2014
ILIJAN
O
K
RI
EK NKAA
I
Ä
ÄK ÄM
Ä
J EL

ARVOT
» » SaiPalaisuus junnusta
pappaan
» » Vastuullisuus, pelin
kunnioittaminen
» » Urheilullisuus,
hyvinvointi
» » Kaveria ei jätetä

ST

T

KAUSIJULKAISU

ARIK

A

STARIKAT

Lappeenranta
Finland

OLE MUKANA
TUKEMASSA
JÄÄKIEKKO-

PERHEEN
HYVINVOINTIA!

STARIKAT OLDTIMER’S HOCKEY CLUB
KAUSIJULKAISU 2014

SISÄLTÖ:
Puheenjohtajan tervehdys				5
Starikat						6
Starikoiden arvot					7
Historia						8
Seuran perustaminen				9
Perinteet, Starikoiden voitot				10
Starikoiden kunniajäsen				12
Maailmanmestariksi keräilyerien kautta		

16

SaiPa Alumni Sputnik				20
Starikoiden ja SaiPan junioreiden yhteistyö		

22

pieneltä tilalta.

Luomu

Suuria makuja

100 % aitoa makua
luomulihasta

FI-EKO-201
Tuotettu Suomessa
Finskt jordbruk

www.pajuniemi.fi

STARIKAT OLDTIMER’S HOCKEY CLUB
KAUSI 2014

S

tarikoiden kausi 2014 käynnistyy perinteisen loppiaiskotiturnauksen
merkeissä ja jatkuu keväällä vierasturnauksilla. Tämän lisäksi pelaamme keväällä vielä Kymisaimaan yli 50-vuotta veteraanisarjan otteluita
ja vierailemme helmikuussa Helsingissä IFK Oldtimersin vieraana.
Lisäksi olemme valmistelleet hyväntekeväisyysottelua Pietarinkadun Oilersia vastaan, jossa tarkoituksemme on kerätä varoja Etelä-Saimaan keskussairaalan lastenosastoa ja SaiPa ry:n nuorisotyötä varten. Tässä
yhteydessä haluankin vielä haastaa kaikki alueen yritykset, yhteisöt ja
yksityiset mukaan hyväntekeväisyyteen ja tukemaan yhteistä tapahtumaa
ja tärkeää työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisäksi aktiivinen starikoiden jäsenistö, laajat verkostomme ja koko suomalainen veteraanijääkiekkoilutoiminta ja veteraanien hockey ja golftapahtumat tarjoavat yhteistyökumppaneille mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa ja näkyvyyttä, johon haemme paikallisia yrityksiä ja
yhteisöjä aktiivisesti nyt mukaan. Yhteistyökumppaneitamme varten
olemme vieneet toimintaamme entistä enemmän sähköiseen verkkomaailmaan, joka tarjoaa osaltaan parempaa näkyvyyttä, sisältöä ja tuloksia.
Olemme myös osa SaiPan jääkiekkoperhettä. SaiPa Sputnik Alumni
on aloittanut toimintansa 2013 aikana. Tavoitteenamme järjestää toimintaa ja tapahtumia yhdessä entistä enemmän. Toimimme myös aktiivisesti edistääksemme SaiPa ry:n juniorikiekkoilua, sekä edustus SaiPan
liigakiekkoilua SaiPan keltamustissa väreissä. Tässä yhteydessä haluan
kannustaa kaikki Starikoita ja kaikkia meidän yhteistyökumppaneitamme
kehittämään yhteistoimintaamme vielä uudelle ja entistä paremmalle
tasolle.
Tavoitteenamme 2014 on yhdessä FOHA:n, jääkiekkoliiton ja paikallisten
seurojen kanssa järjestää uusi Hockey ja golf-tapahtuma, joka järjestetään
26-28.9.2014 Holiday Club Saimaalla. Tapahtuma on erityisesti suunnattu veteraanikiekkoilijoille ja golfista kiinnostuneille joukkueille ja
harrastajille. Starikat järjestää tapahtumassa golf-osuuden.
Tulevalle kaudelle seuramme, jäsenistömme ja organisaatiomme on nyt
entistä vahvempi ja meillä on paljon aktiivisia ja innovatiivisia jäseniä ja
pystymme toteuttamaan laadukkaita tapahtumia, pelejä ja turnauksia, joista
voivat hyötyä ja nauttia, sekä jäsenemme, että yhteistyökumppanimme.
Terveisin,
Reko Juntto
Puheenjohtaja, Starikat r.y.
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STARIKAT
Seuran visio
Arvostettu, tunnettu ja menestyvä veteraanijääkiekkoseura.
Seuran päätehtävä
Tarjota jäsenille mahdollisuus harrastaa veteraanijääkiekkoa ja oheislajina golfia. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua urheiluseuran toimintaan, tapahtumiin ja tuottaa jäsenille elämään sisältöä ja elämyksiä sekä
henkistä ja fyysistä kuntoa että hyvinvointia.
Tavoitteena on koota yhteen entisiä SaiPalaisia kiekkoilijoita ja myös muita ansioituneita veteraanikiekkoilijoita yhdistyksen jäseniksi ja siten ylläpitää ja luoda ystävyyssuhteita pelaajien välillä.
Yhteistyö
Seura toimii hyvässä yhteistyössä Suomen jääkiekkoliiton alaisuudessa
Valmispiippu
Rondo Hockey Association) kanssa kehittäen
toimivan FOHA:n (Finnish
Oldtimer
piippu, joka ottaa
omaa toimintaansaAir
ja–tapahtumia.
ulkoa korvausilman
Euroopan suurimman

