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Helsingin Sanomat kirjoitti urheilusivullaan (HS 20.3.2014), miten pallopelien 
yhteistyö lujittuu. Viiden palloilulajin päävalmentajat ovat aloittaneet ainutlaa-
tuisen yhteistyön. Pääviestinä on, että lajit voivat oppia paljon toisiltaan ja ettei 
pelaajista pidä olla lajien kesken mustasukkainen. Lehden mukaan Suomi on 
maailman paras maa neljässä näistä lajeista. Ringetteä ei luonnollisesti mainittu 
saati kaukalopalloa.
Mitä? Ainutlaatuinen? Ringette ja kaukalopallo ovat tuon idean jo keksineet. 
Missä meidän julkisuutemme on? Tämän jutun myötä on havahduttava, ettem-
me voi vetäytyä sen selityksen taakse, että olemme pieni laji. Meidän itsem-
me on tehtävä lajimme tunnetuksi ja meidän itsemme on tehtävä töitä, jotta 
yhdistymisestä saamme sen hyödyn, jonka se mahdollistaa. Tämän jälkeen 
julkisuuskin on kiinnostunut meistä. Olemme nyt noin 10 000 harrastajan 
lajiliitto.
Yhdistyminen ei tapahdu vain sopimuspaperien allekirjoituksella, viranomaisen 
hyväksynnällä tai toimintasuunnitelmilla. Yhdistyminen edellyttää aitoa tahtoa 
antaa ja saada tietoa ja tekemistä. Aitoa tekemistä, jolla haetaan parhaimmat 
toimintatavat ja tiedot. Yhdessä.
Meillä on hieno mahdollisuus oikeasti yhdistää kahden lajin hyödyt. Voisimme-
ko toimia nyt samassa seurassa? Pääsisimme liikuttamaan nuoria ja aikuisia, 
tyttöjä ja poikia. Luistelukouluista saisimme aivan erilaisen mahdollisuuden, kun 
sisko ja veli voivat olla yhtä aikaa jäällä. Entä vanhempien ajankäyttö? Ei tarvit-
se liikutella lapsia eri aikoihin tai tehdä perheen sisäisiä aikatauluja, kun lasten 
harrastus hoituu kerralla.
Ja aikuisten aikaiset aamuvuorot ja lepakkovuorot saadaan täyteen tai jäät 
saadaan nätisti jaettua, kun jäätä tarjotaan molemmille lajeille samanaikaisesti. 
Pelaajat voivat harjoitella tekniikkaa yhdessä ja sitten pelataan vuoroin molem-
pia lajeja. Osaaminen ja kunto kehittyvät vauhdilla puhumattakaan verkostoitu-
misesta ja uudesta kaverikunnasta. Jäänjakotilaisuudessa voidaan sitten esittää 
Yhdistymistä voit aloitella kutsumalla kaverilajin edustajia vieraaksi peleihin ja 
turnauksiin. Ota lämpimästi vastaan ja kerro säännöt sekä oman seurasi kuu-
lumiset. Olisiko teillä yhteiset Facebook tai Twitter-sivustot, jossa hehkutatte 
tapahtumia ja fiiliksiä?
Kutsuisitko aluehallitusten kokouksiin vakituiseksi vierailijaksi kaverilajin edusta-
jan? Voisitte suunnitella, miten hallitustyön voisi yhdistää ja perustaa lajikohtai-
sia työryhmiä aluehallituksiin.
Hesarin jutun lopuksi todetaan, että yhteistyön jatkaminen ja sanoman levit-
täminen ovat kovaa työtä. Viiden pallolajin päävalmentajat kuitenkin kysyvät: 
onko meillä muuta mahdollisuutta? Mitä SINÄ teet yhteistyön jatkamiseksi ja 
sanoman levittämiseksi?

Hae ainakin Kaukalopallo- ja Ringetteliiton jäsenyyttä,
Marja Salenius, varapuheenjohtaja ja Olli Lehtonen, 
puheenjohtaja Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto
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Lisäedut seuroille
Edulliset hotellimajoitukset 
koko joukkueelle

HotSport -menu Restelin 
ravintoloista 9,80 € / henkilö

10 % alennus normaali- 
hintaisista annoksista

Lisää etuja vuoden 2013 aikana
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Kun HotSport ostokset ylittää 1680 euron yhden kertymäkauden aikana (3 kk) saa seura ostoista 5 % HotSport-Bonusta ja samalla alkaa uusi ker-
tymäkausi. Mikäli ostokset eivät ylitä 1680 ,- kertymäkauden aikana jatkuu bonusten kerryttäminen kunnes ostoraja ylittyy tai kunnes 12 kuukautta  
on kulunut kertymäkauden alkamisesta. Bonusta ei saa, eikä Bonusseteleitä voi käyttää maksuvälineinä Crowne Plaza Helsingissä eikä Restel  
Tapahtumaravintoloissa.

