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STARIKAT OLDTIMER’S HOCKEY CLUB

Hyvää kiekkokautta
2021 kaikille!
Starikoiden vuosi 2021 käynnistyy perinteisen loppiaisturnauksen merkeissä 9-10.1.2021, joka on järjestyksessään
jo XXXXIV ja jatkuu keväällä vierasturnauksilla. Tänä vuonna
pelataan poikkeusolosuhteissa koronan takia ja siksi suosittelemme noudattamaan kaikkia viranomaisten suosituksia,
jotta pelaaminen olisi kaikille mahdollisimman turvallista.
Tämän lisäksi pelaamme kaudella Kymi-saimaan yli 35vuotta
sarjan otteluita. Lisäksi vuoden 2021 ohjelman kuuluvat kesällä perinteinen FOHA-golf turnaus ja Starikoiden oma golfmestaruusturnaus.
Loppiasturnaukseen osallistuville joukkueille, pelaajille, talkooväelle ja kannustusjoukoille toivotan menestyksekästä ja mieleenpainuvaa turnausta, mikäli koronarajoitukset nyt siis sallivat meidän pelata.

Terveisin,

Reko Juntto
Puheenjohtaja, Starikat ry.
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Starikat verkossa:
www.starikat.fi

Lappeenranta
Finland
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VARMISTA RAKENNUKSESI PERUSTATEE POHJATUTKIMUS!
Geocom oy on paikallinen 20-vuotias maaperätutkimuksiin
erikoistunut tekninen asiantuntija.
Maaperätutkimuksella selvität:
- rakennuspohjan kantavuuden
- mahdollisen painuman tai kosteusvaurion syyt
- louhintatarpeet ja -määrät.
- Rakentajalle urakoimme avaimet käteen rakennuksen
pohjatutkimukset ja esitämme perustusratkaisut
Lisätiedot:
Insinööritoimisto Geocom oy
Mika Arminen, p. 040867824
www.geocom.fi

STARIKOIDEN
PÄÄTAPAHTUMIA 2021
9-10.1.2021

Starikat South Carelia Hockey Tournament

20.5.2021

Starikat sääntömääräinen vuosikokous

6.8.2021

Saimaa Hockey Golf ja Starikat golfmestaruuskilpailut

16.9.2021

Jääkiekkopelikausi 2021-2022 alkaa

8-9.1.2022

Starikat South Carelia Hockey Tournament

Mahdolliset muutokset: www.starikat.fi
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Esa Sirén on kirjoittanut 17 sotakirjaa

Jääkiekkomiehestä tuli
menestynyt kirjailija
Jääkiekkoilijan ammatti on harvassa tapauksessa ns. eläkevirka, jonka päätyttyä
oman ja perheen elannon turvaa hyvätasoinen eläke. Niinpä moni opiskelee joko
peliuran aikana tai sen päätyttyä itselleen työpaikan takaavan ammatin. Uransa
päättäneitä on paljon ja elämänpolkuja monenlaisia. Yksi todella erikoisen – tai
oikeastaan ainutlaatuisen polun valinnut on kouvolalainen Esa Sirén, joka päätyi
pelaaja- ja valmentajauran jälkeen suosituksi kirjailijaksi. Jääkiekko oli asiassa
yksi ratkaiseva tekijä.
”Tapaus Sirén” on siinäkin mielessä erikoinen, että hän oli turvannut tulevaisuutensa pitkälle eteenpäin opiskelemalla liikunnanopettajaksi ja hankkinut
kotikaupungistaan liikunnanopettajan paikan.
Liikunnallisesti lahjakas Esa oli pelannut jääpalloa pienestä pitäen. Pallo vaihtui
kuitenkin kiekkoon v.1960, kun Kouvolaan rakennetiin ensimmäinen kaukalo.
Ura alkoi Kouvolan Pallonlyöjien (KPL toi jääkiekon jääpallokaupunki Kouvolaan)
junioreissa. Maakuntasarjassa pelaava seura nosti hänet sitten jo 15-vuotiaana
edustusjoukkueensa laitahyökkääjäksi. Myöhemmin 70-luvulla pelipaikkana oli
myös puolustajan tontti, kun KooKoo-65:n päävalmentajana toiminut Teuvo Myyryläinen halusi hyödyntää Esan hyvää takaperin luistelua käyttämällä
häntä myös pakkina.

HJK:ssa SM hopeaa
Sirénin SM-sarjaura huipentui
kauden 1971-72 päätteeksi
HJK:n nimivahvassa miehistössä SM-hopeaan.
- HJK:ssa kuten myös muualla
Suomessa pidettiin selvänä,
että voitamme mestaruuden,
mutta maajoukkuemaalivahti
Stig Wetzelin loukkaantuminen

Esa Sirén
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juuri ennen ratkaisevia pelejä vaikutti niin paljon, että hävisimme kolme viimeistä
peliä ja Ilves voitti SM-kultaa, Sirén kertasi.

