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TERVEHDYS STARIKAT SOUTH CARELIA  
HOCKEY TOURNAMENT 2019

LÄTKÄÄ KAIKEN IKÄÄ
On todella hienoa, että Starikat ovat järjestäneet jo seit- 

semänkymmentä luvulta lähtien loppiaisena tur-
nauksen, joka kuuluu iäkkäimpien jääkiekkoilijoiden 

merkittävämpiin valtakunnallisiin turnauksiin Suomessa.  
Itse olen käynyt palaamassa Starikoiden turnausta kahdek-
sankymmentä luvun alkupuolelta lähtien ja tänä vuonna pe-
laan Foha Teamin jokkueessa 70+ -sarjassa. Joka vuosi olen 
voinut ilolla todeta Starikoiden ”ammatillisen pätevyyden” 
järjestelyissä sekä turnauksen  runsaan ja tasokkaan joukkue-
määrän. On huomattava meriitti Carelia-turnaukselle, että  
joukkueet vuodesta toiseen tulevat uudestaan!

Fohan toiminnassa on näkynyt ja tulee näkymään seurajoukkueiden turnauksien 
tärkeä rooli myös jatkossa. Ne ovat toimintamme ”kivijalka”, mikä näkyi myös val-
takunnallisen Lätkää kaiken ikää -kyselyn vastauksissa. Vastauksia kyselyyn tuli 
toista tuhatta, mikä oli todella hyvä määrä ja saimme arvokasta tietoa siitä,  mihin 
suuntaan toimintaamme kehitämme. Haluan tässä tuoda kolme merkittävää viestiä/
tavoitetta toiminnallemme. Joukkuepolun jatkorakentaminen, nuorten ja nuorem-
pien harrastekiekkoilijoiden ohjaaminen pelaamaan sekä hakeutumaan joukku-
eisiin, jotka pelaavat sarjoja ja turnauksia 35+-70+ vuotiaina. Liian paljon ja liian 
moni lopettaa kiekkoilun jo n. 30 vuoden iässä, kun eivät ole saaneet ”houkutusta 
pelaamiselle iäkkäämmistä joukkueista” - lainaus siksi että kyselyssä oli useampia 
tulkintoja näin ilmoitettu.     

Yhteistoiminnassa Suomen jääkiekkoliiton kanssa Foha pyrkii rakentamaan tur-
naustoiminnan jatkeeksi valtakunnallista sarjatoimintaa. Tällä uskoisimme olevan 
alueita ja seurojen toimintaa vahvistavan sekä ”lisäruokaa” antavan merkityksen. 
Kolmantena hyvin selkeänä viestinä oli seuratoiminnan pyörittäjien eli vetäjien tarve 
sekä lisääminen! On todella hyvä huomioida, että vetäjien ei välttämättä tarvitse itse 
olla pelaajia, vaan muuten toimintaamme kohtaan innostusta tuntevia ja toimimaan 
haluavia.

Foha tulee mainittujen asioiden kehittämiseksi järjestämään tulevalla vuonna toi-
mintaa,  esimerkiksi valmennusseminaareja seurajohdolle. Ideana on yhdistää fyy-
sinen pelaaminen sekä tiedon jakaminen luentopainotteisina tilaisuuksina.

Terveisin,
Jarmo Salonen
Puheenjohtaja, FOHA

Toivotan hyvää ja leppoisaa 
turnausta Lappeenrantaan. 
Tavataan ja kehitetään yhdessä 
toimintaamme.

Let´s play hockey!
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STARIKAT OLDTIMER’S HOCKEY CLUB 

Hyvää KIEKKOkautta 
2019 kaikille!

S
T
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Lappeenranta
Finland

S tarikoiden vuosi 2019 käynnistyy perinteisen loppiaistur-
nauksen merkeissä 5-6.1.2019 ja jatkuu keväällä vieras-
turnauksilla. Tämän lisäksi pelaamme Kymisaimaan yli 35 

vuotta sarjan otteluita. Lisäksi vuoden 2019 ohjelman kuuluvat 
kesällä perinteinen FOHA-golf turnaus, jonka Starikat myös tänä 
vuonna järjestävät ja Starikoiden oma golf-mestaruusturnaus.

Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia Starikoita, mainostajia 
ja yhteistyökumppaneitamme, jotka yhdessä mahdollistatte kaik- 
ki tulevan kauden hienot tapahtumat. Järjestetään ja pelataan 
hieno kausi 2019.

Loppiasturnaukseen osallistuville pelaajille, talkooväelle ja kannustusjoukoille  
toivotan menestyksekästä ja mieleenpainuvaa turnausta.

Terveisin,
Reko Juntto
Puheenjohtaja, Starikat ry.

Starikat verkossa: 
www.starikat.fi (mm. turnausohjelmat ja tulokset) 
www.facebook.com

Let´s play hockey!
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Riku Kallioniemi on osoittanut osaamisensa suuren ja mahtavan  
Liigan toimitusjohtajana. 

Pinkoessaan poikavuosi-
naan yleisurheilijana pika- 
matkoja ja pyöritellessään 
jalkapalloilijana palloa ei 
Riku Kallioniemi osannut 
uneksiakaan mitä hän tekee 
kun oma poika on juninori-
ikäinen. Mutta niinhän se 
on, että elämä vie, tekevälle 
on tekemistä ja osaavalle 
ottajia. Ja nyt kun eletään 
vuoden 2018 loppua, Riku 
on yhdellä suomalaisen 
urheiluelämän merkittä-
vimmällä paikalla toimies-
saan Liigan toimitusjohta-
jana.

Ensi keväänä tulee kolme 
vuotta siitä, kun SaiPan 
toimitusjohtajan tehtävät 
vaihtuivat suuren ja mah-
tavan Liigan pomon pestiin. Vaativassa tehtävässä on varmasti vaikeita tilanteita 
ja paikkoja, mutta jämäkästi työhönsä paneutuva Riku katsoo aina asioita eteen-
päin. 
1. Seurat omistavat Liigan. Kaikista asioista keskustellaan ja päätetään yhdessä 
eteenpäin katsomisen hengessä. Esimerkiksi kahden-kolmen vuoden hanke on 
usein vasta pitkällä tähtäimellä hyvä. 
2. Liigalla on paljon sidosryhmiä jotka katsovat omaa etuaan. Aina pitää löytää 
yhteinen näkemys tekemällä kompromisseja. 
3. Kaikkia sopimuksia tehdessä meidän pitää huolehtia siitä, että ne palvelevat 
pelaajia, seuroja ja Liigaa.

Tekevälle on tekemistä 
ja osaavalle ottajia

Liigan toimitusjohtaja Riku Kallio- 
niemen mukaan yhteistyön merki-
tystä ei korosteta koskaan liikaa.
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Liigan toimitusjohtajaksi ryhtyessään Riku Kallioniemi oli hyvin tietoinen siitä, 
ettei hän osaa sanoa tarkasti työpäiviensä pituutta juuri koskaan. 
4. Päivisin on paljon palavereja ja Liigan tapahtumat ajoittuvat ilta-aikaan.  
Liigan toimistolla on pelikauden aikana oikeastaan aina toiminnot käynnissä. 
5. Minulla kuten monella muullakin liikunnan parissa työskentelevällä on urhei-
luun intohimoulottovuus ja se tekee työstä mielekästä.

Riku on ns. viikonloppuisä, sillä hänen perheensä on Lappeenrannassa.  
6. Kaikki on sujunut ihan mukavasti, sillä minulla on hyvä vaimo ja fiksu 15-vuo-
tias poika. Joskus voi viikonloppuna jäädä pojan kanssa vietetty aika vähiin, sillä 
hän pelaa SaiPan C-junioreissa ja saattaa olla viikonloppuna ottelureissulla.