HotSport -kortti on paras peli- tai kisakaveri – 
urheilijan paras ystävä. Se kerää bonusta silloin, 
kun sinä pelaat tai treenaat. Se valvoo etujasi, kun 
sinä nukut Restel-hotellissa. Se kerää murut, kun 
sinä ruokailet Restel-ravintolassa. Se kerää pisteet 
palavereista ja kokouksista. Se ei ihan vielä pysty 
estämään, että joskus omassa päässä soi.  
HotSport-kortti on urheiluseuroille ilmainen!
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Kausi 2013 - 2014 SM-sarja

 

SM-ETELÄ
Muutoksen tuulet

Keväällä 2013 puhalsi kaukalopallossa uudet tuulet, kun liittotasolla tehtiin päätös, että Kauka-
lopalloliigasta luovutaan ja tilalle tulee liiton alainen SM-sarja. Tämä päätös oli ainoa vaihtoehto, 
sillä kaukalopalloliigassa ei olisi ollut enää kuin neljä joukkuetta jäljellä, eikä sarjaa ollut järkevää 
pelata läpi neljän joukkueen voimin. Muutokset aiheuttivat hurjan määrän työtä ja pohdittavaa 
sarjan toteuttamiseksi. Lohkomalliseen sarjaan päädyttiin jo hyvissä ajoin, jotta seurojen talous 
pystyttäisiin pitämään kurissa pienemmillä matkakustannuksilla yhteiskunnan tiukentuneessa 
taloustilanteessa. Tilanne eli pitkälle kevääseen ja aina kesän kynnykselle lohkojaon suhteen. 

kesän alkupuolella saatiin kuitenkin lohkot 
ja lohkomäärät selville ja valtakunnalliseen 
sM-sarja päätettiin pelata kahdessa loh-
kossa etelä ja pohjoinen. Molemmissa 
lohkoissa oli kahdeksan joukkuetta, jois-
ta neljä lohkojen parasta pelaisi keväällä 
2014 playoffeja. kesällä tärähtikin sitten 
seuraava pommi, kun enson pallo, liek-
san into ja rB-93 ilmoittivat jäävänsä pois 
sarjasta vedoten seurojen taloustilantee-
seen. näin ollen etelän lohkoon jäi viisi 

joukkuetta ja pohjoisen lohkoon kahdek-
san joukkuetta. etelän lohkossa pelattiin 
nelinkertainen runkosarja ja pohjoisessa 
kaksinkertainen runkosarja. 

loppujen lopuksi lohkojen runkosarjat 
saatiin hyvillä mielillä käyntiin ja vietyä läpi 
ilman suurempia ongelmia. toki matkan 
varrella on tullut arvosteluja ja palautetta 
niin negatiivisessa kuin myös positiivises-
sa mielessä, mutta tämän ymmärtää ja se 

on tervetullutta aina kun kyseessä on jokin 
uudistus. kuitenkin tässä kaikki puhalle-
taan yhteen hiileen ja pyritään parhaamme 
mukaan etsimään parhaat ratkaisut ja sitä 
kautta nostamaan kaukalopallon kilpa- ja 
sarjatoiminta hyvälle tasolle.

RunkosaRja (sM-saRja, EtElä lohko)

joukkue o V t h M P  
Flexolahti 16 9 4 3 121-88 22 
Hamarin Elo 16 10 1 5 140-100 21 
Duo Jämsä 16 9 1 6 113-99 19 
TNC  16 6 2 8 125-115 14 
Maks-91 16 1 2 13 74-171 4 

sarjamuutokset näkyivät etelän 
lohkossa rajusti, kun kaksi en-
tistä liigaseuraa lopettivat ja kol-
me uutta 1-divisioonan seuraa 
nostettiin pääsarjaa. etelän loh-
kossa entisiä liigaseuroja jäi jäl-
jellä duo jämsä ja hamarin elo. 
uusina seuroina 1-divisioonasta 
nostettiin Flexolahti, Maks-91 
Mikkelistä ja team no control 
kuopiosta. joukkueet pelasivat 
nelinkertaisen runkosarjan ja 
osa otteluista pelattiin kolmen 
joukkueen miniturnauksina. 

