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VirtU Hockey Team on liihtemissi uudelle Icaudelle kuuden joukkueen ja sadan pelaajan voimin. Tissi 
tiimUiiiset valmentajineen yhteiskuvassa. 
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VirtU Hockey Team 

Itlhtee uudeDe kaudeDe 


•sadan peJaajan vonnin 

VirtU Hockey Team jaksi palannut Matti Nurmi ja - kausien menestyksen takana 

luistelee uuteen kauteen joukkue ovat asettaneet ka~ seisoo Heikki Leppanen aisa

knuden joukkueen j8 sa den tavoitteeksi sarjapaikan parinaan joukkueenjohtaja 
uusimisen kovassa vanhoja ill Jukka Hietaniemi. Kevl!AlUi.dan pelaajaD vomnn. 
gapelaajia viliseviLsslt Tampe saavutetun aluemestaruuden Laajemmalla rintamalla 
reen iohkossa. jatkoksi joukkue taistell hope

pelit pyoriihtiviit kayn amitalli marraskuussa Vam
tiin tulevana viikonJop C-junioreita eteenpain luot malassa pelatussa harjojtustur
puna 18.-19. joulokouta, saavat llkka Laaka ja Ahon nauksessa. 
jolloin edustusjoukklle veljeksel Petri ja Jan pitllvllt 
pyrkii avaamaan pisletl pltamaaranliAn kevllisill luon E-juniorijoukkueita on talle 

nonjlUijoukkueiden mitaliotte kaudelle muodostettu kaksi. 82 linsi vaati"all kotiylei
luita. Tanoosa joukkue osoitti syntyneet harjoitteleval Mattisonsi edessii. 
jo alkusyksystA Tampereella Nurmen ja Hani Topparin 

Edustusjoukkue on viime pelatussa tumauksessa. josta valvovan silman a11a', E-83:sten 
kaUlisen kOlmpsdivisioonaan kotiintuomisina oli kunniakas ankkurissa ovat puolestaan 
nousunsa myOtll vahvistunut kolmossija. Joukkueenjobtaja Keijo Kopra ja Erkka Varjo
nuOrilia. Iupaavilla ·'jun.m1pe na ,tO~ Kcijo We nen. 'Esimakua Iilkavaan bu
iaajilla" . KaMen yqod~Q • D-juniore~__menreiden teen jouk:ku~"at Man
tauon jatkeen tiimin valmenta- ja toivottavasti myOs tulevien tan turnauksesta. jossa E-82 

olivat parempia ko!mossijal
laan. 

F-junioreille Ideltkoilun hie
noulcsia tekevat tutuiksi edus
tusjoukk'ueen nuoTet voimat 
Rami ValkeaJahti ja Pasi 
.. JOnni" NiinistO. Joukkue 
koostuu innokkaista 6 - 9 
-vuotiaisla "pikkuteemuisla", 
joiden suurena haaveena on is
keA maali ja saada tuulettaa 
kotiyJeisOn edeSslt. Jouklrueen 
johtotehtltvistli vastaa Erkka 
Varjonen. 

Petit pelataan viime vuosien 
mallin mukaisesti "vanhalla" 
kaukalolla uuden toimiessa 
harjoitusareenana. Kaukalon 
kioski tarjoaa laidan reunalla 
kannustaville makkaraa, kuu
mia kupposia ja karameUili 
maun mukaan. Ostamalla ~ 

yleisO tukee junioritoimintaa. 
Kaikld oval tervetu11eita kat

somaan ja kannustamaan. 
Hockey Team lupaa tarjota 
vauhtia ja vaarallisia illanteitl.. 

T.N. 
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VirtU HT:n 
E-82 nappasi 
avauspisteet 

VirtU Hockey Teamin E -82 
avasi kautensa makeaUa voi
loUa Ruoveden seurakunnan 
atleeteista. Polkua peliin toi 
erityisesti Kotalan kova hyOk
k!lyskolmikko Heikki Korho
nen, Toni ja Mika Kangasaho 
hyvlUlll, mlUirlltietoisella luiste
lullaan ja tarkoilia kudeillaan. 

Ruoska jaksoi VirtU:n 
vauhdissa kaksi erU, sitten pc
li raLkesi. Tasatilanteessa I . 1 
maalasi ensin Toni Kangas.aho 
ajassa 32.41 ja 16' sekuntia 
myOhemmin Jukka Ala-Lan
Koski 1aukoi Mlka KangasahoD 
syOtOsta VirtU:l1e 3 - 1 job
don. Lopullisesti vierailijoiden 
selklt taipui Toni KangasahOD 
ohittaessa Ruoskan maalivah
din ajass.a 35.45. PlilitOsluvuik
si 5 - 2 kaunisteli Millo Karo
sen ja Janne Siirillln syOtOstli
Jan KytOharju. 

Maalivabti Matias Pekkari
nen all varma, kuten myOs ' 
puolustusparit Anssi Kllmllri -
Jari Ky10harju ja Ville Autio -
Antli Poukka. 

Ottelun parhaan pal.k.innoD 
sal ansaitustl kolme maalia vii
meistellyt Toni Kaogasaho . 
Ruoskasta palkittiin toisen 
maal!n laukonut Henri Niini
nen. 

