Virtain Urheilijoiden
jiikiekon edustusjouk
kueen sarjaruletti pyo
riihtaa kayntlin 19.11. eli
aiemmin kuin koskaan
ennen. Kaynnistyva kausi
on joukkueen ensimmiii
nen
I1I-divisioonassa,
mutta joukkueen val
mentaja Matti Nurmo pi
tii realistisena tavoittee
na sarjapaikan uusimis
tat
- Joukkue on harjoitellut
hyvin eiklt miUliin loukkaantu
misia ole tapahtunut. Siiannol
liset yhteiset harjoitukset al
koivat elokuussa ja harjoituk
sia on ollut neljiisti viikossa,
kertaili kulunutta syksya val
mentaja Nurmi.

Jiiaharjoittelu
, Keuruulla
Ilman Keuruun tekojiiata
VirtUn liihtokohtatilanne sar
jaan olisi todella surkea. Se,
t
etta harjoitusvuoro on ollut
, vain kerran viikossa on kuiten
kin auttanut surkeasti.
IIman jilltharjoittelua sar
• jaan lahteminen olisi ollut to
della hankalaa. 225 mk +
matkakulut per harjoituskerta
maksanut jaakiekon lajihar
• joittelu KeuruuUa vie kuiten
kin rahaa jaoston kassasta.
Tuleva kausi on kustannuksil
taan rankin, miUi on ollut kos
kaan aiemmin.
Yksistiian
miesjoukkueen
matkakustannukset
tulevat
nousemaan 10.000 markkaan,
tuomaripalkkiot n. 8.000 mk,
pelaajalisenssit 4.000 mk, sar
jan i1moittautumismaksu 1.500
mk, joten pelkka sarjaan val
mistautuminen mukaan luettu

na harjoittelu Keuruulla vie ra
haa n. 25.000 mk. Mailoihin ja
varusteisiin menee niihinkin
tuhansia markkoja, joten
rankkaa tulee olemaan VirtU
HT:n miesjoukkueella taistel
lessaan luonnonjiiltlla tekojaa
ratajaiihallijoukkueita vastaan.
Siksi virtolaiset jailkiekkoili
jat ovat kuulolla Virtain kau
punkia kohtaan. Milloin jaa
halli Virroille? III-divisioonas
sa tekojaiirata tulee pakollisek
si muutaman vuoden kuluttua
ja sen jiUkeen jillthalli. Nyt
kun tekojiiiiUi ei ole, joudu
taan pelit a10ittamaan vierasot
teluilla ja kotikenttlietu on vie
ty sarjan alussa virtolaisilta.

Runkosarjassa
22 ottelua
III-divisioonassa on runko
sarjassa 22 ottelua, joiden jill
keen on nousukarsinnat tai pu
toamiskarsinnat. Kaksi jouk
kuetta saa liihteli suoraan sar
jasta IV-divisioonaan ja Iisiiksi
3. ja 4. sarjataulukon a1apalts
tit karsii sarjapaikastaan.
VirtU HT:n vastustajista tu
lee
Tampereelta
Hilpara,
Hobby-Kiekko,
Vehmaisten
Urheilijat, TBK ja Peltolam
min Lamliri. Kangasalan jouk
kueet ovat Voitto ja Kisa.
Muut joukkueet ovat Hollolan
Kiekko, Siivikkalan Kiekko
Ylojltrveltlt, ManUin Kiekko
Pojat ja Lempltlilltn Kisa.
Osa joukkueista on virtolais
katsojille tuttuja, mm. viime
kevaan nousukarsinnat, jonka
VirtU HT voitti, mutta plta
osin joukkueet ovat uusia tut
tavuuksia, joita yleisOn toivo
taan tulevan katsomaan, kun
kotiottelut a1kavat joulukuussa
tai toivotaan a1kavan, siIla hy
vliklilin tabto ei tee jaatli Vir

roille, jos sali pysyttelee plus
san puolella. Ainoastaan teko
jaalaitteisto takaa otteluiden
pelaamisen syksylla, ei miklian
muu.

VirtU HT:n oUelut:
19.11. TBK-VirtU 26.11.
Hobby-Kiekko-VirtU 3.12.
VehU-VirtU 11.12. VirtU
KiePo 16.12. VirtU-Lamari
18.12. VirtU-Hobby-Kiekko
29.12.
Hilpara-VirtU
1.1.1989 VirtU-KaVo 4.1. S
Kiekko-VirtU 7.1. VirtU
Hilpara 8.1. KiePo-VirtU
ILL
KaVo-VirtU
14.1.
VirtU-VehU 15.1. Hoo-Koo
VirtU 18.1. VirtU-KangKisa
21.1. VirtU-HooKoo 22.1.
VirtU-S-Kiekko
28.1.
VirtU-KangKisa
21.2.
VirtU-HooKoo 22.1. VirtU
S-Kiekko 28.1. VirtU-TBK
29.1. KangKisa-VirtU 4.2.
LeKi-VirtU 18.2. Lamari
VirtU 26.2. VirtU-LeKi.

VirtUn joukkue
kaudella 88/89:
Kari Hietanen, Jussi Autio,
Olli Vesa, Juha Vartiamiiki,
Matti Pekkala, Pasi Virtanen,
Petri Aho, Harri Toppari, Ka
ri Numminen, Kari Kallio, Aki
Kangas, Jukka Ala-Mutka, Ri
ku Jaakkola, Keijo Kopra,
Reijo Katajamliki. Arto Tan
hua, Jyrki ljas, Timo Jarvinen
ja Jarmo Jarvinen.
Joukkueen valmentaja on
Matti Nurmi ja joukkueenjoh
taja Juhani Nortokoski.
Harjoitusotteluiden tulok
sia:
KieHa-VirtU
9-4,
VirtU-KieHa 6-3, Kang
Kisa-VirtU 2-3, Hobby
Kiekko-VirtU 4-1, LeKi
VirtU 3-5.
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TBK voitti
VirtU HT:n
9 3
VirtU HT:n miesjouk·
kue bivisi ensimmiisen
ottelunsa jiiikiekon III·
divisioonassa.
Tampe
reella pelatussa ottelussa
Tammerfors Bollklub eli
TBK vei pisteet numeroin
9-3 (3-0, 4-1, 2-2),
VirtUlla oli takaiskuja jo en
nen ottelua, silla viime kaudel
la Keuruulta VirtUun tullut
Matti Pekkala palasi KeuPaan
ennen sarja-avausta. Ruove
delta VirtUun siirtyneet Timo
ja Jarmo Jarvinen eivat saa

neet siirtopapereitaan kuntoon
ja myOs heidan piti olla sivus
sa.
- Joukkue pelasi aile kyky
jensa, liekO avausottelu aiheut
tanut turhaa jannitysta ottei
siin. totesi VirtUn valmentaja
Matti Nurmi ottelun jalkeen.
- MyOs liiat jaahyt seka louk
kaantumiset sekoittivat peli
amme niin, etta normaalikuvi
oihin ei piUisty, harmitteli Nur
mi.
VirtUn kaksi nuorta keskus
hyokkaajaa Aki Kangas ja Ju
ha Vartiamaki loukkaantuivat
toisessa eriissa. Aki tosin pala