Runkosarja
uusi sarja ja uusia vastustajia, joten mielenkiintoa 
ei puuttunut, vaikka ennen kauden alkua kaikennä-
köistä spekulaatiota sarjasta pyörikin. ensimmäiset 
kierrokset osoittivat, että turhia joukkueita ei ollut 
nostettu pääsarjaan. taso otteluissa oli hyvä jopa 
parempi ja vauhdikkaampi kuin viime vuosina oltiin 
nähty. tästä osoituksena sarjatulokkaiden väkevät 
avauskierrosten voitot, kun tnc kaatoi hamarin elon 
ja Flexolahti duo jämsän.

kauden edetessä alkoi hahmottumaan selkeästi 
lohkon kolmen kärki, kun vuorotellen duo jämsä, 
Flexolahti ja hamarin elo käväisivät lohkon kärjes-
sä. viimeistään joulutauon jälkeisissä peleissä oli 
selvää, että Maks-91 jää pudotuspelien ulkopuolelle 

ja lohkon viimeiseksi. jännitys lohkon sijoituksista ja kotiedusta 
pudotuspeleihin säilyi aina viimeiselle kierrokselle asti. ainoastaan 
tnc:n neljäs sija varmistui jo hyvissä ajoin ja he alkoivatkin keskit-
tymään pudotuspeleihin ja pohjoisen lohkon ykkösen kohtaami-
seen. Flexolahden voitettua viimeisessä runkosarjan ottelussa duo 
jämsä varmistui, että Flexolahti voittaa etelän lohkon, hamarin elo 
sijoittuu toiseksi ja duo jämsä kolmanneksi.
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SM-POHJOINEN

RunkosaRja (sM-saRja, PohjoinEn lohko)

joukkue o V t h M P  
RB-Oulu 14 12 1 1 159-63 25 
Top-Team 91 14 10 1 3 117-64 21 
TU  14 9 2 3 118-90 20 
Norsut 14 7 4 3 116-100 18 
RBA  14 7 1 6 104-96 15 
Team Takini 14 3 1 10 81-138 7 
NapaKP 14 2 1 11 78-123 5 
Veltot 14 0 1 13 69-168 1 

SM-PLAYOFF
syksyllä uuden sM-sarjan aloitusta pohjoisessa odotettiin mie-
lenkiinnolla. vanhan kaukalopalloliigan kuihduttua siihen pis-
teeseen, että se täytyi ainakin väliaikaisesti lopettaa. näin ollen 
vanhoista oulun alueen 1-divisioonan joukkueista tuli yhtäkkiä 
valtakunnallisen pääsarjatason joukkueita. sarjauudistuksen 
vuoksi tuttu ja turvallinen, alueella kauan pyörinyt 1-divisoona 
jäi nyt siis kokonaan pois kuvioista ja sarja oli nyt nimeltään sM-
sarja, pohjoinen lohko. pohjoisen lohkoon tuli mukaan myös 
luonnollisesti pohjoisen ainoa vanha liigajoukkue rB-oulu.

tämän myötä joukkueille tuli melko paljon uusia muutoksia niin 
sääntöjen kuin myös korkeampien taloudellisten vaatimusten 
myötä. ennen kauden alkua joukkueiden keskuudessa heräsikin 
paljon kysymyksiä, että miksi toimiva sarjamuoto nyt lopetettai-
siin ja siirryttäisiin uuteen ja tuntemattomaan, mistä vielä koituisi 
kaiken lisäksi enemmän kustannuksia ja vaatimuksia joukkueille. 

Runkosarja
runkosarjan ensimmäiset pelit lähtivät kaikilta joukkueilta hie-
man tunnustelen käyntiin, missä katseltiin ja analysointiin onko 
uusi sarja tuonut tullessaan itse pelikentälle mitään mullistavia 
muutoksia joukkueisiin, tuomarilinjaan jne. Muutaman kierrok-
sen jälkeen kuitenkin huomattiin, että tämähän on tuttu samaa 
ja hyvää kaukalopalloa, mitä on aina ennenkin pelattu. uuden 
sM-sarjan tuoma ”kulttuurishokki” oli unohdettu ja alettiin kes-
kittymään täysillä kohti tulevaa ja kamppailemaan pääsystä 
playoff-peleihin.