T.N. 
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VirtU HT:n 
E-82 hakkasi 
Vllppulan 
Kiekon 

VirtU Hockey Teamin E-82 
-juniorit antoival vakuuttavan 
nllytOn pelitaidostaan ja !aiste
lutahdostaan.. kun viimevuoti
nen Hllmeen hopeajoukkue 
Vilppulan Kiekko nujertui ko
tikaukalossaan murskaluvuin 
5--{). 

VinU:n avausmaalin laukoi 
Heikki Korhonen Toni Kanga
sabon syOtOstA pelikellon nllyt
UlessA 9.44. 

Lopultisesti maalihana auke
si viimeisessl erlissli. Ensin Mi
kael Koskinen teki maalin 
ajassa 36.08. SyOttopisteen sai 
Mikko Nurmi . Reilu JDinuutti 
myOhemmin parivaljakko 
Heikki Korhonen - Toni Kan

gasabo oli taas vauhdissa, ja 
seurauksena oli HT:n kolmas 
maali. 

Ottelun nllyttlI.vim..Irulstli 
sooloesityksestll vastasi Ville 
Autio, joka kuljetti kiekkoa 
vauhdilla omasta plll1dystl vas
tustajan maaliin saakka. Vii
denneD Uiysosuman Mikael 
Koskisen syOt()stll laukoi Jari 
Kyt<iliarju kruunaten nliin by
vb puolustuspelinsli. 

JoukkueeD vaimentaja Matti 
Nurmi kiitteli poikia anneUu
jeD objeiden nOlldaUamisesta. 

- Koko joukkue esitti tark 
kaa ja uhrautuvaa pllolustus
pelil ja kll.ytti avautuneet maa
lintekotilanteel bienosti byvllk 
seen, Nurmi totesi. 

Tasaisesta joukkueesta pal
kittlin maalivahti Matias Pelt
karinen, joka piti selustansa 
tyhjllnli kako peIin ajan . 
HyOkklUtjisUl palkittiin Keijo 
Korhonen ja puolustusplULstA 
Ville Autio. 

TN 

Loppunumeroita tarkastel
lessa tulee muistaa E-82:sten 
etumatka jlll- ja harjoittelu
ajassa. E -82:sten joukkue onE-juniorijoukkueilla luistellut yhdessll jo useamman 
kauden. kun laas E·83:ssa on 
mukana monta vasta UUla kaukiihkea paikaDis della kiekkoilusta innostunutta 
nuorta lupausta. 

Hienosti pelanneista EkamppaiIu Virroilla 
82:sta parbaana pelaajana pal

kittiin kokonaista yhdekslin te


Loppiaisen fUnsasmaa ren veti E-82 nuorempien bopistettli tehtaillut Mik-a !Can

linen kiekkotaisto kiytiin antaotoessa maalein 18-1 gasaho ja E-83:sta pallcinnon 

VirtU Hockey Teamin E- (erat 4~, 5-1, 9-0). sai "kuparisen" rikkonut Jus 


82:sten ja E-83:sten viliJ si HeikkiUt Kakkospalkinnot 

E-82:sten syOttOpeli vapau jaettiin Mikko Nurmelle jaIii. Yleiso ell peUssii mo

tui vasta viimeisessll erllssll, Petri SllynAjoeille. Hyvin pelakana paDdten lasapooll
kun pojat muistivat, ettll kiek si myOs E-82:sten maalivahtisesti kummankin tiimin ko kulkee miestll nopeammin. Jussi Varjonen , jota kohti tu

loistosuorihlkset. Tllsta seuraksena nlthtiin Iii Iitus oli lahes tauotonta. 
TiUi kertaa barvinai kuvaa yhteispelill sekll nllytta Tuomarin tehUivilt kunnial 

sen byvikuntoisella loon vilt kiekonsiinoja, ja myOs la hoitivat C-juniorit Mikko 
nonjiiiiHii pitemmiin kor- maaleja tuli kaksinverroin. LepistO ja Tero MtienplUi. 
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VirtU HT:n E-82 
-joukkueen voitto
putkelle jatkoa 

VirtU HT:n E-82 -joukku
een voittoputld jatkui katke
amattomana Kuorevedellll. 
jossa KuoPa nujertui selvllr\u
meroisesti 7-0. 

Kuorevedellll tUmin peli oli 
ailahteIevaa. Luistin kulki tah
measti ja ajoittain syOttOpeIin 
salat tuntuivat olevan tllysin 
kateissa. Ottelua rikkoivat 
myOs jlUlhyt, joila joukkue ka
Iasti yhteensll Kuusi. Kaivattua 
varmuutta puolustuspll.lI.n pe
Iaamiseen Ioi varmaotteinen, 

rauhallisesti torjunut maali
vahti Matias Pekkarinen, joUr 
puhdas nollapeli oli tllllil. leau
deUa jo toinen. 

HyOkkll.ajistll erottui J ukJca 
Ala-Lankoski, jonka Iuistelus
sa syJcsyisen loukkaantumisen 
aiheuttamasta harjoittelukat
kosta huolimatta oli potkua. 
Laukauksistakin Itlytyi tehoa 
ja tarkkuutta aina kypllrll
temppuun saakka. 

