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Hyvää juhlavuotta!

Hyvät veteraanijääkiekkoilijat ja
veteraanikiekon ystävät!
Suomen Jääkiekkoliitto ja FOHA ovat jo muutaman vuoden
ajan yhdessä järjestäneet veteraanijääkiekkoilijoille avoimen SM-turnauksen kevään viimeisenä arvokilpailuna
Helsingissä.
Tällä kertaa SM-turnaus pelataan poikkeuksellisesti jo vuoden alussa ja Lappeenrannassa. Turnauksen järjestelyt on uskottu seuraorganisaatio Starikoiden harteille
ja vakaasti luotamme, että Starikat järjestää hienon turnauksen, jonka jälkeen joukkueet – niin Suomen mestarit kuin vaatimattomammin sijoittuneet – voivat jatkaa
alkanutta vuotta hymyssä suin.
Siihen, miksi turnaus järjestetään jo tammikuussa ja nimen omaan Lappeenrannassa, on useampikin painava syy.
FOHAn 40-vuotisjuhlavuosi tapahtumineen kuluttaa liiton energiaa siinä määrin,
että SM-turnaus olisi aiempaan tapaan toteutettuna voinut jäädä huonommalle
hoidolle kuin osaavat seuraorganisaation järjestämänä. Liiton voimavaroja kuluttaa
erityisesti kevään 2017 Helsinki Hockey World Classic -tapahtuma, joka vie myös
kilpailukalenterista SM-turnauksen perinteisen paikan toukokuun alussa.
FOHAn tapaan myös Starikat viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhliaan. Tuntui siis
jotenkin luonnolliselta ja hienolta antaa SM-turnaus juuri Starikoiden järjestettäväksi seuran oman juhlaturnauksen yhteydessä. Myös lappenrantalaisten aktiivisuus
kyseisen tapahtuman järjestämiseksi on ollut kiitettävä, onhan Starikat myös kantavia seurojamme, jonka yhteydet sekä FOHAan että Jääkiekkoliittoon ovat toimineet
koko neljän vuosikymmenen ajan kitkattomasti. Myös FOHAn syksyllä valmistuvassa
historiakirjassa Starikoilla on varmasti erityinen painoarvo.
Lappeenrannan turnaukselta voimme odottaa hienoja kamppailuja SM-mitaleista
vilkaistuamme turnauksen osanottajaluetteloa, joka vilisee oldtimers-kiekkoilun
suomalaisia huippujoukkueita. Näin myös tapahtuman urheilullinen taso on taattu.
Toivon, että SM-turnaus koetaan myös osaksi FOHAn juhlavuotta. En malta olla muistuttamatta liiton muista 40-vuotistapahtumista: toivotan täälläkin olevat joukkueet
tervetulleiksi mittaamaan kansainvälistä tasoaan kevään 2017 HHWC-turnaukseen
Helsinkiin. Samalla mukana oleville joukkueille ja pelaajille tarjoutuu mahdollisuus
osallistua juhlavuoden Hockey Night -tapahtumaan perjantaina 5.5.
Terveisin,

Toivotan kaikille pelaajille ja turnauksen järjestelykoneistolle mieliinpainuvaa SM-viikonloppua.
Samalla me fohalaiset haluamme onnitella
Starikoita pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta
suomalaisen veteraanijääkiekon hyväksi.
40 vuotta on hieno saavutus!

Jarmo Salonen
Puheenjohtaja, FOHA
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STARIKAT OLDTIMER’S HOCKEY CLUB

Hyvää 40v. juhlakautta
2017 kaikille!

