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Sähköä joka kotiin…

KestoWirta VakaaWirta     TuntiWirta KvarttiWirta       IkiWirta

Tänä päivänä sujuva arki 
edellyttää sujuvaa tietoliikennettä:

Palvelut siirtyvät enenevässä määrin nettiin eikä mokkula 
pärjää tulevaisuuden kasvavissa tarpeissa. Viisas pistää 

yhteydet kerralla kuntoon seuraavaksi 50 vuodeksi!

Puh. 03 486 4300,  www.phpoy.fi 
facebook.com/PohjoisHameenPuhelinOy 

Honkalantie 1, 34600 Ruovesi
Virkamiehenkatu 3, 35800 Mänttä

Keskustie 7, 34800 Virrat

VIIHDE ETÄTYÖ PALVELUT TURVA

Rinnepuhelin: 044 0900 965

Lisätietoja www.virtainkiekkokarhut.fi

Pukkivuoren laskettelu- 
rinne aukeaa heti sään ja 
lumitilanteen salliessa, 

TERVETULOA!
Avoinna: ke–pe klo 16.30−19.30 
 la−su klo 11.00−18.30
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JUNIORIJOUKKUEET  
2018 – 2019

JOUKKUE VALMENTAJA(T) JOUKKUEENJOHTAJA OTA YHTEYTTÄ!

Luistelukoulu kiekkokarhut@gmail.com

Leijona  
Kiekkokoulu

Veijo Lamberg ja  
Henri Rantala

veijo.lamberg@luukku.com
040-5758982   

F2 -juniorit

Jukka Havanka, 
Antti Mallat, Mika Yli-
talo, Anssi Kukkonen, 
Mikko Voimala ja 
Panu Iso-Hirvelä

Annaleena Rytkönen
annaleena.rytkonen@gmail.com 
044 356 7100

E2 -juniorit

Mika Ylä-Soininmäki, 
Antti Mallat, Pietu  
Iso-Hirvelä, Jussi Autio  
ja Sanna Vilén

Jari Kolkkinen ja  
Suvi Kolkkinen

jari.kolkkinen@gmail.com
0500 796 977

D1 -juniorit
Mika Ylitalo, Kimmo  
Viitanen, Olli Jokinen 
ja Leevi Merenrinne

Sanna Viitanen ja  
Ari-Matti Jokitulppo

sannuskalle@gmail.com
050 530 1685

AIKUISJOUKKUEET  
2018 – 2019

JOUKKUE VALMENTAJA(T) JOUKKUEENJOHTAJA OTA YHTEYTTÄ!

Edustus Juha Isokivijärvi Pirta Iso-Hirvelä
pirta.isohirvela@gmail.com
040 848 6659

Hockey Bears 
-harraste  Wille Virtanen wille_virtanen@hotmail.com 

040 534 4457

Pappa-Karhut   Voitto Iivonen 0400 235 765

Maalivahti- 
valmennus  
kaikki  
ikäluokat

Timo Nieminen timotapani.nieminen@gmail.com   
040 526 9334

Hellou!! Puista ovat lehdet pudonneet ja 
talvi tekee tuloaan. Perinteikkääseen ta-
paan tämä tietää sitä, että jääkiekkoili-
jat ovat heränneet kesähorroksesta. Kau-
della 18/19 Suomen Jääkiekkoliitto viet-
tää juhlavuottaan täyttämällä 90 vuotta. 
Kiekko-Karhut toivottaa Jääkiekkolii-
tolle onnentoivotukset ja juhlistaa tätä 
kuluvan kauden aikana. 

Laskujeni mukaan myös Kiekko-Kar-
huilla keski-ikä lähenee - kuluva kausi 
on seurallemme 48. toimintakausi. Muu-
taman vuoden päästä siis juhlitaan pyö-
reitä! On ilo ja kunnia olla mukana näin 
perinteikkäässä seurassa. 

Viime kausi saatiin hienosti päätök-
seen viime keväänä. Jälleen kerran kaikki 
joukkueemme pelasivat omissa sarjois-
saan hienosti ja seuran pienimmät, jotka 
eivät vielä sarjaa pelanneet ottivat isoja 
kehitysaskeleita harrastuksen parissa. 

Uusivuosi otettiin vastaan sankoin jou-
koin Hurmosmontussa ja sama kaava to-
teutuu jälleen, kun vuosi vaihtuu. Olkaa-
han tästä kuulolla, kehitteillä on mahtavat 
uudenvuoden partyt, joita et halua mis-
sata!!

Mennyt kesä oli kuuma ja mukavan 
aurinkoinen, Karhuillakin riitti puuhaa. 
Heinäkuussa Virtain golf-kentällä jär-
jestettiin hieno tapahtuma, nimeltään 
Kiekko-Golf. Päivän aikana kentällä 
nähtiin pelaamassa suomalaisen jääkie-
kon isoja nimiä. 

Osalle junioreista ja myöskin vanhem-
mille tämä oli ikimuistoinen päivä. Ta-
pahtumasta saadut tuotot ohjattiin suo-
raan seuramme nuorimmille eli Kiekko- 
ja luistelukouluun, jotka ovat tällä kau-
della siis maksuttomia tapahtumasta saa-
tujen tuottojen ansiosta.

Mukaan Kiekkokouluun mahtuu vielä, 
Luistelukoulu starttaa taas uudestaan ke-
vätkaudella! Kiitos kaikille tapahtumaan 
osallistuneille ja järjestelyissä mukana 
olleille. Erityskiitos Virtain Golf-seu-
ralle ja kentälle. Jokereiden päävalmen-
taja Lauri Marjamäen mukaan, jonka idea 
tämä kyseinen tapahtuma alun perin oli, 
Kiekko-Golf saa jatkoa myöskin ensi ke-
sänä. Tätä jäämme innolla odottamaan!