Onnistunut alkukausi on 
DostanDt joukkueen sarjan 
karkipaikalle ja . valmentajat 

Matti Nurmi ja Harri Toppari 
luottavat poikien mahdolli
suuksiin jatkossakin, mikllli 
joukkue jatkaa taistoa taito
jensa mukaisesti. 

Tulevana viikonloppuna tii
mi jatkaa sarjapisteiden saalis
tusta. Lauantaina kotikentlllia 
vastaan asettuu Lflnk.ipohja ja 
sunnuntaina pistejahtiin mat
kataan Orivedelle. 

I . erll: 2.15 Toni Kangasaho 
(Heikki Korhonen, Mika Kan
gasaho) 1-0, 7.55 Jari KytO
harju 2-0, 13 .43 Jukka Ala.
Lankoski 3-0. 

2. erll: 20.36 Jukka Ala
Lankoski (Mika Kangasaho) 4
0, 29.02 Jukka Ala-Lankoski 
(Jari KytOharju) 5-0. 
3. er4: 38.14 Heikki Korhonen 
(lukka Ala-Lankoski) 6-0, 
44.57 Mika Kangasaho (lanne 
Siirila, Ville Autio) 7-0. 

J II.llhyt yhteensll.: KuoPa 2 
minuuttia, VirtU 6 minuuttia . 

T.N. 
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VirtU HT:n E-82 
-joukkue vahvoilla 
viikonvaihteessa 

VirtU HT:n E-82
joukkue kartutti pistetili
aan viikonloppuna. Lob
kon karkikamppailussa 
pisteet tasattiin Vilppu
Ihn Kiekon kanssa ja 
Lankipobjan Latka nu
jerrettiin suurinumeroise
ti 17-0. 

Vieraileva Vi-Ki ei sarjajoh
taj aa kumarrellut, vaan runnoi 
kolmen taysosuman johdon 
ajassa 7.22. Hockey Team ei 
kuitenkaan antautunut. Poi
kien otteista karisi vahitellen 
edellisen viikon saaolosuhtei
den aiheuttaman harjoittelu
katkon jaykkyys ja maalijahti 
saattoi alkaa. 

Viimeisen eran alkuminuu
teilla Vi-Ki johti turvallisen 
tuntuisesti 5-3 . Hockey Te
am in periksiantamattomuus 
kuitenkin lopulta palkittiin ja 

puoH minuuttia ennen loppuvi
hellysta tulostaululle kirjattiin 
ottelun paatOsluvuiksi 5-5. 

Janne Lehdon ja Mika Kuk
kosen viheltamasta ottelusta 
palkittiin parhaal1a Ville Au
tio. 

VirtU HT - ViKi, I. era: 
2.23 Markus Virtanen (Mikko 
Hietala) 0-1, 4.55 Markus 
Virtanen 0-2, 7.22 Marko Mar
jamaa (Jari Nyberg) 0-3, 10.08 
Jari KytOharju 1-3. 

2. era: 15.25 Mikko Nurmi 
(Jukka Ala-Lankoski, Mi kael 
Koskinen) 2-3, 22.30 Heikki 
Korhonen 3-3, 25.36 Markus 
Virtanen (Mikko Hietala) 3-4. 

3. era: 32.20 Jukka Takala 
(Markus Virtanen) 3-5, 36.55 
Jukka Ala-Lankoski (Mikael 
Koskinen, Mikko Nurmi) 4-5, 
44.30 Toni Kangasaho (Heikki 
Korhonen) 5-5 . 

Jaahyt yhteensa : VirtU 4 mi
nuuttia, Vi-Ki 2 minuuttia . 

Latka Team 
voitettiin 

Latka Teamille pojat naytti
vat kaapin pikan jo ensimmai
sesssa erassa. Hyokkaykset 
vyoryivat vastustajan paatyyn 

jatkuvina aaltoina, eika edes 
hyvan hanskakaden omannut 
maalivahtu Lari Nivala kyen
nyt VirtU:n vauhtia jarrutta
maan. 

Ottelun viime minuuteilla 
vastustaja onnistui vauhdik
kaissa lapimurroissa, mutta 
vahatOisen puolustuspiian tuki
pilari maalivahti Matias Pek
karinen ei ollut harhautetta
vissa. 

Pelissa palkittiin Jari KytO
harju ja tuomareina toimineet 
Pasi Virtanen ja Jan Viitala. 

Kuudessa pelatussa ottelussa 
VirtU:n puolustuspaa maali
vahteineen on osoittanut vah
vuutensa: jokaista paastettya 
maalia kohden on seitseman 
tehtya osumaa (8-57). Mikali 
VirtU jatkaa samaa linjaa ja 
pystyy punnertamaan voiton 
seuraavista otteluista, on sen 
jalka jo vahvasti sarjaykkosen 
pallillia. 

TN 
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VirtU HT:n E-82:11e 

niukka vierasvoitto 


Ruoveden seurakun
nan atleetif o livat VirtU 
Hockey Teamin E-82:lIe 
hankala vastustaja. Syk
syisen kotiottelun tapaan 
VirtU k)'k~ni ratkaise
maan ottelun ~dukseen 
vasta viimeisessa erassa. 