-..,.u·Y'it
si kolmanteen eraan, mutta Ju
pen loukkaantuminen vaikutti
pahemmaIta.
Virtolaisista olivat hyokkaa
jista parhaimmat Kari Hieta
nen ja om Vesa. Puolustajista
Reino Katajamaki kohosi yk
koseksi. Myos joukkueen uusi
puolustaja Jyrki ljas pelasi
mukavasti, mutta otti turhia
jaiihyjlt miinukseksi. Maalissa
Keijo Kopra pelasi varmasti,
mutt a ei hyvillltkltan torjun
noiIla pystynyt kaantamaan ot
telua VirtUlle.
Pasi "Vexi" Virtanen sai
kunnian avata VirtUn maaliti
lin jaakiekon III-divisioonassa.
TBK:n maalivahti Sami La
ranne palasi mainiosti ja naky
via pelaajia muita olivat entiset
SM-liigapelurit Antti Heikkila,
Jari Simola (4 maalia) ja Han
nu Raittinen.
VirtUn maalit: I-era: ei vir
tolaismaaleja. 2-era: 6-1 Pasi
Virtanen (Jussi Autio). 3-era:
8-2 ja 9-3 Kari Hietanen
(OUi Vesa). Jaahyt: VirtU HT
8x2, TBK 8x2 min.
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VirtU HT:lle
tappio Tampereella
VirtU Hockey Teamin
taival jiiikiekon 111
divisioonassa on alkanut
perin takkuisesti. Tampe
relainen Hobby-Kiekko
kaatoi VirtUn 9-1 (t
O, 6-1, 2-0) Kouluka
dun tekojiiilli.
Ottelun ensimmainen erli oli
tasaista kiekkoilua ja sarna jat
kui toisessa erlissll aina VirtUn
2-1 kavennukseen asti. Ainoa
virtolaismaalin laukoi Kari
Hietanen Jarmo Jarvisen syO
tOstli.
- Hobby-Kiekolla onnistui
pelissli kaikki, meiltli ei mi

kUn, totesi VirtUn valmentaja
Matti Nurmi ottelusta. - 4-5
"varmaa" maalipaikkaa tuh
lattiin isantien onnistuessa vas
taavissa tilanteissa kovalla on
nistumisprosentiIIa, harmitteli
Nurmi.
VirtUlla oli ruovetelliisvah
vistukset Timo ja Jarmo Jarvi
nen mukana, sarnoin uutena
miehena Outokummusta tullut
Harri Koskinen, joka pelasi
Kari Hietasen ja Olli Vesan
kanssa ketjussa.
Juha Vartiarnaki oli poissa
loukkaantumisen johdosta ot
telusta, jossa parasta antia vir
tolaisittain oli nuorten ketju
Petri Aho
Aki Kangas -

Jukka Ala-Mutka takanaan
pakkipari Reijo Katajarnltki Jyrki ljas. Maalissa Arto Tan
hua oli voimaton Hobby-Kie
kon onnekkaillekin osumille.
Vahiiinen
lajiharjoittelu
jaaIla ja sarjatason nousu on
aiheuttanut kaynnistysvaikeuk
sia VirtUn nuorelle joukkueel
Ie. Myos puolustuksen uusiu
tuminen (4 pakkia viime tal
vesta poissa) on hankaloittanut
osaltaan sarjakauden kliynnis
tymisui.
Viela on 20 ottelua jltljel
la ja niissa 40 pistettlt jaossa,
totesi Matti Nurmi toiveikkaa
na toisen tappion jaIkeen.
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Vehmainen voitti
VirtU HT:n
VirtU Hockey Teamin
pelillinen ote parani kol
mannessa ottelussa jii
kiekon Ill-divisioonassa.
Siiti huolimatta tampere
lainen Vehmaisten Urhei
lijat kaatoi kotonaan
VirtUn 5-2 (1-2, 2-0,
2-0).
Loukkaantumiset
-haittasivat jilleen peli
imme, totesi VirtUn val
mentaja Matti Nurmi
murheissaan ottelun jil
keen. "Nyt loukkaantui
eras parhaita hyokkiiji
imme, Kari Hietanen,
pahannikoisesti
en
simmiisessi erissi.
Kun taitava keskushyokkaa
ja Juha Vartiamaki oli sivussa

myos, kahden ketjun peli oli
pahanlaisesti sekaisin. - I1
man naita loukkaantumisia
olisi tamakin ottelu ollut voi
tettavissa", kertoi Nurmi.
Totta valmentaja Nurmi pu
huikin, silla ottelun ratkaisu
tapahtui vasta ajassa 51.44,
kun VehU teki 4-2 maalin.
Tahan asti VirtUIIa oli mah
dollisuutensa ratkaisun tekemi
seen, mutta tekojaalla pelaava
Vehmainen oli vahvempi talla
kertaa.
- Maalintekotaito on pa
hemman kerran kadoksissa
joukkueelta. Lisaksi erailla pe
laajilla on paassaan uskomus,
etta 90 lIJo:nen vauhti riittaa
llI-divisioonassa. Otteluissa on
pantava kaikki peliin, jotta tu
losta tulisi, peraankuulutti val
mentaja Matti Nurmi joukku
ettaan.

VirtUn paras pelaaja oli
hyokkaaja OUi Vesa yhdessa
maalivahti Keijo Kopran kans
sa. OIIi sortui tosin turhiin jaa
hyihin, kun tuskastui ketjuka
veri Kari Hietasen poissaoloon
toisessa ja kolmannessa erassa.
Myos Aki Kangas, joka on
kehittynyt huimin harppauksin
viime kaudesta, voi oHa tyyty
vainen peliinsa. Puolustukses
sa valmentaja Nurmi oli hou
kuteHut Mika Kukkosen takai
sin lootaan. Mika oli mainion
pelisilmansa ansiosta paras.
VirtUn maalitapahtumat: 1
era: I-I Jussi Autio (Jyrki
Ijas), 1-2 Olli Vesa (Jarmo
Jarvinen - Timo Jarvinen). 2
ja 3- era: ei virtolaismaaleja.
Sunnuntaina ll.l2. paasee
VirtU aloittamaan kotiottelun
sa. Vieraaksi tulee ManUin
Kiekko-Pojat.

~s:s

KiePo peittosi
VirtU HT:n

8--1

VirtU HT:n tuskainen
taival jiiiikiekon Ill-divi
sioonassa jatkuu. Miin
tin Kiekko-Pojat vei sar
japisteet Virtain kiekko
kauden
avausottelussa
maalein 2-8 0-4, 0
2, 1-2).
Ottelun a1ku oli VirtUlIe
masentava, silla jo 25 sekunnin
kuluttua oli kiekko VirtUn
verkossa. KiePo jatkoi tiukkaa
otettaan ja ajassa 9.38 tilanne
oli jo 0-4. Tass! vaiheessa
VirtUn valmentaja Matti Nur
mi otti aikalislln ja vaihtoi
maalin suulta Arto Tanhuan
pois ja tilalle luisteli Keijo
Kopra. Tamil her!tti kotijouk
kueen ja ajassa 14.10 Olli Vesa
kavensi Jussi Aution syOtosta.
Enempaa ei VirtU hyvastll yri
tyksestll pystynyt, vaikka tolp
pia kolisteltiinkin. Toisessa ja
kolmannessa erassll ei VirtU
HT pystynyt kuromaan eroa
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umpeen ja niin kokenut KiePo
vei pinnat.
VirtUn paras pelaaja oli
maalivahti Keijo Kopra. OUi
Vesa oli hyokkayksen paras,
mutta kaipasi selvasti Kari
Hietasta ketjuunsa. Karin pol
vivamma pakotti jaamaan pois
tasta ottelusta, mutta han yrit
taa pelata ensi viikonvaihteessa
kahdessa kotiottelussa.
Mikko Kukkonen vaUiytti
pakeista muutaman kerran hie
noilla avauksilla ja Reijo Kata
jamaki pelasi myos melko mu
kavasti.
Tapahtumat: l-era: 1-4 01
Ii Vesa (Jussi Autio). 2-era: ei
virtolaismaaleja. 3-era: 2-6
Pasi Virtanen (Timo Jarvinen).
Jaahyt: VirtU HT 8x2 ja Kie
Po 7x2 min.
Perjantaina 16.12. tulee Pel- .
tolammin Lamari Tampereelta
VirtU HT:n vieraaksi ja sun
nuntaina
tamperelainen
Hobby-Kiekko vierailee Vir
roilIa. KotiyleisOn tuki on nyt
tarpeen, jotta tappioputki saa
daan poikki, joten yleisoo toi
votaan paikalle kannustamaan
VirtU HT voittoon.
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VirtU HT .Ue
niukka tappio
•