Elokuun loppupuolella jäähalli avasi 
ovensa ja Virtain Hasek eli Niemisen 
Timo järkkäili kauden alkuun maalivah-
tileirin. Kyseisenä viikonloppuna hallilla 
nähtiin laadukasta maalivahtivalmen-
nusta ja monen monta sekä eri ikäistä 
maalivahtia. Tämänlaiset leirit ja myös-
kin turnaukset, joita hallilla järjestetään 
ovat hienoja ja tärkeitä tapahtumia niin 

harrastajille kuin myöskin seuralle. 
Elokuussa käynnistyi siis kiekkokausi 

Virroilla ja siitä lähtien joka viikko on 
jäähallilla nähty jännittäviä pelejä ja ah-
keria harjoittelijoita, kuin myöskin muita 
hallin käyttäjiä, joita on aina tervetullut 
myöskin lisää. Pelit ovat Karhujen osalta 
lähtenyt näkemäni ja kuulemani mukaan 
hyvin käyntiin. Tsemppiä kaikille pelei-
hin jatkossakin!!

Montussa on myös jotain uutta tällekin 
kaudelle. Pukukoppitilojen eteiseen saa-
tiin välipala-automaatti, josta voi ostaa 
pientä purtavaa jäähallin kahvion ollessa 
suljettuna. Automaatin sisältö tulee vielä 
lähiaikoina muuttumaan ja tarkoituksena 
valikoimaan on laittaa myöskin pientar-
vikkeita, joita pelurit tarvitsevat, kuten 
esim. teippiä ja luistinnauhoja. 

Viime kaudella muistaakseni lupai-
lin rinteeseen toista hissiä, joka palve-
lee pienimpiä laskijoita… Tässä asiassa 
byrokratia tuli vastaan ja lupia odoteltiin 
näihin päiviin saakka. Nyt on luvat kun-
nossa ja hissi tullaan laittamaan toimin-
taan tulevaksi talveksi!

Jutun loppuun haluan vielä kiittää kaik-
kia vapaaehtoisia, jotka ovat tälläkin kau-
della mukana toiminnassa. Hallitus, val-
mentajat, joukkueenjohtajat, huoltajat, 
talkoolaiset ja kaikki muut aktiivit!! Iso 
kiitos teille kaikille!! Ilman teitä tämä 
homma ei pyörisi!! Hyvää syksyn jatkoa 
kaikille. 

Panu Iso-Hirvelä
puheenjohtaja

P.s. Tulkaahan seuraamaan  
pelejä hallille. Kiekko on 

 parasta paikan päällä!

Kausi 18/19

PEUGEOT, CITROËN erikoisosaaminen
myös muut merkit

Nelipyöräsuuntaukset
Katsastuspalvelu

Autohuolto
ISOKIVIJÄRVI OY
Kiertotie 1, Sampola • 34800 VIRRAT

Puh. 03 475 3611 • Ark. 8–17

www.isokivijarvi.com

Kuvaamo
Virtaintie 32
puh. 03-4755106

Intoa peliin 

ja kyllä lähtee...

VIRRAT

VIRRAT

VIRRAT

VIRRAT

1970 2018

Jäähallin kahvio sekä aikuisjoukkueiden pelien  
aikana myös Pub Karhunpesä palvelevat  

kotipeleissä!
Fanituotteet myynnissä kahviossa – Tervetuloa kannustamaan! 

www.virtainkiekkokarhut.fi
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Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

Pohjois-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Virtaintie 42, 34800 Virrat

044-785 2644 • www.op-koti.fi   

VESILAMPOVIRTAIN

V u o d e s t a  1 9 8 5

O
Y

L V I - t a r v i k k e e t

 Pu h .  0 3 - 4 7 5  4 8 6 9 
Pirkantie 11   34801 Virrat 
w w w. v i r t a i n v e s i l a m p o. f i

T ä y t t ä 

palvelua 

LVI-alalla
j a  a s e n n u k s e t
R a k e n n u s p e l t i t y ö t

RAUDANLUJAA LAATUA JA  
KESTÄVYYTTÄ KULJETUSALAN 

TARPEISIIN

www.peruskone.fi
0500 364 505

päällirakenteet & muutostyöt
hiekkapuhallus & maalaustyöt

raskaan kaluston huolto
nosturiasennukset

teräsrakenteet

YLÄ-KORON TILA 
- Luomuylämaankarjaa

- Luomunurmen, -kauran ja härkäpavun viljely.
- Koneurakointi: 

traktori-, kaivuri- ja metsäkonetyöt.

www.heikkijussila.fi
heikki.jussila@jussilanlomamokit.fi

050 304 7625

Luistelukoulussa opetellaan alkeita
Kausi 2018-2019 star-

tattiin myös luistelukoulun 
osalta heti alkusyksystä. 
Luistelukoulussa opetel-
laan luistelun alkeita ja lei-
kitään jäällä. Koulu toteute-

taan yhdessä Nuorisokeskus 
Marttisen kanssa ja sen oh-
jaajana toimii Nuorisokes-
kus Marttisen leirikoulu-
koordinaattori Lassi Taisto, 
joka itse pelaa Kiekko-Kar-

hujen Edustusjoukkueen 
maalivahtina. 

Tällä kaudella Luistelu-
koulu on kaikille osallistu-
jille ilmainen ja järjestämis-
kertoja on syksyllä sekä ke-

väällä kuusi. Luistelukou-
luun lapset saavat osallistua 
myös vanhempien kanssa 
ja kaikki osallistujat saavat 
osallistumisestaan diplomin 
muistoksi.

