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Laskettelurinne aukeaa heti sään ja lumitilanteen salliessa.
 

Lisätietoja löydät osoitteesta:  
www.virtainkiekkokarhut.fi

TALVELLA LASKETELLEN, 
KESÄLLÄ PYÖRÄILLEN

TERVETULOA
KOKO

PERHEELLÄ!
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Tervehdys! Jälleen on saatu 
käyntiin uusi jääkiekkokau-
si. Tällä kertaa ehkä hieman 
epävarmoissa olosuhteissa, 
johon vaikuttaa tietenkin 
globaali maailmantilanne. 
En aio kirjoituksessa mon-
taa kertaa viitata tähän har-
miin nimeltä korona, mutta 
pakko siitä on kuitenkin vä-
hän puhua.

No, mitenkä tämä korona 
on sitten vaikuttanut Virtain 
Kiekko-Karhujen toimin-
taan? Kausi 19/20 keskey-
tettiin 12.3.2020. Joukku-
eilla jäi viimeisiä pelejä pe-
laamatta kyseisellä kaudel-
la ja halli laitettiin noin kol-
me viikkoa normaalia ai-
kaisemmin kiinni. Tämä oli 

loppu viimein pieni harmi, 
sillä kausi 19/20 oli muuten 
menestyksekäs seuran jouk-
kueilla.

Rinteen puolella oli haas-
tavampi talvi, lunta ja pak-
kasta saatiin odottaa. Rinne 
saatiin aukaistua ensimmäi-
sen kerran 30.12.2019, sen 
jälkeen talven tulo ottikin 
takapakkia ja tammikuussa 
rinne oli välillä auki ja vä-
lillä kiinni. Toden teolla rin-
ne aukaistiin tammikuun lo-
pussa. Tämä oli siis haasta-
vin talvi pitkään aikaan rin-
teen puolella.

Iso kiitos puuhamiehille 
ja naisille, jotka antoivat ja 
antavat panoksensa siihen, 
että meillä pyörii täällä pie-

ni, mutta pippurinen lasket-
telurinne!

Kesällä järjestettiin jo 
perinteeksi muodostunut 
Kiekko Golf -tapahtuma. 
Sateiseen päivään lähti pe-
laamaan monia nimekkäi-
tä kiekkomiehiä ja muuta-
ma radiopersoona. Mukana 
oli muun muassa Sami Vata-
nen, Jyrki Jokipakka, Kristi-
an Kuusela ja Veli-Matti Sa-
vinainen.

Juontajana ja kapellimes-
tarina toimi Ari Vallin. Ta-
pahtumasta saadut tuotot 
ohjattiin lyhentämättömänä 
Kiekko-Karhujen Luistelu 
–ja Kiekkokouluun, nämä 
ovat siis maksuttomia jäl-
leen seuraavat kaksi vuotta 

- Tervetuloa kaikki aloittele-
vat kiekkoilijat mukaan!

Kiitos tapahtumasta Lau-
ri Marjamäelle ja Kankaan 
Akille, jotka ovat tapahtu-
man idea-iskät. Herrat lu-
pasivat, että golfaillaan taas 
muutaman vuoden päästä. 
Kiitokset myös golf-kentäl-
le ja golf-yhteisölle, kysei-
sistä tapahtumista hyötyy 
varmasti kiekkoilijat, gol-
faajat ja koko paikkakun-
tamme.

Mennäänpäs sitten jo al-
kaneeseen kauteen. Kausi 
20/21 starttasi hallilla elo-
kuun viimeisinä päivinä 
ja kauden aloittivat jälleen 
kerran maalivahdit omalla 
leirityksellään. Tästä men-
tiin muutama viikko ja sit-
ten jysähti...

Kiekko Golf-tapahtumas-
sakin mukana ollut TPS:n 
päävalmentaja Raimo Hel-
minen otti puhelun ja ky-
seli, että pääsiskös Virroille 
pelaamaan kiekkoo pari pe-
liä Kärppiä vastaan? Jääai-
kakalenteria kun vähän rai-
vattiin, niin saatiin halliin 
tilaa ja joukkueet pääsivät 
kohtaamaan toisensa kah-
den harjoitusottelun mer-
keissä.

Molempina päivinä hallin 
lehterit olivat täynnä ja kat-
sojia saatiin paikalle kauem-
paakin. Kyllähän tuommoi-

nen peli ihmisiä kiinnostaa 
ja mielenkiintoisen siitä te-
kee se, että se pelataan Hur-
mosmontussa, jossa pelin 
näkee aivan vierestä ja var-
masti tuntuu kuin olisi kat-
sojana jo itsekin kentällä.

Moni on ihmetellyt, että 
mitenkä tuommoiset jouk-
kueet saitte Virroille tule-
maan? Kyllähän tapahtu-
man taustalla on hääritty jo 
kauemman aikaa ja kun oi-
keat ihmiset avaavat suunsa 
oikeaan aikaan, niin joskus 
seurauksena voi olla vaik-
kapa Liigan harjoitusmatsit 
Virroilla.