VirtU HT parantaa
otettaan jaakiekon 111
divisioonassa,
mutta
voittotili on yha avaa
matta. Perjantaina 16.
joulukuuta Virroilla pe
latussa ottelussa Pelto
lammin Lamari Tampe
reelta vei sarjapisteet ot
telutuloksella 0-3 (0-1, 0
1, 0-1).
Ottelu alkoi lahes KiePo
-pelin toisintona. Vain 30 se
kuntia oli pelattu, kun Lamari
meni 1-0 johtoon. Tilannetta
edelsi VirtUn Mika Kukkosen
harmittava
arviointivirhe
hyokkayssiniviivalla. Maalin

jiUkeen ottelu tasaantui, mutta
VirtU HT:n taman kauden on
gelma eli maalinteko oli taysin
jumissa. Toisessa erassa Vir
tUlia oli parhaat hetkensa otte
Iussa, mutta maalia ei tullut ja
kun tahti jatkui samana kol
mannessa, oli VirtUn tappio
selva.
Peltolammin Llimari oli Vir
tUa keskialueen pelissa edella
ja tama osaltaan vaikutti rat
kaisevasti ottelun maalinteon
lisaksi oli puolustuspelin unoh- .
tuminen niin pakeilta kuin
hyokkaajiltakin. Het~kittain pe
Ii kulki, mutta aika ajoin syn
tyi pahoja ongelmia omassa
paassa.

VirtUn ehdoton ykkonen oli
maalivahti Keijo Kopra, joka
torjui ajoittain mahtavasti.
Hyokkliiijien ykkonen oli jal
leen Olli Vesa. Myos Juha
Vartiamaki pysyi vauhdissa
mukana. Kari Hietanen pelasi
erikoispolvituen avulla, mutta
parhain tera oli kateissa.
VirtU HT:n puolustus kai
paa selvasti edelleen johtotah
tea, jollainen Matti Pekkala oli
viime talvena. Myos Janne
Lehdon kookasta hahmoa jai
kaipaamaan pakistossa.
Reijo Katajamaki ja Harri
Toppari olivat parhaimmat.
Topi teki pari hienoa ylOsnou
sua, mutta maalinteko oli ha
nellekin myrkkya.
Jyrki Ijas aloitti mukavasti,
mutta peli paattyi taysin har
kitsemattomaan jaahyyn. Ku
rinpalautus oli taysin oikea.
Ottelun tuomaristo Niemi
nen ja Lundberg-Vaarasalo
tuomitsivat erinomaisesti. Ai
noastaan Keijo Kopralle tuo
mittu jaahy oli makutuomio.
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Hobby-Kiekko tuomarien
avustuksella voittoon
VirtU Hockey Teamin
ensimmainen voitto jaa
kiekon Ill-divisioonassa
oli todella UihelHi sun
nuntaina 18.12. Virroilla.
Ottelu paattyi lukemiin
4-7
(2-2, 2-3, 0-2)
Hobby-Kiekon Tampe
reelta viedessa pisteet. It
se pelin ratkaisuun vai
kutti ottelun tamperelai
nen paatuomari Marko
Lepaus, joka veti torke
asti vierailijoiden "piik
kiin" VirtU HT:n siirty
essa 3-2 johtoon ottelun
toisessa erassa. Tuoma
rien avustuksella VirtUn
4-2 johto kaantyi 4-5 tap
pioasemaan.
Ensimmaisessa
erassa
Hobby-Kiekko meni tilantee
seen 0-2 ennen kuin virtU HT
sai maalihanan auki. Maali
vahti Keijo Kopra avasi keskel
Ie ja Jukka Ala-Mutka riistay
tyi karkumatkalle. Hienosti
pelaamalla tilanteen loppuun
asti "Mutku" teki VirtUn
avausmaalin. Ajassa 16.05 Ju
ha Vartiamaki tasoitti ottelun.
Toisessa erassa ajassa 26.05
Pasi Virtanen vei kotijoukku
een 3-2 johtoon. Taman jal
keen ajassa 26.55 VirtUn puo
lustaja Jyrki Ijas otti kyseen
alaisen jaahyn, mutta taman

jalkeen ei osannut pitaa suu
VirtUn valmentaja Matti
taan kiinni, vaan sai samaHa
Nurmi Yeti lopussa maalivahti
kahden minuutin pienen kay
Keijo Kopran pois Hobby-Kie
tOsrangaistuksen ottelun surke
kon saadessa jaahyn ajassa
alta paatuomari Lepaukselta.
58.56 paatuomari Lepauksen
VirtUn pelatessa vajaalla va
yrittaessa paikata karmeita
pautti Kari Hietanen Olli Ve
munauksiaan. Hobby-Kiekko
san karkumatkalle ja Olli pus
teki kuitenkin loppunumerot
sitti tilanteeksi 4-2.
4-7 tyhjaan virtolaismaaIiin.
Hobby-Kiekko kavensi Ijak
VirtUn parhaat hyokkaajat
sen toisen jaahyn aikana ja
olivat Olli Vesa ja Juha Vartia
tasoitti ajassa 36.09. Kun pelia
maki. Myos nuorten ketju
oli pelattu 36.43 lahti VirtUn
Jukka Ala-Mutka - Aki Kan
Jarmo Jarvinen istunnolle yh
gas - Petri Aho pelasi pirteas
dessa tamperelaisen kanssa.
ti.
Tama ei riittanyt paatuomari
Puolustuksen ehdoton ykko
LepaukselIe, vaan ajassa 37.48
nen oli joukkueen kapteeni
Olli Vesa lahetettiin jii.ahylle
Reijo Katajamaki. Myos Jar
todella heppoisin perustein.
mo Jarvinen pelasi mukavasti.
Vastaavia temppuja Hobby
Maalissa Keijo Kopra nappasi
Kiekko harrasti taysin vapaasti  toisen perakkaisen ykkospal
koko 9ttelun ajan, mutta nai
kinnon pelaamalla loisto-oue
hin ei Lepaus puuttunut.
<Iun saamalla myos syottopis
teen.
Ajassa 39.27 vieraat menivat
5-4 johtoon. mutta tamakaan
Tapahtumat kentallli tuoma
rikolmikon Lepaus, Siren-Tar
ei riittanyt pii.atuomarille. Vir
ko johdolla olivat iklivaa seu
tUn RUm Jaakkola lahetettiin
rattavaa. Linjatuomarit eivat
perin epamaaraisesti jaahylle
osanneet edes kasimerkkeja ja
ajassa 39.47. Tuomio oli taysin
paatuomari Lepaus oli todeIli
kasittamaton.
Kolmanteen
nen pohjanoteeraus.
eraan VirtU HT tuIi kentalle
Tapabtumat: I-era: 1-2
taistelutahtoa taynna. Peli
Jukka Ala-Mutka (Keijo Kop
vaannettiin vlikisin naapurien
ra), 2-2 Juha Vartiamaki. 2
palityyn ja tasoitusta haettiin
era: 3-2 Pasi Virtanen, 4-2
tosissaan. Hyvasta yrityksesta
OlIi Vesa (Kari Hietanen. 3
huoIimatta ei Iisamaaleja tullut
era: ei virtolaismaaleja. Jaa
ja Hobby-Kiekko paasi onnek
hyt: VirtU 9x2 ja Hobby-Kiek
kaasti tekemaan tilanteeksi 4
ko 5x2 min.
6.