Seura tekee hyvää piipputalon
yhteistyötä
SaiPa perheen sisällä ja tukee mahdollihaponkestävä
kolmikerrospiippu
suuksien mukaan mm.
SaiPa ry:n junioritoimintaa ja tarjoaa verkostojaan,
• Ottaa tuloilman ulkoa
palveluksiaan ja yhteyksiään
LiigaSaiPalle.
erillistä ilmakanavaa
pitkin
• Parantaa tulisijajärjes-

telmänjäsenille
tehoa ja säästäätarjotaan mahdollisuus jatkaa jääkiekSaiPa Sputnik Alumnin
energiaa
koa harrastuksena• myös
veteraanina
ja ylläpitää yhteyksiä entisiin SaiPa
Sopii matalaenergiaja
pelaajiin.
passiivitaloihin

Lisäksi seura hakee aktiivisesti yritys ja yhteisöyhteistyökumppaneita,
joiden toimintaa Starikat voivat edistää toiminnallaan.

SSSO?DEA@AHł

Tackla Center - Lappeenranta
Standertskjöldinkatu 1
53200 Lappeenranta
www.tackla.fi
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STARIKOIDEN ARVOT
Arvomme tuovat esille ja tukevat niitä asioita, joista Starikkalainen ja
suomalainen kiekkokulttuuri muodostuu ja joiden kautta veteraanikiekkoilijat rakentavat pohjaa tuleville kiekkoilijoille, koko lajin tulevaisuudelle ja kokoavat yhteen toiminnasta hyötyviä yhteistyökumppaneita. Arvomme ovat soveltuvilta osiltaan yhteneviä mm. SaiPan
ja SM-liiga alumnin toiminnan kanssa.
Saipalaisuus
Huolehditaan Starikoiden ja SaiPa perheen yhtenäisyydestä, yhteistoiminnasta sekä osaamisen kehittämisestä ja hyödyntämisestä koko SaiPa
perheen sisällä.
Välittäminen
Tarkoituksena on pelaajista ja pelikavereista huolehtiminen ja tukeminen
pelaajien erilaisissa elämäntilanteissa.
Kunnioitus
Arvostaa pelaajien palveluksia, työtä ja tietoisuuden lisääminen pelaajien mahdollisuuksista ja halusta tukea Starikoita, nykykiekkoilua ja
yhteistyökumppaneita ja se luo perustan, rikkaalle ja tuloksekkaalle
yhteistyölle.
Kulttuuri
Lisätä suuren yleisön tietoisuutta Starikoiden ja SaiPa-kiekkoilun perinteistä ja veteraanipelaajista. Suomalaista ja SaiPalaista jääkiekkokulttuuria pyritään vahvistamaan myös erilaisten julkaisu- ja kiekkotapahtumien kautta. Merkittävänä osana tätä arvoa on entisten pelaajien
osaamisen ja tiedon välittäminen myös tuleville kiekkoilijapolville.
Vastuullisuus
Merkitsee junioreista ja nuorisosta välittämistä. Erilaisilla hyväntekeväisyyshankkeilla kerätyt varat kohdistetaan ensisijaisesti nuoriso ja SaiPa
juniorityöhön jääkiekon parissa.
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HISTORIA
Starikat Oldtimers’ Hockey Club on rekisteröity yhdistys (Ry) jossa on
kaikkiaan noin 60 jäsentä ja yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta.
Yhdistyksen tavoitteena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus harrastaa
veteraanina urheilua ja erityisesti lajina jääkiekkoa. Toimintaan kuuluu
aktiivinen urheilu, jääharjoittelu ja erilaiset tapahtumat kuten pelit,
turnaukset, turnausmatkat ja oheistapahtumat. Kesälajina on mukana
myös golf entistä enemmän.
Lisäksi toimintaan kuuluu myös urheilun pr, valistus ja kasvatustyö ja
varainhankinta liittyen alueen kilpaurheilun, jääkiekon, junioritoiminnan ja hyvien urheilullisten elintapojen edistämiseksi ja syrjäytymisen
estämiseksi yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Starikat on jäsen myös
Suomen veteraanijääkiekkoilijat yhdistyksessä FOHA Ry:ssä (Finnish
Oldtimer Hockey Association).
Starikka-pelaajat ovat saaneet pääosin kiekko-oppinsa SaiPan joukkueissa. Seura onkin SaiPan seniorijoukkue ja osa SaiPan kiekkoperhettä
tosin SaiPassa aiemmin pelaaminen ei ole jäsenyyden edellytys vaan
positiivinen asenne urheiluun ja jääkiekkoon ja halu harrastaa urheilua
ja jääkiekkoa veteraanina ja olla mukana urheiluseuratoiminnassa ovat
tärkeimmät edellytykset seuran jäsenyydelle. Kun siis SaiPalainen tulee
ns. tiettyyn ikään hän vähitellen muuttuu Starikaksi ja voi sitä kautta
