konttinen Maija
Korhonen Anneli
Korhonen Jussi
Korpela Terho
Koski Katri
Koskinen Jalmari
Koskinen Juha
Koskinen Olavi
Kulma-aho Seppo
Kuutschin Kaarina
Kuutschin Liisa
Kuutschin Veli-Pekka
Kuuttschin Esa
Kuuttschin Liisa
Lahdenmäki Arja
Lahti Aila
Lahti Isto
Lahti Jukka
Lahti Mari
Lahti Riitta
Lahti Taina
Lahti Tauno
Lamminmäki Leena
Lampimäki Heli
Lampimäki Kai
Lampimäki Martti
Lappi Jari
Latvaniemi Vuokko
Leppänen Antti
Leppänen Riitta
Leskinen Eeva
Leveelahti Matti
Leveelahti Sisko
Louhela Tapio
Luodes Elvi
Luodes Aaro
Luontaistuote Melissa
Lähteenmaa Ismo

Maijala Aino
Majanen Teemu
Makkula Antti
Makkula Auli
Makkula Juho
Mansikkamäki Tarmo
Markkula Esko
Marttila Timo
Murtokanta Jussi
Mäkelä Eero
Mäkelä Pirjo
Mäkiaho Jouko
Mäkilaurila Heli
Mäkitalo Matti
Mäntysalmi Ismo
Mäntysalmi Kimmo
Mäntysalmi Valtteri
Mäntysalmi Ville
Nahkala Irma
Nahkala Pertti
Nahkala Petri
Nahkala Pirkka
Nahkala Saara
Neste Eero
Neste Kaija
Niemenmaa Jami
Nieminen Petteri
Nieminen Tuulikki
Nokia Jouni
Nordman Teemu
Nuora Heimo
Nurmi Matti
Nurmi Matti
Nurmi Pertti
Nurmi Sari
Nurmi Ulla
Nurmi Ulla
Nätkinmäki Hanele
Paavilainen Marjatta
Parviainen Aleksi
Peltola-Toppari Susanna
Pietiläinen Heikki
Pinja
Pirttijärvi Jarno
Poukka Antti
Poukka Irja
Poukka Martti
Poukka Tuomo
Puhakka Veli-Pekka
Purakasmäki Vesa
Putti Pikku-Makkonen
Pälvi Uuno
Raiski Ada
Raiski Anette
Raiski Edvin
Raiski Harri
Raiski Kai
Raiski Mimosa
Raiski Pirjo

Rajalampi Salme
Rantala Satu
Ranta-Lassila Aino
Rautia Virrat
Riikonen Maija
Rintamaa Kai
Rintamaa Riitta
Ruohola Jarkko
Ruohonen Pertti
Ruohonen Sanna
Ruohonen Seppo
Ruohonen Taru
Ruohonen Tomi
Ruohonen Vesa
Ruohonen Sauli
Saari Jenny
Saari Jorma
Saarinen Virpi
Sahi Harri
Salminen Ahti
Santeri
Schubert Thomas
Seppälä Aino
Seppälä Arttu
Seppälä Kaapo
Seppälä Kalevi
Seppälä Kalevi
Seppälä Olavi
Seppälä Pirjo
Seppälä Pirjo
SETÄ
Siirilä Tapio
Sipilä Leena
Sipilä Simo
Sipponen Eija
Sorvari Markku
Sulkava Pekka
Syrjä Ilmo
Syrjänen Kati
Syrjänen Pekka
Säynäjoki Linnea
Taka-aho Pentti
TAXI 7 Luhtanen
Teppo Eila
Tikkanen Orvokki
Tikkanen Pentti
Toppari Harri
Tukio Arto
Tuomola Eemil
Urrila Kari
Urrila Minna
Vaali Arja
Vaali Jouko
Valli
Valli Veli-Matti
Valtonen Kyllikki
Varjonen Erkka
Varjonen Mirja 
Vehmas Jorma

Veikkola Eemeli
Viinikka-Virtanen Eija
Viitala Marjo
Viitanen Aarno
Viitanen Eila
Viitanen Ilpo
Viitanen Mika
Viitapohja Kirsti
Viitapohja Markku
Viitapohja Mika
Viitapohja Satu
Vilppula Irma
Vilppula Seppo
Virala Terttu
Virta Sari
Virtanen V-P
Vuorinen Raija
Ylitalo Mika
Ylitalo Pirkko
Ylitalo Risto
Äkräs Pentti

Vieraspaikkakuntalaiset
Abdellah Abdelouhab (Marokko)
Diehl Pirkko (Tampere)
Diehl Toju (Tampere)
Hietanen Paavo (Järvenpää),
Ilvesoksa Heikki (Lapua),
Jokitulppo Eino (Haapavesi)
Jokitulppo Terttu (Haapavesi)
Koivisto Matti (Kouvola)
Koivisto Tommi (Seinäjoki)
Korpi Leena (Jyväskylä mlk),
Lehtonen Mauri (Tampere)
Lehtonen Ritva (Tampere)
Mikkola Petri (Tampere)
Mikkonen Tauno (Inari)
Mikkonen Tyyne (Inari)
Nieminen Else (Nastola)
Nieminen Jarmo (Nastola)
Nurmi Hellä (Tampere),
Nurmi Matti (Tampere)
Oinonen Kirsi (Alavus)
Oinonen Sanni (Alavus)
Paakinaho Olli (Haapavesi)
Paakinaho Sirkka (Haapavesi)
Palomäki Miika (Vantaa)
Pärssinen Pia (Helsinki)
Ranta-Lassila Timo (Seinäjoki)
Salonen Juha (Nokia)
Salonen Sanna (Kuru)
Salonen Johanna (Nokia)
Vainio Risto (Mänttä),
Virtanen Jenny (Tampere),
Virtanen Kalle (Tampere),
Välimäki Kaarina (Alavus)Tasevirrat

Eero Laitinen