Nämä eivät varmasti jää-
neet viimeisiksi, liigajouk-
kueilta saimme kiitettävän 
palautteen ja olivat tyyty-
väisiä niin hallin puittei-
siin, majoituksiin, ruokai-
luihin ja paikkakuntaan. Ai-
noa pikku miinus oli jous-
tokaukalon puute. Miinus 
osui kyllä oikeaan, ehkäpä 
Hurmosmontun laidat pitäi-
si jo päivittää tälle vuosisa-
dalle...

Kausi on lähtenyt siis 
vauhdikkaasti käyntiin. 
Joukkueet, jotka sarjoissa 
pelaavat ovat peleissään jo 
täydessä vauhdissa. Jonkun 
verran olen kerennyt pelejä 
seuraamaan ja hyvältä näyt-
tää. Jokaisella joukkueel-
lamme tuntuu olevan otteis-

saan nyt tekemisen meinin-
ki. Tsemppiä tuleviin koi-
toksiin!

Syksyn aikana rinteeseen 
aukaistiin myös alamäki-
pyöräilyreitit. Tästä saam-
me kiittää Häyrysen Eskoa 
ja Havangan Jukkaa, unoh-
tamatta muuta talkoopo-
rukkaa, jotka kevään ja ke-
sän aikana ovat olleet lapi-
on varressa.

Itse en ole vielä pyöräl-
lä rinnettä alas tullut, mut-
ta avajaisviikonloppua si-
vusta seuranneena rintees-
sä näytti olevan hyvä pöhi-
nä ja pyöräilijöitä oli paikal-
la sankoin joukoin.

Ennen kuin palstatila lop-
puu kesken, niin haluan kiit-
tää kaikkia Kiekko-Karhu-
jen yhteistyökumppanei-
ta ja sponsoreita. Tuken-
ne on meille todella tärke-
ää, kiitos! Kiitos myös kai-
kille valmentajille, huol-
tajille, joukkueenjohtajil-
le ja muille vapaaehtoisille. 
Olette kaikki todella tärkei-
tä, kiitos!

Maskit päähän ja Hur-
mosmonttuun katsomaan 
viihdyttävää virtolaista jää-
kiekkoa, urheilu on parasta 
paikan päällä!

Hyvää syksyn jatkoa 
kaikille 

toivottaa PJ ja  
hallituksen väki

Kausi 20/21

Kuva: Kuvaamo Into

OP Ylä-Pirkanmaa

JOUKKUE/HARJOITUSRYHMÄ  VALMENTAJA(T)   JOUKKUEENJOHTAJA(T)  OTA YHTEYTTÄ!

Luistelukoulu    kiekkokarhut@gmail.com

Leijona-Kiekkokoulu  Kaapo Seppälä ja Noora Laitinen Sari Kolu sari.kolu@phpoint.fi / 044 0173701

U9-juniorit Panu Iso-Hirvelä, Veijo Lamberg ja Henri Rantala Henri Rantala henri.rantala@hotmail.com / 040 1393412

U11 -juniorit Antti Mallat, Mikko Voimala ja Anssi Kukkonen Sari Kolu sari.kolu@phpoint.fi / 044 0173701

U13 -juniorit Antti Mallat ja Pietu Iso-Hirvelä Sini Heinonen  gini.heinonen@gmail.com / 040 7226788

U17-juniorit Mika Ylitalo, Kimmo Viitanen ja Olli Jokinen Sanna Viitanen ja sannuskalle@gmail.com / 050 5301685 
   Ari-Matti Jokitulppo

Edustus Juha Isokivijärvi ja Jesse Visulaaka Pirta Iso-Hirvelä pirta.isohirvela@gmail.com / 040 8486659

Hockey Bears -harraste   Wille Virtanen wille_virtanen@hotmail.com / 040 5344457

Pappa-Karhut   Voitto Iivonen 0400 235765

Maalivahtivalmennus Timo Nieminen ja Jukka Havanka  timotapani.nieminen@gmail.com / 040 526933 
kaikki ikäluokat

VIRRAT

JOUKKUEET 
2020-2021

VIRRAT
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Innokkaat kiekkokoululaiset 
pääsivät aloittamaan oman 
kiekkokautensa lokakuun 
alussa. Harjoituksissa keski-
tytään jääkiekon perustaito-
jen vahvistamiseen. Erilais-
ten leikkien ja pelien avulla 
harjoitellaan syöttelyä, kul-
jetusta ja maalintekokuvioita.

Kiekkokoulu on osallistu-
jille maksuton ja mukaan voi 
tulla ihan koska vaan kauden 
aikana. Varusteiksi riittävät 
luistimet, ristikollinen kypä-
rä, kaulasuoja ja maila.

Kiekkokoululaiset tree-
naavat torstaisin kello 
16.45–17.30 nuorten ohjaa-
jien Noora Laitisen ja Kaapo 
Seppälän johdolla. Vastuu-
ohjaajana ja joukkueen tie-
dottajana toimii Sari Kolu.