Myyryläisen työn jatkajaksi
Oven valmentajauralle avasi Myyryläisen hetkellinen sairastuminen.
- Toimin pelaaja-valmentajana vierasottelussamme Forssassa, jossa emme
yleensä menestyneet. Ottelu sujui niin hyvin, että jälleen mukaan palannut
Myyryläinen halusi minun jatkavan palaaja-valmentajana kauden loppuun.
Etelä-Karjalassa Esa Sirén tuli tunnetuksi toimiessaan SaiPan päävalmentajana
kaudella 1985-86. Sittemmin hän niitti mainetta Keski-Euroopassa toimiessaan
päävalmentajana Sveitsissä, Itävallassa ja Italiassa. Sveitsin vuosiin mahtuu sellainenkin erikoisuus, että hänen poikansa Niki Sirén pelasi isänsä valmentaman
Langnaun NLA- joukkueessa.

Kirjojen teko alkoi Italiassa
Ratkaisevan askeleen kirjailijaksi Esa Sirén otti uuden vuosituhannen ensimmäisenä vuotena eli 2001toimiessaan valmentajana Italiassa.
- Töitä oli vain kaksi tuntia illassa. Niinpä päivällä oli aikaa, Siren kertoi.
- Ajan kuluksi aloin kirjoittaa sotakirjaa lapsilleni. Kun tekstiä alkoi kertyä huomasin, että se on liian rajua lapsien luettavaksi.
- Jatkoin kirjoittamista ja aikanaan tarjosin tekstiäni Karistolle, jolle se ei kelvannut. Sen sijaan Gummeruksessa ei epäröity hetkeäkään. Kirja pantiin painoon ja
kehotettiin kirjoittamaan lisää.
- Kaksi vuotta myöhemmin tapasin kirjamessuilla Kariston edustajan joka sanoi
olevansa kiinnostunut kirjoistani. Kun kerroin tarjonneeni tekstiäni ensin heille
manasi Kariston kaveri katkerasti miksi minut oli päästetty käsistä.

- Pauli Saukkonen -
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Pertti Arvaja haluaa auttaa ongelmissa olevia

Joukkueurheilija on pelien
päätyttyäkin joukkueurheilija
Todellinen joukkueurheilija, joka ei ajattele vain itseään, on joukkueurheilija
pelin ja vielä kaikkien tärkeiden pistekamppailujen päätyttyäkin. Yksi heistä on
jääkiekon parissa yli puoli vuosisataa pyörinyt lahtelainen liikunnanopettaja
Pertti Arvaja, joka löytää aikaa jääkiekkoilijoiden alumnitoimintaan.
Arvaja on kyllä aina osannut aikatauluttaa aikansa. Pelaamisen lisäksi hän on
toiminut 40 vuotta liikunnanopettajana ja tehnyt 43-vuotisen uran kunnallispolitiikassa - 40vuotta kristillisten edustajana Nastolan kunnanvaltuustossa ja
kolme vuotta Lahden kaupunginvaltuustossa.
- Alumnitoiminnassa yritän parhaani mukaan auttaa ongelmissa olevia,
Arvaja sanoo.
- Se on toimintaa, joka ei saa olla ajankäytöstä kiinni.
Pertti Arvaja ei kaihda kertoa uskossa olemistaan.
- Tulin uskoon 1972 Jokereissa pelatessani. Kaikki ovat tienneet sen alusta alkaen ja suhtautuneet minuun asiallisesti

Harjun kenttä imaisi mukaan
Pertti Arvaja vietti lapsuus-ja nuoruusvuotensa Jyväskylässä.
- Asuimme Harjun kentän vieressä ja Nisulan monttukin oli lähellä. Pelasimme
kesät ja talvet erilaisia pallopelejä. Jääkiekko tuli vähitellen päälajiksi 50-luvun
lopussa.
Nuoruusvuosien makeimpiin muistoihin kuuluu kamppailu oppikoulujen jääkiekkocupin Suomen mestaruudesta Nisulan montussa ja sittemmin maajoukkuemiehenä pelaaminen Isvestija-turnauksessa Moskovassa.
Kotimaisessa SM-sarjassa Pertti Arvaja pelasi JyPissä ja HJK:ssa keskushyökkääjänä Jokereissa vasemmassa laidassa ketjukavereinaan Timo Sutinen ja Henri
Leppä. Suomen mestaruuden hän voitti Jokereissa 1973 ja hopeaa 1971.
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Kolhujakin on tullut
Vuosien myötä kolhujakin on tullut.
- Ensimmäinen pahempi juttu sattui kun olin 18-vuotias. Äänekoskella pelatussa
ottelussa kun vastustaja löi mailalla neljä etuhammasta poikki.
- Erikoisen ikävä oli se kun pelasin veljeni Erkin kanssa HJK:ssa ja KarhuKissojen pelaaja löi mailan päällä Erkkiä silmään. Onneksi silmäklinikka oli
lähellä ja monen tunnin leikkauksen jälkeen silmä tuli aikanaan kuntoon.