Starikoidenloppiaistur-nauksessa  pelaaminenitsestään  selvyys

“
 

Jääkiekkomies on aina jääkiekkomies ja 
pelaaja on aina pelaaja. Pitkän pelaajauran 
(edustustasolla 522 ottelua) aktiiviaikanaan 
tehnyt, erittäin hyvässä kunnossa oleva Riku 
Kallioniemi vetää luistimet jalkaan ja ottaa  
mailan käteen aina kun siihen on mahdol- 
lisuus. 
7. Jääkiekko on upea harrastus. Olen viikoit-
tain peleissä mukana tavalla tai toisella jos-
sakin höntsäporukassa. Toivottavasti minulla 
on vielä runsaasti pelikausia edessä. 
8. Erikoisen mielelläni käyn Starikoiden 
treeneissä lauantaiaamuna. Ja Starikoiden 
loppiaisturnauksessa pelaaminen Starikoiden 
paidassa on tietenkin itsestään selvyys.

- Pauli Saukkonen -
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Maalivahdista toimitusjohtajaksi siirtynyt Jussi Markkanen osaa  
lukea myös sitä peliä, jota pelataan toimistopöydissä kaukaloiden  
ulkopuolella.

SaiPan maalilta suoraan seuran toimitusjohtajaksi siirtynyt Jussi Markkanen  
on sopeutunut nopeasti uuteen rooliinsa. 
- Töitä on paljon, mutta kyllä tämä ihan omalta hommalta tuntuu, Jussi tuumii.
Ihan kuten otteluissakin kokenut veskari osaa lukea myös sitä peliä, jota pelataan 
toimistopöydissä kaukaloiden ulkopuolella. 
- Koska kuulun omistajiin, niin ihan pystymetsästä en sentään tähän tullut.  
Ja apuja on lähellä.  
- Se on käynyt selväksi, että nopeita päätöksiä pitää tehdä, sillä kuvainnollisesti 
sanoen pieniä tulipaloja pitää sammutella jatkuvasti.

Toimiminen erilaisten ihmisten kanssa on monella tavoin avartavaa. 
- On ollut mielenkiintoista huomata, miten paljon oppii itsestään. 
- Tässä on paljon pelissä. Olen elänyt aina jääkiekon parissa ja SaiPa on  
minulle rakas.

Aina ei tietenkään kaikki suju suunnitelmien mukaan. 
- Olen syvästi tietoinen siitä, että virheitä tulee. Ne on pyrittävä korjaamaan  
mahdollisimman nopeasti ja tarvittaessa pitää osata pyytää anteeksi.

Pelaajana Jussi tiesi aina etukäteen mitä milloinkin piti tehdä ja voi aikatauluttaa 
tulemisensa ja menemisensä etukäteen harjoitus- ja otteluohjelmien mukaan. 
Toimitusjohtajan päivät ovat ihan erilaiset. 
- Työpäivät ovat pitkiä, mutta sen tiesin etukäteen. Asia puitiin perhepiirissä 
vaimon ja alakoulussa olevan tyttären kanssa.

Kaipuuta kaukaloon maalin suulle Jussi ei ole tuntenut. 
- Oikeastaan olen ihmetellyt miten vaivattomasti pystyin pelit jättämään.  
Se johtuu tietysti siitä, että sain pelata niin kauan. 
Toisin sanoen Starikoiden on turha haikailla Jussin perään. 
- Minähän tykkään pelaamisesta. Siitä nyt ei pääse mihinkään. Kuten ei siitäkään, 
että ainakin nyt pidän välivuoden.

PIENIÄ TULIPALOJA PITÄÄ 
SAMMUTELLA JATKUVASTI
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- Starikat tekee upeaa työtä ja siellä on 
hienoja pelikavereita. Katsotaan sitä 
pelaamistani sitten myöhemmin. 

Uuden jäähallin paikka on mielipiteitä 
jakava asia Lappeenrannassa. Suora-
luontoisena miehenä Jussi Markkanen 
ei kaihda ottaa kantaa kuumana vel- 
lovaan kysymykseen. Mihin se pitäisi 
rakentaa? 
- Keskustaan. Siellä sillä on käyttöä 
muuhunkin toimintaan ja Lappeen-
ranta voi kasvaa kaupunkina.

- Pauli Saukkonen -

Vaikka töitä on paljon Jussi Mark-
kanen viihtyy hyvin SaiPan toimitus-
johtajana.

Toimisjohtajana 
pitää tehdä  nopeitapäätöksiä 

“
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Arto Kähärä ei käytä autoa harjoituksiin ja peleihin mennessään,  
vaikka varusteita on mailan lisäksi melkoinen määrä. 