K irean kamppailun ensim
mainen era oli maaliton . Ruos
kan tasainen ja hyva joukkue 
pysyi mukana VirtU:n vauh
dissa alkuminuuteista asti. 
Hockey Teamin otteita leimasi 
heikko maalinviimeistelytaito. 
Taiselutahtoa ja paikkoja riit
ti, mutta kiekkoa ei kyettty 
~iirtam !tan- vas tl1!tajan "'Verk
koon . 

Toisessa eras sa kumpikin 

2"l.0/. 


joukkue kolisutteli maalin 
tolppia . Ajassa 18 .25 VirtU 
vihdoin avasi maalihanansa 
puolustaja Jari KyWharjun ku
dilla . 

Ruoveden varmaotteinen 
maalivahti Teemu Merisalo 
joutui antautumaan kolman
nen eran puolivalissa, jolloin 
Janne Siirilan maali sinetoi 
voiton VirtU:lle. 

Tiimin parhaana palkittiin 
Matias Pekkarinen, joka jal
leen kerran oli ohittamaton. 
Muun joukkueen viimeistely
taidon ontuessa piti Matias pe
lia hallussa osoittaen toteen 
vanhan kiek koiluklisheen "hy
va ,maalivahti on pu.oli joukku 
etta. 

T.N. 

VirtU HT:n E-82 
oli liian kova pala 
Fortunan pojille 

Orivedella vaikeissa 
olosuhteissa pelatussa ot
telussa VirtU Hockey 
Team oli edelleen isku
valmiudessa. Kova tuuli 
ja paukkupakkasen tur
ruttamat varpaat eivat 
kyenneet latistamaan 
joukkuen peli-intoa. Ko
tiintuomisina pojiJIa oli
kin tarkeat kaksi pistetta 
loppunumeroiden ollessa 
0-6 (erat 0-1, 0-2, 0-3). 

Joukkueen esittama alivoi
mapeli ansaitsee mallikkuudes
taan erityiskehut. Fortuna ei 
kyennyt puolustuspailta ohitta
maan kuudesta ylivoimami
nuutistaan huolimatta. 

Joukkueen peruspilari, maa
lin verajaa vartioinut Matias 
Pekkarinen palkittiin parhaana 
pelaajana. Puolustuksen var
min oli talla kertaa Anssi Ka
mari ja hy5kkaajista erottui
vat kahteen syottopisteeseen 
yltanyt Janne Siirila seka tark

kaa peruspelia esiWlneet Toni 
Kangasaho ja Jukka Ala-Lan
koski. 

Tiimin menestyksekas kausi 
on asettanut pojille kasvavia 
paineita pistejahtiin. J ouk ku
een hyvalla pelaajamateriaalil
la voittoputken kartuttaminen 
on kuitenkin taysin mahdollis
ta, mikali oikea asenne ky
eUian sailyttiimaan loppumet
rei lie saak ka. 

1. era : 11.20 Heikki Korho
nen (Janne Siiriili, Jukka Ala
Lankoski) 0-1. 

2. era : 21.25 Mikael Koski
nen (Jari Kytoharju, Toni 
Kangasaho) 0-2. 29.44 Toni 
Kangasaho 0-3. 

3. era : 36.41 Mika Kangasa
ho (Toni Kangasaho) 0-4. 
38 .20 Jari Kyt5harju 0-5. 
44 .17 Jukka Ala-Lankoski 
(Janne Siirila) 0-6. 

Jaahyt: Fortuna 4 minuut
tia, VirtU HT 6 minuuttia . 

T.N. 
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VirtU HT:n E-82 
varmisti alkulohkossa 
ylivoimaisen voiton 

VirtU:o Hockey Te
amin E-82:sta ei alkulob
kon loppupeleissa lIeik
koa lenkkiii loylynyt. 
Kolmesta viimeisesta ot
teJusta saalistettiin jarke
vallii ja tarkalla pelaami
sena tiiydet kuusi pistet
Iii. Samalla myos varmis
lui alkulobkon voiUo . 
Peleja jatketaan myo
hemmin kevaiillii loppu
sarjassa. 

Pai kallistaistossa vuotta 
nuorempl E-83 -joukk ue kaa
tui runsasmaalisessa ottelussa 

0-18 (0-5, 0-7, 0-6). E-82:n pis
tekuningas (5 + 2) oli Jukka 
Ala-Lankoski, joka mytis pal
kittiin joukon parhaana. 

E-83:sta Hannu Joutsenjarvi 
sai parhaan pytyn. Joukkueen 
katseenvangitsijana oli ensim
mainen virtolainen tytttikiek
koilija Mari Kopra, joka pysyi 
mallikkaasti mukana poikien 
vauhdissa. Toivottavasti tytot 
innostuvat lajista laajemmalla
kin rintamalla! 

Latkateam 

- VirtU HT 0-11 

Lankipohjassa kovassa pak

kasessa kotijou kkue Latka
team joutui toteamaan VirtU :n 
paremmaksi murskaluvuin o
Il (0-2, 0-6, 0-3) . 

Vierailijoista Jukka Ala
Lankoski ja Jari KytOharju 
saivat pelaajapalkinnot. Hyvia 
torjuntaotteita eSlttl ehjan 
kauden ja kuusi nollapelia tai
turoinut maalivahti Matias 
Pekkarinen. 