Starikat verkossa:
www.starikat.fi
www.facebook.com
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Reko Juntto
Puheenjohtaja, Starikat ry.
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Starikoiden kausi 2017 käynnistyy avoimen SM-turnauksen
merkeissä 7-8.1.2017, jonka Starikat järjestää Lappeenrannassa. Turnaus on samalla Starikoiden perinteisesti järjestämän South Carelia Hockey Tournamentin 40v. juhlaturnaus ja samalla myös Starikat seura ja myös FOHA täyttää
40-vuotta.
Juhlakauden ohjelmaan kuuluu juhlaturnauksen ohessa Hockey Night tapahtuma 7.1.2017, jossa on tarkoitus muistaa seuran aktiivisia jäseniä, jotka olivat
seuraa perustamassa 40-vuotta sitten. Lisäksi seura järjestää ulkomaanmatkan
keväällä 2017 perinteiseen St. Petersbourgin Palms-turnaukseen Floridaan.
Kausi jatkuu keväällä vierasturnauksilla mm. Jyväskylässä ja osallistumme myös
Helsingissä järjestettävään World Classic turnaukseen toukokuussa. Tämän lisäksi pelaamme Kymisaimaan yli 35-vuotta veteraanisarjan otteluita. Lisäksi kauden
ohjelman kuuluvat myös perinteinen FOHA-golf turnaus ja Starikoiden omat golfmestaruuskisat.
Tässä yhteydessä haluan kannustaa kaikkia Starikoita ja kaikkia meidän yhteistyökumppaneitamme tulemaan mukaan juhlakauden tapahtumiin ja kehittämään yhteistoimintaamme vielä uudelle ja entistä paremmalle tasolle. Starikoita pyydän
erityisesti käyttämään ja hyödyntämään yhteistyökumppaneidemme ja mainostajiemme palveluja.
Tavoitteenamme järjestää mieleenpainuva juhlakausi ja hienoja tapahtumia, joissa
mahdollisimman moni voisi olla mukana. Tulevalle kaudelle toivonkin aktiivisuutta
jäsenistöltämme ja osallistumista tapahtumiin ja harjoitteluun. Lisäksi tavoitteemme on että nykyiset ja uudet yhteistyökumppanimme ja mainostajat voivat hyötyä
juhlakauden tarjoamien tapahtumien ja kausijulkaisumme näkyvyydestä. Haluan
samalla muistuttaa Starikoiden pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta suomalaisen
veteraanijääkiekkoilun hyväksi. Seura on järjestänyt perinteisen veteraaniturnauksen Lappeenrannassa jo yhtäjaksoisesti 40-vuotta ja se on hieno saavutus, josta on
hyvä jatkaa eteenpäin.
Toivotan kaikille pelaajille ja joukkueille menestystä turnaukseen
ja meidän järjestelykoneistolle
mieleenpainuvaa SM-turnausta.
Samalla haluan kiittää kaikkia
Starikoita 40v. työstä ja ansiokkaasta
toiminnasta suomalaisen veteraanijääkiekon hyväksi.

Lappeenranta
Finland
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“Meidän
Starat ”
muistelevat

Eteläkarjalaisen jääkiekkoperheen kirkkaimmat tähdet ”Meidän Starat”
Lalli Partinen (75), Heikki Mälkiä (58) ja Petri Skriko (54), joiden pelipaidat
ovat kunniapaikalla Kisapuiston jäähallin katonrajassa, ovat edelleen tahoillaan vahvasti mukana tämän päivän peleissä. Tässä heidän vastauksensa
taakse jääneitä vuosia koskeviin kysymyksiin.

1)   Mikä on lapsuusajan mukavin muisto jääkiekosta?
2)   Kuka oli idolisi kun olit lapsi?
3)   Kerro jokin erikoinen tapaus juniorivuosien jääkiekkopeleistä?
4)   Mikä on erikoisin muisto SM-sarjan peleistäsi?
5)   Miten paljon jääkiekko vie nykyisin aikaasi?
6)   Mitä veteraanijääkiekko sinulle merkitsee?
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Lalli Partinen

Nurmeksilla pitkin Kalevankatua
1.

Tämän ajan lasten on varmaan mahdotonta käsittää, minkälaisilla vehkeillä opettelin neljäkymmenluvulla luistelemaan. Jaloissani olivat sen
ajan luistimet – nurmekset, jotka olivat luistimen
terät, jotka kiinnitettiin ruuveilla monoihin. Eikä
opettelupaikkakaan ollut ihan alussa kummoinen
vanhemman veljeni vetäessä minua pitkin Kalevankatua (nykyinen Kannelkatu). Nykyisen kauppatorin paikalla olleella VPK:n kentällä sitten opin
kunnolla luistelemaan.

2.

Jääkiekkopelejä katsottiin Viipurin tv:n kautta
ja Neuvostoliiton maajoukkueen järkälemäinen
puolustaja Ragulin jäi lähtemättömästi mieleen.
Hän oli iso ja vahva pelaaja, jolle kukaan ei mahtanut mitään.
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3.

Jääpalloa pelasin ensin Veiterän C-junioreissa ja sitten LaPassa B- ja
A-juniorina. Tuossa vaiheessa Pekkosen Ville sai minut innostumaan jääkiekosta. Siitä se lähti. Pelasin ensimmäiset pelit nelosketjun laitahyökkääjänä ja
sitten siirryin puolustajaksi. Junioripelejä pelasin jopa kaksi peräkkäin ilman
taukoa.

4.