Starikoiden seniorikaartin iäkkäimpiin lukeutuvan Arto Kähärän saapuminen 
harjoituksiin ja peleihin herättää aina jonkin verran tavanomaista enemmän huo-
miota. Sillä siinä missä muut hurauttavat paikalle autolla ja ottavat pelivarusteet 
peräkontista Kähärä nappaa polkupyöränsä tarakalta ne välineet, jotka eivät ole 
mahtuneet selässä olevaan reppuun. 
- Toki meilläkin auto on, mutta liikun pyörällä aina, kun se on mahdollista. 
Pääsen pyörällä hyvin näppärästi kotoani Pikisaaresta Kisapuistoon eikä varus-
teiden kanssa ole mitään vaikeuksia, Kähärä sanoo. 
- Liukkaalla kelillä on joskus ollut kaatumisharjoituksia, joista on ollut hyötyä 
pelejäkin ajatellen.

Toki pyöräilevään pelaajaan varusteineen on vuosikymmenien aikana totuttu, sillä 
Arto Kähärä on yksi niistä senioripelaajista, joka on ollut Starikoiden toiminnassa 
mukana alusta alkaen.

Tampereella 79 vuotta sitten syntynyt Kähärä on Tampereen lyseon eli Rellun 
poikia. Valmistuttuaan psykologian maisteriksi hän teki pisimmän päivätyön  
Joutsenossa Rauhan sairaalan kliinisenä psykologina.

Kähärän lapsuuden kodissa ei urheilemiseen suhtauduttu oikein mitenkään. 
- Se oli sellaista sodan jälkeistä aikaa. Nuorena en harrastanut mitään lajia. 
Liikunnallisesti aktiivinen olen kyllä ollut aina.

Ajan myötä mies muuttui. Aloittaessaan 1969 vaimonsa kanssa työt Rauhan 
sairaalassa tuli jääkiekko Mansen perintönä Kähärän elämään.

- Ratkaiseva tekijä oli Rauhan Urheilijat, jolla oli jääkiekkojoukkue. Eihän se 
mikään huippuryhmä ollut, mutta kovia olivat pelit alemmillakin sarjatasoilla, 
hyökkääjänä aina pelannut mies kertoo.

Kähärän mielestä Starikoissa on kautta aikojen ollut reilu henki. Ja se on parasta 
tänäkin päivänä.

 
Pyörällä peleihinkin
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KAUPPAKATU 77, 53100 LAPPEENRANTA

- Se on hienoa, että vanha-
kin pääsee mukaan jopa 
peleihin. 
- Fyysisestä kunnosta 
huolehtiminen on aina 
tärkeää ja iän myötä se vain 
korostuu.  Peleistä ohjel-
massani ovat jääkiekko ja 
kaukalopallo. Lisäksi käyn 
uimassa ja juoksulenkeillä. 
Pyöräily on ihan oma lu-
kunsa.

- Pauli Saukkonen -

Arto Kähärällä ei ole vaikeuksia kul-
jettaa pelivarusteet polkupyörällä.

Starikoissa on 

kautta aikojen 

ollut reilu  

henki 

“ 
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XXXXII / 5-6.1.2019 
Sarjat ja joukkueet

South Carelia  
Hockey Tournament 

SARJA SARJA

40+ joukkueet Kotipaikka 60+ joukkueet Kotipaikka

Starikat Lappeenranta KePo Lappeenranta

Laakasijat Varkaus Naattijat Kuopio

Kukon Pojat Lappeenranta Extremes Helsinki

Tuuski Mustat Tuusula Mansen Ketut Pirkkala

Naattijat Kuopio Ukkometsot Jyväskylä

50+ joukkueet Kotipaikka 65+ joukkueet Kotipaikka

Starikat Lappeenranta Starikat Lappeenranta

HCF Forssa Forssa Voima-Kissat Hyvinkää

Ukkometsot Jyväskylä Wanhat-Ketterät Imatra

Pussikaulat Vaajakoski FOHA 70+

PELIPAIKAT JA OTTELUKAAVIO:  
www.starikat.fi

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

OTA YHTEYTTÄ:
www.marronwood.com
Laatikkotehtaankatu 3b, 
15240 LAHTI

Kotimaan ja EU-myynti 

50414 TARTU                                            
hekrtrucks@gmail.com      

54920 TAIPALSAARI, raiskinkone@saunalahti.fi                 
                    Autot – Koneet –
                    Päällisrakenteet                                    
  050 5555 953

www.vinpak.fi  
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Jäähallien käyttöaste on 100% niinä aikoina, jolloin ihmiset  
yleensä pääsevät halleille.