Syyskaudella Kiekko-Karhujen omassa Luistelukoulussa on riittänyt vipinää ja vilskettä! 

Rahastonhoitaja Tuulia Rinne-Laturi (ylärivi vas.), valmentajat Mika Ylä-Soininmäki ja Antti Mallat, joukkueenjohtajat Jari Kolkkinen 
ja Suvi Kolkkinen. Onni Lehtola (keskirivi vas), Onni Kokkonen, Urho Savinen, Anniina Mallat, Onni Heinola, Leevi Leppälä, Vertti Vii-
tanen, Urho Rautalahti. Otso Kolkkinen (alarivi vas.), Jesse Mäkynen, Neea Ylä-Soininmäki, Lumi Vilén, Martti Kolari, Konsta Heinola, 
Juuso Aho, Miro Partanen. Edessä lainavahdit Hugo Tuhkanen (D) ja Antero Mallat (F). Kuvasta puuttuvat valmentajat Jussi Autio ja 
Pietu Iso-Hirvelä. Kuva: Kuvaamo Into

E2-joukkue kaudella 2018-2019
E2-joukkueessa pelaa 13 
poikaa ja 3 tyttöä. Joukku-
eessa pelaa pääosin 2008 
syntyneitä lapsia, mutta mu-
kana on myös 2007 ja 2009 
syntyneitä pelaajia. Peli- ja 
harjoitteluintoa porukasta 
löytyy, mutta innokas maa-
livahti olisi hakusessa ko-
koonpanoon. D- ja F-jouk-
kueilta on onneksi saatu apua 
tähän puutteeseen ja pelaa-

minen sarjassa onnistuu.
Joukkue pelaa tämän vuo-

den E2 sarjaa A-tasolla Hä-
meen alueella. Kauimmaiset 
vastustajat löytyvät Hämeen-
linnasta. Pelit pelataan tur-
nausmuotoisesti: kaksi peliä 
päivässä. Tämän vuoksi pe-
lejä on vain joka toinen vii-
konloppu. Kauden aikana 
sarjapelejä tulee pelattavaksi 
yhteensä 20. Kotihallissa 

pääsemme järjestämään tur-
nauksen kolme kertaa.

Joukkue siirtyi tällä kau-
della pelaamaan ison kentän 
peliä ja sisäistettävänä on 
joukko uusia sääntöjä; pelaa-
jia on kentällä viisi, vaihdot 
tehdään lennossa ja käsit-
teistä paitsio ja pitkä kiekko 
on ymmärrettävä.

Kahdesti viikossa pidettä-
vät jäätreenit sisältävät tek-

niikkaharjoitteita sekä paljon 
luistelua ja pelaamista. Tänä 
vuonna joukkue aloittelee 
oheistreenejä toisen jääharjoi-
tuksen yhteydessä. Joukkeen 
valmennustiimin muodos-
tavat Mika Ylä-Soininmäki, 
Antti Mallat, Jussi Autio ja 
Pietu Iso-Hirvelä. Oheistree-
neistä vastaa Sanna Vilén. 
Joukkueenjohtajina toimivat 
Jari ja Suvi Kolkkinen.
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Valmentaja Mika Ylitalo (ylärivi vas.), valmentaja Antti Mallat, valmentaja Anssi Kukkonen, Jesse 
Ylitalo (vas.), Iiro Kukkonen, Antero Mallat, Nikita Kozlov (vas.), Saku Peltomäki, Tito Iso-Hirvelä, 
Otso Salin, Oliver Ilomäki, Akseli Sihvonen, Roope Kolu (vas.), Rene Lahti, Vilho Voimala, Sami Ylä-
Mononen (alarivi vas.) ja Matias Sipilä. Kuvasta puuttuvat valmentaja Mikko Voimala, valmentaja 
Jukka Havanka, valmentaja Panu Iso-Hirvelä, joukkueenjohtaja Annaleena Rytkönen ja rahaston-
hoitaja Anu Hakala.

D1-joukkueella kova tsemppi päällä
Kiekko-Karhujen D1- jouk-
kueessa pelaa ja treenaa 
vuonna 2004-2007 synty-
neitä pelaajia 20 henkeä. 
Treenit ovat hallilla kolme 
kertaa viikossa ja kestää 
2,5 tuntia, niiden lisäksi on  
monipuolisuustreenit ker-
ran viikossa. Pelit ovat lau-
antaisin ja sunnuntaisin. 

Joukkue pelaa Hämeen sar-
jassa, lohko kakkosessa, jossa 
vastustajat ovat HPK Hä-
meenlinnasta, S-Kiekko Sei-
näjoelta, VaPS Vammalasta, 
KeuPa HT Keuruulta, Usiki 
Urjalasta, He-Ki Boston Kau-
havalta ja KPK Mänttästä. 
Yhteensä sarjapelejä syk-
sylle tulee 12 kappaletta. 

Suurin osa joukkueesta on 
harjoitellut yhdessä jo kah-
deksan vuotta, joten se var-
masti näkyy hyvänä fiilik-
senä, kun tämä joukkue tu-
lee vastaan. 

Joukkueella on kova 
tsemppi päällä ja kolme en-
simmäistä sarjapeliä voi-
tettiin kirkkaasti. Joukku-

een vastuuvalmentaja toi-
mii Mika Ylitalo, yhdessä 
Kimmo Viitasen ja Olli Jo-
kisen kanssa. Valmennusta 
auttelee Leevi Merenrinne. 
Huollosta vastaan Kari ja 
Aliisa Jousmäki. Joukku-
eenjohtaja toimii Sanna Vii-
tanen apunaan Ari-Matti Jo-
kitulppo.