Leijona-Kiekkokoulu 2020–2021

Innokkaat Leijona-Kiekkokoululaiset valmiina illan treeneihin Noora Laitisen 
ja Kaapo Seppälän johdolla. Kuva: Kuvaamo Into

Kiekko-Karhujen Luistelu-
koulu on jo monta vuotta to-
teutettu yhteistyössä Nuori-

sokeskus Marttisen kanssa. 
Luistelukoulun vetäjänä on 
toiminut Marttisen leirikou-

lukoordinaattori Lassi Taisto, 
joka itse pelaa myös seuran 
Edustusjoukkueen maalivah-

tina. Luistelukoulu on ollut 
hyvin suosittu ja sen takia täl-
lä kaudella Luistelukoulussa 
kokoontuu kaksi eri ryhmää. 
Ryhmät ovat aloittelevat luis-
telijat eli alkeisryhmä ja jatko-
kurssi ennenkin luistelleille.

Aloittelijoiden kanssa ope-
tellaan pysymään pystyssä 
jäällä ja pikkuhiljaa luistelua 
tukien avulla. Lisäksi tieten-
kin leikitään ja pelaillaan. Jat-
kavat luistelijat harjoittelevat 
luistelutaitoja erilaisten leik-
kien ja tehtävien avulla.

Luistelukoulu on täysin ve-
loitukseton ja kaikki osallistu-
jat palkitaan diplomilla. Luis-
telukoulu toteutetaan kerran 
syyskaudella ja kerran kevät-
kaudella.

Luistelukoulussa opitaan taitoja leikin avulla

Kuva: Kuvaamo Into

Virtain Kiekko-Karhujen U9 
-joukkueessa on mukana 19 
innokasta pelaajaa ja mu-
kaan mahtuu lisää pelaajia, 
niin tyttöjä kuin poikiakin.

Harjoitukset ovat kaksi 
kertaa viikossa. Harjoitusten 
sisältö vaihtelee luistelusta 
erilaisiin tekniikkaharjoit-
teisiin ja pelaamiseen, haus-
kanpitoa unohtamatta. Jouk-
kue osallistuu U9 Leijonalii-
gaan Keskimaan alueella.

Hauskinta jääkiekossa on 
Reino ”Repe” Raiskin mie-
lestä pyramidiluistelu ja 
Kaarlo ”Kake” Rantalasta 
hienointa on, kun pelin aloi-
tuksessa kiekko putoaa jää-
hän. Poikien mukaan jää-
kiekkoilijoille paras ruoka 
on karkit. Valmentajat ei-
vät valitettavasti ole samaa 
mieltä. 

U9 -junioreissa 19 innokasta pelaajaa

Maalivahdit Manu Yläjärvi ja Reima Rautalahti Alarivi: Onni Kangasaho, Jerry 
Mäkynen, Otto Lamberg, Manu Vilen, Reino Raiski, Kaarlo Rantala, Riku Yläjär-
vi, Niklas Jalava. Takarivi: Arttu Savinen, Alex Kantonen, Oliver Ilomäki, Peetu 
Ahoranta, Joona Jarkko, Oskari Haapamäki, Miro Pohja, Oskari Lampinen, Iines 
Kangasaho. Valmentajat:Henri Rantala (3-valmentaja), Veijo Lamberg (2-val-
mentaja) ja Panu Iso-Hirvelä(vastuuvalmentaja). Kuva:Kuvaamo Into
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Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

Metsätyö Havanka Oy
040 0622171

Autohuolto
ISOKIVIJÄRVI OY
Kiertotie 1, Sampola • 34800 VIRRAT

Puh. 03 475 3611 • Ark. 8–17

www.isokivijarvi.com

OP Koti Pohjois-Häme Oy LKV
Virtaintie 42, 34800 Virrat

044 785 2644 • jussi.makitalo@op.fi • www.op-koti.fi

Muut toimistomme Ruovesi, Parkano ja Ikaalinen.

LUOTETTAVA KUMPPANI  
JO YLI 25 VUODEN AJAN

RAUDANLUJAA LAATUA JA  
KESTÄVYYTTÄ KULJETUSALAN 

TARPEISIIN

www.peruskone.fi
0500 364 505

päällirakenteet & muutostyöt
hiekkapuhallus & maalaustyöt

raskaan kaluston huolto
nosturiasennukset • teräsrakenteet

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

* HINAUKSET
* MAALAUKSET
* TUULILASIT

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

Maansiirto ja kuljetuspalvelut • Kaivinkoneet 5 tn - 55 tn
• Kalliomurskeet • Hiekkaa • Maa-ainekset

MAANRAKENNUS KAI ANTTILALTA

OP Ylä-Pirkanmaa
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T:mi Kossin Puu

U13-joukkueessa pelaa tällä 
kaudella 18 pelaajaa. Jouk-
kue koostuu pääosin 2008 
syntyneistä pojista, mutta 
mukana on myös 2007, 2009 
ja 2010 syntyneitä pelaajia.

Suurin osa joukkueesta on 
pelannut yhdessä jo useam-
man vuoden, mikä näkyy 
kentällä hyvänä joukkue-
henkenä.