Samaan aikaan kun Lappeenrannassa puhutaan paljon uuden jäähallin raken-
tamisesta, moni seura toivoo lisää tunteja kaupungin nykyisiltä liikuntapaikoilta. 
Yksi toivojista on Starikat, jonka aktiivinen pelaajakaarti haluaisi lisää jääaikaa, 
mutta sitä on vaikea saada. 
- Lappeenrannan kaikkien kolmen jäähallin aikavarauskirjat ovat täynnä ilta-
myöhään asti, kaupungin liikuntatoimenjohtaja Pasi Koistinen toteaa. 
- Starikoillahan on nyt kaksi viikkovuoroa: torstaina yhteinen KePon kanssa  
klo 12.00-13.00 ja lauantaina oma aika klo 9.00-9.45. Lisäksi satunnainen vuoro 
tiistaina klo 21.00-22.00. Kaikki kyseiset vuorot ovat UK-areenalla. 

Veteraanikiekkoilijat toivovat, että edes tiistain iltavuoro vakinaistettaisiin  
Starikoiden nimiin, mutta sitä Koistinen ei voi luvata. 
- Tilanne on sellainen, että käytännössä lisäaikaa saadaan vain lisäämällä 
jäähallien määrää. 
- Perinteisen Starikat -turnauksen aikana 5.-6.1.2019 on lähes kaikki jäähalli- 
ajat varattu Starikoille. 
- Mielestäni Lappeenranta tarjoaa veteraaniurheilijoillekin monipuoliset ja 
laadukkaat liikuntapaikat.

Jäähallivuoroja on 
vaikea saada lisää

R A K U U N A

Tavallista parempi ruokakauppa
Sammonkatu 5, 53100 LAPPEENRANTA, puh. 05 4609 9100

jarkko.kolehmainen@k-supermarket.fi Palvelemme ma-la 7-21, su 10-21

R A K U U N A

Tavallista parempi ruokakauppa
Sammonkatu 5, 53100 LAPPEENRANTA, puh. 05 4609 9100

jarkko.kolehmainen@k-supermarket.fi Palvelemme ma-la 7-21, su 10-21

R A K U U N A

Tavallista parempi ruokakauppa
Sammonkatu 5, 53100 LAPPEENRANTA, puh. 05 4609 9100

jarkko.kolehmainen@k-supermarket.fi Palvelemme ma-la 7-21, su 10-21
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Jyväskylässä syntynyt ja koulunsa aina 
yliopistoa myöten käynyt Pasi Koistinen 
toimi ennen tänä vuonna tapahtunutta  
Lappeenrantaan siirtymistään 12 vuo-
den ajan Riihimäen kulttuuri- ja vapaa-
aikajohtajana. 

Yliopisto-opiskelun lisäksi Koistisella 
on Päällystöopiston tutkinto.

Liikunnalla on ollut aina tärkeä osa 
Koistisen elämässä. Lapsuudessa 
hänen lajejaan olivat yleisurheilu,  
jalkapallo ja hiihto. Nuoruusvuosina 
mukaan tuli ampumahiihto ja sitten 
aikuisena vielä suunnistus. Palloilulajit 
ovat nyt mukana puulaakitasolla. 
- Pyrin liikkumaan tunnin päivässä ja 
kilpailenkin melko aktiivisesti ”kouk-
kupolvisarjoissa”. 

Lisävuorojasaadaan vain lisäämällä jää-hallien määrää 

“
 

Pasi Koistinen on kotiutunut hyvin 
Lappeenrantaan.