Minua pidettiin kovana taklaajana ja kyllähän minä taklasin. Oppia, tosin väärää
sellaista, sain heti SaiPan ensimmäisenä SM-kautena Raumalla kun kokenut
Teppo Rastio taklasi minua maalin takana kyynärpäällä päähän. Siinä ei ollut
mitään tilannetta, vaan hän vielä huusi minun maatessa jäällä ”pidä poika pää
ylhäällä”. Olin silloin 17-vuotias. Kuusikymmenluvulla jouduin joskus pelaamaan koko SM-sarjapelin alusta loppuun. Yritin kyllä mennä vaihtoon, mutta
valmentaja Teuvo Myyryläinen nosti käden eteen ja sanoi,”mee takaisin”. Kun
SaiPa putosi SM-sarjasta 1969 Göran Stubb puhui minut ympäri ja minusta tuli
kahdeksan kauden ajaksi ”punainen kolmonen” HIFK:ssa.

5.

Lehdistä ja tv:stä seuraan, miten pelit sujuvat. Samalla on sanottava, että urheilu on tosi iso asia.

6.

Nostan hattua Starikoille ja kaikille veteraanikiekkoilijoille, jotka jaksavat mennä ja hoitaa terveyttään kaukalossa. Olen kuitenkin varma, että pukukoppijutut
ne kaikkein parhaita ovat veteraanipeleissä.

  
Heikki Mälkiä

Äiti teki ensimmäiset jääkiekon pelihousut
1.

Kyllä tämä elämä on ollut yhtä urheilua pienestä
pitäen. Talviaikaan oltiin aina jäällä ja peli pyöri.
Ensimmäiset jääkiekon pelihousuni sain kymmenen vanhana kun äitini teki ne. Pehmusteina oli
kumilätkät, joista tuli enemmän mustelmia kuin
kiekosta.

2.

Neuvostoliiton liukkaita pelaajia Maltsevia, Tihonovia ynnä muita ihastelin kun Viipurin tv:n kautta
näkyi pelejä. Sitten tulivat kuvaan mukaan myös
NHL-tähdet joista parhaiten on mieleen jäänyt
Gordie Hove.

3.

Ollessani 15-vuotias olin Pohjolan leirillä, jossa
Etelä-Karjalan joukkue tuotti melkoisen yllätyksen sijoittumalla kolmanneksi.
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Henkilökohtaisesti oli iso juttu kun minut valittiin turnauksen All-Stars –joukkueeseen ja sen myötä sain viimeisen päälle hyvät pelihousut. Muistan miten
tuntui kummalliselta olla huomion keskipisteenä. Tuosta eteenpäin menoja oli
yhä enemmän varsinkin kun aloin 16-vuotiaana rampata Imatran ja Lappeenrannan väliä SaiPan edustusjoukkueen harjoituksissa ja peleissä. Koulunkäyntikin tuli sentään hoidettua ja kirjoitin ylioppilaaksi.

4.

Parhaiten mieleen on jäänyt Kisapuistossa pelattu karsintapeli KalPaa vastaan. Kahden erän jälkeen tilanne oli KalPalle 1-6 ja tuskin kukaan uskoi mahdollisuuksiimme. Me teimme kuitenkin kolmannessa erässä kuusi maalia kuopiolaisten jäädessä nollille. SaiPa voitti pelin 7-6 ja nousi SM-sarjaan.Toinen
merkittävä juttu oli kouluttautuminen valmentajaksi kun pelasin JYP:ssä Jyväskylässä. Erkka Westerlund veti koulutusta viiden vuoden ajan. Toimiessani
SaiPan valmentajana kohokohta oli selviytyminen pronssiotteluun, jossa HPK
oli kotihallissaan vähän parempi.

5.

Viimeinen merkittävä saavutus on se kun valmentamani joukkue voitti Alppiliigan mestaruuden. Tällä hetkellä jääkiekko on pelkkä harrastus. Lataan pattereita ja seuraan tarkasti markkinoita.

6.

Veteraanijääkiekko on kiva harrastus, mutta minulta se on pois. Olisi kyllä
hienoa tavata vanhoja kavereita, mutta Keski-Euroopasta on turhan pitkä matka. Samalla on todettava, että jääkiekkoa tulee tuutin täydeltä ja joskus on mukavaa kun on jotain muuta – esimerkiksi tenniksen pelaamista.
                          

Petri Skriko

Luistimet jalassa ruokapöytään
1.

Lappeenrannan Huhtiniemessä olleen kotimme
taloyhtiö jäädytti kotitalomme vieressä olleen lentopallokentän aina talven ajaksi. Siinä pyöri peli
joka päivä kun oli mahdollista. Ruoka-aikaan äiti
huusi parvekkeelta syömään. Halu takaisin pelaamaan oli niin kova, etten tahtonut malttaa heittää
luistimia pois jalasta edes syömisen ajaksi.

2.

Ei minulla mitään varsinaista idolia ollut sillä pelejä ei juuri näkynyt televisiosta eikä NHL:stä
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tiedetty yhtään mitään. Niinpä pihapeliemme esikuvia olivat pääasiassa taitavat
neuvostoliittolaiset Harlamov ja kumppanit.