jatkaa harrastustaan edelleen urheilun ja jääkiekon parissa myös ikämiehenä. Tämä muutos alkaa noin 35 vuoden iässä ja tyypillisesti noin
40-vuotiaana jääkiekkoilevasta miehestä on tullut Starikka.
Seuran nimi ja Starikka-sana on alunperin karjalais-venäläistä kieliperintöä ja Starikka sana pohjimmiltaan merkitsee erittäin kokenutta, hieman jo ikääntynyttä herrasmiestä ja myös toimeksisaavaa maskuliinista miestä. Starikka nimen ideoi seuralle aikoinaan SaiPan toiminnassa
pitkään vaikuttanut ja myös SaiPassa pelannut Ossi Meilahti (1934-1998),
joka toimi mm. SaiPan toiminnanjohtajana ja myöhemmin erittäin aktiivisesti myös Starikoiden ja Wanha-SaiPan toiminnassa.
Pauli Saukkonen
Harri Laakso
Jari Mälkiä
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SEURAN PERUSTAMINEN
Seura on perustettu ja aloittanut toimintansa vuonna 1976, jolloin ensimmäisenä lajina oli jääpallo, josta siirryttiin kuitenkin nopeasti jääkiekon
pariin. Seuraa perustamassa Lauritsalan Osuuspankissa olivat mukana
mm. Aake Paavola, Ossi Meilahti, Harri Laakso, Hannu Lemander, Martti
Mäkiä, Hannu Jukkala, Pekka Moisio, Keijo Sinkkonen, Kyösti Lähde ja
Matti Piiroinen. Paavolaa voidaan pitää Starikoiden varsinaisena perustajana ja alkuaikojen puuhamiehenä ja hänet on myös nimetty seuran
kunniapuheenjohtajaksi.
Seuran historian ensimmäinen ottelu on pelattu vuonna 1976 Lappeenrannassa vanhalla kentällä Veiterän senioreita vastaan, jolloin lajina oli
jääpallo. Ensimmäinen turnaus, johon Starikat osallistui kotimaassa
pelattiin Raumalla vuonna 1980, jolloin lajina oli jo jääkiekko. Seuran
ensimmäinen ulkomaanmatka tehtiin USA:n Floridaan kansainväliseen
St. Petersburg turnaukseen vuonna 1981. Seuran alkuaikoina yhteistyö
oli tiivistä koko Etelä-Karjalan alueella ja pelaajia oli usein mukana myös
Imatralta.
Starikat Ry:n perustaminen
Rekisteröity yhdistys (ry) Starikit Ry perustettiin vuonna 1994 kun varainhankinta syistä oli järkevämpää jatkaa seuran toimintaa Ry:n muodossa. Starikat nimi oli jo aiemmin varattuna, joten piti tyytyä käyttämään
Starikit nimeä.
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PERINTEET
Starikat ovat vuosien saatossa tehneet useita ulkomaanmatkoja eri
kohteisiin ja ne ovat osa Starikoiden perinnettä. Matkoilla on yleensä
pelattu veteraanijääkiekkoturnaus tai käyty pelaamassa veteraanien
MM-kisoissa. Lisäksi matkoilla on käyty mm. golffaamassa ja muutamat
Starikat ovat erittäin innokkaita kalamiehiä, joten kalastus on kuulunut
matkojen ohjelmaan myös. Matkoilla Starikat ovat edustaneet menestyksekkäästi suomalaista ja etelä-karjalaista jääkiekkotaitoa. Starikoiden
primus motor ja ensimmäinen puheenjohtaja Aake Paavola ryhtyi aikoinaan puuhamaan näitä pelimatkoja ns. rapakon taakse Yhdysvaltoihin ja
niitä matkoja tehtiinkin sitten useita. Puuhakas Paavola hiljensi epäilijät
ensimmäisen kerran 1981 järjestämällä turnausmatkan Floridaan
St. Petersburg turnaukseen. Samalla Starikoissa syttyi palo päästä
mukaan näihin veteraanipeleihin myös jatkossa. Paavola järjesti aina
matkat viimeisen päälle ja muiden ei tarvinnut huolehtia kuin siitä, että
olivat varusteineen vapaudenaukiolla ilmoitettuun aikaan passi mukana ja lompakko taskussa.
Starikoiden ulkomaanmatkakohteita ovat olleet mm: Kuala-Lumpur
Malesia, Nizza Ranska, Florida USA useita kertoja, San Diego USA useita
kertoja, Havaiji USA, Praha Tsekkoslovakia, Brno Tsekkoslovakia ja
Budapest Unkari.
Kotimaassa seura järjestää perinteisesti vuosittain loppiaisena South
Carelia Hockey Tournament nimellä olevan kansainvälisen veteraanijääkiekkoturnauksen, joka järjestetty nyt jo 36 kertaa Lappeenrannan alueen jäähalleissa ja kokoaa Lappeenrantaan Suomen parhaat veteraanijoukkueet. Starikoiden turnaus on mitä ilmeisimmin jopa yksi maailman
vanhimmista veteraanijääkiekkoturnauksista maailmassa, joten turnausperinteet ovat seurassa erittäin vahvoja.