- Penkkiurheilu on vahvasti mukana elämässäni. Seuraan aktiivisesti  
tapahtumia eri medioista ja mahdollisuuksien mukaan paikan päällä.

Pasi Koistisen mukaan uusi kotikaupunki on yllättänyt iloisesti. 
- Lappeenranta on elävä ja vilkas kaupunki. Tänne oli mukava muuttaa.  
Olen kotiutunut tosi hyvin ja niin myös perheeni.

Liikuntatoimenjohtajan paikka on sellainen, etteivät päätökset voi olla aina  
kaikille mieluisia. Minkälaista palautetta olet saanut? 
- Palautetta tulee monipuolisesti, positiivistakin.

- Pauli Saukkonen -
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STARIKOIDEN  
PÄÄTAPAHTUMIA 2019 

5-6.1.2019 Starikat South Carelia Hockey Tournament

17.5.2019 Starikat sääntömääräinen vuosikokous

14.6.2019 Saimaa Hockey Golf  Viipurin Golfin ry:n Tuosa

19.8.2019 FOHA Golf Sm-kisat Lappeenranta 

5.9.2019 Jääkiekkopelikausi 2019-2020 alkaa 
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Etelä-Saimaa Golf 
www.viipuringolf.fi

Unohtumattomia  elämyksiä 
ja suomen  parasta golfia!
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@UK_Koskimies

/urheilukoskimies

@urheilukoskimies

Ratakatu 37 – 39,  LAPPEENRANTA  |  Soita: 05 6129 000
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RENGASVARIKKO

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

13

TEHOKKUUTTA
TOTEUTAMME 
INSPIROIVIA JA TYÖN

LISÄÄVIÄ TYÖYMPÄRISTÖJÄ

www.ukareena.fi
LAPPEENRANNAN KISAPUISTO, KISAKATU 9, 53200 LAPPEENRANTA
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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.� /voittajatarinat

Martela-keskus, Of� mar Oy 
Brahenkatu 4, Liikekeskus Centre, 2. krs 
53100 Lappeenranta
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STARIKAT OLDTIMER’S HOCKEY CLUB 

Starikat hienosti Pronssille 
Scandinavia Cupissa  
Tallinnassa 3-4.11.2018
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SAVITAIPALEEN NIKKILÄ OY
Puh. 0400 158 089

31

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

Varaaminen sujuu kätevästi ja helposti 
Online-varauksemme kautta. 
Varaukset myös puhelimitse: 
0207 890 430 tai sähköpostitse: 
info@hyypia.fi

18

Kaakkoiskaari 5, 53500 LPR

Hevistar Oy
Paalukatu 8, 53500 Lappeenranta 
Avoinna ma-pe 8–16
puh.  (05) 416 1800
fax  (05) 416 1801
email: info(at)hevistar.fi

HEVISTAR Reissumiehenkatu 
Reissumiehenkatu 1, 
53300 Lappeenranta
päivystävä numero: 0400 656 408
Venäjän kauppa: 040 585 9035

RASKAAN KALUSTON PALVELUTALO

15

Oksasenkatu 8,  53100 LAPPEENRANTA
0400 494 222 

PARTURI – KAMPAAMO

Tutustu palvelutarjontaamme ja 

     tuotteisiimme osoitteessa

www.lassila-tikanoja.fi

Y m p ä r i s t ö s i   h u o l t a j a

TERÄSOVIEN ERIKOISLIIKE
- NOSTO-OVI NASSAU

- TAITTO-, KIPPI JA PALO-OVET
-LIIKEHUONEISTOJEN OVET

- AUTOTALLIN OVET

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

14

Maijankatu 10,  53300 Lappeenranta
Puh. (05) 541 4800,  Fax (05) 541 4803

KULJETUSLIIKE
ILKKA HUTTUNEN OY
TERMINAALINKATU 9, FI-53420 LAPPEENRANTA 

www.huttunen.com

Tarjoamme täyden palvelun 
maantiekuljetuksia ja 
tavarankäsittelyä! 31

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

Varaaminen sujuu kätevästi ja helposti 
Online-varauksemme kautta. 
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Avoinna ma-pe 8–16
puh.  (05) 416 1800
fax  (05) 416 1801
email: info(at)hevistar.fi

