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Lätkäbussilla jokaiseen
Kärppien kotipeliin
Tornio
Kari Heikkilä
toimitus@lounaislappi.fi
Lätkäbussi Lounais–Lapista
on jo usean vuoden ajan lähtenyt Torniosta Ouluun jokaiseen
Kärppien kotiotteluun. Ihmisten kiinnostus alueella on joka
vuosi kasvanut. Keväällä finaalipeleihin ei lippuja enää riitä
läheskään kaikille halukkaille.
Väkeä on autoon kerääntynyt
Ylitorniolta ja Rovaniemeltä
saakka viimeisten noustessa
mukaan jopa Iistä. Talven mittaan enimmäkseen ajetaan yhdellä tai kahdella linja-autolla,
mutta loppupeleihin on saatu
lippuja jopa viiden linja–auton
porukalle.
Alkanut kausi käynnistyi
syyskuun puolivälissä ja neljä
kotiottelua on jo käyty katsomassa. Polttoaineiden hurja
hinta hirvittää kaikkia autoilijoita. Ilouutisena lätkäfaneille voidaan kuitenkin kertoa, että viimevuotisiin taksoihin on tullut

ainoastaan euron korotus niin
matkan kuin lipunkin osalta.
Niinpä ottelumatka lippuineen
keventää pörssiä 27 euron verran.
– Näin mennään ainakin tämän hetken polttoainehinnoin.
Toivottavasti siitä ei tarvitse
enää mennä ylöspäin, kertoo
koko toiminnan sydän ja sielu
Hannu Alamäki Ylimäen Liikenteestä.

Tarjolla
Areena-paikkojakin
Paikat hallissa ovat kutakuinkin entisiltä paikoilta, tosin
jo ”omaksi F–katsomoksi” muotoutuneelta alueelta on menetetty paikkoja kausikorttilaisille.
Uutena palveluna lätkäbussi tarjoaa mahdollisuuden lunastaa itselleen yksittäiseen otteluun Areena-istuinpaikan.
Näitä kausikorttipaikkoja on
kaikkiaan varattuna 10 kappa-

letta koko kaudeksi. Muuten
toiminnassa noudatellaan Hannun mukaan hyviksi havaittuja
kuvioita. Toivomuksena kuitenkin on, että otteluvaraukset pyrittäisiin tekemään sellaisella
aikavälillä, ettei asia itseltä
unohdu ja jonkin muun menon
sattuessa peruutus jää tekemättä. Niinpä joku mukaan halunnut voi jäädä ilman lippua ja
auto jää niiltä osin vajaaksi. –
Tällaisesta unohtelusta kärsii
koko toiminta, jonka muuten
kaikinpuolin joustavan palvelun
ovat Kärppätoimiston tytöt hoitaneet aivan upeasti, kiittelee
Hannu, joka lähtee monien
muiden tavoin kauteen toiveikkain Kärppä–miettein. – Kyllä
muuten tripla maistuis tosi makealta!
Otteluilmoitukset ovat joka
torstain Lounais–Lapissa sekä
lisäksi nettisivuilta löytyvät aikataulut hintatietoineen osoitteesta www.ylimaki.fi ja sieltä
Lätkäbussi.

Juha Junno ja Hannu Alamäki paiskasivat kättä hyvän yhteistyön jatkumisen merkeissä jo kesällä
jalkapallo-ottelun yhteydessä. – Juha Junno halusi osoittaa kiitoksen sanat esimerkillisen kuljetuspalvelun hoitamisen lisäksi koko Lounais-Lapin alueen kiekkofaneille, jotka ovat jaksaneet suurin
joukoin saapua Raksilaan Kärppien otteluihin. Omalta osaltaan Kärpät tulevat tarjoamaan nautittavia ja vauhdikkaita kamppailuja. Toivottavasti jo vuosia hyvin jatkunut yhteistyö toimii alkaneellakin kaudella.