STARIKOIDEN VOITOT
Starikoiden menestystarina huipentui 1985 Nizzassa Ranskassa voitettuun ikämiesten jääkiekon maailmanmestaruuteen. Mukana olivat siellä
maailman parhaat ikämiesjoukkueet kaikkiaan 60 joukkuetta. Starikat
onnistui hienosti voittamaan arvostetun MM-tittelin ja pokaalin. ”Mukana olivat silloin maailman parhaat ikämiesjoukkueet ja me kuitenkin
voitimme silloinen puheenjohtaja Aake Paavola muistelee”.
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Lisäksi Starikat oli kautta aikain ensimmäinen ulkomainen seura, joka
voitti USA:n San Diegon kansainvälisen ikämiesturnauksen vuonna
1982. Olympiavuonna 1984 Starikat teki taas historiaa voittaessaan
ensimmäisenä ulkomaalaisena joukkueena USA:n Havaijin turnauksen. Starikoiden voitollinen eteneminen jatkui 1986 Kaliforniassa, jossa
kolmas osallistuminen St Petersburg turnaukseen tuotti voiton. Prahassa 1987 pelatussa turnauksessa Starikat oli edelleen lyömätön ja voitti
turnauksen. Seuraavan voittonsa Starikat otti 1989 Budapestista Unkarin
television järjestämässä turnauksessa kukistamalla kaikki vastustajansa.
Viime aikoina pitkät ulkomaanturnausmatkat ovat hieman jääneet mutta
kotimaassa pelaaminen on ollut erittäin vilkasta. Starikoilla on mm.
useita kotimaisia turnausvoittoja mm. arvostetusta Tampereen Classic
turnauksesta ja Starikat kotiturnauksesta.
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STARIKOIDEN KUNNIAJÄSEN
Seuraava pelaaja on Starikoissa nimetty kunniajäseneksi, hänen merkittävien ansioidensa Starikoiden ja jääkiekkoilun hyväksi.

Jorma ”Joppe” Hietanen

Nuoremmille kiekonseuraajille Jorma Hietanen ei nimenä kerro välttämättä
mitään, mutta hän on yksi SaiPan koko historian maineikkaimmista pelaajista. Hän edusti SaiPaa vuodesta 1959 aina vuoteen 1968 ja teki aikakausi
huomioiden erinomaiset tehopisteet, 148 ottelussa 138 merkintää (90+48).
Hietanen osallistui myös ahkerasti ikämiehenä Starikoiden matkoille ja
turnauksiin ja oli tärkeä osa Starikoiden joukkuetta.
Jorma Hietanen ”Pelien päättyminen on hirmu suuri muutos”
Tie varttuneen väen kaukaloon ei kuitenkaan ole yksioikoinen. Eikä suinkaan vähiten suora entisille pääsarjan pelaajille, sillä pelien päättyminen
huipulla ei ole mikään pikkujuttu. Se on hirmuisen suuri muutos, viisi- ja
kuusikymmenluvuilla SaiPan pelaajaeliittiin kuulunut Jorma ”Joppe”
Hietanen tunnustaa.
Kaikki rankkarit sisään 10 vuoden ajan
Jopen sanomisella on erikoisen suuri merkitys. Hän oli huipulla heti
SaiPan ensimmäisessä SM-sarjaottelussa tekemällä joukkueen avausmaalin. Ja pelaamiensa kymmenen kauden aikana hän ampui kaikki
SaiPan rankkarit epäonnistumatta kertaakaan! Se on saavutus johon
tuskin on pystynyt kukaan muu Suomessa.
SM-sarjapelien päättyminen tapahtui myös komeimmalla mahdollisella
tavalla, kun hänet palkittiin viimeisessä SM-sarjaottelussaan, Helsingissä
pelatun HIFK – SaiPa ottelun parhaana pelaajana.
Olin päättänyt lopettaa siihen peliin ja niin myös tein, mutta oli siihen
totuttelemista. En halunnut jäädä mukaan notkumaan ja totuttelemaan
vilttiketjussa istumiseen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä ettenkö arvostaisi
kyseisen ketjun pelaajia, sillä jokainen pelaaja on joukkueelle tärkeä.
12