Katsojamäärä ratkaisi palkan
Pelaajien palkka on kautta vuosien ollut iso kysymysmerkki.
- Katsojien eli lipun lunastaneiden määrä oli aikanaan ratkaiseva tekijä. Jokereissa voitosta sai 7 penniä, tasapelistä kolme ja häviötä yhden pennin. Toisin sanoen
jos katsojia oli voitetussa pelissä 4000 se kerrottiin seitsemällä ja niin edelleen.

Pertti arvaja
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- Niinpä pelaaja joka nimenomaan lopussa pilasi voiton, esimerkiksi ottamalla
turhan jäähyn, sai vähintään pitkiä katseita pukukopissa.

Taklaamista pitäisi rajoittaa
Monien muiden tapaan Pertti Arvaja on seurannut huolestuneena nykyisissä
peleissä sattuneita päähän kohdistuneita taklauksia ja taklausten seurauksia.
- Hyvin vakavia päävammoja on tullut yllättävän paljon. Ne ovat seurausta siitä,
että vauhti ja voima ovat lisääntyneet todella paljon. Jos olisi päättäjä, kieltäisin
taklaukset keskialueella kokonaan.
- Ikämiesten peleissähän taklaukset on kielletty ja se on hyvä juttu.
- Kyllä peleistä saa sitä jotain ilman taklauksiakin.
- Vuosien kuluessa olen pelannut ikämieskiekkoilua kymmeniä vuosia eri joukkueissa: Red And White, Hyvinkään Voimakissat, Starikat, Foha ja Naski Pro.
- Pidän tuntumaa yllä käymällä pari kertaa viikossa jääkiekkoharjoituksissa Pajulahden jäähallissa.

- Pauli Saukkonen -
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Saimaa Hockey Golf 2020

Joukkuekisan
voittajajoukkue

Starikat 3 joukkue: Antero Väätämöinen, Teijo Räsänen, Marko Ek ja Pekka Löfman.

Starikat golfmestari 2020 Marko Ek
voitti sekä lyöntikilpailun että
pistebogikilpailun.
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Pekka Rautakallio tunnustaa:

Jääkiekko ei lähde vaikka
monta kertaa kävisin saunassa
Jääkiekkoilijana huikean uran tehnyt Pekka ”Rocky” Rautakallio
on kiekkomies joka solullaan.
– Kyllä se on niin, että olen jäänyt jääkiekkoon niin vahvasti kiinni ettei se lähde,
vaikka kuinka monta kertaa saunassa kävisin, Rocky tunnustaa.
Eikä ole syytäkään. Olen nyt 66-vuotias sekä fyysisesti että psyykkisesti terve
mies, joka haluaa hoitaa kuntoaan. Jääkiekolla on siihen suuri merkitys.
Kaukalon kutsu vie Suomen kaikkien aikojen parhaisiin puolustajiin lukeutuvan
miehen lajin pariin kaksi kertaa viikossa. Veteraaniturnauksiin Rocky ei kuitenkaan osallistunut ennen vuoden 2020 loppiaisena pelattuja Starikat South Carelia
Hockey Tournament –turnausta.

Pekka “Rocky”
Rautakallio
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– Olin päättänyt, että pelaan ainakin yhdessä turnauksessa ja tämä on se,
Rocky totesi Kisapuiston hallissa peleihin valmistautuessaan.
Ennätykset on tehty ja nyt ei tarvitse päteä. Ottelujen tuloksilla ei ole suurta
merkitystä. Tärkeintä on vanhojen pelikaverien tapaaminen ja tietysti myös pelaaminen.
Jääkiekko on tahdittanut Rautakallioiden elämää vuosikymmenien ajan ilman,
että se olisi aiheuttanut soraääniä perheessä.
– Vaimoni on aina ollut urheiluhenkinen ja nimenomaan innokas jääkiekkofani ja
on sitä edelleen. Yhteisenä harrastuksena meillä on golf.
Siinäkään ei ole harrastusta kummempaa tavoitetta. Kun golfista puhutaan tasoituksesta on tietysti pakko kysyä. Tasoitukseni on nyt 9.
Parhaimmillaan se oli 6.
Mutta palataan vielä jääkiekkoon. Miltä tämän päivän peli näyttää?
– Pelaaminen on aina suhteessa vastustajaan. Katson paljon pelejä televisiosta ja
kyllä se niin on, että NHL:n pelit ovat parhaita.
Valmentamisesta olen sitä mieltä, että valmentajan pitää muistaa miten hyvä
tämän päivän pelaajien henkilökohtainen taito on. Nuoret ovat fiksuja.
Heidän ajatusmaailmansa on ihan erilainen kuin mitä omassa nuoruudessani oli.