HiJpara rokitti

VirtU HT:n
Entisla SM-Liiga- ja
maajoukkuepelureita vi
liseva tamperelainen HiI
para pyoritti VirtU HT:n
jiikiekon
III-divisioo
nassa numeroin 17-6 (6
'2, 54, 6-0) Tampereella
kaydyssa ottelussa.

-

Hilparan riveissa esiintyi
mm. Mikko Leinonen (Tappa
ra, Karpat, New York Rangers
NHL), Reijo Laksola (Koo
Vee, HIFK, lives), Lasse Lit
rna (Tappara), Juha SiIvennoi
nen (JoKP, Tappara, K-Rei
pas) ja Tapio Kallio (Tappa
ra). Ei ihme, etta VirtU HT sai
oppitunnin kovalla kadella

vastustajalta.
VirtUn ilon aihe oli ottelun
a1ku, kun Kari Hietanen teki
avausrnaalin Olli Vesan ja Jus
si Aution sy()ttaessa ylivoima
tilanteessa. Kokenut Hilpara
py()ritti kuitenkin eranurne
roiksi rnurskaavat 6-2.
VirtU HT yrittikin vain
saastya loukkaantumisilta ja
pyrkia saarnaan tunturnaa
maalintekoon, joka on ollut
Ulna kautena jumissa. Kuusi
rnaalia antaa kuitenkin toivoa
paremmasta . kovatasoisessa
III-divisioonan lohkossa.
VirtUn paras oli kolme maa
lia ampunut Kari Hietanen.
Pakeista Jyrki ljas teki 1 + 1

tehopinnaa, mika on puolusta
jalla rnukava tulos.
VirtUlta puuttui ottelusta
hyOkkaaja Juha Vartiamaki,
jonka olkapila kolhittiin otte
lussa Hobby-Kiekkoa vastaan.
Hard Toppari lisasi loukkaan
tuneiden listaa Hilpara -otte
lussa, mutta toipunee jatkope
leihin.
Tapahtumat: I-era: 0-1 Kari
Hietanen (Olli Vesa-Jussi Au
tio), 4-2 Jussi Autio. 2-era: 8·3
Kari Hietanen (Timo Jarvi
nen), 8-4 Jyrki ljas. 10-5 Karl
Hietanen (Jyrki ljas), 10-6 om
Vesa, 3-era: ei virtolaismaale
ja. Jaahyt: VirtU HT 3x2 ja
Hilpara 5x2 min.

t'trW H J kavi havHi
massa YlojarvelUi jaiikie
kon
Ill-divisioonassa.
Kotijoukkue Siivikkalan
Kiekko voitti numeroin

14-5 (3-1, 4-3, 7-1).
Jiilleen vastustajana oli
"yksi mies" enemmiin
kentallii, siksi rajusti ot
telun paiituomari Ikaval
ko Tampereeita auttoi
kotijoukkuetta, totesi ot
telun jiilkeen VirtU HT:n
valmentaja Matti Nurmi
harmistuneena.
lkavalko veti kauden poh
jat, oli yleinen nakemys otte
lusta, jossa VirtU HT oli vara
miehinen. Loukkaantuneiden
listalla olivat tall a kertaa Olli
Vesa ja Juha Vartiamaki,
hyOkkaajien parhaimpia talla
kaudella.
VirtUlla oli mukana pitkasta
aikaa "veteraani" Eero Make
la, joka pelasi yhdessa Kari
Hietasen ja Timo Jarvisen
kanssa. Tama kolmikko vasta
si VirtUn tehosta talla kertaa
lahes kokonaan.
Maalissa Arto Tanhua oli
hyvaa, mutta ei voinut Siivik
kalan tulituksessa taysosumilIe
mitaan.
Tapahtumat: I-era: 3-1 J ussi
Autio (Harri Koskinen-Pasi
Virtanen). 2-era: 5-2 Timo Jar
vinen (Eero Makela), 6-3 Kari
Hietanen (alivoimamaali), 7-4
Kari Hietanen (Timo Jarvi-

Tappioputki jatkuu:

Siivikkala
VirtU HT
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nen). 3-era: 9-5 Timo Jarvi
nen. VirtU HT:n jaahyt 8x2 +
5 min.

VirtU HT -

Hilpara

3-12
Nimekas Hilpara Tampe
reelta vieraili Virroilla jailkie
kon II1-divisioonassa kotijouk
kueen VirtU HT:n kokiessa
tappion 3-12 (1-4,0-6,2-2). Hi!
para oli jattanyt "huippuni
met" kotiin, mutta vahemman
nimekkaat SM-Liiga -pelurit
nayttivat virtolaisyleisolle mal
Iia sHta, kuinka kiekko liikkuu
jaalla.
Virtolaisten ainoa ilon hetki
syntyi ensimmaisessa erassa,
kun Eero Makela tasoitti oUe
lun numeroihin 1-1 Juha Var
tiamaen ja Pasi Virtasen teh
dessa esityon.
Toinen era oli Hi/paran nay
tOsta, jota johti parhaiten Ju
ha Silvennoinen. Kolmannessa

erassa VirtU sai kaunisteltua
eranumeroita Jukka Ala-Mut
kan maalatessa kahdesti.
Varamiehisen VirtUn paras
mies oli maalivahti Keijo Kop
ra tusinasta takaiskusta huoli
matta. Juha Vartiamaki palasi
kentaIle, mutta Olli Vesa ja
Harri Toppari olivat
vieIa
loukkaantuneiden listalla.
Tapahtumat: I-era: 1-1 Eero
Makela (Juha Vartiamaki
Pasi Virtanen). 2-eril: ei virto
laismaaleja. 3-era: 2-12 Jukka
Ala-Mutka (Jarmo Jarvinen
Jussi Autio), 3-12 Jukka Ala
Mutka (Jarmo Jarvinen).