SaiPan päävalmentajana tuolloin toiminut Yrjö Hakala ei meinannut
millään käsittää, miksi Joppe halusi lopettaa, mutta uskottavahan se
kuitenkin oli. Samalla Hietanen korostaa, että lopettamispäätös on aina
jokaisen henkilökohtainen asia.
Tyhjän päälle ei kuitenkaan saisi jäädä. Asia pitää pystyä käsittelemään
ja ryhtyä esimerkiksi opiskelemaan saadakseen oman tasonsa mukaisen
työpaikan. Samalla on hyvä muistaa, että lapsikin voi joutua kokemaan
kovia, jos vanhemmat tuputtavat pelaamista liikaa.
Jääkiekon lisäksi sekä jalka- että jääpallossa Lappeenrannan parhaisiin pelaajiin lukeutunut Joppe pelasi lätkäpelien päättymisen jälkeisen
jäähdyttelykauden jääpalloa Veiterässä, jonka riveissä hänellä oli nuoruusvuosiltaan kaksi nuorten Suomen mestaruutta ja Veiterän edustusjoukkueessa SM-pronssimitali.
Kuusikymmenluvun päättyessä Hietasen tie vei Ruotsiin, jossa hänelle
aukesi elämänura Volvon tehtaiden työnjohtajana. Pelit jatkuivat kaukalossa, jossa lajina oli kaukalopallo Volvon joukkueessa. Meriittilistalle
kirjattiin mm. nousu I divisioonaan ja Göteborgin mestaruus. Jopen juonikkaat harhautukset olivat aina vastustajille painajaisia. Göteborgissa
hän löi ruotsalaiset ällikällä pohjustamalla maalin viemällä pallon luistimien välissä vastustajan maalille.
Starikoihin Joppe Hietanen liittyi kahdeksankymmenluvun alussa
Aake Paavolan pyydettyä hänet mukaan
Ensimmäiset pelini Starikoissa pelasin loppiaisturnauksessa. Erikoisen
hyvin mieleen ovat jääneet Starikoiden ikimuistoiset matkat Floridaan
ja Havaijille. Muistan miten mukavalta tuntui kun minut ja vaimoni Anja
haettiin mukaan Göteborgista.
Floridassa pidetyssä suuressa iltajuhlassa yksi kohokohdista oli se kun
Joppe voitti koko joukkueen peliasut ja luovutti asut Starikoille. Havaijilla
puolestaan jääkiekko oli tuohon aikaan tuntematon laji ja niinpä pelit
pelattiin puhtaiden laitojen ympäröimässä kaukalossa.
Matkojen ja pelien järjestäjänä toiminut persoonallinen Aake Paavola oli
aikaansaava mies. Hänen tekemänsä työmäärä joukkueen hyväksi oli
yhdellä sanalla sanottuna uskomaton.
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Starikoiden toimintaa Joppe Hietanen pitää monella tavoin erinomaisena. Perheen jäsenten mukaan ottaminen pitkille matkoille on kerta kaikkiaan hieno asia. Mitä peleihin tulee, niin niissä on juuri sopiva annos
kilpailua. Säännölliset harjoitukset ovat kokoontumisineen kuitenkin
yksinomaan yhteishengen kannalta pelien kanssa vähintään yhtä
tärkeitä.
Pauli Saukkonen