HEVISTAR Reissumiehenkatu 
Reissumiehenkatu 1, 
53300 Lappeenranta
päivystävä numero: 0400 656 408
Venäjän kauppa: 040 585 9035

RASKAAN KALUSTON PALVELUTALO

15

Oksasenkatu 8,  53100 LAPPEENRANTA
0400 494 222 

PARTURI – KAMPAAMO

Tutustu palvelutarjontaamme ja 

     tuotteisiimme osoitteessa

www.lassila-tikanoja.fi

Y m p ä r i s t ö s i   h u o l t a j a

TERÄSOVIEN ERIKOISLIIKE
- NOSTO-OVI NASSAU

- TAITTO-, KIPPI JA PALO-OVET
-LIIKEHUONEISTOJEN OVET

- AUTOTALLIN OVET

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

14

Maijankatu 10,  53300 Lappeenranta
Puh. (05) 541 4800,  Fax (05) 541 4803

KULJETUSLIIKE
ILKKA HUTTUNEN OY
TERMINAALINKATU 9, FI-53420 LAPPEENRANTA 

www.huttunen.com

Tarjoamme täyden palvelun 
maantiekuljetuksia ja 
tavarankäsittelyä!
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VARATTU

31

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

Varaaminen sujuu kätevästi ja helposti 
Online-varauksemme kautta. 
Varaukset myös puhelimitse: 
0207 890 430 tai sähköpostitse: 
info@hyypia.fi

Kulutus 7,4 l/100 km (Eu-yhd.) CO2-päästöt 168 g/km. Kuvan auto erikoisvarustein. 
Subaru tehdastakuu: 3 vuotta/100.000 km. Subaru lisäpalvelut: Subaru Vakuutus ja Subaru Assistance.

SUBARU FORESTER X-LINE

alk.  37.516,26 € 

(sis. toimituskulut 600 €).

Mm. neliveto, Eyesight-kuljettajan avustinjärjestelmä, 
automaattivaihteisto ja X-mode vakiona.

FORESTER X-LINE 
VARUSTELTU JOKA 
TILANTEESEEN

 

Autotalo Ripatti
Kaakkoiskaari 20

autoripatti.fi
autotaloripatti

Sami Nykänen 
puh. 050 528 2915

ma–pe 8–17
la 10–14
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Kiinteistöjen lämmityksen  
ja ilmastoinnin säätölaitteet

Sähköasennuspalvelut
P. 040-585 4887,
0400-158 802,
050-331 8017

 

W W W . P E S U P A R K K I . F I

Pesetä ja imuroi niin usein
kuin haluat alkaen 24€/kk.
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Maijankatu 14, 53300 LAPPEENRANTA
Puh. 05 613 550

Sähköposti: toimisto(at)rakennus-nopsa.fi
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KOTIRUOKALOUNAS
JOKA PÄIVÄ alk. 8e

TERVETULOA!
Katso ruokalista: www.cafeisaak.com

Cafe ISAAK Urheilukatu 6, puh. 0400 478 256
Ark. 8.30-16.00

KYSY HUONETARJOUS:
Puh. 05 677511, patria@scandichotels.com 

Kauppakatu 21, 53100 Lappeenranta
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SOITA 040 762 3162

LV I - T Y Ö T

M U O V I H I T S A U S

K A U K O L Ä M P Ö
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JÄLKIPELIT TIETYSTI KUKOSSA
Valtakatu 54, 53100 Lappeenranta

www.oldcock.fi      
p. 05 4377732
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Urheilukatu 6, 53100 LPR, puh. 05 417 0011



Let´s play hockey!

www.starikat.fi

STARIKATSince1976

STARIKAT OLDTIMER’S HOCKEY CLUB 
on Suomen jääkiekkoliiton alaisuudessa  

toimivan FOHA:n (Finnish Oldtimer Hockey  
Association) jäsen. 

Starikat toimii yhteistyössä FOHA:n 
kanssa kehittäen omaa toimintaansa ja 

tapahtumia.

Starikat tarjoaa jäsenille mahdollisuuden 
harrastaa veteraanijääkiekkoa ja  

oheislajina golfia.
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