Pelaajaura kesti 21 vuotta
Puolustajana pelanneen Pekka Rautakallion pelaajaura pääsarjatasolla alkoi
Porin Ässissä hänen ollessa 15-vuotias ja kesti peräti 21 vuotta. Tuona aikana hän
pelasi SM-sarjan lisäksi WHA:ssa, NHL:ssä ja NLB:ssä. SM-liigan peleissä tuli
tehtyä puolustajien yhden kauden piste-ennätys 53.
Suomen jääkiekkomaajoukkuepelejä hän pelasi 165 maaottelua (mm. seitsemän
kertaa MM-kisoissa).Saavutusten ja palkintojen luettelo on mittava: Neljä SMkultaa ja yksi hopea, valittu SM-liigan tähdistökentälliseen viisi kertaa, on ensimmäinen suomalainen joka valittiin NHL:n tähdistöotteluun.
Pelaamisen jälkeen Rocky jätti vahvan jäljen valmentajana sekä suomalaiseen
että kansainväliseen jääkiekkoiluun toimiessaan päävalmentajana Suomen lisäksi
Keski-Euroopassa ja KHL:ssä.
Palkitsemisista merkittävin on valinta Suomen Jääkiekkoleijonaksi numero 91.

- Pauli Saukkonen -
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South Carelia
Hockey Tournament
XXXXIII / 4-5.1.2020
Sarjat ja joukkueet
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+50 joukkueet

Kotipaikka

+65 joukkueet

Kotipaikka

HCF Forssa

Forssa

FOHA

Suomi

Starikat

Lappeenranta

Wanhat-Ketterät

Imatra

Woudit

Savonlinna

XO

Paimio

Karjalan
Etelä-Karjala
Sputnikit
Myös Meidän Poikien kuntouttaja
Starikat
Lappeenranta

.fi
Woimakissat
ww.lehmusHyvinkää
w

”Paikallisia herkkuja
jo vuodesta 1965!”
ɒKarankokatu 3, 53810 Lappeenranta
ɒKauppakatu 53, 53100 Lappeenranta
ɒPuh. 05-4569175
www.kesamaenleipomo.fi
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Pekka “Pave”
Maijanen
1950 - 2021

Yläniitynkatu 6 B, 53550, Lappeenranta, 0400-151 672
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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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RENGASVARIKKO
Standertskjöldinkatu 2
53200 Lappeenranta
Puh. 0500 245 548
marko.sundstrom@gmail.com

9DUDWWX
www.ukareena.fi

/urheilukoskimies
@UK_Koskimies

@urheilukoskimies

TOTEUTAMME
INSPIROIVIA JA TYÖN

KATSO TARJOUKSET
MYÖS VERKOSTA!


ř
O
O
F
C
?
B
L
O

ľ
E
E
%;C

ř
;
;
E
C
;
ì
;
J
;
P

Dì

KOSKIMIES.FI

LAPPEENRANNAN KISAPUISTO, KISAKATU 9, 53200 LAPPEENRANTA

TEHOKKUUTTA
LISÄÄVIÄ TYÖYMPÄRISTÖJÄ
6MÄTHY6`c¶c^^^THY[LSHÄ
Ratakatu 37 – 39, LAPPEENRANTA | Soita: 05 6129 000
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KAUPPAKATU 77, 53100 LAPPEENRANTA

Unohtumattomi� elämyksiä
j� suome� parast� golﬁ�!

Etelä-Saimaa Golf
www.viipuringolf.ﬁ

1816

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.

31
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STARIKAT OLDTIMER’S HOCKEY CLUB
on Suomen jääkiekkoliiton alaisuudessa toimivan FOHA:n jäsen.
Starikat toimii yhteistyössä FOHA:n kanssa kehittäen omaa
toimintaansa ja tapahtumia.
Starikat tarjoaa jäsenille mahdollisuuden harrastaa
veteraanijääkiekkoa ja oheislajina golfia.

Taasha myö tavataa!

STARIKOIDEN PÄÄTAPAHTUMIA 2021
9-10.1.2021 Starikat South Carelia Hockey Tournament
20.5.2021 Starikat sääntömääräinen vuosikokous
6.8.2021 Saimaa Hockey Golf ja Starikat golfmestaruuskilpailut
16.9.2021 Jääkiekkopelikausi 2021-2022 alkaa
8-9.1.2022 Starikat South Carelia Hockey Tournament
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Mahdolliset muutokset: www.starikat.fi

Lappeenranta
Finland

www.starikat.fi