www.transsinkko.fi
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MAAILMANMESTARIKSI
KERÄILYERIEN KAUTTA
Pekka Nieminen syötti Nizzassa Starikoiden voittomaalin
15 sekuntia ennen loppusummeria.
Starikoiden pelillinen huipentuma koettiin Nizzassa 1985 sen voittaessa
ensimmäisenä suomalaisena seurana ikämiesten jääkiekon epävirallisen
maailmanmestaruuden.
Ensimmäinen ottelu ei kyllä lupaillut mitään, sillä kanadalaiset voittivat meidät 7-1, lappeenrantalaisten avainpelaajiin lukeutunut Pekka
Nieminen kertoi.
Seuraavat pelit sujuivat paljon paremmin ja Starikat eteni loppuotteluun asti.
Jatkopaikka saatiin vasta keräilyerien kautta. Finaalissa oli sitten
vastassa meidät avausottelussa peitonnut kanadalainen joukkue,
Nieminen kertasi.
Ilmeisesti kanukit luulivat lyövänsä meidät jälleen mennen tullen.
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan ottelu oli 15 sekuntia ennen loppua
tasan 2-2. Sain tuolloin kiekon ja syötin ”Naamalle” eli Martti Sinkkoselle, joka ampui 3-2 voittomaalin.
Tappio oli varmaan voittoon tuudittautuneille kanadalaisille karvas pala.
Niemisen mukaan ikämieskiekkoiluun kuuluvasta herrasmiesmäisyydestä
ei ollut summerin soidessa tietoakaan.
Kanadalaiset eivät onnitelleet meitä ja voittopokaalikin tuotiin pukuhuoneeseemme. Bankettiinkin tuli vain yksi kanadalainen, joka pyysi
joukkuetoveriensa nimissä sopimatonta käyttäytymistä anteeksi.
Me emme kuitenkaan antaneet minkään häiritä ansaittua ilonpitoamme.
Floridassa Nieminen twistasi voittajaksi
Nizzassa voitetun maailmanmestaruuden jälkeen Starikoiden toinen suuri
turnausvoitto tuli heti seuraavana vuonna Floridassa 1986.
Siellä osasimme jo odottaa pärjäävämme ja niin myös kävi, Pekka
Nieminen kertoi.
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Toisen voittonsa Floridassa Nieminen saavutti tanssiparketilla. Illanvieton
aikana järjestettiin tanssikilpailu. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden parien
piti tanssia twistiä. Niemisellä oli vaimo mukana tilaisuudessa, niin kilpailussa ei oma vaimo saanut olla parina.
Niinpä twistasin kanadalaisen nuoren naisen kanssa. Ja kuinka
ollakaan me voitimme.

Jos ei Nizzassa palkintojen jako sujunut etiketin mukaan, niin ei myöskään
Floridassa. Ja jälleen ”kunnostautuja” oli kanadalainen.
Partneriani halatessa tunsin jotain märkää poskellani. Kädellä pyyhkäistessä huomasin olevani veressä. Veri ei kuitenkaan ollut omaani,
vaan se oli vuotanut tanssikaverini silmäkulmasta.
Saman tien selvisi, että tytön poikakaveri oli mustasukkaisuudessaan
aiheuttanut nyrkiniskullaan vertavuotavan vamman.
Pelaamista pitää höystää huumorilla
Pekka Niemisen mukaan Starikoiden menestyksen takasi pelin höystäminen
huumorilla.
Emme ottaneet pelaamista turhan vakavasti. Se ei kuitenkaan poissulkenut sitä, etteikö pelaamiseen olisi suhtauduttu vakavasti, mutta
huumoria piti olla mukana.
Ja tulokset näkyvät seuran palkintokaapissa. Toinen suuri voitto, jota myös
Pekka Nieminen oli hankkimassa, tuli 1986 ja paikkana oli nyt Florida.
Samalla kun menestyimme peleissä, nautimme myös matkan muista
antimista. Meillähän oli monella perhe mukana. Esimerkiksi minulla
oli vaimo ja kaksi lasta.

SaiPalegenda Hannu “Lemu”
Lemander yhdessä Pekka
Niemisen kanssa.

17

Pekka Nieminen oli pistekone
SaiPan edustusjoukkueessa aikanaan kolmetoista kautta pelannut Pekka
Nieminen oli pistenikkari. Hänet tunnettiin todellisena syöttökoneena, joka
teki kaudesta toiseen paljon pisteitä. Siitä kertoo mm. hänen kolmella voitolla
omaksi saamansa SaiPan pistepörssikiertopalkinto. Jo ennen edustusjoukkueeseen nousemista Nieminen teki kovaa tulosta. Hänen nimissään on
vuonna 1970 saavutettu nuorten (silloin 20-v.) SM-sarjan piste-ennätys:
15 ottelussa 61 pistettä. Se jää lyömättömänä aikakirjoihin.
Miksi saipalaiset ovat nopsajalkaisia?
SaiPa on kautta aikojen tunnettu joukkueena, joka liikkuu liukkaasti. Pekka
Niemisen mukaan sen takaa tänä päivänä se, että edustusmiehistön sukissa
lukee Rakennus-Nopsa Oy.
Jotta kaikki tulisi sanottua, niin kerrottakoon, että Pekka Nieminen on tehnyt
varsinaisen elämäntyönsä rakennusalalla. Hän on koulutukseltaan rakennusmestari. Toimittuaan ensin kaupungin virkamiehenä hän siirtyi isänsä
rakennusalan yritykseen. Sen jälkeen hän perusti rakennusliike Rakennus-Nopsa Oy:n ja toimii vieläkin yhtiössä.
Pauli Saukkonen
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Maijankatu 14, 53300 LAPPEENRANTA
Puh. 05 613 550
Sähköposti: toimisto(at)rakennus-nopsa.fi
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SaiPan Alumni Sputnikin tavoitteena on koota
kaikki entiset SaiPan edustusjoukkueessa pelanneet kiekkoilijat yhdistyksen jäseniksi ja siten ylläpitää jääkiekkouran
aikana solmittuja ystävyyssuhteita. Alumni toimii SaiPan
arvojen ja Sm-liiga alumnin arvojen mukaisesti. (Kunnioittaminen, Kulttuuri, Välittäminen ja Yhteiskuntavastuu)
mukaisesti. Tavoitteena on edistää entisten pelaajien
sopeutumista kiekkouran jälkeiseen elämään sekä tukea
SaiPan junioritoiminnan piirissä olevia lahjakkaita, mutta
vähävaraisia nuoria heidän harrastuksessaan.
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Alumnin toiminta
Alumni järjestää vuosittain jäsenilleen 2-4 tapahtumaa. Tämän lisäksi voi osallistua Starikoiden järjestämiin harjoituksiin ja otteluihin (erillinen kausimaksu). SaiPan alumniin
voivat liittyä kaikki ne pelaajat, jotka ovat pelanneet SaiPan edustusjoukkueessa vähintään
yhden ottelun.