Joukkue pelaa tämän vuo-
den U13 sarjaa. Kauimmai-
set vastustajat löytyvät Hä-
meenlinnasta. Kausi on alka-
nut tasaisilla peleillä ja voit-
tojakin on tullut. Syksyn ai-
kana sarjapelejä tulee pelat-
tavaksi yhteensä 12.

Kolmesti viikossa pidettä-
vät jäätreenit sisältävät tek-
niikkaharjoitteita sekä pal-
jon luistelua ja pelaamista. 
Tällä kaudella olemme saa-
neet uutena vahvistukse-
na joukkueeseemme kaksi 
huoltajaa Kalle Kiljusen ja 
Jari Ahon.

Joukkueen valmennuk-
sesta vastaavat Antti Mallat 
ja Pietu Iso-Hirvelä. Jouk-
kueenjohtajina toimivat täl-

lä kaudella Sini Heinonen ja 
Kirsi Aho. Huoltajina jouk-

kueessa ovat Kalle Kiljunen 
ja Jari Aho. Rahastohoitaja-

na toimii Tuulia Rinne-La-
turi.

Hyvä yhteishenki U13-joukkueella

Valmentaja Pietu Iso-Hirvelä, (takarivi vas.) vastuuvalmentaja Antti Mallat, ra-
hastonhoitaja Tuulia Rinne-Laturi, joukkueenjohtaja Sini Heinonen, huoltaja 
Kalle Kiljunen.. Eeli Kiljunen (keskirivi vas,) Leevi Leppälä, Onni Heinola, Juuso 
Aho, Konsta Heinola, Rami Kuusikko, Vertti Viitanen, Urho Savinen, Onni Kok-
konen. Hugo Tuhkanen (eturivi vas.), Otso Kolkkinen, Martti Kolari, Onni Leh-
tola, Jesse Mäkynen, Urho Rautalahti, Miro Partanen, Antero Mallat. Kuvas-
ta puuttuvat Anniina Mallat, joukkueenjohtaja Kirsi Aho ja huoltaja Jari Aho.

Kiekko-Karhujen U11-
joukkueessa pelaa 14 inno-
kasta poikaa. Pojat harjoit-
televat kaksi kertaa viikos-
sa jäätreenien parissa, jois-
sa keskitytään kiekollisiin 
harjoituksiin. Kerran vii-
kossa he treenaavat luiste-
lutekniikkaa yhdessä U13-
joukkueen kanssa.

Torstaisin ennen jäille 
menoa pojat tekevät oheis-
harjoittelua keskittyen li-
haskuntoharjoitteluun ja 
liikkuvuuden lisäämiseen. 
Sarjapelit aloitettiin Hä-
meen alueella ja tänä kaute-
na pelejä pelataan niin isol-
la kentällä kuin pienpelien 
muodossa.

Poikien kanssa keskustel-
lessa käy ilmi, kuinka kave-
reilla on ollut suuri merkitys 
harrastuksen aloittamisessa.

– Mun kaveri puhu mulle 
eskarissa koko ajan jääkie-
kosta ja kyseli mukaan, niin 
sitten mä lähdin.

– Mua houkutti äiti läh-
temään, kun tiesi, että siel-
lä on muitakin samanikäisiä 
poikia.

Poikien mielestä jääkiek-
ko on ”vaan niin kivaa” ja 
parhaita puolia etsittäessä 
ykkösenä nousi esiin peli-
matkat.

Tavoitteena koko joukku-
eella on tälle kaudelle tur-
nausvoitto. Tälle kaudel-
le U11-porukka onkin hit-
sautunut entistä enemmän 

yhteen ja peleissä on nähty 
hienoja kuvioita ja yhdessä 
tekemistä.

Joukkueen valmennuk-
sesta vastaavat Mikko Voi-

mala, Anssi Kukkonen ja 
Antti Mallat. Joukkueen-
johtajana toimii Sari Ko-
lu ja rahastonhoitajana Tii-
na Salin.

Jääkiekko on vaan niin kivaa!

Maalivahdit Matias Sipilä ja Sami Ylä-Mononen (vas.) Roope Kolu (eturivi vas.), 
Rene Lahti, Jesse Ylitalo, Akseli Sihvonen, Nikita Kozlov, Otso Salin. Jesse Leh-
tomäki (toinen rivi vas.), Vilho Voimala, Antero Mallat, Iiro Kukkonen, Tito Iso-
Hirvelä. Joukkueenjohtaja Sari Kolu (takana vas.), valmentajat Mikko Voimala 
ja Antti Mallat sekä rahastonhoitaja Tiina Salin. Kuvasta puuttuvat Saku Pel-
tomäki ja valmentaja Anssi Kukkonen. Pojat kiittävät uusista pelipaidoistaan 
joukkueen omia sponsoreita!Kuva: Kuvaamo Into
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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.

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

Pohjois-Hämeen
Sähkötyö Oy

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

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

SUOMEN TEKOJÄÄ OY
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Miesten Edustusjoukkue 
taistelee sarjapisteistä kau-
della 2020-2021 III -divi-
sioonan lohkossa 2. Karhut 
ovat aloittaneet alkusarjan 
pelit menestyksekkäästi ja 

alkusarjan viimeiset pisteet 
ovat jaossa vieraspeleissä 
joulukuun alussa.