Kari Jousmäki (ylärivi vas.), Ari-Matti Jokitulppo, Noora Laitinen, Santeri Hakala, Antton Jokitulppo, Verneri Viitanen, Jimi Kuusikko, 
Leevi Merenrinne, Salu Jousmäki, Jalmari Koskinen, Veeti Viitanen, Aliisa Jousmäki, Mika Ylitalo, Sanna Viitanen ja Kimmo Viitanen.
Onni Heinola( keskirivi vas.), Neea Niemenmaa, Jimi Ylitalo, Eeli Kiljunen, Rami Kuusikko, Akseli Kalliojärvi ja Miko Rajaniemi Aatu 
Kuutschinb(eturivi vas.), Hugo Tuhkanen, Santeri Ylä-Mononen, Tatu Anttila ja Kaapo Seppälä. Kuva: Kuvaamo Into

F2 -Junnut mukana leijonaliigassa

Parasta suomalaista
energiaosaamista

Teollisuuskaari 4, 21250 Masku • info@alhonhuolto.fi • www.alhonhuolto.fi

TURBIINIEN HUOLLOT - MITTAUSPALVELUT - TEKNINEN TUKI JA KOULUTUS

Alhon Huolto palveluksessasi 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. 

0400 542 441 • 040 526 1714

Jita KombiUutuus!
Erillisviemäröinti nyt yhdellä säiliöllä.

Sisältää umpisäiliön wc-vesille ja 
sakosäiliön harmaille vesille. Säästät 

aikaa ja rahaa!

Onko jätevesijärjestelmän hankinta 
ajankohtaista?

Luota kokeneeseen!
Jitalta kattava valikoima jätevesiratkaisuja taloon kuin taloon.

Kysy lisää: 
03 475 6100
www.jita.fi

Muista myös Jita-putkituotteet pihaan ja pellolle!

...ja harmaiden vesien jälkikäsittelyyn tietysti
Jita Harmaavesisuodatin.

T:mi Kossin Puu

Kiekko-Karhujen F2- jouk-
kueessa pelaa 2009-2011 
vuosina syntyneitä pelaa-
jia, yhteensä 13 poikaa. Osa 
joukkueesta on pelannut yh-
dessä jo useamman kauden.

Kahdesti viikossa pidettä-
vät jäätreenit sisältävät tek-
niikkaharjoitteita sekä pal-
jon luistelua ja pelaamista. 
Lisäksi viikossa pidetään yh-
det oheistreenit sisätiloissa.

Alkukaudesta on ehditty 
pelaamaan useampi harjoi-
tuspeli ja osallistuttu kah-
teen turnaukseen. Sarjape-
lit alkavat marraskuussa ja 
ne jatkuvat aina keväälle 
saakka. 

Tällä kaudella osallis-
tumme Keskimaan alu-
een leijonaliigaan. Lohkos-
samme pelaa neljä jouk-
kuetta: Ähtäri, Karstula ja 
Soini. Pelit pelataan turna-
usmuotoisesti, jolloin jo-
kaiseen pelipäivään sisältyy 
kaksi peliä.
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Maalivahtivalmennus on  
pitkäjänteistä työtä

Kitusen Kievari Virrat
Puh. (03) 475 2000 

kitunen@kitusenkievari.fi      www.kitusenkievari.fi

Talviaukioloajat ma–la 6–21, su 8–21

Täyden palvelun Kievari
Kahvila, ravintola ja motelli

VIRRAT
Meijeritie 16, VIRRAT  puh. 020 7790285, 020 7790280 

ark. 9-17  la 9-14  su suljettu  www.k-rauta.fi
Hinnat kiinteästä verkosta: 8,35snt/puh + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta: 8,35 snt/puh  

+ 17,17 snt/min, ulkomailta: tavallinen ulkomaanpuheluhinta.

Yllättävän helppoa

P. 040 5494 962, 040 534 0377, 0400 775 000.

Meiltä maa-ainestoimitukset: 
• KALLIOMURSKEET • SORAMURSKEET 

• SORAT JA HIEKAT

Pohjois-Hämeen Sähkötyö Oy
Pirkantie 1, 34800 Virrat • Puh. (03) 475 4555 • www.phsoy.fi

Asennus: valimaki@phpoint.fi • 050 598 0394 • Myymälä: phs@phpoint.fi • 040 513 6404

Kysy edullista 
asennus- 
tarjoustamme!

SÄHKÖASENNUKSET VIRROILTA! 
 • sähköasennukset ja -suunnittelu
 • ilmalämpöpumppujen myynti ja asennus
 • aurinkosähköjärjestelmät, myös verkkoon syöttävät
 • antenniasennukset
 • tietoverkkoasennukset
 • automaatioasennukset ja-suunnittelu
 • hälytys- ja valvontalaitteet 
 • sähköasennustarvikkeet rakentajahintaan
 • laadukkaiden Helkama ja GRAM -kodinkoneiden varastomyynti
 • digi-tv tekniikka
 • tietotekniikka, väripatruunat ja tarvikkeet
 • valaisimet ja lamput
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KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
VIRTAIN SEURAKUNNASSA 

2018 
Tilaisuudet alkavat klo 18: 

ma 3.12. Kotala Talolla, 
ti 4.12. Lasten kauneimmat joululaulut  

Virtain kirkossa, 
pe 7.12. Äijännevan koululla, 

ti 11.12. Liedenpohjan kirkossa, 
ke 12.12. Killinkosken kirkossa, 
to 13.12. Kurjenkylän Kylätalolla, 

pe 14.12. Vaskiveden nuorisoseuralla, 
su 16.12. Kauneimmat joululaulut,  

päätilaisuus Virtain kirkossa
Tervetuloa!