Rekisteröityminen SM - Liiga alumniin
Kaikki SaiPassa yhden SM-sarja-/liigaottelun pelanneet pelaajat voivat liittyä SM - Liiga
alumniin. Lisäksi alumniin pääsevät jäseniksi myös nykyiset aktiivipelaajat ja pelaajat,
jotka ovat pelanneet SaiPan edustusjoukkueessa yhden ottelun sarjatasosta riippumatta.
Yrityksillä on mahdollisuus osallistua toimintaan kannattajajäseninä. SM-liigassa ja SM –
sarjassa pelanneet pelaajat rekisteröityvät varsinaisiksi jäseniksi. Aktiivipelaajat ja pelaajat,
jotka ovat edustaneet SaiPaa muilla sarjatasoilla rekisteröityvät henkilökannattajajäseniksi.
Kaikilla pelaajilla on sama 20 euron jäsenmaksu. Aktiivipelaajilla ja henkilökannattajajäsenillä ei ole äänestysoikeutta, mutta muuten kaikki jäsenedut käytettävinään.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt:
Mika Skyttä 041 4560818
Petri Skriko 050 3303369
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SM-LIIGA ALUMNI RY
www.smliiga-alumni.fi
www.starikat.fi

Starikoiden ja SaiPan junioreiden yhteistyö
Starikat toimii arvojensa mukaan vastuullisesti ja tukee myös nuoriso
ja junioritoimintaa. Starikoiden tarkoitus on jatkossa lisätä yhteistyötä
ja tiedonvälitystä koko jääkiekkoperheen sisällä. Yhtenä uutena toimintamallina Starikat tulee seuraamaan myös SaiPan junioreiden kuulumisia. Konseptin tarkoitus on lisätä jääkiekkoperheen yhteenkuuluvuutta,
lisätä yleistä tietoisuutta junioritoiminnasta ja pelaajista ja olla esikuvana ja tarvittaessa myös tukena nuorille pelaajille. Tarkoitus on kauden
aikana mm. seurata SaiPan junioripelaajien kommentteja pelien ja harjoitusten sujumisesta, pelaamisesta ja pelaajien tavoitteista ja harrastuksista. Toimintaan osallistuminen olisi pelaajille täysin vapaaehtoista
ja tarkemmasta konseptista sovitaan erikseen Starikoiden, SaiPa ry:n,
pelaajien ja tarvittaessa myös vanhempien kanssa.
Tämän lisäksi Starikat tukee mahdollisuuksiensa mukaan SaiPa ry:n
ansioituneita junioripelaajia vuosittain Starikat junioristipendeillä. Starikoiden stipendit ja Starikoiden taloudellinen tuki kohdistetaan SaiPa ry:n
valitsemille pelaajille ja heidän määrittämiinsä kohteisiin. Lisäksi monet
Starikoiden tapahtumat tarjoavat SaiPa ry:lle erilaisia varainhankinta
mahdollisuuksia.

Kuvassa on SaiPa ry:n ns. toisen polven junioripelaajia.
Vasemmalla E02 joukkue: Kristian Juntto, kenttäpelaaja numero 37.
Keskellä E02 joukkue: Juho Markkanen, maalivahti numero 53.
Oikealla D01 joukkue: Viljo Paalanen, kenttäpelaaja numero 84.

