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- Hannu Hoo Laine, President of Red and White

ON AIKA ONNITELLA JA KIITTÄÄ

Kun on neljäkymmenvuotisjuhlat on aika onnitella ja kiittää meitä kaikkia. Erityisesti seuram-
me perustajia, kunniapresidenttejä Pentti E. Rantasta ja Pekka Salosta, sekä edesmenneitä Erk -
ki Koskelaa ja Pauli Peltosta. Ei sovi myöskään unohtaa Luostarisen Sulppia ja Ekkua, jotka 
antoivat seurallemme alkusysäyksen ja leiman. Onnittelut ja kiitokset ansaitsevat myös kaik ki 
seuramme jäsenet ja tukijat läheisineen, jotka heistäkin monet ovat olleet mukana lähes alusta 
asti. Arska, Jussit Honkanen ja Tapio, Korven Otto, Raku, Rami, Laihasen Nakki, Lainion Ak -
ku, Valintarengas, Lasipalvelu ja Lahden Ruostesuoja ja monet muut. Ilman meitä kaikkia täs tä 
ei olisi tullut mitään. Kaikkien panosta on tarvittu, niin taloudellisessa, kuin toiminnallisessakin 
mielessä.

Seuramme elää ehkä historiansa menestyksekkäintä aikaansa kaikilla osa-alueilla. Jäsenmää räm -
me on kasvanut lähes sataan, urheilullista menestystä on tullut niin jääkiekon, kuin golfin kin puo- 
lella. Kuluneella kaudella voitettu Suomen mestaruus 50 + ikäryhmässä ja hopea neljä vitosissa, 
sekä lukuisat yksittäiset turnausvoitot vahvistavat meidän sisäistäneen itseemme kiekkokulttuurin 
ja voittamisen taidon.

Kuluneet vuosikymmenet ovat muuttaneet monia asioita. Kun minut valittiin Red & Whiten jä-
seneksi reilu neljännesvuosisata sitten, jouduin mm. suorittamaan laulukokeen. Vuosien var rella 
on ollut monenmoisia valintakriteereitä. Joskus riitti kun oli käynyt keskikoulun ja omisti puhtaat 
kalsarit, useimmat ovat tulleet valituksi traiautin ja kahden johtokunnanjäsenen suosituksen kautta. 
Kannatusjäseneksi ja sponsoriksi on päässyt paksun lompakon turvin. Tuskin koskaan ketään on 
hylätty. Milloinkaan seurasta ei ole jouduttu erottamaan ketään. Hurtista kop  pihuumorista johtuen 
soveltumattomat ovat älynneet itse jäädä pois.

Omalta kohdaltani haluan myös olla ylpeä ja kiittää, että olen saanut olla mukana mahtavassa yh-
teisössä. Kun nuorukaisena kaukalon laidalla ja tv:stä ihailin supertähtiä, en voinut kuvitellakaan 
joskus saavani pelata heidän kanssaan. Koskisen Pile, Hakulisen Ykä, Martti Jarkko, Jukka Por-
vari, Eki Laine, V-P Ketola, Aleksander Jakusev, Poris Mihailov, Lalli Partinen, Mälli Mäkelä, 
Helmut Palderis jne.

Ehkä parhaiten seuramme profiilia kuvaa erään kohtalaisen pelimiehen vaimon tokaisu kuultuaan 
puolisonsa liittyneen seuraamme: “Red & White on sellainen GIGOLOIDEN kiekkoseu ra.” 
Aika osuvasti sanottu, kun katsoo ryhmäämme. Suurimpia haasteitamme ovat tänä päivänä alati 
kohoavat jäämaksut ja kasvava sukupolvien välinen kuilu. Jäällä käyvistä nuorimmat ovat alla 
kolmenkym-  menen ja vanhimmat lähentelee kahdeksaakymmentä. Järjestä siinä sitten tasaisia 
pelejä. Ehkä neljän vuosikymmenen kulumisen vaikutusta jäsenistöön voisi kuvata seuraava tosi-
tapahtuma Poliisien Majalta Kilpiäisistä muutama vuosi sitten. Oli saunottu ran kan kokouksen 
jälkeen ja äijät vilvoittelivat laiturilla, kun joku huomasi ”leidejä” samoissa puu hissa poukaman 
toisella puolella. Joku nuorimmista heti siihen, että uidaan sinne tekemään tuttavuutta. Hätäisin, 
taisi muuten olla Lilli, hyppäsi jo veteen. Joku nelikymppisistä huusi, että mennään veneellä. 
“Pojat, pojat, eikö olisi helpompaa soittaa heidät tänne”, kuului viisi kymp  pisistä, jolloin vanhim-
masta päästä kuului, että mitäs suotta, nähdäänhän me ne täältäkin.