3.

Pelasin SaiPan junioreissa pikkujunnuista lähtien. E-juniorina saimme 1973
SM-hopeaa. Loppuottelussa hävisimme Tampereella Ilvekselle. C-juniorina minut kelpuutettiin B-juniorijoukkueeseen eli kaksi vuotta vanhempien joukkoon.
Oli hienoa kun kauden päätteeksi saimme SM-pronssimitalit. Kaiken huipuksi
SaiPan päävalmentaja Alpo Suhonen nosti minut edustusjoukkueeseen. Olin
tuolloin 17-vuotias.

4.

SM-sarjavuosista yksi mielenkiintoinen kausi oli 1983-84. Olimme kauden loppuvaiheessa sarjan hännillä. Seuran johto ilmoitti, että mikäli taistelette itsenne pois karsintasarjasta, saatte Lontoon matkan. Se antoi lisäpotkua ja karsinnat vältettiin. Omalta osaltani kyseinen kausi meni oikein hyvin: tein 32 ottelussa 25 maalia ja annoin 26 syöttöä. NHL:ssä pelaamistani 9 kaudesta tuloksellisesti parhaat olivat viisi ensimmäistä Vancouverissa jolloin tein yli
150 maalia. Ihan mukava on muistella myös viimeisiä pelikausia kun saavutin
neljä Tanskan mestaruutta.

5.

Jääkiekko vie edelleen aikani, sillä olen NHL-kykyjenetsijä Euroopassa. Se on
työtä, jossa tunteja ei lasketa. Koen itseni onnekkaaksi kun olen saanut, ja saan
edelleen, tehdä työtä rakastamani lajin parissa.

6.

Veteraanijääkiekko ja alumni ovat hienoja juttuja - kerta kaikkiaan hauskoja ja
positiivisia. Samalla kun liikutaan ja harrastetaan yhdessä pidetään toisista
huolta.
- Pauli Saukkonen -

Vieläkö muuraat Lalli
Jääkiekkolegenda Lalli Partinen oli seuraamassa kolme vuotta sitten Suomessa ja Ruotsissa pidettyjen jääkiekon MM-kisojen erästä Helsingissä pelattua
ottelua. Ennen ottelua hän istui kutsuvieraspöydässä, jossa oli mm. Viron
edustaja. Keskustelun aikana joku kysyi Lallilta miten usein hän käy otteluja
katsomassa. Lalli sanoi, että eihän muurarikaan, joka on tehnyt elämänuran
muuraajana, mene katsomaan miten muut muuraavat.
Kun sitten ottelu alkoi ja siirryttiin aitioon peliä seuraamaan, edellä mainitun
keskustelun kuullut virolainen kääntyi Lallin puoleen ja kysyi: ”Vieläkö muuraat
Lalli”?
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Avoin SM-turnauS
South Carelia
Hockey Tournament XXXX
Sarjat ja joukkueet
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SARJA