22

Karjalan Kiinteistövälitys Oy Lkv
www.karjalanlkv.fi

PUHEENJOHTAJAT
Starikoissa puheenjohtajina ovat toimineet seuraava henkilöt:
• Aake Paavola (1940-2010), puheenjohtajana: 1976-1989
Paavolaa voidaan pitää Starikoiden varsinaisena perustajana ja puuhamiehenä ja hänet on myös nimetty seuran kunniapuheenjohtajaksi.
• Jari Mälkiä, puheenjohtaja 1990-2000
• Topi Korhonen, puheenjohtaja 2001-2003
• Marko Ek, puheenjohtaja 2004-2005
• Antti Tuomenoksa, puheenjohtaja 2006-2011
• Reko Juntto, puheenjohtaja 2012Starikat kausijulkaisun kuvat: Kimmo Metsälä / Valkoinen Valas, Ari Lappalainen
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Jälkipelit
Pikku Petessä!
Drinksut - Oluet
Purtavat - Burgerit - Pizzat
Salaatit - Kebabit
Screeni tv:n katseluun tai laserpelin pelaamiseen.
Useita tv näyttöjä.
UUTTA! Sinä valitset musiikin meillä.
Valitut kappaleet näkyvät pubin näytöillä.
Joka viikkoinen baaripähkinä visailu.
Musiikkiesiintyjä joka viikonloppu.

Aitoa pubitunnelmaa!

Kauppakatu 52, 53100 Lappeenranta
Puh. 040 500 5906

Olemme Pollmeier GMBH:N ja Industrial
Timber & Lumber Companyn pääedustaja
Suomessa. Varastostamme jalopuut, aihiointipalvelut, massiivitasot, laudepuut ja
paneelit.

OTA YHTEYTTÄ:

www.marronwood.com
Laatikkotehtaankatu 3b,
15240 LAHTI

www.vinpak.fi

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

		

Autot – Koneet –
Päällisrakenteet

050 5555 953

50414 TARTU
hekrtrucks@gmail.com

TIMANTTIPALVELUT OY

Timanttiporaukset
ja
sahaukset

R A H I

• Graniittiin
• Betoniin
• Hionnat
TIMANTTIPALVELUT
OY
kattavalla
Timanttikalustolla
Timanttiporaukset
poraukset
• ym.

ja sahaukset

• Graniittiin
• Betoniin
• Hionnat kattavalla
kalustolla
• ym.

ja
sahaukset

R A H I

• Graniittiin
palvelut@rahitimantti.fi
• Betoniin
044 788 0884 Rantalainen
044 788 0885 Himanen
• Hionnat
kattavalla
kalustolla
• ym.
TIMANTTIPALVELUT OY

TORPPARINTIE 8, 50170 MIKKELI

R A H I

TIMANTTIPALVELUT OY

TORPPARINTIE 8, 50170 MIKKELI

palvelut@rahitimantti.fi

044 788 0884 Rantalainen
044 788 0885 Himanen

Katso lisää:

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

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

LUOTETTAVAA PALVELUA JA VAHVAA
ASIANTUNTEMUSTA JO VUODESTA 1974!
30

ALOITTAVA YRITTÄJÄ,
tarjoamme Sinulle palvelumme
ensimmäiseltä vuodelta
PUOLEEN HINTAAN.
Kysy tarjoustamme.
Tilikarelia Oy, Väinö Valveenkatu 2, 53900 LPR
Puh. 020 7497 340, fax 020 7497 359, www.tilikarelia.fi

Urheilukatu 6, 53100 LPR
Puh. 05 417 0011

36

PARTURI – KAMPAAMO

Oksasenkatu 8, 53100 LAPPEENRANTA
0400 494 222 ZZZGUHDPHUIL

ustu palvelutarjontaamme ja
tuotteisiimme osoitteessa

s !UTOVUOKRAUS
s -UUTTOPALVELU
s (INAUSPALVELU

TERÄSOVIEN ERIKOISLIIKE

www.lassila-tikanoja.fi

Kuljetus Kilpiä Oy
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
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Ympäristösi huoltaja
PAATSAMAKATU 8, 53810 LAPPEENRANTA, PUH. (05) 416 1930, FAX (05) 416 1944

Hevistar Oy
Paalukatu 8, 53500 Lappeenranta
Avoinna ma-pe 8–16
puh. (05) 416 1800
15

CRAMOLTA

KONEET JA LAITTEET RAKENTAMISEEN JA REMONTOINTIIN
www.cramo.ﬁ www.cramo.ﬁ

2

2

www.salonleenakolari.fi > Puh. (05) 4152521

GT KAUKAS
Polttoaineet
Renkaat
Pesut
Tmi: Marko Sundström
Standertskjöldinkatu 2, Lappeenranta, puh. 0500245548
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www.savira.fi

Ratakatu 33, 53100 Lappeenranta

Puh. (05) 451 3999
0400 557 830

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

Varattu

Lappeenranta
Finland

www.starikat.fi

Let’s play hockey !

w w w.gra fioso.fi
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