RED AND WHITE
40-vuotta

Alussa oli vain epämääräinen aavistus
rakkaudesta lajiin, rakkaudesta Red and Whaittiin

koukkuun jäätiin
yks kaks, nuori tai iäkäs, niks naks 

loukkuun jäivät myös meidän daamit, leidit ja lapset
isää, lätkämiestä ihailevat aina vain lisää

silmä-maila-luistinkoordinaatio heillä juuri
lätkässä lätkään, rakkaus lajiin suuri

Red and White
antaa toivoa, unelmia

jatka, jatka uraa, nauti, älä lakkaa
pelikirjoilla päätäsi hakkaa, älä lopeta

ole vielä jotain, luistele veteraani, pelikaani
saatat joskus nähdä unta

toinen luistin kateissa tai sataa liikaa lunta
tänään ei voi pelata, vain muistoja kelata

Muistele kun olit suuri
voimakkaampi kuin vastustajan puolustusmuuri

kisaile, tee maali, viihdy jäällä, kohtaa maailma vauhdissa
limuta vielä pari, hassuta, leiki, vastaantulijoiksi tee kaikki

no, rauhootutaanpas nyt vähän,
lainataanpas sitä laattaa vähän muillekin

silloin sua kehutaan hellämielisemmäksi pelaajaksi, 
joukkuepelaajaksi

väkijoukkokin riemastuu, 
sun takias tahtoo remuta

Pistä peliin kaikki
rakasta lajiasa

älä lopeta
koeta kestää

hammassuojasi testaa
koeta vielä pukea, saat vertaistukea

Rakkaudesta lajiin, oi kiekkosukupolvet, veteraanit
teitä nyt kiitän kaikkia

erityisesti Red & Whaittia
joka vei meidät mukanaan

katunut ei ole kukaan

- Ykä



Vanha, osin kulunutkin sanonta -joka paikan höylä- sopii kuin kypärä päähän miehelle nimeltä Hannu 
Laine. Hän on häärännyt Red and Whitessa joka tasolla aina “supparista” presidentiksi lähes 30-vuot-
ta kestäneen jäsenyytensä aikana. Sama höylä on touhunnut myös kaukalon ulkopuolella. Hän on mo - 
nipuolinen rakennusalan yrittäjä, eivätkä kokinkaan tehtävät vieraita ole. Siksi tehtävät R&W:ssa ovat 
olleet monitahoiset. Matkanjohtajan tehtävät ovat langenneet Laineelle kuin Manulle illallinen.  Hä-
nellä on veteraanikiekkoiluun myös pelaajatausta Upon Pallon B- ja A-junioreista, LP-64:n maakun-
tasarjasta ja Mustangsista III-divisioonasta.

“Menimme Jalkarannantien rakennuksilta kesällä 80-luvun lopulla Kapun (Pekka Laine) kanssa 
Myl   lysaareen kysymään mahdollisuutta päästä pelaamaan Red and Whiteen ja meidät kelpuutettiin 
mukaan. Täytyyhän joukkueessa “rosvo” ja poliisi olla’, oli Salosen Pekan vastaus ja siitä se sitten  
al koi. Noista seuran hallituksen johtotehtävistä voisi tiivistää, että ennen niihin pääsi, mutta tänä päi-
vänä niihin joutuu”, Laine kertoi.

Pietarin matkoja joukkue on tehnyt miltei joka vuosi, vaikkei pelejä aina ole ollutkaan. Parhaiksi saa-
vutuksiksi Laine mainitsee 50-vuotiaiden MM:n Helsingissä 2003 ja Tampereella 2010. R&W:een on 
jälleen kysyntää. Jäsenmäärä on noin 80:n nurkilla. “Kokemusta riittää ja olemme saaneet ns. Kela-
vuoron iltapäivällä. Olemme veteraanijoukkueeksi aktiivinen muihin vastaaviin verrattuna. Turnauk-
siin on vaikea saada jengiä mukaan, kun vertaa 80- ja 90-lukujen vilkkainta aikaa. Osansa tähän on 
ikääntymisellä ja polvien ja lonkkien kulumisella. Näin kilpailu muuttuu ajan myötä enemmän kuntoi-
luksi ja yhdessä oloksi. Ystävä ja tuttavapiiri on laajentunut”, Laine summasi.