pelien edetessä alkoi melko nopeasti jo hahmottumaan selvä 
viiden joukkueen kärki, mikä tulisi ratkaisemaan kärkisijoitukset 
pohjois-lohkossa. joulutauolle siirryttäessä alkukauden pelit oli-
vat menneet läpi ilman suurempia yllätyksiä. toki muutamia pie-
noisia yllätyksellisiä pisteryöstöjäkin tuli mitä ei moni olisi usko-
nut tapahtuvan. se tulikin pitämään kaikki joukkueet varpaillaan 
ja muistutti, että jokaiseen peliin täytyy lähteä tosissaan. Myös 
muutamat kunnon murskalukemat nähtiin alkukaudesta, mutta 
pääasiassa pelit pysyivät suhteellisen tiukkoina ja hyvätasoisina.

joulutauon jälkeen jatkettiin siitä mihin jäätiin eli viiden kärki jat-
koi tiukoissa merkeissä kohti kevään ratkaisupelejä ja sijoitukset 
näiden joukkueiden välillä vaihteli melkein joka kierroksen jälkeen. 
tämä sijoituskamppailu jatkui ihan viimeisille kierroksille saakka 
lukuun ottamatta rB-oulua, joka pystyi vahvojen peliesityksien-
sä ansioista varmistamaan runkosarjan voiton jo paria kierrosta 
ennen runkosarjan päätöstä. tässä vaiheessa oli jo myös selvää, 
että viidentenä olevalla rBa:lla ei olisi enään mahdollisuuksia 
nousta neljän parhaan joukkoon. norsujen menetettyä viimeisis-
sä peleissä muutaman tärkeän pisteen ylä- ja alapuolella oleville 
joukkueille varmistui se, että he tulisivat olemaan runkosarjan nel-
jäs joukkue. jäljellä oli selvittämättä enään tu:n ja top-team:in 
välillä kumpi saisi playoff-peleihin kotiedun. katseet ja jännitykset 
näin ollen kohdistuivat runkosarjan viimeisen otteluun rBa - tu. 
Missä tu:n tulisi ottaa voitto varmistaakseen kotiedun, koska 
maaliero oli selvästi top-team:in puolella ja tasapelikään ei tulisi 
riittämään. ottelussa ilman suurempaa panosta pelannut rBa 
kuitenkin halusi lopettaa kautensa kunnialla voittoon ja näin myös 
teki voittaen tiukan ottelun lukemin 9-7 (3-3, 6-4). tämän myö-
tä top-team sai kotiedun ja tu tulisi lähtemään playoff-peleihin 
pohjoislohkon kolmannelta sijalta.

PuoliVäliERät (22-23.3, 1-2.3.2014)

RB-Oulu – TNC 2-0
Flexolahti – Norsut 2-0
Top Team 91 – Duo Jämsä 0-2
Hamarin Elo – TU 2-0
Välierät (8.3, 15.3 ja 16.3 tarvittaessa)
RB-Oulu – Hamarin Elo
Flexolahti – Duo Jämsä
Finaalit (22.3, 29.3 ja 30.3 tarvittaessa)
Pronssiottelu (22.3)

PRonssiottElu sEkä kaksi ViiMEistä finaaliottElua näytEtään 
kaukistV:n kautta intERnEtissä suoRana lähEtyksEnä. ot-
tEluita PääsEt katsoMaan kaukaloPalloliiton nEttisiVujEn 
kaukistV linkin kautta.

playoff-otteluihin pääsi molempien lohkojen neljä parasta. playoff-
ottelut pelataan systeemillä paras kolmesta ja lohkojen neljä pa-
rasta joukkuetta pelaavat ristiin jatkoon pääsystä. Finaalit käynnis-
tyvät 22.3 ja samaisena päivänä pelataan pronssiottelu kerrasta 
poikki periaatteella. suomen Mestari on selvillä viimeistään 30.3 
pelattavassa ottelussa. 