KiePo -

VirtU HT 5-3

VirtU HT vieraili Mantilssa
Kiekko-Poikien vieraana ja
jalleen tuli tappio. KiePon
voittonumerot hyvatasoisessa

ottelussa oIivat 5-3 (1-1, 3-2,
1-0).
- Paras pelimme koko tal
vena, totesi VirtU HT:n val
mentaja Matti Nurmi ottelun
jalkeen. - On hienoa, etta
pojat eivat ole meneuaneet
peli-iloaan tappioista huoli
matta, vaan pyrkivat paranta
maan peliotettaan.
VirtU HT lahti otteluun tar
kan pelin taktiikalla. Tilma
merkitsi kaytannOssa sita, etta
yksi hyOkkaaja pelasi kuin kol
mantena puolustajana. Tilman
taktiikan paras toteuttaja oli
Harri Koskinen, joka pelasi
loisto-ottelun.
Ottelu pysyi tasaisena aivan
loppuminuuteille asti, jolloin
KiePo pailsi tekemaan loppu
numerot 5-3.
VirtU HT:n maalissa Arto
Tanhua pelasi aivan kasitta
mattOman hyvin. Puolustuk
sessa oli tehty suurremontti,
silla Jussi Autio oli vedetty
pakiksi Riku Jaakkolan parik
si. Tama ..kaksikko pelasi todel
la hienosti.
Hyokkayksessa joukkue kai
pasi kasivaivaista OlIi Vesaa,
joka olisi saattanut olla se rat
kaiseva tekija, mika olisi vih
doin avannut VirtUn pistetilin.
Tapahtumat: I-era: 0-1 Pasi
Virtanen (Juha Vartiamaki), 2
era: 2-2 Kari Hietanen (Reijo
Katajamaki), 2-3 Kari Nummi
nen (Aki Kangas), 3-erli: ei
virtolaismaaleja. Jalihyt: VirtU
HT 13x2 ja KiePo 6x2 min.

VirtU HT

KangKisa
3 6
VirU HT sai dHlleen
jiilleen tappion jiiiildekon
III-divisioonassa Virroil
la. Numerot oHvat 3-6
(2-0, 0-4, 1-2) Kan
gasalan Kisan viedessa
sarjapisteet.
VirtUn peJi alkoi hyvin ja
ensimmainen era oli kotijouk
kueen hallussa mukavasti. Toi
sessa erilssl tuli muutamia
henkilOkohtaisia lipsahduksia
ja ole kirposi luttuun tyyliin,
kuten on tapahtunut labes ko
ko talven ottelun toisessa erils·

sa.

'Kolmannessa erilssa sattui
ottelun pUtuomarllle Hantulle
kasittamAtOn mokam. HIn ta
dotti kiekon kulkusuunnan sil
mistUn VirtUn maalin tuntu
massa ja vihelsi pelin poikki ja

osoitti keskelle maalin synty
misen merkiksi. Kukaan ei ta
pahtumaa havainnut ja tilan
teesta syntyi vlirikils neuvotte
lu, silla tilanne muuttui nume
roihin 2-5. Dttelu ratkesi
kliytannOssa taban "tekemat
tomiUin" maaliin ja niin jal
leen kerran VirtU HT joutui
karsimaan tuomarltyOskente
lysta.
VirtUn paras mies oli maali
vahti Arto Tanhua, jolle an
nettakoon anteeksi "tekemat
tOrnasta maalista" syntynyt
hiiltyminen.
Tapalltumat: I-era: 1-0
Harri Koskinen, 2-0 Kari
Numminen (Aki Kangas). 2
erl:l: ei virtolaismaaleja.. 3-era:
3-5 Jussi Autio (Karl Hieta
nen) (tv). JUhyt: VirtU HT
5x2+ to ja KangKisa lx2 min.

Kangasalan Voitto
kaatoi VirtU HT:n
Kaogasalao Voitto ou
jersi VirtU HT:o jiiiilde
kon III·divisioonao otte·
lussa Kangasalalla 10-3
(8-0, 2-1, 0-2). Vain
eran pelannut entinen
Tapparan ja Suomen
maajoukkueen hyokkii·
ji Jonna Sevon murskasi
kentillisineen vierailijat
jiinrakoon. Sevon teh
taili 4 + 3 tehopistetti,
mutta siirtyi ottelun jo
ratkettua pois peUaree
nalta kentilUsensi kans
sa.
Muu osa KaVoa olikin ta
vallisia kuolevaisia ja niinpli
VirtU sai ottelun tasaantu

maan voittaen viimeisen erlin
mukavasti 2-0. On tavallaan
kohtalon ivaa, ettli VirtU HT
joutui sarjaporrasta ylemmliksi
plilistyUn Suomen kovimpaan
III-divisioonan lohkoon. Ei
edes Helsingin seudulla tlilla
tasolla pelaa niin suurta mU
rU entisia SM-Liigan ja maa
joukkueen huippunimili.
KaVon Jorma Sevonia ha
vitteli riveihinSli mm. SM-Lii
gasta Koo-Koo, mutta ei saa
nut rniesta riveihinsa. Hilparan
Juha Silvennoinen on edelleen
SM-Liigan tasoinen peluri ja
taidothan eivlit katoa huippu
nimiltti, mm. Mikko Leinonen.
Lasse Litma ja Reijo Laksola
parissa vuodessa rnihinkUn.

VirtU HT oli KaVo -ottelun
taysin oppipojan~ ase
massa. Sairaslistalla oli edel
leen Olli Vesa ja myos Aki
Kangas liitti nimensa siihen
talla kertaa. Harri Toppari pa
lasi kaukaloon muutaman pe
lin huilin jiilkeen, talla kertaa
hyokkaajaksi tekaisten VirtUn
avausosuman.

a1u~s~~

Tapahtumat: I-era: ei virto
laismaaIeja. 2-era: 10-1 Harri
Toppari (Juha Vartiamaki). 3
era: 10--2 Kari Hietanen (Har
ri Koskinen - Jussi Autio),
10--3 Kari Hietanen (Timo
Jarvinen - Jussi Autio). JU
hyt: VirtU HT 4x2 ja KaVo
6x2 min.

VirtU HT:n

pistetili aukesi
VirtU Hockey Teamin
tappiollinen taival jiikie
kon
III-divisioonassa
katkesi vihdoin. Vii me
sunuuntaina Hollolassa
kotijoukkue Kiekko jou
tui tyytymian tasapeliin
6-6 (5·2,0·4,1-0).
Kaksijakoisen ottelun ensim
mainen era meni VirtUlta otet
ta hakiessa, mutta toisessa
erassa ravahti. Ottelussa hattu
tempun tehnyt Aki Kangas yh
dessa alIi Vesan kanssa maa
lailivat vuorotahtiin ja niin
VirtU lIT meni 6-5 johtoon.
Kolmannessa erassa Hollolan
Kiekko teki harmittavan tasoi
tusmaalin, mutta VirtUn piste
Wi aukesi viimein.
VirtUn valmentaja Matti
Nurmi joutui sekoittelemaan
pelaajapakkaansa, joka oli
hieman varamiehinen jopa
niin, ettll. Kari Hietanen siirtyi
pakiksi Kari Nummisen parik
si. Suhteellisen mukavasti Ka
rien peJi kulkikin, silIa Num
minen sai 0 +2 ja Hietanen
0+ I tehopinnaa.

Hyokkaajat pelasivat kaikki
suhteellisen mukavasti, Aki
Kankaan onnistuessa tehok
kaimmin koimella porssipis
teella. Kahteen pisteeseen ylsi
vlU alIi Vesa, Petri Aho ja
Harri Koskinen.
Maalissa aloitti Arto Tan
hua, joka jouduttiin vaihta
maan pais Hollolan latoessa
pikapikaa 5-1 johdon en
simmaisessa erassa. Eivat ta
kaiskut Arton syyta olleet,
mutta maalisuman syntyessa
maalivahtia usein vaihdetaan
joukkueen heriUtiimiseksi. Kei
jo Kopra pelasi lopun pelin
luotettavasti.
Tapahtumat: I-erll: I-I Aki
Kangas (Eero Makela-Kari
Numminen), 5-2 Jussi Autio
(Petri Aho-Kari Numminen).
2-erll: 5-3 Aki Kangas, 5-4 alIi
Vesa (Petri Aho-Harri Koski
nen), 5-5 Aki Kangas (Harri
Koskinen), 5-6 alIi Vesa (Kari
Hietanen). 3-era: ei virtolais
maaleja. JiUihyt: molemmat
6x2 min.