Joukkue koostuu pääosin 
virtolaisista sekä Virroilta 
kotoisin olevista kiekkoi-

lijoista ja katsojille on tar-
jolla varmasti viihdyttävää 
kiekkoa koko kauden ajan. 
Henki joukkueen kesken on 
todella hyvä ja silloin jen-
giä on vaikea pysäyttää!

Luottamus joukkueeseen 
on korkealla ja tavoitteena 
on pelata koko kauden lä-
pi mahdollisimman hyviä 
pelejä. Tervetuloa kannus-
tamaan joukkuetta Erkan 
Areenalle ja vieraspeleihin 
– faneja mahtuu lehtereille!

Edustuksessa kiekkoi-
levat kaudella 2020-2021 
maalivahdit Lassi Taisto, 
Topi Vaali, Jarkko Mäki ja 
Joonas Alankola.

Kenttäpelaajina Lari 
Kahre, Riki Vaali, Atte Ala-
Heikkilä, Jesse Vaali, Arttu 
Rantala, Olli Rantala, Jal-
mari Hietanen, Eemeli Kos-
kinen, Aku-Oskari Lähteen-
maa, Atte Koskimäki, Alek-
si Mäntysalmi (A), Pietu 
Iso-Hirvelä, Paavo Sam-
malisto, Valtteri Mäntysal-
mi (A), Lalli Poukka, Juho 
Tuominen, Jesse Virta, Sa-
muel Isokivijärvi, Panu Iso-
Hirvelä (C), Dimitri Kapa-
nen ja Eemeli Virta.

Joukkueen päävalmen-
tajana toimii Juha Isokivi-
järvi, toisena valmentajana 
Jesse Visulaaka ja huolta-
jana Joni Jokiaho. Joukku-
een managerin titteliä kan-
taa Aki Kangas, joukkueen-
johtaja on Pirta Iso-Hirve-
lä ja tilit pitää tasassa Mir-
ja Ikonen.

Edustusjoukkuetta  
on vaikea pysäyttää

Paavo Sammalisto (takarivi vas.), Riki Vaali, Eemeli Virta, Jesse Virta, Pietu Iso-
Hirvelä, Janne Mäkiaho, Lalli Poukka, Dimitri Kapanen, Juho Tuominen, Jes-
se Vaali, Lari Kahre, Arttu Rantala, Jalmari Hietanen, Atte Ala-Heikkilä, Eeme-
li Koskinen, Atte Koskimäki, päävalmentaja Juha Isokivijärvi, valmentaja Jesse 
Visulaaka ja huoltaja Joni Jokiaho. Aku-Oskari Lähteenmaa (eturivi vas.), Topi 
Vaali, Valtteri Mäntysalmi, Panu Iso-Hirvelä, Aleksi Mäntysalmi, Jarkko Mäki ja 
Lassi Taisto.Kuva: Kuvaamo Into

Mika Ylitalo, Kimmo Viita-
nen ja Olli Jokinen ovat yh-
dessä ahkerasti uurastaneet 
U17 -joukkueen valmen-
nustiiminä jo yli 10 vuotta. 
Perusryhmä pelaajista on 
seurannut näitä valmentajia 
kiekkokoulusta asti.

Kesällä 2020 sovittiin yh-
teistyöstä Mäntän KPK:n 
kanssa. Yhteistyö on toimi-
nut hyvin ja joukkueen sar-
japeleissä käy KPK:n U19 
joukkueesta 1–5 pelaajaa.

Joukkue on saanut myös 
ilokseen kolme virtolais-
ta kiekkoilijaa innostumaan 
taas pelaamisesta, joten nyt 
joukkue on kovassa iskussa!

Sarjapelejä joukkueel-
le tulee syksylle 17 kappa-
letta. Joukkueen huollosta 
vastaavat Kari Jousmäki ja 
Aliisa Jousmäki, videoku-
vaus Jussi Pylvänäinen ja 
joukkueenjohtajat Ari-Mat-
ti Jokitulppo ja Sanna Vii-
tanen.

U17-joukkue

Aliisa Jousmäki (takarivi), Kari Jousmäki, Joona Aho, Antton Jokitulppo, Ari-
Matti Jokitulppo, Veeti Viitanen, Jesse Virta, Salu Jousmäki, Juho Leveelahti, 
Jimi Kuusikko, Miko Rajaniemi, Aaro Viitanen, Kimmo Viitanen, Jimi Ylitalo, 
Mika Ylitalo ja Sanna Viitanen. Kaapo Seppälä (edessä), Santeri Ylä-Mononen, 
Tatu Anttila ja Eero Lahti.Kuv: Kuvaamo Into
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Kuljetusliike
Marko Pohja Oy VIRRAT
posti@kuljetusliikemarkopohja.fi
0405069679

• Koti- ja ulkomaan
 tieliikenne kuljetukset
• Lavettikuljetukset

www.memar.fi

MA-PE KLO 8-17
LA KLO 9-14 

TERVETULOA TEKEMÄÄN PAREMMAT KAUPAT

 

   Suomalaista laatua  
         www.visukaluste.fi                              

www.vkpoy.fi

RUISTA  
LÄMÄREIHIN

OP Ylä-Pirkanmaa
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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

Harrastejoukkue Hockey 
Bears kiekkoilee edellisvuo-
sien tapaan rennolla asen-
teella – peleissä ja turnauk-
sissa toki taistellaan loppuun 

asti pisteistä!
Joukkue pelailee tree-

nivuorolla kerran viikos-
sa, mutta keskittyy taistele-
maan mestaruuspokaaleista 

mahdollisissa tulevissa har-
rasteturnauksissa.