Jätä luistelut kaukaloon.

Syksyllä aloitettiin perin-
teisellä junioreiden maa-
livahtileirillä, johon saa-
pui maalivahdin alkuja lä-
hikunnista. Myös Pirkka-
lasta, Nokialta ja Soinista 
oli maalivahteja mukana. 
Vaikka omien (oman paik-
kakunnan) maalivahtien 
kanssa työskentely on ko-
toisaa ja hieman intensiivi-
sempääkin, niin silti on mie-
lenkiintoista nähdä muiden-
kin joukkueiden maalivah-
teja. Leirillä on myös paljon 
vakioasiakkaita ja on hienoa 
huomata kuinka ovat kehit-
tyneet.

Samana viikonloppuna 
järjestettiin myös harraste- 
ja divarimaalivahdeille kli-
nikka. Mukana on kaiken 
tasoisia ja ikäisiä maalivah-
teja myös kaksi tyttöä oli 
mukana. Klinikalla huomaa 
maalivahtien kirjavan ta-
son, on vanhanliiton maali-
vahteja ja on nykytekniikan 
omaavia maalivahteja. 

Maalivahtivalmentajien 
on ilo huomata näistä tapah-
tumista, kuinka pienessäkin 

aikaa saadaan valtavasti ke-
hitystä aikaan. Tosin tämä 
on vain kehityksessä se oi-
valtava vaihe, sitten kun 
tekniikka saadaan ”sisuk-
siin” se vaatii 10 000 tois-
toja ja kun torjunnan valinta 
pitää tehdä sekuntien murto 
osissa puhutaan jopa 100 
000 toistosta.

Tässä hiukan pohjustusta 
maalivahtipelin vaatimuk-
siin, toisto ja määrät kerto-
vat sen, että ei puhuta ihan 
lyhytaikaisesta oppimää-
rästä. Teknistentaitojen ke-
hittämistä ja jalostamista ta-
pahtuu kokoajan taustalla. 
Pelitaitoja hiotaan jokai-
sella maalivahtijäällä, pel-
kät peli- ja lajitaidot ei riitä, 
maalivahdin pitää olla fy-
siikaltaan hyvä ja kestävä. 
harjoituksiin tulisi sisäl-
tyä myös voimatreeniä, ve-
nyttelyä, koordinaatio har-
joituksia, siis monipuolista 
harjoittelua, unohtamatta 
ravintoa ja lepoa.

Vaikka kaikki edellä mai-
nitut ominaisuudet toimi-
sivat, tarvitaan myös sitä 

henkistä puolta ja itseluot-
tamusta. Hyväksi maali-
vahdiksi tuleminen vaatii 
myös itseltä paljon, mitään 
ei saada ilmaiseksi, vaan 
verta, hikeä ja kyyneleitä 
on vuodatettava. Joskus se 
ottaa paljon, mutta kyllä se 
myös antaakin paljon. Kuu-
lostaa rankalta ja jopa rää-
kiltä, mutta kyllä me aina 
maalivahtien kanssa läh-
demme posin kautta. Haus-
kaa pitää olla ja sitä se 
meillä onkin, ainakin jun-
nujen kanssa.

Virroilla maalivahtijäät 
pidetään joka toinen maa-
nantai, ensin kokoontuu jun-
nut ja sitten illalla edustuk-
sen maalivahdit + Jarkko. 

Päivä alkaa oheistree-
nillä, joka valmistaa maa-
livahdin jääharjoitukseen. 
Jääharjoitus alkaa terän-
käyttö treenillä ja sitten on 
yksi tai kaksi erilaista har-
joitetta, yleensä harjoituk-
set kuvataan ja heti suo-
rituksen jälkeen maali-
vahti näkee oman suorituk-
sensa, mitä hyvää ja mitä  

korjattavaa löytyy. 
Junnumaalivahteja on 

seitsemän, joista yksi on 
innokas tyttö. Edustuksen 
jäillä on kolme vakituista 
maalivahtia. Tulevan syk-
syn aikana maalivahtijäillä 
”uutuutena” otamme ses-
sion missä on kaikki maa-
livahdit mukana, vanhem-
mat maalivahdit toimivat 
nuorille mentorina, ja nuo-
ret saavat myös seurata lä-
heltä edustuksen maalivah-
tien toimintaa.

Itselläni on hieno kun-
nia ollut tehdä pian 10 
vuotta maalivahtivalmen-
nusta Virroilla. Ilo on ollut 
myös työskennellä muka-
vien, kuuntelevien ja oppi-
vien  maalivahtien kanssa. 
Valmennustiimiin kuuluvat 
tällä hetkellä allekirjoitta-
neen lisäksi Jukka Havanka. 
Jukan kanssa olemme työs-
kennelleet kaksi kautta yh-
dessä. 

Kiitämme maalivahtien 
kanssa seuraa siitä, että 
mahdollistavat meille nämä 
maalivahtijäät.

Pukkivuoressa odotetaan jo lunta 
Virtolainen hiihtokansa 
odottaa jo malttamatto-
mana lunta, tai vähintään-
kin pakkasia. Jos lumisa-
teet väistelevät meitä al-
kutalvesta, mutta saamme  
kuitenkin nauttia pakka-
sista, on Pukkivuoren väki 
hiihtäjien kanssa valmii-

na aloittamaan tekolumen 
teon. 