SARJA

40+ joukkueet

Kotipaikka

60+ joukkueet

Ukkometsot

Jyväskylä

LOHKO A

Laakasijat

Varkaus

Starikat

Lappeenranta

Superstars

Tampere

Woudit

Savonlinna

Starikat

Lappeenranta

Naattijat

Kuopio

Pyynikin Haukat

Tampere

50+ joukkueet

Kotipaikka

LOHKO B

Kotipaikka

LOHKO A

Red & White

Lahti

Ukkometsot

Jyväskylä

Elimäen Peli-Haukat Elimäki

Voima-Kissat

Hyvinkää

Superstars

Tampere

Kohottajat

Hämeenlinna

Red & White

Lahti

65+ joukkueet

Kotipaikka

Dise-Papat

Jyväskylä

Starikat

Lappeenranta

Forssa HCF

Forssa

Karjalan Sputnikit

Lappeenranta

Red & White

Lahti

Voima-Kissat

Hyvinkää

Kuntokiekko

Tampere

Starikat

Lappeenranta

LOHKO B

60+ joukkueet

Kotipaikka

LOHKO A
Starikat

Lappeenranta

Woudit

Savonlinna

Naattijat

Kuopio

Pyynikin Haukat

Tampere

LOHKO B
Red & White

Lahti

Ukkometsot

Jyväskylä

Voima-Kissat

Hyvinkää

Kohottajat

Hämeenlinna

PELIPAIKAT JA OTTELUKAAVIO:
www.starikat.fi/otteluohjelma
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STARIKAT ja EKSOTE
yhteisellä asialla
HYVÄNTEKEVÄISYYS GOLF LAPPEENRANNASSA
Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Eksoten ja veteraanijääkiekkoseura Starikoiden ideoiman golftapahtuman tarkoituksena oli kiinnittää huomio senioriikäisten ja suurten ikäluokkien terveydentilan ja toimintakyvyn tiedostamiseen.
Syrjäytyminen, liikunnan puute ja avun tarvitseminen ongelmatilanteissa koskettaa yhä suurempaa osaa väestöä. Eksoten Hyvis-projektin tunnettavuuden
lisäämiseksi golftapahtumasta kerätyt varat käytettiin Eksoten valitsemaan
kohteeseen senioreiden hyvinvointia edistävään toimintaan. Eksotelle luovutettiin tapahtuman tuotto 4 304.00 €.
Starikoiden tavoite tässä yhteistyössä on omalta osaltaan motivoida ikääntyviä
senioreita harrastamaan terveysliikuntaa. Hyvis- projekti palvelee ikääntyviä senioreita laajasti uudella otteella, jossa hyödynnetään erikoisesti Eksoten uudistuvaa digi- /nettipalvelua.
Starikat ja Eksote jatkavat edelleen yhteistyötä Hyvis- ohjelman tunnetuksi tekemiseksi.

ARIK
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Hyvis-projektia ja Starikoiden toimintaa voi seurata kotisivuilta
www.hyvis.fi ja www.starikat.fi.

Lappeenranta
Finland

Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen ja
Starikoiden puheenjohtaja Reko Juntto.
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KYSY MYYTÄVIÄ JA
VUORATTAVIA ASUNTOJA

puh. 040 720 1560
www.evalahti.com
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Köpällä on riittänyt
vientiä sekä kesällä
että talvella
Starikoiden kunniajäsen numero kaksi Kyösti ”Köpä”
Lähde on ollut pikkupojasta lähtien liikunnallisesti monipuolisesti lahjakas. Ensimmäiset luistimensa, jotka suutari teki mittojen mukaan, hän sai täytettyään seitsemän vuotta. Ja tuota pikaa hän
kiisi Lappeenrannan Pallonlahdella maila kädessä milloin pallon milloin lätkän perässä. Raamikas poika taisi myös suksilla liikkumisen ollen aina ikäluokkansa kisoissa ykkönen. Kesällä jalkapallo totteli häntä ja
yleisurheilussa hän oli keihäänheitossa yksi piirin parhaista ja niin edelleen.
Ei siis ihme, että monet seurat halusivat hyvät geenit omaavan pojan joukkoonsa.
Mitä sitten lajivalintaan tulee, niin ehkä eniten painetta tuli hiihdossa olympiakultaa voittaneen isän Matti Lähteen taholta.
- isä ei sanonut koskaan, että minun pitäisi keskittyä hiihtämiseen, mutta
kyllä se aina jotenkin tuli esiin. Hän mm. ilmoitti minut pm-kisoihin sen
paremmin kyselemättä olenko halukas osallistumaan.
VAIKKA talvella hiihtokisoissa tuli menestystä ja kesällä keihäs lensi nuorten
kisoissa yli 60 metriä, niin joukkuelajit veivät voiton lajivalinnassa. Jalkapalloa hän pelasi A-junioreihin asti Veiterässä ja LaPassa. Talvella valinnan
kanssa oli mietittävää, sillä jääpallo ja jääkiekko vetivät puoleensa.
- jääpallon pelaaminen Veiterässä oli kivaa ja hyvin viihdyin jääkiekkokaukalossakin pelaten ensin LaPassa ja sitten SaiPassa.
JÄÄKIEKOSTA tuli sitten sen laji, josta Kyösti Lähde muistetaan kaikkein
parhaiten. Raamikas pelaaja edusti seitsemänkymmenluvulla SM-sarjatasolla SaiPaa sekä hyökkääjänä että puolustajana sekä lahtelaista Upon
Palloa hyökkääjänä.
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Köpä oli aina otteluissa yksi kaukalon kookkaimmista pelaajista, mutta mikään
runnoja hän ei ollut. Siitä kertoo mm. se, että jäähyjä kertyi SM-sarjatasolla vain
yksi kaksiminuuttinen.
Pelaajauransa jälkeen hän toimi yhden kauden Matti Väisäsen parina SaiPan
kakkosvalmentajana.
STARIKOISSA Köpä on seuran korkeimmalle tasolle arvostettu henkilö. Hän on
seuran perustajajäsen ja on mukana toiminnassa edelleen. Vuosien varrelta on
mielessä lukematon määrä mitä erikoisempia tapahtumia.
- Starikat on alusta alkaen ollut seura, jossa tapahtuu. Erikoisen mukavia ovat
olleet seitsemän ottelumatkaa Floridaan.
Seitsemänkymmenluvulla Köpä oli Floridassakin merkattu mies vastustajien
leirissä. Jopa niin, että helsinkiläisen Karhu-Kissojen pelaajat pöllivät hotellihuoneen edustalla kaiteella kuivumassa olleet pelivehkeet.
- varusteiden puuttumisen vuoksi yksi peli jäi minulta pelaamatta. Sitten
jonkun hesalaisen omatunto alkoi kolkuttaa ja pelikamppeet survaistiin ilman
selityksiä huoneeseemme.
TARMOKAS mies on tehokas kaikessa mitä tekee. Yli kolme vuosikymmentä
Auto-Killassa kuorma-automyynnin myyntipäällikkönä työskennelleestä Köpästä tuli tavallaan legenda myös autoalalla, sillä hän oli Volvojen myyjänä yksi pohjoismaiden parhaista.
PELAAMINEN vie miestä edelleen.
Nyt on ykkösenä golf aikaisemmin
kilpailumielessä ja nyt pelkästään
harrastuksena.
- Pauli Saukkonen -