Yhden asian Laine nostaa korkealle muiden yläpuolelle. Se on pukukoppielämä. “Se on sitä, mitä 
täs sä iässä eniten kaipaa. Siellä oikeastaan kaikki tapahtuu. On perustettu jaostoja (mm. laulu-, golf-, 
matkailu ja viihde, asuvaliokunta) ja koppihuumori on vertaansa vailla”, Laine hymähtää. Hänen 
lem pinimensä seurassa on Lumme. Kaukalon ulkopuolelta hän mainitsee lähes jokakesäiset teatteri-
reissut Suomessa. On nähty Pyynikit, Suomenlinnat ym:t. Näin kesällä luodaan paremmat suhteet ja 
korkeammat pisteet suhteessa vaimoväkeen.

On myös yksi omituisuus kiekkoveteraaneille. Seuran oma rauhanajo, eli pyöräilykisailu Lappeenran-
nasta Viipuriin. Sen voittaja on ollut Yrjö Hakulinen, tarkistamattomien tietojen mukaan siksi, et- 
tä hän tietää sokkeloisessa Viipurin päässä hyvän oikoreitin puiston läpi hotellin eteen, jossa maali si-
jaitsee.

Hannu Laineen kaltaista joka paikan höylää jokainen seura tarvitsee.

Henkilöhaastattelu:
HANNU LAINE
Heikki “Hopo” Laaksonen



Red and Whiten sanomattakin selvä Grand old man Pekka Salonen, haastatteluhetkellä 75v, on ol   lut 
mukana alusta asti. Seura perustettiin hotelli Valtakulmassa vuodenvaihteen jälkeen 1973. R&W on 
neljänneksi vanhin veteraanikiekkoiluun erikoistunut seura. Edelle ehtivät Tampere, Turku   ja Rauma. 
Touhu lähti käyntiin Lahdessa Esko “Sulppi” Luostarisen vihjeestä. Lisää tampe re lais voi  maa tarvit tiin 
kun Erkki Hytönen suunnitteli ja piirsi Red and Whiten logon. Tunnettu lahtelainen Beibi Rantanen 
oli ensimmäinen puheenjohtaja, sittemmin titteli vaihtui kansainväliseen tyyliin presidentiksi.
 
Tällä tittelillä Salonen veti seuraa yli 10-vuotta; “Seura on ollut vuosien saatossa suhteellisen vara-
kas. Kausijulkaisu tehtiin joka vuosi ja mainosmyynti toimi erinomaisesti. Vapaa-ajan asut eli seu-
rapuserot kuuluivat kuvaan. Meistä esimerkkiä ottivat ajallaan Hämeenlinna, Pori ja hesalaiset. 
Meil      lä oli 70-luvulla jopa oma linja-auto, jota kesäisin käyttivät lahtelaiset juniorijoukkueet. Auto 
myytiin myöhemmin Tallinnaan”, Salonen muisteli. 

Red and Whiten johtaminen ei Saloselle riit tänyt. Hän oli siinä vahvasti siinä joukossa, joka perusti 
Finnish Oldtimers Hockey Associationin (FOHA) eli Suomen Veteraanikiekkoilijat. Hän oli järjestön 
ensimmäinen presidentti ja sihteerinä tunnettu tietokilpailumies Jyrki Otila.
 
“Aluksi turnaukset pelattiin aina lauantaisin. Rauman Teppo Rastion voimakkaasta vaatimuksesta 
turneet muuttuivat kaksipäiväiseksi. Aluksi seuraan oli uutuudenviehätyksen johdosta runsaasti tu-
lijoita. Vaatimukset olivat kohtuulliset: Kaksi suosittelijaa, puhtaat kalsarit ja keskikoulu.” Salonen 
naureskeli. Hänen pressakaudellaan yleistyivät pelireissut ulkomaille. Esimerkiksi Floridaan kol masti 
ja kruununa mm-hopea Edinburgissa. Myös kotimaan kamaralla irtosi turnausvoittoja ja esi merkiksi 
kotimatka Imatralta Lahteen, johon tärvääntyi 15 tuntia.
 