Uudet harrastepelaajat 
ovat tervetulleita mukaan 
höntsäilemään! 

Hockey Bears kiekkoilee  
höntsäillen

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

Pappa-Karhujen kiekko-
kausi 2020–2021 alkoi jo 
perinteitä noudattaen elo-
syyskuun vaihteessa. Vii-
me kevät päättyi valitetta-
vasti jo maaliskuun puoli-
välissä, kun Erkan Areena 
suljettiin koronasta johtu-
en. Valitettava seikka pelaa-
jille oli myös, että perintei-
nen kauden päätösreissu jäi 
tekemättä. Ehkä jossain vai-
heessa huhtikuulle -20 suun-
niteltu Lahden pelireissu to-
teutuu. Aika näyttää.

Pelinomaisia treenejä on 
läpi talven kahdesti viikos-
sa.  Pappa-Karhujen roste-
rissa pelaajia on kolmisen-
kymmentä ja tavallisimmin 
treeneissä hikoilee noin kak-
sikymmentä Pappa-Karhua.

 Usea pelaaja on kiekkoil-
lut Pappa-Karhuissa jo vuo-

desta 1994 lähtien eli jouk-
kueen perustamisesta saak-
ka. Toki joka vuosi joukkue 
hieman uudistuu uusien pe-
laajien myötä ja hyvä näin, 
mutta tietenkin samanaikai-
sesti joku pelaaja joutuu lo-
pettamaan hyvän harrastuk-
sen paikkakunnalta muuton, 
loukkaantumisen tai jonkin 
muun syyn vuoksi.

Pappa-Karhujen pelaami-
sen painopiste viime vuosi-
na on ollut yksittäisissä tur-
nauksissa ja ystävyyspeleis-
sä lähialueen muita vete-
raanikiekkojoukkueita vas-
taan eikä joukkue ole enää 
vuosiin osallistunut viralli-
siin veteraanikiekkosarjoi-
hin.

Talven eräänlainen hui-
pennus on ollut Pappa-Kar-
hujen järjestämä turnaus 

tammikuun loppupuolella 
Erkan Areenalla. Turnauk-
seen on osallistunut jouk-
kueita lähialueen kunnis-
ta. Näin on suunniteltu ta-
pahtuvan myös alkuvuon-
na 2021, tällä kertaa pienel-
lä kysymysmerkillä toki va-
rustettuna.

Toivottavasti kiekkokau-
si 2020–2021 voidaan päät-
tää perinteisellä kauden pää-
töspelireissulla, olipa sitten 
kohteena Lahti, Tampere, 
Tallinna, Kuopio, Lappeen-
ranta tai jokin muu paikka-
kunta.

Erkan Areena on toimi-
nut joukkueen kotiareenana 
sen valmistumisesta lähtien 
eli 1990-luvun lopulta asti. 
Puitteet veteraanijääkiekon 
pelaamisen Virroilla ovat 
erinomaiset! 

Pappa-Karhuilla vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita 

jo 26 vuotta

Jari Kolkkinen (ylärivi vas.), Jukka Heino, Kalle Jokinen, Matti Kolari, Aki Kan-
gas, Jukka Maijala, Ari-Matti Jokitulppo, Olli Wirzenius, Marko Saastamoinen, 
Hannu Joutsenjärvi, Jussi Autio, Jari Hakala ja Marko Tamminen. Juha Isokivi-
järvi (alarivi vas.), Kari Hietanen, Petri Sammalisto, Timo Nieminen, Jukka Ha-
vanka ja Jari Rikkinen.
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Tavallista parempi ruokakauppa

Virtaintie 28, 34800 Virrat
Kassa- ja Postipalvelut 044 7541 041, 

Päivittäistavarat 044 7541 042 
Palvelemme ark. 7–21, la 8–21, su 11–19

V I R R A T

Kaikki Kiekko-Karhujen jäävuorot sekä yleisöluisteluvuorot 
löydät seuramme jäävuorokalenterista!

www.virtainkiekkokarhut.fi

OP Ylä-Pirkanmaa

Nimi: Akseli Sihvonen
Pelipaikka: puolustaja 
Pelinumero: 24
Kätisyys: left
Parasta jääkiekossa: 
kaverit ja 
pelaaminen
Muut harrastukset: 
yleisurheilu ja kitaransoitto
 

Akseli Sihvonen. Kuva: Kuvaamo Into

Pelaajakortti
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Jäsenmaksut kaudelle 2020-2021 ovat: 
Henkilöjäsenmaksu: 15€ 

Kannatusjäsenmaksu: kannattajan valitsema summa 
Perhejäsenmaksu: 30€

Tilinumero: FI 60 5524 0320 0132 34 
Viestikenttään: Jäsenten nimet + synt. vuosi + osoite

Kiekko-Karhujen joukkueissa pelaavat maksavat jäsenmaksunsa oman joukkueensa tilille.