VirtU HT 

- Fortuna 8-2 

Kotiotteluun Oriveden For

tunaa vastaan VirtU lahti liian 
varmana itsestaan. Pojat piti
vat etukateen ottelua helppona 
ja tekiviH varsinkin toisessa 
erassa virheiUi., joista Fortuna 
paasi nopeisiin vastahyokkayk
siin ja vei lopuJta kokb eran 
nimiinsa 2-1. 

Hockey Team ei kuitenkaan 
antautunut, vaan kolmannessa 
eras sa nujersi vai vattomasti 

Fortunan vastarinnan. Pojat 
kuJjettivat kiekkoa joutuisasti 
kentan paastii toiseen , ja oival
tavien sytittojen ja napakoiden 
laukausten jalkeen maalitau
lulle kirjattiin !oppunUlileroik
si 8-2 (4-0, 1-2. 3-0). Hyvan 
puo!ustuspelin pelannut Antti 
Poukka palkittiin. 

Alkulohkon 
pistesaalis 21 

Hockey Teamin saalis alku
lohkosta on kunnioitusta he
raUllva: yhdestiHoista pelista 
kymmenen voi ttoa ja yksi tasa
peti eli 21 pistetta . Maaleja 
tehtiin huimat 102. kun taas 
Pekkarisen Matiaksen vastus
tajan laukaukset pystyivat 
ohittamaan ainoastaan kym
menen kertaa. 

Asetelrnat lopputaistoa var
ten oval kin !upaavat. Pojilla 
toivottavasti riittaa puhtia ja 
taistelutahtoa kauden loppuvi
hellykseen saakka. 

T.N. 
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LOHKO 3 

Virt.U-82 11 10 1 0 99 - 10 21 
ViKi 9 7 1 1 82 - 15 15 
FORTUNA 10 7 0 3 52 - 31 14 
RuoSkA 11 4 0 7 30 - 44 8 
KuoPa-56 8 2 1 5 7 - 25 5 
LATKA-HT 8 1 1 6 19 - 76 3 
Virt.U-83 9 0 0 9 19 - 107 0 

VIRTAIN U-HT LOPPUTURNAUKSEEN 
ViKi KARSI HOKKARIEN KANSSA 
TULOS:HOKKARIT-VIKI 4 - 4 

VIKI -HOKKARIT 4 - 4 + RANG.LAUK.KILP. 
4 - 3 

FORTUNA KARSI NASTOLAN KIEKON KANSSA 
TULOS:FORTUNA -NAS-KI 2 - 1 

NAS-KI -FORTUNA 1 - 6 

OTTELUT: 
======== 
KuoPa-56 - LATKA-HT 1 - 1 
Virt.U-83 - FORTUNA 1 - 9 
Virt.U-82 - RuoSkA 5 - 2 
FORTUNA - KuoPa-56 3 - 1 
ViKi - Virt.U-82 o - 5 
KuoPa-56 - RuoSkA o - 1 
LATKA-HT - FORTUNA 4 - 12 
Virt.U-83 - ViKi o - 12 
ViKi - KuoPa-56 10 - 1 
Virt.U-82 - Virt.U-83 18 - 1 
KuoPa-56 - Virt.U-82 o - 7 
LATKA-HT - ViKi 1 - 16 
FORTUNA - RuoSkA 4 - 1 
Virt.U-82 - LATKA-HT 17 - 0 
LATKA-HT - Virt.U-83 10 - 9 
FORTUNA - Virt.U-82 o - 6 
RuoSkA - ViKi o - 13 
LATKA-HT - KuoPa-56 o - 1 
FORTUNA - Virt.U-83 10 - 5 
KuoPa-56 - FORTUNA 1 - 3 
Virt.U-83 - RuoSkA o - 10 
Virt.U-82 - ViKi 5 - 5 
ViKi - Virt.U-83 16 - 1 
Virt.U-83 - Virt.U-82 o - 15 
LATKA-HT - Virt.U-82 o - 11 
Virt.U-82 - FORTUNA 8 - 2 
ViKi - RuoSkA 6 - 0 
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VirtU HT:n E-82 
voitti turnaushopeaa 

VirtU Hockey Teamin E
82:set kartuttivat mitalisaalis
taan Kangasalan Ruutanassa 
5. maaliskuuta pelatussa Vi
sura-turnau ksessa. 

Turnaus jarjestettiin jo kol
malta kertaa ja Hockey Te
amilla oli taskussaan voitto 
kaudelta 91-92. Toinen kiinni
tys kiertopalkintoon jai talla 
kertaa saamatta TPS:n kl1kis
tettl1a virtolaiset tiukassa lop
puoltelussa maalein 1-0. 

Turnaukseen osallistui VIlSl 

joukkuetta: Tappara Calgary, 
Atalan Ilves. TPS, Oriveden 
Fortuna ja VirtU . VirtU oli 
vahvistanut rivejaan E-
83 :sten Marko Havangal la, 
Jussi Heikkilalla ja Olli Kama
rilla. Varamaalivahtina toimi 
E-83:sten veskari Jl1ssi Var
jonen. 

Ensimmaisessa ottelussa 
Hockey Team sai vastaansa 
Oriveden Fortl1nan . VirtU :n 
peli oli hyvin vaisua . Fortuna 
menikin helponnakbisesti 1-0 
johtoon. Pisteet kuitenkin ta
sattiin Jari Kytbharjun tasoit
taessa loppunumeroiksi I-I. 
Ottelussa palkittiin pl10lustaja 
Antti Poukka. 