“Mieleen on jäänyt hyväntekeväisyysottelut R&W - Zoom (TV-julkkisten joukkue), Beibi Rantanen 
halusi olla maalissa. Kiekkojen torjumisen lisäksi tuli tikkejä kasvoihin. Arpi oli kuulemma vain kau-
nistus. Seura on pelannut myös naisten maajoukkuetta vastaan, jolloin ukot valittivat kovista tak-
lauksista.” 

Salosen aikana seuraan liittyi myös kovia pelimiehiä esimerkiksi Erkki Mononen, Ilpo Koskela, Ta-
pio Majaniemi ja Boris Majorov. Kovia lahtelaisnimiä oli paljon, ja jos kaikki luettelisi niin palsta-
millit loppuisivat. Salonen kuitenkin haluaa nostaa yhden nimen esiin. Hän on pyyteettömästi 
luukkumiehenä ja huoltajana toiminut varsinainen seura-aktiivi Matti Lilja. 

Myös Salonen kuuluu siihen sankkaan R&W:läisten joukkoon, joka vannoo aina samaa; “Pu ku koppi -
elämää ei voita mikään.” Se on pakko uskoa, kun eriäviä mielipiteitä ole. 

Henkilöhaastattelu:
PEKKA SALONEN
Heikki “Hopo” Laaksonen



”Ei tuu huonoa mieleen”, sano Honkasen Jussi. 
 
”Tulin Kotkasta, en tuntenut ketään, yks Nurminen ”Retkuista” ja Koskelan Erkistä, Ilpon veljestä, 
toiminnan miehestä. Siitä se lähti, porukasta tuli ystävät myös vapaa-ajalle. Se oli siis vuonna seit-
kytviis, silloin sai vielä taklata ikämiehissäkin ja joukkueeseen pääsi vähemmilläkin taidoilla, jos 
sattu olemaan vaikka lääkäri tai muuten hyvä veli. Ilman suosittelijaa ei ollut asiaa mukaan.” 
 
Erityisesti jäi alkuajoista mieleen Salosen Pekka, sekä: 
 Valtakulman Rottinkibaari 
 Oma bussi 
 Hyvät jäävuorot, Baby 
 Ensimmäinen voitto, joka tuli joko Bilbaossa tai Turussa Rukouslauantaina
 Kuusiston Oskari Porista
 Olkkosen Pekka Lahdesta
 Porvoon väärinlaulukilpailut, jonka Kososen Joppe voitti
 Nizzan naiset, Pariisi, Moskova, Edinburg, Florida, Pietari, Viipuri, Viro 

Honkasen Jussi laulaa Lahden Mieskuorossa, hänellä FOHAN ansiomerkki, hän on entinen vesipal-
loilija ja R-W:n puheenjohtaja 80-luvulla. 

”Oli se kauheaa aikaa, ukot joi paljon”, siteerasi Huovisen Oilia Honkasen Eija, Jussin vaimo. 

Naiset pääsi mukaan teatterimatkoille ja omaan turnaukseen keräämään rahaa. Eikku ei ollut ihan 
varma, onko hänelle kerrottu ”tuotannosta”, tuhansien markkojen korttipoteista, pitkittyneistä tur-
nauksista jne. ”Kyllä rouvat on ollu pääasiassa tyytyväisiä, onhan meitä huomioitukin.” 

Jussi huikkasi vielä olutlasin äärestä Setä Samulissa: Velaton seura ja lähetti vielä erityisterveiset 
Rauman, Porin ja Tampereen veteraaneille. 

Henkilöhaastattelu:
JUSSI HONKANEN
Heikki “Hopo” Laaksonen



“Red&White! Tanskaan pelaamaan! Minäkin olin siellä”, kehoitti Erkki Mäkelä.

Mälli teki sopimuksen R-W:en jo 80-luvulla Toivasen Pasin kanssa. Eikä Mälli ole vieläkään 
vanha sälli. Hän on selkeästi seuramme kansainvälisimpiä persoonia. NHL-mallinen esisopi-
mus tehtiin siis 80-luvulla nykyisen FOHA-päällikkö Nakki Laihasen johdolla vuoteen 2000 
saakka. Sopimus tehtiin Leningradissa, Pribaldiskaja-hotellissa Sultan-paketin kylkeen.