LIITY VIRTAIN
KIEKKO-KARHUJEN

JÄSENEKSI!

Virtain Kiekko-Karhujen 
Pukkivuoren talkooväki on 
ollut uuden äärellä, kun rin-
teeseen on lähdetty rakenta-
maan maastopyöräilyreitis-
töä hissipyöräilyyn. Paljon 
on matkan varrella opittu 
ja jatkotoimet tulevat suju-
maan iisimmin. Jo nyt meillä 
on toimiva Bike Park ja viisi 
rataa saatiin virallisten ava-
jaisten myötä aukaistua lo-
kakuun viimeisenä viikon-
loppuna!

Emme olisi tässä ilman 
upeita talkoolaisia ja sponso-
reita, kiitoksemme siis kai-
kille ahertajille sekä Metsä-
työ Havangalle ja Suomen-
selän Jauhemaalaukselle!

Mitä rinteessä on sitten 
tehty? Haravoitu, kaivettu, 

pyöritetty kiviä, tehty puu-
töitä ja suunniteltu. Lasket-
telurinteeseen on tehty kak-
si rataa, joista Mönjä on tar-
koitettu harjoitteluun ja täl-
lä hetkellä helpoin rata rin-
teessä.

Ylilento on taas hyppyra-
ta, jossa otetaan ilmaa ren-
kaiden alle, radan voi to-
ki ajaa renkaat maassakin - 
ihan niin kuin haluaa. Met-
sässä on kolme eri tasois-
ta enduropätkää. Nämä rei-
tit puikkelehtivat metsän si-
sällä ja polut on yritetty teh-
dä mahdollisimman luonnol-
lisiksi. Joissain kohdin tästä 
on jouduttu joustamaan ja 
metsään on tuotu mursketta 
sekä tehty puusiltoja.

Tulevaisuudessa Bike 

Park -ratojen kehittämis-
tä Pukkivuoressa jatketaan. 
Suunnitteilla on muutama 
enduroreitti lisää, puhdas 
DH-rata ja jokin kiva, leik-
kisä rata. Ensi kesänä ai-
keissa on järjestää kursseja 
aloittelijoille, joissa saa pe-
rustaidot hissipyöräilyyn se-
kä hankkia vuokrapyöriä la-
jiin tutustumisen mahdollis-
tamiseksi.

Haluamme olla luomas-
sa seutukunnalle vankkaa 
pyöräilykulttuuria sekä lisä-
tä Pukkivuoren käyttöastetta 
talven lisäksi.

Pyöräillään siis vielä, kun 
voidaan ja pakkasten tul-
len Pukkivuoressa jatketaan 
taas tuttuun tapaan laskette-
lua!

Hissipyöräilyä Pukkivuoreen

Ja terveisiä maalin suulta. 
Poikkeuksellisista olosuh-
teista johtuen myös muut 
kuin maalivahdin maskit 
on tulleet tutuiksi. Erikoi-
sesta maailmantilanteesta 
huolimatta Virroilla ollaan 
saatu maalivahtijäät pyö-
rimään melko normaalisti, 
tietysti kaikki mahdolliset 
varotoimet terveyden eteen 
huomioiden.

Perinteisesti aloitimme 
kauden maalivahtien kans-
sa Maalivahtipajan järjestä-
mällä Aikapoikaklinikalla 
elokuun lopulla. Taas pai-
kalle saatiin reilut 30 har-
raste- ja divarimaalivahtia. 
Tämä tapahtuma on saanut 
kiitosta ympäri suomennie-
meä, maalivahtifoorumeil-
la puhutaan klinikasta po-
sitiiviseen sävyyn.  Vali-
tettavasti jouduimme tänä 
vuonna passaamaan junio-
rimaalivahtileirin, vedoten 
Suomen ja maailman poik-
keustilanteeseen.

Tälle kaudelle olem-
me pystyneet järjestämään 
maalivahtijäät kerran viik-
koon, tämä tuo maalivah-
deille valtavasti enemmän 
kehitysmahdollisuuksia.  

Maanantaisin kokoon-
numme alkuillasta junnu-
maalivahtien kanssa, jol-
loin käydään läpi mahdol-
lisia viikonlopun pelejä, 
tehdään jääharjoitusta var-

ten valmistava oheishar-
joitus ja sen jälkeen varus-
teet päälle ja jäälle.  Edus-
tuksen maalivahdit astu-
vat areenalle sitten junnu-
jen jälkeen.

Jääkiekkoliiton yhtenä 
tärkeänä painopistealueena 
juniorimaalivahdeille täl-
le kaudelle on luistelu/liik-
kuminen. Pyrimmekin jo-
ka kerta tekemään erilai-

sia teränkäyttöharjoituksia, 
myös maalilla liikkumista 
on painotettu. Nämä osa-
alueet ovat äärimmäisen 
tärkeitä maalivahtipelissä.