Starikoiden
kunniajäsen
numero 2.
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/urheilukoskimies
@UK_Koskimies

@urheilukoskimies

KATSO TARJOUKSET
MYÖS VERKOSTA!
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Ratakatu 37 – 39, LAPPEENRANTA | Soita: 05 6129 000
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Kesän aitiopaikat

SavorakLaiturit

t4BWPSBLMBJUVSJUKÊMMFFONZZKÊ
t"SDUJD'JOMBOE)PVTFKÊMMFFONZZKÊ

KARI HEIKKERI
puh. 040 837 6675
kari.heikkeri@gmail.com
www.monialapalvelut.fi
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Saipa Alumnit kohti vuotta 2017
NHL:stä Suomeen rantautuneen alumnitoiminnan tarkoituksena on entisten pelaajien ja seurojen toistensa arvostuksen
kasvattaminen niin, että toiminta olisi monipuolista ja molempia hyödyttävää. Suomessa Alumnit ovat näkyvästi esillä myös
meneillään olevan kauden SM-liigaseurojen toiminnassa.
Saipa Alumnit perustettiin 2014 ja toiminta on aktivoitunut
perustamisesta lähtien.

Näkyvin osa Alumnien toimintaa ovat Liigaotteluissa jaettavat Alumnien tähdet.
Jokaisessa liigaottelussa valitaan ottelun parhaat pelaajat, jotka saavat valinnoistaan pisteitä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt pelaaja palkitaan jokaisesta seurasta sekä erikseen koko liigan eniten tähtiä kerännyt pelaaja. Kokonaistilannetta voi seurata verkosta osoitteesta liiga.fi/alumnientahdet/.
Samalla kannattaa itsekin äänestää otteluiden parhaita pelaajia ja testata miten
oma näkemys vastaa Alumnien valintoihin. Oikein veikanneet osallistuvat kauden
loputtua lentolippujen arvontaan.
Ottelut ja tapahtumat
Tänä kautena pelattiin ensimmäistä kertaa Alumniottelu, jossa Saipalaiset kohtasivat Pelicansin vanhoja tähtiä. Ennen liigaottelua pelattavassa pelissä ei vielä nähty
yleisöryntäystä, mutta ensimmäinen ottelu oli hyvää harjoitusta tulevia tapahtumia
varten. Alumniottelut ovat loistava mahdollisuus rikastaa Liigan ottelutapahtumaa.
Vaikka vauhti ei päätä huimaa, nähdään jäällä paljon taikurimaisia ja luovia ratkaisuja. Toivottavasti löydämme myös keinoja järjestää onnistuneita hyväntekeväisyystempauksia. Näistä ensimmäinen on Starikoiden järjestämä hyväntekeväisyysottelu FoHa All Starsia vastaan Veteraanien SM-turnauksen yhteydessä
Loppiaisena.
Tervetuloa katsomaan viihdyttävää taitokiekkoa niin Loppiaisena kuin tulevissa
Saipa Alumnin otteluissa!

Alumni toimintaan voit tutustua verkkosivuillamme: smliiga-alumni.fi/

Nähdään hallilla!

Juha Kuokkanen, Saipa Alumnit
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Yrityksen reaaliaikainen
tulosseuranta
vismasolutions.com

Voittavien
yritysten
menestyksen
takana ovat
onnelliset
työntekijät.
Miten työympäristöstä tehdään yrityksen voimavara
ja työntekijöiden kyvyt saadaan parhaiten käyttöön?
Lue tarina www.martela.fi/voittajatarinat

Martela-keskus, Offimar Oy
Brahenkatu 4, Liikekeskus Centre, 2. krs
53100 Lappeenranta
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Maijankatu 14, 53300 LAPPEENRANTA
Puh. 05 613 550
Sähköposti: toimisto(at)rakennus-nopsa.fi
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• Graniittiin
• Betoniin
• Hionnat
TIMANTTIPALVELUT
OY
kattavalla
Timanttikalustolla
Timanttiporaukset
poraukset
• ym.