”Tykkilunta” voidaan 
tehdä, jos pakkanen laskee 
alle -3 asteen pidempiaikai-
sesti. Tarkoituksena on en-
sin tehdä lunta määrä, joka 
riittää noin kilometrin mit-
taisen ladun tekoon. Kun 

hiihtäjät on saatu ladulle, 
tykitetään Pukkivuoren rin-
teille noin 10 000 kuution 
lunta. Sekään ei riitä, ellei 
saada taivaalta apuja. Las-
kettelukoulut alkavat heti 
rinteiden auettua ja jatkuvat 
koko kauden ajan, yleensä 
lauantaisin. Kysy tarkem-

mat ajat välinevuokraa-
mosta.

Välinevuokraamon kalus-
toa on uusittu ja naruhissi 
pyritään saamaan toimin-
taan kauden aikana, se on 
tarkoitettu aloitteleville las-
kettelijoille ja sopii hyvin 
lautailun opettelurinteeksi.
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Pappa-Karhut viljelevät koppihuumoria 
Pappa-Karhut käyvät sään-
nöllisesti pari kertaa viikossa 
hiomassa kiekkotaitojaan Er-
kan Areenalla. Pelaajia ros-
terissa on noin kolmekym-
mentä, mutta vuoroa kohden 
pelaajien lukumäärä vaih-
telee kymmenestä kahteen-
kymmeneen. Vuorolla pela-
taan tiukkoja pelejä sinisen 
ja valkoisen joukkueen kes-
ken. Useasti käy niin että 
harjoitusvuoron jälkeen käy-
dään tiukka keskustelu ko-
pissa kumpi joukkueista lop-
pujen lopuksi oli tehnyt vuo-
rolla enemmän maaleja. 

Pelaajien ikäjakautumassa 
voi olla jopa 35 vuoden ero, 
mutta sillä ei ole merkitystä, 
kun jäällä halutaan pitää 
hauskaa. Pappa-Karhut eivät 
ole enää vuosiin pelanneet vi-
rallisessa Kiekkoliiton alai-
sessa sarjassa, vaan ovat kes-
kittyneet harjoituspeleihin lä-
hikuntien joukkueita vastaan. 

Joskus pelataan myös ns. 
yön yli – pelejä kuten esi-
merkiksi viime keväänä 
Kuopiossa. Harjoituspelit 
sujuvat leppoisasti. Yleensä. 
Nämä vanhojen pelureiden 
kohtaamiset ovat pääsään-

töisesti hienoja sosiaalisia 
tapahtumia, joissa luodaan 
uusia tuttavuuksia entisten 
lisäksi niin nuorempien kuin 
myös vanhempien pelikave-
reiden kesken.

Kaudella 2018–2019 Pap-
pa-Karhut osallistuvat aina-
kin yhteen kotiareenan tur-
naukseen. Näissä turnauk-
sissa pyritään tietysti voit-
toihin, mutta ei suinkaan 
”hampaat irvessä” vaan hy-
vän oldtimers hengen mukai-
sesti vastustajaa kunnioittaen 
ja letkeästi pelaillen. Kauden 
päätteeksi vielä mahdollisesti 

risteillään ja pelataan perin-
teinen pelikauden päätöspeli 
Tallinnassa paikallista senio-
rikiekkoporukkaa vastaan.

Pappa-Karhujen joukku-
eessa on hyvä fiilis ja peli-
kaverien kesken vallitsevaa 
”koppihuumoria” ei tietysti-
kään juuri mikään voita. 

Siis jos olet yli 35-vuotias 
äijänköriläs, jolla pysyy maila 
kädessä ja luistimet jalassa 
sekä haluat pitää kunnostasi 
ja psyykeestäsi huolta, olet 
tervetullut viihtymään ja ke-
hittymään meidän vanhojen 
”jääratahöylien” kanssa.

Pappa-Karhujen rosterissa pelaajia on yhteensä noin 30. Jari Kolkkinen (ylärivi vas.) , Matti Kolari, Reijo Katajamäki, Henri Puttonen, 
Jussi Autio, Pekka Heinonen, Hannu Joutsenjärvi, Marko Saastamoinen, Jukka Heino, Olli Wirzenius ja Ari-Matti Jokitulppo, Voitto Ii-
vonen (alarivi vas.), Juha Isokivijärvi, Petri Sammalisto, Timo Nieminen, Jukka Havanka ja Marko Tamminen. Kuva: Kuvaamo Into

Hockey Bears kiekkoilee  
rennolla asenteella

Harrastejoukkue Hockey 
Bears kiekkoilee edellis-
vuosien tapaan rennolla 
asenteella – peleissä ja tur-
nauksissa toki taistellaan 

loppuun asti pisteistä! Jouk-
kue harjoittelee kahdesti 
viikossa, torstaisin ja sun-
nuntaisin. 

Hockey Bears vetää hap-

pea tänä vuonna harras-
teliigamatseista ja keskit-
tyy taistelemaan mesta-
ruuspokaaleista harraste-
turnauksissa kotihallissa  

9.2.2019 sekä 30.3.2019.
Uudet harrastepelaajat 

ovat tervetulleita mukaan 
höntsäilemään!

Pekka Havanka (ylhäällä vas.), Simo Hautanen, Jesse Visulaaka, Antti Poukka, Tommi Keskinen, Toni Kangasmäki, Niko Savinen, Wille 
Virtanen, Mika Alanko, Juho Tuominen ja Mika Ylä-Soininmäki. Vas. alhaalla: Jukka Havanka, Sakari Mäkynen, Joni Jokiaho, Otto Lou-
nasvuori, Mikko Voimala ja Riku Alanko.