“Hei tää on kivaa, tulkaa mukaan kaikki entiset aktiivit, kerron sitten kopissa lisää tarinoita 
menneistä.”

“Mäkin kaipasin 38-vuotiaana, jolloin lopetin urani ja palasin ulkomailta Suomeen, jotain 
tekemistä, pukukoppielämää, kuittailua pilke silmäkulmassa ja onhan tää mitä parhainta 
kuntoiluakin.”

Mälli dikkaa: 
 Vanhaa suosittelijaperiaatetta
 Pertti Ratilaista, joka poltti röökiä kopissa ja sit soi sireenit, se oli sitä koppielämää
 Jyväskylää
 Lappeenrantaa
 Vanhoja vastustajia
 Naiset ja lapset hoidellaan vapaa-ajalla

Minulla on mielipiteitä:
 Ensin kerron kuitenkin, että olen epävirallinen Tanskan ikämiesmestari. Lahdessa pela- 
 sin divaria ja liigaa 1980-1994. 1994-1999 pelasin Tanskassa 3 mestaruutta. 1999-2001  
 pelasin Norjassa yhden pronssin. Yhteensä pelasin noin 700 ottelua.

Minulla on lisää mielipiteitä:
 Suomessa, Lahdessa pitäisi hyödyntää enemmän vanhoja pelaajia, kuten esim. 
 Jantunen, Kakko, Koivunen. 
 Jääkiekko on junnuille liian kallista.
 Pelote kuuluu lätkään, väkivalta oli ennen törkeämpää.
 ‘Kahva pois’ -oli hyvä päätös, nyt pelaa ne, jotka osaa.
 40-v. ikäraja ikämiehiin.

Lopuksi: 
 Hei vähän rispektii kundit! Soitellaan!

Henkilöhaastattelu:
ERKKI MÄKELÄ
Yrjö “Ykä” Hakulinen



“Parasta tässä harrastuksessa: Pelireissut, hörppy, koppielämä ja huulet”, totesi Seroff in 
Harri, eli Köttö, joka on Jämän serkku, jolla on tai oli neljä hevosta ja joka on Sulpin kanssa 
R-W:n ravijaoston puheenjohtaja. Hän pystyi jo nuorena näkemään tulevaisuutensa R-W:n 
lupaavimpana ja pitkäaikaisimpana maalivahtina.

Ravijaoston rivijäsenet eivät vieläkään kyllä luota hänen ennustuksiinsa voittaja- tai kaksari-
pelissä, saati sitten vaativassa ratakohtaisessa V-5 pelissä. Kepun lisäksi Kötön ja Sulpin var-
ma pettää aina.

Köttö dikkaa:
 Teatterireissuja
 Poliisien majan vuosikokousta
 Tuotannon makua ja vaikutusta
 Tenavaa
 Salosen Pekkaa
 Kososen Joppea
 Tammisaaren Lassea

Ja kuulkaa Kötön huonoin muisto: “Pile jäi pois”. 
 Silloin sattui kai, että Pile oli lyönyt Jusaa vähän käsille. Köttö arveli, että oisko Pile  
 jäänyt sen takia pois?

Köttö tuli seuraan 1988. Hän on pelannut A-junnuissa ja 2 liigamatsia. 2002 Helsingistä ikämi-
esturnauksesta, World-cup, irtosi maailmanmestaruus.

“Maalivahdin velvollisuus on olla aina paikalla.”

Täytyyhän siihen hommaan vähän kipinääkin olla. Köttö kaipaa joukkueeseen uusia pelureita, 
varsinkin 35-v. ikäluokkaan. Pelureita, jotka luottavat pelipäällikön valintoihin, taktiikkaan ja 
nyrkin käyttöön. Nyrkki ei siis tässä kohdassa merkitse väkivaltaa. “Jääkiekko on isojen mies-
ten vauhtipeli, sitten tulee taklaus, väkivaltaa, yksinkertaista.”

Köttö kaipaa ideoita koko seuran jäsenten yhteensaamiseksi, koska eri ikäluokat eivät juuri 
ole tekemisisssä toistensa kanssa. Hän ei halua kuitenkaan mitään Himas-tulevaisuus-tutkimusta.
Tutkittaisiin vaikka yhdessä tuotannon sivumakuja ja sen pikatehoa: “No että perke leen hienoo 
että pääsitte junnutkin tänne vuosikokoukseen tajuutteks te tää on saatanan hie noo ollaan yh-
dessä ottakaa vähän tuotantoo tehän ootte jumalaute selvin päin kaikki.”