Kaupl1nginosajol1kkue Ata
Ian IIvesta vastaan luisteli si
suuntunut VirtU. Luistelusta 
lOytyi pOlkua ja kiekkoa kulje
tettiin taitojen mukaiseen tyy
liin. lives joutuikin myonta
milan VirtU HT:n parem mak
seen suurinumeroisesti IO- l. 
Vastustajan maaliverkkoa en
iten heilutteli ottelussa J Ukka 
Ala-Lankoski. Teamin parhaa
na palkittiin J ari Kytoharjl1 . 

Turnauksen jarjestajajouk
kuetta Tapparaa Vi rtU "kurit
ti" oikein olantakaa. Loppu
numerot 16-1 takasivat 

Virt U:lle loppuottelupaikan 
puhtaan voittoputken esitta
neen TPS: n vastustajana . Tap
para-ottelussa palkinnon sai 
nelja taysosumaa viimeistellyt 
Jussi Heikkila . Hienosti tehta
vistaan selvisi mybs ottelun 
toisen eran maaliverajaa varti
oinut Jussi Varjonen. 

Hockey Team oli paivanmit
taan tasaisesti parantanut peli
suorituksiaan ja loppuotteluun 
lii. hdettiin suurin odotuksin. 
Tasaisessa taistossa pisemman 
korren yeti kuitenkin harmitta
vasti TPS , joka kykeni ohitta
maan hyvin torjuneen Matias 
Pekkarisen, vain kahta mi
nuuttia cnnen loppuvihellysta. 
Lop puun saakka yrittaneesta, 
tasokkaasti pelanneesta 
VirtU:sta palkittiin Toni Kan
gasaho. 

Tu rnaus paatettiin juhla
vaan palk intojen jakoon. Kol
me parasta joukkuetta luisteli 
kokonaisuudessaan jaalle mi
talien jakoon ja TPS:n kaptee
ni nosti maljan ilmaan vahin
Uian yhtl!. tyyl ikkaasti, kuin 
Hannu Virta Kanada-maljan 
menneena vuonna ja kenties 
tana talvenaldn. 

Jo kaisesta joukkueesta paJ
kittiin lisaksi turnauksen paras 
peJaaja. VirtU:ssa turnaukses
sa edukseen esiintynyt Jukka 
Ala-Lankoski sai taman kunni
akk aan maininnan. 

Turnauksen lopputaulukosta 
muodostui seuraavanlaincn: 
TPS 4-4-0-0 = 8 P 
VirtU 4-2-1-1 = 5 P 
Fortuna 4-2-1-1 = 5 p 
Ilves 4-1-0-3 = 2 P 
Tappara 4-0-0-4 = 0 P 
T.N. ... 
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VirtU HT:n E-82:t voittivat Hameen alneen lnonnonjiiasarjan turnauksessa pronssia, ja tunnelmat olivat 
sen mukaiset niin pelaajilla kuin valmentaja- ja bnoltojoukollakin. 

Jiiiikiekon pronssinen 
sarjamitali Virroille 

Hockey Teamin E-82:t 
keriisiviit mainetta ja me
riittia Vammalassa 19.
20. maaliskuuta pelatus
sa Hameen alueen luon
nonjiiiisarjan loppuotte
lussa. JOukkueen sanka
reiksi turnauksessa kobo
sivat maaliveriijaii kunni
akkaasti vartioinut Ma
tias Pekkarinen ja ran
gaistuslaukaisukisassa 
viimeisenii maalin ampu
nut Mikko Nurmi. 

Lauantaiaamun ensimmai
sessa ottelussa VirtU:n menoa 
vaimensi aikainen ylosnousu ja 
pitka bussimatka. kangasalan 
Kisa olikin taparasti parempi 
ujuttaen voittomaalin Matiak

sen selan taakse vain kuusi mi
nuuttia ennen loppuvihellysta. 
Loppunumeroiksi tulivat Kisa 
3 - VirtU 2. Virtolaiset maalin
tekijat oliva t Jukka AJa-Lan
koski ja Mika Kangasaho. 

H PK Hameenlinnasta esitti 
tarkkaa puolustuspelia rikkoen 
tehokkaast i VirtU: n hyok
kaykset. Hockey Teamin poi
kia alkoi maalinteon vaikeus 
jo tuskastuttaa , olihan otte1us
ta saatava voitt opisteet, mikali 
joukkue mie1i olla mukana 
lopputaistossa . 

lanne Siirilan ohjattua Juk
ka Ala-Lankosken syot6n 
maaliverkon perukoille lahti 
VirtU:n peli rullaamaan. 
Vauhdikkaan kiekonsiirtelyn 
jalkeen Toni Kangasaho ja 
lukka Ala-Lankoski Mikko 

Nurmen syotOsta viimeistelivat 
VirtU:lle komeat voittonume
rot 3-0. 

Oriveden Fortuna oli kulu
neella kaudella joutunut use
ampaan kertaan toteamaan 
VirtU:n paremmakseen - niin 
kavi nytkin. Ottelupisteet oli
vat HT:lle suurinumeroisesti 6
1 (erat 3-0, 3-1). 