Lund -vuodekulmasohva 
- harmaa ja ruskea väri 
- Sawana kankaalla  

Aalto Pocket -jenkkisänky 160 
- sisältää tukevan petarin ja jalat
- pussijousitettu

Kaluste Katja

Keskustie 1, 34800 Virrat • Puhelin 045 245 0123
ma–pe 10–17, la 10–14 • Katso lisää tarjouksia www.stemma.fi

VAIN 499,-499,-

Kai Anttila 050 5253265 
www.maanrakennusanttila.fi maanrakennusanttila@gmail.com

MAANRAKENNUS KAI ANTTILALTA
Maansiirto ja kuljetuspalvelut • Kaivinkoneet 5 tn - 55 tn

• Kalliomurskeet • Hiekkaa • Maa-ainekset

S-Market Virrat: Pääskyntie 13, 34800 Virrat
010 76 71090 (0,0835 e/puhelu + 0,1209e/min)

Avoinna ma–la 7–21, su 10–21
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REILUSSA
PELISSÄ MUKANA

Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy
www.hyva-talo.fi

Kiertotie 5, VIRRAT
Puh. 03-475 4898, 0500-362 298

* HINAUKSET
* MAALAUKSET
* TUULILASIT

SUOMEN TEKOJÄÄ OY

 

   Suomalaista laatua  
         www.visukaluste.fi                              

Miesten Edustusjoukkue 
taistelee sarjapisteistä kau-
della 2018-2019 III -divisi-
oonan kovassa lohkossa 2A, 
jossa kiekkoilee Karhujen 
lisäksi parkanolaiset sekä 
joukkueita Tampereelta ja 
Ylöjärveltä. 

Jokaiseen matsiin pitää 
antaa 110 %, sillä pelit rat-
kaistaan saumattomalla yh-
teispelillä! Karhut kohente-
levat vielä asemiaan alku-
sarjataulukossa, sillä syys-
kauden pelit päättyvät Kar-
hujen osalta tupla-kotipe-

liviikonloppuun joulukuun 
puolessa välissä.

Joukkueen taustaorgani-
saatiossa sekä niin ikään sar-
jakokoonpanossa on tapah-
tunut muutoksia viime kau-
teen verrattuna. Joukkueen 
valmennuksesta vastaa yk-
sin Juha Isokivijärvi ja huol-
losta Leevi Merenrinne. 

Joukkueen kokoonpa-
noa kasvatettiin koko kesän 
kestäneillä neuvotteluilla ja 
kausi 18/19 päästiin aloitta-
maan hyvällä jengillä! Jouk-
kue koostuu yksinomaan vir-

tolaisista sekä Virroilta ko-
toisin olevista kiekkoilijoista 
ja katsojille on tarjolla var-
masti viihdyttävää kiekkoa 
koko kauden ajan. Tervetuloa  
kannustamaan joukkuetta 
Erkan Areenalle ja vieraspe-
leihin – faneja tarvitaan! 

Edustuksessa kiekkoi-
levat kaudella 2018-2019 
maalivahdit Lassi Taisto, 
Topi Vaali sekä Antti Mal-
lat. Kenttäpelaajina Matti 
Julku, Atte Ala-Heikkilä, 
Jesse Vaali, Jalmari Hieta-
nen, Eemeli Koskinen, Mika 

Juvakka, Aku-Oskari Läh-
teenmaa, Aleksi Mäntysalmi 
(A), Jukka Savinen, Pietu 
Iso-Hirvelä, Valtteri Män-
tysalmi (A), Lalli Poukka, 
Jaakko Julku, Samuel Iso-
kivijärvi, Panu Iso-Hirvelä 
(C ), Atte Koskimäki ja Eetu 
Lahti. Joukkueen valmenta-
jana toimii Juha Isokivijärvi 
ja huoltajana Leevi Meren-
rinne. Joukkueen manage-
rin titteliä kantaa Aki Kan-
gas, joukkueenjohtajana toi-
mii Pirta Iso-Hirvelä ja tilit 
pitää tasassa Mirja Ikonen.

Kiekko-Karhujen Edustus  
taistelee sarjapisteistä

Pietu Iso-Hirvelä (ylärivi vas.), Atte Koskimäki, Jalmari Hietanen, Eetu Lahti, Eemeli Koskinen, Jaakko Julku, Jesse Vaali, Matti Julku, 
Mika Juvakka, Atte Ala-Heikkilä, Lalli Poukka, Samuel Isokivijärvi, huoltaja Leevi Merenrinne, Antti Mallat. Alarivi vas.: Valtteri Män-
tysalmi, Panu Iso-Hirvelä, Lassi Taisto, valmentaja Juha Isokivijärvi, Topi Vaali, Aku-Oskari Lähteenmaa. Kuva: Kuvaamo Into

Vuoden 2018 Leijona-kiek-
kokoulu on pyörähtänyt hie-
nosti käyntiin. Noin viiden-
toista 4–8-vuotiaan kanssa 
harjoittelemme joka maanan-
tai jääkiekon perusasioita, ku-
ten luistelua, syöttöä ja maa-
lintekoa. Harjoitteet perus-
tuvat leikkeihin ja peleihin  
sekä erilaisiin esteratoihin. 

Leijona-kiekkokoulu on 
täysin ilmainen tapahtuma, 
johon otetaan mukaan 
kaikki jääkiekosta ja jääur-
heilusta kiinnostuneet lap-
set. Myös tytöt ovat erittäin 
tervetulleita mukaan! Iloi-
seen ryhmään voit hypätä 
mukaan milloin vain kau-
den aikana. 