Henkilöhaastattelu:
HARRI SEROFF
Yrjö “Ykä” Hakulinen







Soittajahinta 0207-alkuisiin numeroihimme on lankapuhelimesta 3,2 snt/min + 8,28 snt/puhelu (alv 23 %) ja matkapuhelimesta 19,2 snt/min (alv 23 %).

Valitse valtakunnallisesti – osta paikallisesti: delta.fi 

Edustamamme merkit ovat Kia ja Mitsubishi.
Huoltamamme merkit ovat

Alfa Romeo, Fiat, Kia, Lada, lancia ja Mitsubishi.

Autoja joihin voit luottaa.

täystakuu ja vanhem-
millakin käyttöturva, 
jonka laajuuden voit 
päättää itse. Lisäturvaa tuo vielä 30 vrk 
vaihto- oikeus sekä kattava 24h tiepalvelu, 
jonka saat vuodeksi veloituksetta! Tule ja löy-
dä oma Helmesi lähimmästä Delta Autosta 
tai osoitteesta www.helmivaihtoautot.fi 

Miksi tyytyisit tavalliseen vaihtoautoon, 
kun samaan hintaan on tarjolla todellisia 

Helmiä? Deltan Helmi-vaihto-
autot ovat luotettavia, 0–6 
vuoden ikäisiä laatuyksilöitä, 

joiden kunto on testattu ainutlaatuisella 
111 kohdan tarkistusohjelmalla. Siksi niillä 
on merkkiin katsomatta 2 v / 30 000 km 

Pääiivivänn pparrass HHellmmim :

Katso kaikki

parhaat vaihtoautomme 

osoitteesta:

www.helmivaihtoautot.fi osoitte

www.helmivaihtoautot.fi 

ESPOO, NIITTYKUMPU
Kotitontuntie 2, Automyynti: 0207 408 801, 

arkisin 9–18, la 10–15
Huolto: 0207 408 803, ma-pe 7–16.45



Vesimäentie 6,  15860 Hollola





 





Rakentavasti TENLANE Oy

www.tenlane.fi

Erikoisrakentamisen osaajat

www.multiprint.fi

Multiprint onnittelee 
40-vuotiasta 

RED & WHITEa!







L & H TIMONEN OY
Apilakatu 7
15610 Lahti

puh: 03 - 7510213

Vapaudenkatu 20, 15140 Lahti
Puh. (03) 7822921, 040 7575609

www.ajokortti.fi
autokouluajokortti@autokouluajokortti.fi



URAKOINTI J.PÄÄKKÖNEN

Vitikankatu 4
15230 Lahti

p. 0500 498505



JOKILAAKERI OY 
Laatukatu 2 15680 LAHTI 

 

 

 

 

 
 

 
- Urheilurakentaminen 

• Jäärataputkistot 
• Lämmitettävät jalkapallokentät 
• Tekonurmikentät 
• Yleisurheilupinnoitteet 

 
- Vesistörakentaminen  

• Mertsa ponttonilaiturit 
• Putkistoasennukset vesistöön 

 
- Maanrakennus 

 
- Uutuutena siirrettävä tekojäärata 

• Putkistomattosysteemin 
ominaisuudet suunniteltu juuri 
jäädytystä varten 

 



MM-LUUKKU

L Ä M M Ö N S Ä Ä T Ö J Ä R J E S T E L M I E N  E R I K O I S L I I K E

THERMO-TEK OY
Tiilitie 4, 15560 NASTOLA
Puh. (03) 762 5385, fax (03) 762 5387

Lämmityslaitteet  •  Kylmälaitteet  •  Ilmastointilaitteet

MYYNTI  •  ASENNUS  •  HUOLTO



PIHOILLE ASFALTTIA
p. 040 516 5225

Asfalttiurakointi KK Oy
www.asfalttiurakointikk.fi

Autokorjaamo 

AUTOVAT
Aniankatu 3, 15210 Lahti

puh. 050 358 4229



LAHTELAINEN ELÄÄ LÄTKÄSTÄ



PELIMIEHEN KOHTAUSPAIKKA
Keskuskatu 9  15870 HOLLOLA

Betonilattiat Tmi Voutilainen
Uudenmaan Betonipumppaus Oy

A-VAKUUTUS



 