Toinen sija alkulohkossa vei 
VirtU:n sunnuntain pronssio!
teluun. Keskittynyt voitontah
toinen !I1ml luisteli Akaan 
Kiekkoa vastaan ainoana pyr
kimyksenaan tuoda voitto ko
tiin. 

Ottelu alkoikin lupaavasti. 
Ensin teki maalin Mikko Nur
mi ja tilanteeksi 2-0 viimeisteli 
puolustaja Antti Poukka. 
Akaan Kiekko kykeni viime 

minuuteilla tasoittamaan tilan
teen. Kun jatkoaikakaan ei 
tuonut ratkaisua, siirryttiin 
huippujannittiivaan rangaistus
laukaisukisaan. 

Tilanteessa 4-4 Akaan lau
kaisu epaonnistui ja ottelun 
ratkaisijaksi nousi Mikko Nur
mi, joka kovista suorituspai
neista huolimatta kykeni hei
luttamaan maaliverkkoa. 
VirtU:n voitonjuhla sai alkaa. 

Poikien ensimmaista suu
rempaa saavutusta olivat hake
massa maalivahti Matias Pek
karinen, varamaalivahti Jussi 
Varjonen, puolustajat Jari Ky
tOharju, Anssi Kamari, Ville 
Autio ja Antti Poukka seka 
hyokkaajat Janne Siirila, Mik
ko Karonen, Toni Kangasaho, 
Mikael Koskinen (joka valittiin 
joukkueen tsemppipelaajaksi), 
Mika Kangasaho, Jukka Ala
Lankoski, Heikki Korhonen ja 
Mikko Nurmi. 

Joukkueen valmentajina toi
mivat Matti Nurmi ja Harri 
Torppari. Huoltotehtavista 
vastasi Erkka Varjonen . 
-T.N. 



E-JUN.LUONNONJ.LOPPUTURNAUS 

LOHKO 1 

KANGASALAN KISA -VIRTAIN U-HT 3 - 2 
HPK -ORIVEDEN FORTUNA 0 - 1 
VIRTAIN U-HT -HPK 3 - 0 
FORTUNA -KANGASALAN KISA 1 - 1 
KANGASALAN KISA -HPK 3 - 2 
VIRTAIN U-HT -FORTUNA 6 - 1 

KANGASALAN KISA 3 2 1 0 7 - 5 5 
VIRTAIN U-HT 3 2 0 2 11 - 4 4 
ORIVEDEN FORTUNA 3 1 1 1 3 - 7 3 
HPK 3 0 0 3 2 - 7 o 

LOHKO 2 

AKAAN KIEKKO -VILPPULAN KIEKKO 3 - 3 
KIEKKOREIPAS -VESILAHDEN VISA 7 - 1 
VILPPULAN KIEKKO -KIEKKOREIPAS 1 - 1 
VESILAHDEN VISA -AKAAN KIEKKO 1 - 2 
VILPPULAN KIEKKO -VESILAHDEN VISA 2 - 5 
AKAAN KIEKKO -KIEKKOREIPAS 2 - 4 

KIEKKOREIPAS 3 2 1 0 12 - 4 5 
AKAAN KIEKKO 3 1 1 1 7 - 8 3 
VILPPULAN KIEKKO 3 0 2 1 6 - 9 2 
VESILAHDEN VISA 3 1 0 2 7 -11 2 

LOPPUOTTELUT MESTARUUDESTA: 
KANGASALAN KISA -KIEKKOREIPAS 4 - 5 

PRONSSIMITALEISTA 
VIRTAIN URH.-HT -AKAAN KIEKKO 5 - 4 
(2-2 +RANG.LAUKAUSKILPAILU 3-2) 

HAMEEN ALUEEN MESTARI:KIEKKOREIPAS 
2:KANGASALAN KISA 
3:VIRTAIN URHEILIJAT-HT 
4:AKAAN KIEKKO 

JMK
Highlight

JMK
Highlight

JMK
Highlight

JMK
Highlight

JMK
Highlight
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VirtU Hockey Teamin 
E:82:t kruunasivat menestyk 
sekkaan kiekkoilukautensa 
saalistamalla turnauspronssia 
Heillolassa 26. maaliskuuta. 

Turnaukseen otti osaa voi
tontahtoisen VirtU :n lisaksi 
viisi maineikasta kiekkotiimia: 
KiePo Mantasta, Kiekko-Rei
pas Lahdesta, VaKi Vantaa lta, 
SaiPa Lappeenrannasta ja tur
nauksen jarjestajajoukkue He
Ki . 

Alkuerissa HT kohtasi en
simmaisena VaKin, joka kaa
tui puhtaasti 2-0 (2-0, 0-0). 
Vastustajan maaliverkkoa hei
lutti ensin Janne Siirila J ukka 
Ala-Lankosken nappisybtbn 
seurauksena ja toisen taysosu
man sooloili M ika Kangasaho. 
Tasaisen vahvasta pelaajama
teriaalista parhaana palk itt iin 
maalivahti Mat ias P ekkarinen, 
joka jalleen kerran oli ohitta
maton. 