Tassi oUelussa VirtU
HT:lla oli voitto ja tasa
peli todella kisien ulottu
-rilla, mutta tappion kar
vas kalkki oli jilleen ker
ran nieltivi. Erit olivat
1-0, 2-3, 2-3 todella
jinnittavissi jiikiekon
lD-divisioonan kamppai
lussa.

VirtU HT

.Hoo-Koo
5 6

Ensimmaisen eran ainoan
maalin teki Jussi Autio todella
rOyhkealla maalin eteen ryn
t!yksella.
Toisessa erassa VirtUlIa oli
ratkaisun avaimet kasissa ti
lanteessa 2-1. Ketju Timo
Jilrvinen-Eero Makela-Jar
mo Jarvinen pyorit1i pelia hur
jalla tavalla Hollolan Kiekon
maalin edustalla. Kun vapais
takaan tilanteista ei kiekkoa
saatu maaliin, paasi vastustaja
vastahyokkiiykseen ja tasoitti
ottelun.

Kun OlIi Vesa vei VirtUn
3-2 johtoon ajassa 33.26 ti
lanne vaikutti hyvalta. Mutta
sitten tapahtui uinahdus ja
Hollola tasoitti II sekuntia
myOhemmin.
Kolmannessa .erassa tulivat
tuomarit jalleen kuvaan otte
lun kulkuun kuten tana talve
na on ollut tapana VirtUn
kohdalJa.

Siivikkalan
Kiekko
Ylojirvelta vieraili tulok
sellisesti Virroilla jiikie
kon
III-divisioonassa.
Numerot olivat 3-10
(1-2, 1-3, 1-5).
VirtU HT aloitti otte
lun pirteisti ja Timo Jar
vinen vei VirtU HT:n 1
o johtoon ajassa 1.32.
Siivikkala lisisi vauhtia
ja vei tasaisen erin 2-1.
Toisessa
erassa
tilanne
muuttui jo numeroihin 1-4
vieraille, mutta ajassa 32.25
Olli Vesa kavensi VirtUn saa
dessa otetta peliin, 26 sekuntia
myohemmin VirtUn Jyrki ljas
otti todella tarpeettoman, suo
rastaan idioottimaisen jaahyn
ja kaiken kruunasi paalle han
kittu toinen kakkonen suunsoi
tosta.
Toisen jaahyn aikana Siivik-

Kaksi kertaa Hoo-Koo paasi
maalintekoon paitsiotilanteesta
ja hetkessa oli tasatilanne
muuttunut numeroihin 3-6.
Pasi Virtanen nostatti virto
laistoiveita ajassa 50.34 Juha
Vartiamaen syottaessa titan
teeksi 4-6. Ottelun viimeisella
minuutilla VirtU HT kavensi
numeroihin 5-6 kuudella
kenttapelaajalia.

VirtU HT

Siivikkala
3 10
kala kaansi numeroiksi 2-5.
Kolmannen eran alussa ajas
sa 40.26 Siivikkala meni 6-2
johtoon. Olli Vesa nostatti jaI
leen toiveita ajassa 42.06 maa
laten VirtUn kolmannen maa
lin. Kun Siivikkala paukutteli
maalit ajassa 48.56,49,03 ja
49.57 oli ottelu ohi virtolaisil
tao

VirtU HT havisi peIinsa naa
pureille keskialueella eli sinivii
vojen vaIissa. Talla alueella
Siivikkala oli VirtUa huimasti
edella.
Ottelun paatuomari oli jal
leen surulIisen kuuluisa Lepaus
Tampereelta, joka sekoitti ot
telun puolivalin jalkeen pa
hemman kerran. Arvosana

Tasoitusta haettiin viimei
seen sekuntiin asH, mutta Kari
Hietasen siniviivalaukaus py
sahtyi Hollolan parhaaseen
mieheen maalivahti Juha Pel
likkaan.
VirtUn paras oli hyOkkaaja
Olli Vesa. Myos Harri Koski
nen ja Juha Vartiamaki pelasi
vat mukavasti.
Puolustuksessa Jyrki ljas
pelasi vauhdikkaasti, mutta ot
ti yhden alyttOman jaahyn, jo
ka maksoi maalin.
Maalissa Keijo Kopra torjui
monta pahaa, mutta lipsautti
kaksi helpohkosti sisaan.
Tapahtumat: l-era: 1-0
Jussi Autio (Kari Hietanen).
2-era: 2-1 Juha Vartiamaki,
3-2 OlIi Vesa (Harri Koski
nen). 3-era: 4-6 Pasi Virtanen
(Juha Vartiamaki), 5-6 Jussi
Autio (Kari Hietanen). Jaahyt:
VirtU HT 7x2 ja Hoo-Koo 9x2
min.

valttava miinus.
VirtUn yrittemtin pelaaja oli
Pasi "Vexi" Virtanen, jota
muistettiin palkinnolJa ottelun
jalkeen. Myos Olli Vesa, HaITi
Koskinen ja Eero MakeUI. voi
vat olla tyytyvaisia iltapuhtee
seensa.
Puolustuksessa Riku Jaak
kola oli ainoa, joka pysyi
vauhdissa mukana. Kokeneille
Reijo Katajamaelle ja Harri
Topparille ilta ei ollut paras
mahdollinen. Maalissa Arto
Tanhua pelasi kaksi eraa hy
Yin, mutta kolmannessa ropisi
pari kertaa helpolla.
Tapabtumat: I-era: 1-0 Ti
mo Jarvinen. 2-era: 2-4 Olli
Vesa (Harri Koskinen). 3-era:
3-6 Olli Vesa. Jaahyt: VirtU
HT 7x2 ja Siivikkala 7x2 + 10
min.

Kisa
VirtU HT

10-1
Tampereen IIveksen entisilla
SM-liigapelureilla Keijo Kive
lalla, Kari Jiirvisella ja Sakari
Pehulla vahvistettu Lempiiiilan
Kisa pyoritti VirtU HT:n jiiii
kiekon III-divisioonan ottelus
sa 10-1 (1-0,4-0,5-1) Lempaa
lassa viime lauantaina.
VirtU HT jaksoi taistella
hienosti ensimmrusen eran,
mutta sitten LeKin vahvistuk
set jyrasivat tehokkaasti: Kive
la nelja ja Jarvinen kaksi mita
lia. VirtUn ainokaisen teki Ju
ha Vartiamaki Pasi Virtasen
syotosta tilanteessa 6-0.
VirtUn maalivahti Keijo
Kopra palkittiin kymmenesta
takaiskusta huolimatta.
Jiiiihyja jaettiin molemmille
tasapuolisesti 5x2 minuuttia,
vaikka Lempal1la pelasi hetkit
tain "sikaa". Mailaa lempaa
laiset kayttivat suruttomasti
tuomarien siihen puttumatta.