 







PUTKIASENNUS
SEPPÄLÄ JANNE TMI

PIEKKOLANTIE 2
17200 VÄÄKSY
050-3107581, 041-7796108



UUTELAN MAANSIIRTO OY

Jousitie 3, 15550 Nastola

0400 710 470



Lahden pultti ja työkalu

Uudenmaankatu 9

15100 LAHTI
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CR-SUUNNITTELU

p. 044 595 8578

LVI-Urakointi

Päijät-Suunnittelu
▪   RAKENNESUUNNITTELUA
▪   RAKENNUTTAJAPALVELUA

Seponkatu 7
15140 Lahti

puh 0207 436 880
fax (03) 526 0015



RAKENNUSPALVELUT
HENRY VIRTANEN

Niemelänkatu 1, 15700 Lahti
Puh. 0400 717 493
hemmotv@suomi24.fi

KKI - KULJETUS JA 
KONSULTOINTI

Kaarelantie 1 as 2 • Järvelä



KULJETUS
O. KORPI

0400 - 727491

TAVARATAXI
VENÄJÄLLE ja BALTIAAN

H. Laine 0400 493 931



www.ravintolacheri.com



TIMANTTILEIKKAUS
Timanttiporaus ja -sahaus,

piikkaus ja purkutyöt
Betonilattioiden jyrsintä ja hionta

Rakennuskone
Soramo Oy

Tiilitie 3   15560 NASTOLA
040 544 0120 • fax 03 762 4225
www.rakennuskonesoramo.fi

Puh. 03 762 3200

ORA-TEAM OY
Saaranlähteentie 11

15880 Hollola



 

E R O L A N  K U M I  K Y

Mestarinkatu 8, 15800 Lahti
puh. 03 7825311  fax 03 7829282

Rengasalan palvelua jo vuodesta 1954



Vesijärvenkatu 10, 15100 LAHTI

● Korjaussuunnitelmat
● Rakennuttamistehtävät
● Kiinteistöjen energiatodistukset

● Valvontatyöt
● Kiinteistöjen kuntoarviot

puh. (03) 782 8826 050 307 5584, fax (03) 782 8828   r.pekkola@phnet.fi

Electrics Oy
Vesijärvenkatu 38, 15140 LAHTI

 
 
 
                              

 



RHS GROUP OY
LVI-talotekniikka

0400 842 245           Viipurintie 11 A 3   15150 LAHTI





Uusi Lahti 14.9.2013



Messilän Golf ry         Tulokset              22.8.2013
RED & WHITE

Sarja: PB yleinen, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen
Kierros 1: Messilä golf

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pelaaja
Honkanen Juhani
Teppola Petri
Kaija Jukka-Pekka
Sillanpää Jukka
Ikonen Matti
Sorjonen Timo
Riihimäki Hannu
Toivonen Pasi
Virtanen Henry
Nousiainen Pasi
Haajanen Olavi
Kaikkonen Jyrki
Issakainen Kauko
Viljanen Raimo
Liukkonen Kai
Lukkari Hannu
Seroff Harri
Vepsä Ari
Lukkari Toni
Mäkelä Erkki
Järvinen Matti
Weckman Seppo
Lahtela Kari

Seura
MeG
MeG
LG
MeG
LG
MeG
MeG
LG
ReG
LG
MeG
LG
PeG
MeG
KanG
LG
MeG
MeG
LG
ReG
LG
KanG
LG

Slope
17
11
37
22
43
14
22
23
26
12
24
18
43
17
28
17
26
10
10
31
43
40
25

Out
14
19
16
13
12
20
17
12
16
16
15
13
15
14
14
15
16
14
13
11
9
8
8

In
21
14
17
18
19
10
13
18
14
13
14
15
13
13
13
11
10
10
10
12
12
12
10

Tulos
35
33
33
31
31
30
30
30
30
29
29
28
28
27
27
26
26
24
23
23
21
20
18

CBA +/- EGA
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä

Paino: Multiprint 2013 Taitto: Sinna Sandholm



Kiitos tukijoillemme.

Kannattakaa toimintaamme  tukevia yrityksiä!

muistiinpanoja ja ottelutulokset



 

 

 Asfaltti- ja 
erikoispäällysteet 
 Kivi- ja 
viherrakentaminen 
 Maarakennustyöt 
 Pihasaneerausten 
kokonaisurakointi 

 