R A H I

ja
ja sahaukset
Alaniitynkatu 5, 53550 LAPPEENRANTA
• Graniittiin
Puhelin 010 422 sahaukset
4400, Telefax 010 422 4418

• Betoniin
www.lapkone.fi
TIMANTTIPALVELUT OY
• Hionnat kattavalla • Graniittiin
TORPPARINTIE 8, 50170 MIKKELI
kalustolla
palvelut@rahitimantti.fi
• Betoniin
• ym.
044 788 0884 Rantalainen

R A H I

044 788 0885 Himanen
• Hionnat
kattavalla
kalustolla
• ym.

Kuljetusliike Uski Oy
<ĂƚƐŽůŝƐćć͗

R A H I



TIMANTTIPALVELUT OY



TORPPARINTIE 8, 50170 MIKKELI

palvelut@rahitimantti.fi



044 788 0884 Rantalainen
044 788 0885 Himanen

MYYMÄLÄ • SUUNNITTELU • URAKOINTI
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pieneltä tilalta.

/XRPX

Suuria makuja

100 % aitoa makua
luomulihasta

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa
Finskt jordbruk

[[[TENYRMIQM½
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AINA PELISSÄ
MUKANA

Tullitie 2 53500, Lappeenranta
puh. 05 620 811
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RÄISKIN KONE OY
54920 Taipalsaari
Puhelin: +358 50 555 5953
raiskinkone@saunalahti.fi
www.raiskinkone.fi

Saimaan Turvaxi Oy

25

RENGASVARIKKO
Starikat 40v

Standertskjöldinkatu 2
53200 Lappeenranta
Puh. 0500 245 548
marko.sundstrom@gmail.com

9DUDWWX
http://www.ukareena.fi

LAPPEENRANNAN KISAPUISTO, KISAKATU 9, 53200 LAPPEENRANTA

TOTEUTAMME
INSPIROIVIA JA TYÖN

TEHOKKUUTTA
• Ilmalämpöpumput
• Ilmavesipumput
• Maalämpöpumput
LISÄÄVIÄ
TYÖYMPÄRISTÖJÄ
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• Sähköasennukset
• Antenniasennukset
6MÄTHY6`c¶c^^^THY[LSHÄ
• Valvontakamerat
Valtakatu 15 • puh. 044 713 1280 • www.saimaanasennus.ﬁ

26

13

Starikat 40v

27

PARTURI – KAMPAAMO
Starikat 40v

Oksasenkatu 8, 53100 LAPPEENRANTA
0400 494 222 ZZZGUHDPHUIL

tustu palvelutarjontaamme ja
tuotteisiimme osoitteessa

s !UTOVUOKRAUS
s -UUTTOPALVELU
s (INAUSPALVELU

TERÄSOVIEN ERIKOISLIIKE

www.lassila-tikanoja.fi

.XOMHWXV.LOSLl2\
Varaaminen sujuu kätevästi ja helposti
Online-varauksemme kautta.
- NOSTO-OVI NASSAU
Kuulumme kotimaiseen Scandia
Varaukset myös puhelimitse:
Rent -autovuokraamo-ketjuun.
KIPPI JA PALO-OVET
0207 890 430 -taiTAITTO-,
sähköpostitse:
Vuokra-auton voi palauttaa mihin
info@hyypia.ﬁ -LIIKEHUONEISTOJEN
tahansa
ketjun 50 toimipisteestä.
OVET

Kaakkoiskaari
5, 53500
- AUTOTALLIN
OVET LPR

31

Ympäristösi huoltaja

PARTURI – KAMPAAMO

PAATSAMAKATU 8, 53810 LAPPEENRANTA, PUH. (05) 416 1930, FAX (05) 416 1944

Oksasenkatu 8, 53100 LAPPEENRANTA
0400 494 222 ZZZGUHDPHUIL

tustu palvelutarjontaamme ja
tuotteisiimme osoitteessa

s !UTOVUOKRAUS
Hevistar Oy
s -UUTTOPALVELU
Paalukatu 8, 53500 Lappeenranta
Avoinna ma-pe 8–16
s (INAUSPALVELU
puh. (05) 416 1800