VirtU HT:lle
voitto ja tasapeli
VirtU Hockey Teamin tappiota.
ott tiivistyy jaiiki~~,:~;. ;M~issa VirtUn paras mies
I1Ji.divisioonassa: .Kail:. .. Keije &opea. ali ~ Aoista
dessa ottelussa joukku
va.
. '
een tappiotili p syi tah
.Tapahtumat:. I-era.: 0-1 Karl
y
Hletanen (JUSSI AutIo) yv. 2
rattomana.
era: 0-2 Juha Vartimaki (Jussi
Tampereen Koulukadun te
kojaalla sarjakolmonen Pelto
lammin Lamari sai tyytya 4-4
tasapeliin. Tammerfors Bollk
lubin vieraiIlessa Virroilla
rankka lumisade keskeytti ot
telun ensimmaisen eran jal
keen, mutta sen hetkinen tilan
ne 1-0 VirtUn hyvaksi tulee
jaamaan ottelun lopputulok
seksi.

Peltolammi
VirtU HT
4-4
Hyvatasoisen
jaakiekko
ottelun eranumerot olivat 0-1,
2-2, 2-1.
VirtUlIa oli ottelussa kaikki
mahdoIlisuudet voittoon, mut
ta pari henkilokohtaista virhet
ta ratkaisi tasapelin PeItolam
mille. VirtU HT halIitsi ottelua
menemalla ensin johtoon La
marin noustessa Aina tasoihin.
Viime sekunneilla VirtUlIa oli
voitto hiuskarvan varassa kie
.kon mennessa maalitolpan ja
maalivahdin valista ohi Pelto
lammin maaliin.
VirtUn tehoketju oli Jussi
Autio - Juha Vartiamaki Pasi Virtanen. Jussi Autio oli
tehokkain kolmella maalisyo
tOlla, mutta parhaat loytyivat
alakerrasta.
Puolustuksen tuki ja turva
oli 1 + 1 tehopistetta tehtaillut
Kari Hietanen. Karin veUlmi
nen pakiksi on merkinnyt
joukkueelle tehoa; ei yhtaiin

Autio), 2-3 Pasi Virtanen (Jus
si Autio). 3-era: 3-4 Harri Kos
kinen (Kari Hietanen). Jaahyt:
Peltolammi 9x2 + 10 ja VirtU
HT 2x2 min.

VirtU HT
-

TBK 1-0

Maineikas Tapparan edelta
jii TBK tuti Virroille kuin soi
tellen sotaan vain seitsemallii
pelaajalla. Todella raju lumi
myrsky peIasti vierailijat, silla
ensimmaisen eran jalkeen TBK
oli kypsa lopettamaan lumessa
pelaamisen. Kun ottelun tuo
maristo oli samaa mielta tilan
teesta, paatettiin ottelu nume
roihin 1-0 VirtUlle.
VirtUn voittomaalin tekemi
sen kunnia meni Jukka Ala
Mutkalle, joka Aki Kankaan
aloitusvoiton jalkeen heilautti
tamperelaisten verkkoa.
VirtU HT:n ensimmainen
voitto III-divisioonassa tuli
varsin erikoisella tavalla, mut
ta voitto kuin voitto.
VirtUn maalissa Arto Tan
hua pelasi maalivahdin unel
man eli nollapelin.
Ottelun uusiminen on mah
dollista, mutta erittain epato
dennakOista, silla sarjan tulee
paattya
sunnuntaina
26.2.1989.
Tapahtumat: 1-0 Jukka Ala
Mutka (Aki Kangas. 2- ja 3
era: ei pelattu. Jaahyt: TBK 2
ja VirtU HT 0 min.

pistesaalis
nousi viiteen
VirtU HT:n sarjataival
jiikiekon III-divisioo
nassa on piittynyt. Kol
meen kotiotteluun kau
den piittinyt VirtU HT
lisisi otteluissa pistetili
un yhdelli nappaamalla
sarjan kakkoselta Lem
piiilin Kisalta pisteen.
VirtUn tie vie IV-divisi
oonaan, mutt a Lempiili
jatkaa peleji II-divisioo
nan nousukarsinnoissa.
Kangasalan kovempi jouk
kue kavi hakemassa pisteet
Virroilta eranumeroin 0-3, 0-3,
2-5. KaVo oli jattanyt kovim
man pelurinsa ex-maajoukku
emies Jorma Sevonin pois mat
kasta, mutta se ei vierailijoiden
tahtia haitannut.
PlUiWserassa Karl Hietanen
teki puolustajan tontista huoli
matta VirtUn molemmat maa
lit.
Riku Jaakkola pelasi yritteli
aasti ja pysyi mukavasti vie
raitten vauhdissa palkinnon ar
voisesti. Maalinsuulla vieraili
vat seka Arto Tanhua etta Kei
jo Kopra.
Tapahtumat: 1- ja 2-era: ei
virtolaismaaleja. 3-era: 1-7 Ka
ri Hietanen (Juha Vartiamaki),
2-7 Kari Hietanen. Jaahyt:
VirtU HT 8x2 ja KaVo 6x2
min.

VirtU HT
Lempiilin Kisa

8-8
Maalirikkaan ottelun eranu
merot olivat 3-5, 4-1, 1-2.
VirtU HT aloitti pirteasti ja
siirtyi 2-0 johtoon. Sarjakak
konen ei moisesta hatkahtanyt,
vaan meni perati 5-2 johtoon
.ja luuli ottelun jo ratkenneen.
Petri Ahon 3-5 kavennus
maali piti kotijoukkueen pelis
sa mukana.
Toisessa erassa VirtU yltyi
kotiyleisOn riemuksi tehokkaa
seen menoon ja niin lahdettiin
kolmanteen eraan numeroista
7-6 VirtUlle.
LeKi tasoitti kolmannessa
erassa, mutta Jussi Autio vei
VirtUn johtoon 8-7 ja suuryl
UUys oli lahella. Harmittavasti
vieraat jaksoivat vieia painaa
ja niin palidyttiin pistejakoon.
VirtUn tehokkain mies oli
Jussi Autio, joka tehtaili 2x]
tehopistetta. Kahden pis teen
miehia olivat Aki Kangas, Ri
ku Jaakkola, Jukka Ala-Mut
k~ ja Juha Va,niamli.ki eli

iskivat tehokkaasti.
Aki Kangas palkittiin VirtU
HT:n parhaana tassa ottelussa.
Keijo Kopra aloitti ottelun,
mutta Arto Tanhua pelasi 10
pun maalin suulla.
Tapahtumat: I-era: Aki
Kangas (Riku Jaakkola), 2-0
Jukka Ala-Mutka (Jussi Au
tio), 3-5 Petri Aho (Juha Var
tiamliki), 2.erli: 4-5 Jarmo Jar
vinen (Jyrki Ijlls), 5-5 Jussi
Autio (Pasi Virtanen), 6-6 Aki
Kangas (Riku Jaakkola), 7-6
Kari Hietanen (Juha Varti
amaki-Petri Aho). 3-era: 8-7
Jussi Autio (Jukka Ala-Mut
ka). Jlilihyt: VirtU HT 7x2 +
to min, Lempllala 7x2 min.

i

VirtU HT 
Vehmaisten Urheilijat

2-9
Viimeisen kotiottelunsa Vir
tU HT joutui pelaamaan huo
noissa olosuhteissa "Virtain
jllahallin" katon pettliessll ja
sateen kastaessa kentan niin,
eWi yetta oli paikka paikoin
pari senttia ja enemmankin.
Masentavat olosuhteet vai
kuttivat enemman kotijoukku
eeseen kuin sarjapaikastaan
taistelleeseen VehUun, joka
pelaa kotiottelunsa Kouluka
dun tekojllaradalIa.
Virtain luonnonjaa pehmeni
kotijoukkueen myOta ja niin
viimeisessli taman kauden sar
jaottelussa jatettiin tappion ke
ra hyvastit toistaiseksi III-divi
sioonalle.
Tasaiseta virtolaisryhmasta
palkittiin puoiustajan tontilla
tehokkaasti pelaava Kari Hie
tanen.
Tapahtumat: l-era: ei virto
iaismaaleja. 2-erll: 1-5 Petri
Aho (Eero Mllkela - Kari
Hietanen), 2-7 Riku Jaakkola
(Aki Kangas). 3-era: ei virto
laismaaieja. Jllahyt: VirtU HT
4x2 ja VehU 9x2 min.