Vuorovaikutus maalivah-
din ja valmentajan välil-
lä on tärkeää. Myös nuo-
ret maalivahdit osaavat ja 
uskaltavat kertoa mielipi-
teitään ja omia näkemyk-
siään omasta pelistä. Tämä 
luo valmentajille erinomai-
sia mahdollisuuksia kehit-
tää maalivahtia yksilönä.

Virroilla harjoittelee 
maalivahtijäillä seitsemän 
junnumaalivahtia ja neljä 
Edustuksen molaria.

Valmennuksesta vas-
taa Timo Niemisen lisäk-
si Jukka Havanka, apuval-
mentajina toimii Edustuk-
sesta Jarkko Mäki ja Las-
si Taisto.

Pidetään toisistamme 
huolta ja pysytään tervei-
nä, kyllä me aina yksi ko-
ronakin torjutaan.

Maskin takaa

Erikoisesta maailmantilanteesta huolimatta Virroilla ollaan saatu maalivahtijäät pyörimään melko nor-
maalisti
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OP Ylä-Pirkanmaa

Nimi: Onni Kokkonen
Pelipaikka: vasen laitahyökkääjä
Pelinumero: 8
Kätisyys: right
Parasta jääkiekossa: 
pelaaminen ja voittaminen.
Muut harrastukset:
kesällä golf ja talvella laskettelu

Onni Kokkonen.

Pelaajakortti
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Monipuolisia 
harjoitteluleirejä Virroilla

Maritta Rinta-aho
Timo Rinta-aho
Juho Rinta-aho
Tapio Voimala
Sisko Voimala
Timo Voimala
Jouni Rinta-aho
Jari Rinta-aho
Veera Sihvonen
Jussi Hirvilahti
Susanna Pöyhönen
Tero Järvensivu
Olavi Järvinen
Aimo Säynäjoki
Aino-Kaisa Sihvonen
Hely Järvinen
Katri Koski
Leila Juvakka
Tiina Karimo
Pirjo Haapa-aho Vehniä
Jaana Reinikka
Päivi Kuusniemi
Eija Ahoniemi
Lauri Bär
Vesa Bär
Ami
Pirkka Nahkala
Marja Hyvärinen
Jere Ylitalo
Saara Ylitalo
Leena Räsänen
Hannes Räsänen
Kaija Jokipolvi
Olli Pentinmäki
Sari Kolu
Pasi Kolu
Juha Jokipolvi

Marjatta Heinola
Eero Heinola
Helinä Heinonen
Hilkka Luoma
Teuvo Hänninen
Armi Hänninen
Veikko Malmi
Lola Kolkkkinen
Hannu Mäkynen
Tuula Mäkynen
Ekaterina Mäkynen
Ari Dahlberg
Anu Dahlberg
Leevi Tuhkanen
Hugo Tuhkanen
Santtu Heinola
Tuulia Rinne-Laturi
Hannu Heinola
Kai Mattila
Juhani Heinola
Taru Virtanen
Unto Virtanen
Toivo Rinne-Laturi
Raija Elena Tolonen
Moona Siikki
Johanna Mattila
Tuulikki Heinola
Väinö Heinola
Jussi Mäkitalo
Kari Ahola
Merja Kalliojärvi
Seppo Kalliojärvi
Pirjo Numminen
Timo Numminen
Helena Verho
Petri Laatikainen
Arja Savinen

Marko Savinen
Riitta Niemi
Satu Hyötylä
Kirsi Ahonen
Tuomo Viitanen
Pirkko Ylitalo
Kari Ylitalo
Risto Ylitalo
Juuso Ylitalo
Anja Jousmäki
Eero Jousmäki
Mirjami Koskela
Helena Pesonen
Pasi Jartti
Marita Koskela
Jarmo Haavisto
Isto Lahti
Taina Lahti
Eetu Lahti
Eero Lahti
Nella Lahti
Sanna Viitanen
Verneri Viitanen
Tuomo Viitanen
Jyri Partanen
Satu Partanen
Sara Partanen
Miro Partanen
Ritva Leppälä
Simo Leppälä
Sirpa Teerimäki
Timo Sihvonen
Satu Tuikkala
Päivi Ilomäki
Pertti Iso-Hirvelä
Matti Virtanen 
Jenny Virtanen

Mekin tuemme Kiekko-Karhuja

Kiekko-Karhut KIITTÄÄ kaikkia tukijoita.
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OP Ylä-Pirkanmaa

OP Ylä-Pirkanmaa

Nimi: Manu Vilén
Pelipaikka: pelipaikkoja kier-
rätetään vielä, mutta hyökkääjän 
rooli kiinnostaa eniten.
Pelinumero: 22
Kätisyys: left

Parasta jääkiekossa: tietysti  
pelaaminen ja voittaminen.
Muut harrastukset: laskettelu, 
futsal, jalkapallo, kitaran soitto, 
yleisurheilu ja paini.

Manu Vilén.

Pelaajakortti