Toisessa alkulo hkon ouelus
sa joutui Virt U tunnustamaan 
turnauksen ennakkosuosikki 
SaiPan paremmakseen. Poi
kien sinnikas yritys ei riittanyt 
parempien kaatamiseen , vaan 
SaiPa kerasi voittopis teet lop
punumeroin 3-0 (1-0 , 2-0). 
VirtU:sta palkittiin puolustaja 
Anssi Kamari, joka uurasti se
ka jaalla etta vaihtoait iossa 

VirtU HT:n 
E-82:11e 
prOnSSla• 

Heinolassa 
joukkueen kapteenin Mikael 
Kbskisen poissaollessa. Anssi 
jaksoi tsempata varakapteeni
na poikiin puhtia . 

Seuraavaksi lohkossaan toi
seksi yltanyt VirtU kohtasi toi
gen lohkon ykkbsen Heinolan 
Kiekon . Kahden kovan jouk
kueen taistossa oli HeKi pot
kun verran edella luistellen 
kult aotteluun osumin 3-0 (2-0, 
J-0) . Virt U :sta palkittiin par
haana Jukka Ala-Lankoski. 

Pronssiotteluun VirtU sai 
vaS laansa edellisena viikonlop
puna Hlimeen luonnonjaames
taruuden voittaneen Kiekko
Reippaan . Tappiosta sisuuntu
nut VirtU ei antanut periksi, 
vaan tahkosi vakisin 3-2 voit
loon . VirtU :n maalit viimeiste
livat Mik ko Nurmi, Jukka 
Ala-Lankoski ja Mikko Karo
nen. TiimisUi palkittiin puolus
raja Antti P oukka ja hYbkkaa
ja Mikko Nurmi. - T.N. 



--

VirtU HT muisti kauden aikan menestyneita pelaaJiaan ja aktiivejaan. 

VirtU HT palkitsi 
parhaat pelaajansa 

VirtU Hockey Team Edustusjoukkueen taistelu ansiosta . Aki vei myoskin otteista " verajiin vartijana" 
piiiitti viirikkaan kauten kolmosdivisioonan korkeata joukkueen parhaan maalinte lOytyi tarvittavaa periksianta

sa palki tsemalla kauka soisessa ja nopeatempoisessa kijan pokaali n. mattomuurta ja ennen kaikkca 

lossa kunnostau1uneita Tampereen lohkossa ei valitet P arhaat p istesaaliit saavutti taitoa. 
tavasti riittanyt sarjapaikan vat A ki Kangas 24 + 20 = 34, C-junioreista palkinnot saiaktiivejaan. Joka jouk
sailyttamiseen. Hienoja maale Jaime P irila 15 +6= 21, Jussi vat paras hyokkaaja Markuskueesta esiinnostettlin 
ja ja vauhdikkaita tilanteita ot Autio 7+ 10= 17, Petri Aho Koskinen, joka valittiin HT:n menneena talvena kiek
teluissa kuitenkin riitti - eika 8+6= 14 ja Jan Vji tala 9 + kauden junioripelaajaksi, pa

kokentilUi erityisesti ansi vahiten vuoden parhaana pe 4 = 13 . Edustusjoukkueen ylHi ras puolustaja Hermanni KuJ
oituneet pelaajat. laajana palkitun Aki Kankaan tyspelaaja oli Jere Lahti , jonka mala, paras harjoiuelija Mar



kus Yla-Ilomaki, paras syotta
ia Mikko Lepisto ja tiimin si
supelaaja Timo Saynajoki. 

D-j unioreista erikoismainin
nat pokaaleineen kerasivat 
hyokkaajli J uha Kaipio, puo
lustaja Pekka Havanka ja eri
koispalkinnon saanut Markus 
Leponiemi. 

Hockey teamin menestyk
ekkiiin joukkue menneella 

kaudella oli pronssia alueen 
IOPPulumauksessa taistelleet 
E-82:l. Tailavasta ja tasaisesta 
joukosta palki ttiin hyokkaaja 
Jukka Alalankoski, puolustaja 
Jan Kytoharju ja harjoittelija 
Anssi Kltmllri Erikoismainin
nal saivat maahvahti Matias 
Pekkarmen, joka oli llihes 
ohittarnaton seka erinomainen 
joukkuepelaaja ja lsemppaaja 
Mikael Koskinen. Hockey 
team muis ti myOs joukkueen 
alrnentaja Matti Nurmea, jol

Ie myonnettiin vuoden parhaan 
valmentajan titleli . 

E-83:sta paras hyokkaaja oli 
Jussi Heikkila, puolustaja 
Marko Havanka ja harjoitteli
ja Hann u Joutsenjarvi. Poru
kan ylUttyspelaaja oli Jussi 
Tarvainen. 

F-junnuista Heikki Liski ar
voslettii n parhaaksi hyokkaa
jaksi ja Sami Kakkori puolus
tajaksi. Harjoittelijan palkin
non sal Santeri Kallio ja ylla
tyspelaajana palkittiin Jussi 
Makynen. 

Nuorimmasta joukkueesta, 
G-j unioreista, palkinnot jaet- ,. 
tiin Sakari Mlikyselle (hyok
kalija), Aapo Sariolle (puolus
taja) . Sakari Kautulle (harjoit
telija) seka Tuomas Mlikyselle 
(ylliltyspelaaja). 

Lisaksi muistettiin kauden 
aktiivia Erkka Varjosta ja jo 
kauden aikana muistettiin kuk
kasin tunnollista kannattajaa 
TU llia Lehtoa. 