Kotiyleisolle
kiitokset
VirtU HT:n sarjakausi on
ohi ja saalis jlli suhteellisen
laihaksi ja putoaminen IV
divisioonaan on tosi asia. Hei
kosta menestyksesUl huolimat
ta virtolainen jaakiekkoyleiso
on jaksanut kannustaa omiaan
hienolla tavalla, josta on an
nettava suurkiitokset. Yleison
ja liikelaitosten rahallinen tuki
on mahdollistanut VirtU HT:n
sarjataistelun. Kiitos kaikille

!
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Jiiiihalli Vmoille
-

tuottava yritys?

Vuosia virtolaisessa jiHikiek lajiharjoittelumaaran luonnon
kotouhussa mukana olleena jaallll kun hallissa pelannut
sain todeta virtolaisen jaakie kilpakumppani tekee kymme
kon huipentuman, miesjouk nessa vuodessa.
kueen vierailun III-divisioo
Jaakiekkoilu on siita metka
nassa. Menestys jai monen urheilulaji, etta lajiharjoittelua
mielesta
vaatimattomaksi, v0i tehda ainoastaan jiiiilla
mutta oliko se sita?
luistimet jalassa. Kun naita la
Kun verrataan harjoittelu jiharjoittelumaaria verrataan
maaria vastustajien vastaaviin, keskenaan, ovat virtolaisten
voidaan virtolaisten menestys saavutukset todella hyvia. Kun
ta pitiHi hyvana. VirtUn vas ihminen on oppivaisin nuorena
tustajien paajoukko tuli Tam murrosikaisena, jolloin kehon
pereen ymparistOsta, suurin motoriikka hioutuu, on tassa
osa
tamperelaisjoukkueiden kin hallissa pelaava kilpa
juniorikoulutuksen tuotteita. kumppani virtolaista kaveriaan
Junioriaikana nama pelurit , edellll.
ovat voineet pelata halIissa tai
,Jaakiekkoilun eteenpain vie
tekojaalla, jolloin kausi venyy miseksi Virroilla on jaahalIin
7 - 8 kuukauteen.
rakentaminen valttamatOnta.
LuonnonjiHilla pelattaessa Mitll sellaisella kalIiilla raken
kausi alkaa marraskuun lopul nuksella
tehtaisiin
taalla?
la ja paattyy maaliskuussa 01 Kayttokustannuksetkin olisivat
len siis pituudeltaan noin kol kalliita jne... Taman tapaisia
me kuukautta. Kun tekojaalla lausuntoja saatan mielessani
ja hallissa pelanneella jaakiek kuulIa ihmisten tata lukiessa.
koilijalla on takanaan IO kaut
Vallrin. Suomessa on raken
ta, on hanella lajiharjoitusta nettu yksityisillkin jaahalleja
75 kuukautta.
tl\ottaviksi yrityksiksi, jotka
Virtolainen kiekkoilija on tuottavat voittoa omistajilleen.
saalistanut tahlln mennessll 30
:Jallhalli houkuttelisi joukku
kuukautta tuiskussa ja pakka eita ymparistokunnista ja
sessa. Virtolaisella jiiiikiekkoi muualta Suomesta, jopa Poh
Iijalla kuluu nain ollen 25
joismaista harjoittelemaan ja
vuotta saavuttaakseen saman
pelaamaan. Tasta on koke

musta naista yksityisistll hal
leista muualla Suomessa.
Jaahalli toisi tyOpaikkoja it
sessaan,
rahaa virtolaisiin
kauppoihin, ravitsemusliikkei
siin ja hotelli- ja majoituspaik
koihin.
Mita muuta hyOtyll jllllhalli
toisi? Nythlln Virroille on hou
kuteltu yrityksill jos jonkinlai
sin keinoin, mutta tulokset ei
vat ole olleet parhaat mahdol
liset. Isohl..on teoIlisuushallin
hinnalla saataisiin pysyva ur
heilupaikka virtolaisille ja hy
va houkutin paikkakunnalle
mahdollisesti tuleville yrityksil
Ie.
Moni tamperelainen, jyvlls
kylalainen tai paakaupunkiseu
duIta oleva ei halua Illhtell
paikkakunnalle, jossa ei ole
mitaan. "Kyllahlln sita muu
ten, mutta kun pojat pelaavat
jaakiekkoa... " on moni tam
perelainenkin varmaan sano
nut jattaessaan tulematta Vir
roille.
Mita siella Virroilla on?
Joo, tuota, taalIllhlln on ...
Perinnekyla. Kumpi vetaa yri
tyksill ja tyOntekijOitll Virroille
enemmlln, jaahalli vai Peri nne
kylll? Vastaukseni on jiHihalli.
Viimeisimmat tiedot suoma
laisten muuttoliikkeestll ja tu
levista asuinpaikoista ensi vuo
sikymmenellll ja vuosituhan
nella kertovat, ettll suuret asu
tuskeskukset suurenevat ja pie-

net pienenevat yha. Vain hyvat
palvelut omaava paikkakunta
houkuttelee asukkaita ja ve
ronmaksajia muualta.
Alavus, Ahtari, Parkano,
Orivesi ja Virrat kamppailevat
tulevaisuudessa SuomenseUin
ja Pohjois-Hameen alueen
noin 10 ()()() asukkaan asutus
keskuksista siita, kuka "jail
henkiin",
kuka
"kuihtuu
pois" .
Nyt virtolaiset paattajat,
tehkaa jaahaIli Virroille. Alkaa
aikailko, silla naapurit voivat
viedll edun teilta. Nappasihan
Ahtari virtolaisille tarjotun
elainpuistonkin ...
Koska itse en asu enaa Vir
roilla, ei palltOs jaahaIlin ra
kentamatta jattamisesta kaa
taisi maailmaani, mutta entise
nll virtolaisena toivon, etta en
tinen kotipaikkani ei kuihtuisi
tulevaisuudessa "kapykylak
si", josta ei maailmalla viitsi
sanallakaan mainita.
Virrat on suomalaisten mie
Iissa sita "komeaa seutua",
sen olen saanut ihmisten kans
sa keskustellessa huomata vuosien varrella ympari Suomea.
Mika olisi Virtain maineelle
parempi lisa kuin kertoa luon
nonkauneuden Iisaksi hienoista
urheilu- ja vapaa-ajanvietto
mahdoIlisuuksista, joihin kuu
luu jaahalli.
Olisi masentavaa ajatella
Virtain kohdalla sellaista tule

.L..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

vaisuudenkuvaa, jossa suurim
pana uutisena olisi kertoa "ka
pykylan" Perinnekylasta, jon
ne rakennettiin Kankkulan kai
YO, johon veromarkat upotet
tiin.
Sana on vapaa - vaikka
Rushdieta vainotaankin.
Martti Hietanen