TERÄSOVIEN ERIKOISLIIKE
fax

www.lassila-tikanoja.fi

(05)15
416 1801

.XOMHWXV.LOSLl2\

Varaaminen sujuu kätevästi ja helposti
email: info(at)hevistar.ﬁ
Online-varauksemme kautta.
Maijankatu
10, 53300 Lappeenranta
NOSTO-OVI
NASSAU
Kuulumme kotimaiseen Scandia
Varaukset myös puhelimitse:
HEVISTAR
Reissumiehenkatu
Rent
-autovuokraamo-ketjuun.
Puh. (05) 541 4800, Fax (05) 541
4803
KIPPI JA PALO-OVET
890 430 -taiTAITTO-,
sähköpostitse:
Vuokra-auton
voi palauttaa1,
mihin
Reissumiehenkatu
RASKAAN0207
KALUSTON
PALVELUTALO
info@hyypia.ﬁ -LIIKEHUONEISTOJEN
tahansa
ketjun
50 toimipisteestä.
OVET
53300
Lappeenranta

Kaakkoiskaari
5, 53500
LPR
päivystävä
numero: 0400 656 408
- AUTOTALLIN
OVET
31
Venäjän kauppa: 040 585 9035

Ympäristösi huoltaja
18
PAATSAMAKATU 8, 53810 LAPPEENRANTA, PUH. (05) 416 1930, FAX (05) 416 1944
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VARATTU

s !UTOVUOKRAUS
s -UUTTOPALVELU
s (INAUSPALVELU
Varaaminen sujuu kätevästi ja helposti
Online-varauksemme kautta.
Varaukset myös puhelimitse:
0207 890 430 tai sähköpostitse:
info@hyypia.ﬁ
32

Kuulumme kotimaiseen Scandia
Rent -autovuokraamo-ketjuun.
Vuokra-auton voi palauttaa mihin
tahansa ketjun 50 toimipisteestä.

31

PELISSÄ
MUKANA

KYSY HUONETARJOUS:
Myyntisihteeri, puh. 05 677511
meeting.patria@scandichotels.com
Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta
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Sen näkee
.
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Le
Liikuntakeskus

käyty.

Myös Meidän Poikien kuntouttaja

www.lehmus.fi
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KAIJANKOTI

Kaijankoti,
vanhusten
tehostettua
palveluasumista

w-56-:8-401:>-::-88- 75>77;-B-?@-<¡¡@¡ 7-A:55??-75>7;:7E8¡9586³³??¡
w&A>B-885:1:6-7;05:;9-5:1:-?A95? @-58;9-<-577-;9-5?1881?5
w!9-5?4;50;:<-8B18A?1@185E>5@@¡6¡
w&;595::-885?AA? B5>57711@6-7A:@;A@@-B-@E³;@1@¡>715@¡->B;6-991
 +>5@@¡6588¡<5@7¡7;719A?@1>B1E? 6-?;?5--85-8-8@w99-@@5@-5@;5:1: 7;A8A@1@@A41:758³7A:@-

Yhteystiedot: Mika Kanerva 040 7200 621
Anu Kosonen 050 3722 962

Kotisairaanhoito ja
Kotihoitopalvelu

Kanerva T:mi
p. 044 2792379

Nyt kotisairaanhoitopalveluita
myös Savitaipaleella!

w!9-5?4;50;:<-8B18A?1@185E>5@@¡6¡
w(1>5:¡E@@11@ 8¡¡7711:6-7;6-
 9AA@?-5>--:4;50;885?1@<-8B18A@
w;@;:- -?A95?1:@A7195:1:
w-A<<- A87;58A@A? 6-
 ?A547A@A?-<A
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Omaishoidon
palveluseteliyrittäjä

Starikat 40v

www.vinpak.fi

Kotimaan ja EU-myynti
54920 TAIPALSAARI, raiskinkone@saunalahti.fi

Autot – Koneet –
Päällisrakenteet

050 5555 953

50414 TARTU
hekrtrucks@gmail.com

SAVITAIPALEEN NIKKILÄ OY
Puh. 0400 158 089
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Kaakkoiskaari 18, 53500 Lappeenranta
Puh. 05-544 3060, www.reatek.fi

Urheilukatu 6, 53100 LPR, puh. 05 417 0011
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Lämpö-, kylmä- ja äänieristykset ja turvallisia telineratkaisuja.

www.saimaaneristys.fi
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LOUNASRAVINTOLA

KAPTEENINKULMA
Kapteeninkatu 3, Kesämäki
Harapaisentie 57, Harapainen

Kiinteistöjen lämmityksen
ja ilmastoinnin säätölaitteet
NNt0VNBOt4JFNFOTt)POFZXFMM

Sähköasennuspalvelut
P. 040-585 4887,
0400-158 802,
050-331 8017
:M¶OJJUZOLBUV 
-BQQFFOSBOUB
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Lappeenranta
Finland

www.starikat.fi
Let´s play hockey!