Tarvitset vain luistimet, 
mailan, kaulasuojan sekä 
ristikollisen kypärän. Kiek-

kokoululaiset harjoittelevat 
maanantaisin klo 17-17.45 

Virtain jäähallilla. Harjoi-
tuksia ohjaavat Veijo Lam-

berg ja Henri Rantala. Ter-
vetuloa mukaan!

Liikunnan riemua  
Leijona-kiekkokoulussa

Oskari Haapamäki (ylärivi vas.), Anton Antila, Peetu Ahoranta, Onni Kangasaho, Jerry Mäkynen, 
Kaarlo Rantala, Otto Lamberg, Iines Kangasaho, Reima Rautalahti (alarivi vas.), Kaapo Kontoniemi, 
Reino Raiski, Manu Vilén ja Lucas Rautalahti.
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Ari Dahlberg
Aatos Kalliojärvi
Aku Koro
Anja Jousmäki
Anne Tuikkala
Anni Lamberg
Ansu
Anu Dahlberg
Arja Savinen
Armi Hänninen
Arttu Savinen
Arttu Seppälä
Doni
Eemeli Virta
Eero Heinola
Eero Jousmäki
Eero Laitinen
Eero Mäkelä
Emma-Maria Seppälä
Hanna-Leena Laitinen
Hannu Mäkynen
Hate Iso-Tryykäri
Heikki Juurakko
Helena Verho
Helinä Heinonen
Hilkka Luoma
Hugo Tuhkanen
Iiris Kalliojärvi
Jaana Iso-Tryykäri
Jarmo Haavisto
Jerry Mäkynen

Jesse Mäkynen
Jesse Virta
Johanna Mattila
Johanna Virta
Juha Ruoranen
Juho Rinta-aho
Jukka
Jussi Mäkitalo
Jussi Mäkynen
Jussi Niemi
Jyri Partanen
Kai Mattila
Kari Ahola
Kari Leppälä
Karoliina Mäkynen
Katja Mäkynen
Kiira Kangaspusu
Kirsi Hietaniemi
Laila Helminen
Larissa Filonova
Lauri Bår
Leevi Tuhkanen
Lola
Marita Mäkinen
Maritta Rinta-aho
Marja Laitinen
Marjatta Heinola
Marko Kellomäki
Marko Savinen
Marko Tamminen
Martta Mäkynen

Martti Laitinen
Matti Viitanen
Merja Kalliojärvi
Mika Virta
Minna Helminen
Mirjami Koskela
Moona Siikki
Pasi Jartti
Pauliina Iivonen
Pentti Kivelä
Pertti Iso-Hirvelä
Petri Laatikainen
Pirjo Mäkelä
Pirjo Numminen
Pirjo Ruoranen
Pirjo Seppälä
Pirkka Nahkala
Pirkko Ylitalo
Pirta Iso-Hirvelä
Päivi Ilomäki
Riitta Juurakko
Risto Ylitalo
Ritva Leppälä
Ronja Niemi
Santtu Heinola
Satu Partanen
Satu Tuikkala
Sauli Hyvönen
Seppo Kalliojärvi
Seppo Pirttiniemi
Silja Hyvönen

Simo Leppälä
Sinikka Jokinen
Sirkka Mäkynen
Sirpa Lehtonen
Sirpa Teerimäki
Sisko Voimala
Tapio Voimala
Taru Virtanen
Terho Lehtonen
Teuvo Hänninen
Timo Numminen
Timo Rinta-aho
Toivo Rinne-Laturi
Tuomas Mäkynen
Tuula Mäkynen
Tuulikki Heinola
Ulla-Maija Koro
Unto Rannila
Unto Virtanen
Urho Savinen
Valtteri Niemi
Veeti Eromäki
Veikko Malmi
Vesa Bår
Vesa Kolkkinen
Viivi Helminen
Väinö Heinola
Väinö Kivelä
Wille Virtanen

Mekin tuemme Kiekko-Karhuja

Kiekko-Karhut KIITTÄÄ kaikkia tukijoita.

RATSASTUSKOULU JO VUODESTA 1990

Mallatin Ratsutila 
Siekkiniementie 25
34800 Virrat 

044 2426270 (Ratsastuskoulu)
044 0869758 (Kati Mallat)

www.mallatinratsutila.fi

Tervetuloa harrastamaan hyvissä puitteissa!

Käyttämällä nuorisokeskusten 
palveluja olet mukana tukemassa 

nuorten hyvää tulevaisuutta!
Herrasentie 16, Virrat
p. 03 485 1900 info@marttinen.fi 
marttinen.fi

Kysy tai katso lisää:

FYSIOTERAPEUTIT: 
Raija Lepistö

Susanna Tuovinen
Matti Väisänen

www.virtainfysioterapia.fi
OP-talo • P. 03 4754 703

URHEILUVAMMOJEN EHKÄISYYN:
-Kehonhallinnan 

kartoitukset ja ohjaus
-Säännöllinen lihashuolto

-Kipujen tehokas hoito
-Kinesio- ja urheiluteippaus 

Vamman iskiessä nopeasti hoitoon!

-niveltuet

Virtain Puunjalostus
Velj. Virtanen

Siekkiniementie 9, 34800 Virrat
puh. (03) 475 5323 • www.virtainpj.com

1970 2018

Kaikki Kiekko-Karhujen jäävuorot sekä yleisöluisteluvuorot  
löydät seuramme jäävuorokalenterista!

www.virtainkiekkokarhut.fi

WWW.VIRHYDRO.FI

AVOINNA

MA-PE 8-17

LA 9-14

010 2711 200 Pirkantie 22 Virrat

Lankapuhelin 0,08€/puh + 0,06€/min, matkapuhelin 0,08€/puh + 0,17€/min sis alv..

Tmi Teemu Kokkonen