runkosarja oli siis saatu päätökseen ja tätä kirjoittaessa on jo 
menossa välierävaihe, missä sM-sarjan joukkueista on mukana 
duo jämsä, Flexolahti, hamarin elo ja rB-oulu. puolivälierissä 
rB-oulu voitti tnc:n otteluvoitoin 2-0, Flexolahti voitti norsut 
2-0. top-team hävisi ottelusarjan jämsän duolle voitoin 2-0 ja 
tu hävisi hamarin elolle otteluvoitoin 2-0. 
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Kaukalopallon Työpaikkojen  
SM-turnaus 31.1.2013 – 2.2.2014  
Lappeenranta Holiday Club Saimaa

kilPasaRja sijoituksEt:
1. Titaanit (Pori)
2. Ydinteam (Rauma)
3. Fazer Makeiset (Lappeenranta)
4. Koneen Kerho (Hyvinkää)

Kilpasarjan mestari Titaanit Pori

Harrastesarja
harrastesarjaan osallistui 12 joukkuetta 
ympäri suomea. pelit alkoivat harrastesar-
jan osalta jo perjantaina ja alkulohkoista 
kolme saatiin tönäistyä käyntiin tuolloin. 
lauantaina saatiin myös viimeisenkin alku-
lohkon matsit käyntiin ja lohkojen parem-
muudet oli ratkottuna ennen illan pudotus-
pelejä. pudotuspeleihin pääsi tänä vuonna 
kaikki joukkueet, mutta lohkojen ykköset 
menivät suoraan puolivälieriin. lauantai-
illan alkajaisiksi etsittiin lohkoykkösille vas-
tustajia illan päättäviin puolivälieriin. puoli-
välierissä kohtasivat siis lohkojen ykköset 
ja neljännesvälierien voittajat. tiukimmasta 
puolivälierästä vastasivat kuopion piippu-
tiimi ja kotkan sonoco-alcore. tasaisen 
kamppailun voiton vei piipputiimi maalein 
2-0. Muut välieriin selviytyneet joukkueet 
olivat evälahti imatralta, seiskaysi por-
voosta ja Willimiehet lappeenrannasta. 
sunnuntain ensimmäinen välierä oli kiih-
keä kamppailu evälahden ja piipputiimin 
välillä. ottelu venyi rangaistuslaukauksiin 
asti, jossa evälahti oli etevämpi vieden en-
simmäisen välierän nimiinsä maalein 5-4. 
toisessa välierässä seiskaysi vei voiton 

haRRastEsaRja sijoituksEt:
1. Seiskaysi (Porvoo)
2. Evälahti (Imatra)
3. Piipputiimi (Kuopio)
4. Willimiehet (Lappeenranta)
5-8. sijat
Enerteam (Lappeenranta)
UPM Kaukas (Lappeenranta)
Sonoco-Alcore (Kotka)
Ovako (Imatra)
9-12. sijat
SOL (Helsinki)
Lassila&Tikanoja (Lappeenranta)
Rakennustoimisto SPT (Lahti)
Saimaa Eristys (Lappeenranta)
 

PERjantai

kaukalopallon työpaikkojen sM-turnaus 
pelattiin viikonloppuna holiday club sai-
maan areenalla rauhassa pelit aloitettiin 
harrastesarjan osalta jo perjantaina klo 17 
paikallisten enerteamin ja evälahden koh-
taamisella. illan erikoisuus nähtiin viimei-
sen ottelun alussa, kun hc saimaa aree-
nan jää petti metrin alueelta kokonaan. 
järjestäjien taholta ottelua ehdotettiin 
siirrettäväksi seuraavan päivään, mutta 
joukkueiden kova tahtotila ottelun pelaa-
miseksi vielä perjantain aikana sai järjes-
täjätkin suostumaan ottelun läpivientiin 
pienin varotoimenpitein. ilta saatiin kun-
nialla päätökseen ja harrastesarja käyntiin 
kolmen lohkon osalta.

lauantai

läpi yön kestänyt jäädytys hc saimaan 
areenalla oli tuottanut tulosta ja lauantain 
ottelut startattiin käyntiin jo klo 8, kun har-
rastesarja jatkui alkulohkon peleillä. kilpa-

sarjan joukkueet aloittivat oman urakkan-
sa vasta lauantaina klo 11. puolen päivän 
aikaan kisatoimistossa tehtiin järjestäjien 
puolelta ainoa oikea ratkaisu kisojen läpi-
viennin kannalta. lauantain 19 peliä olisi 
ollut liikaa hc saimaan jäälle ja järjestäjät 
päättivät siirtää lauantain harrastesarjan 
kahdeksan playoff ottelua kolmen kilomet-
rin päähän imatran spa areenalle. tämä 
tarkoitti kaikkien 16 joukkueen otteluaikoi-
hin muutosta ja aikamoista rumbaa järjes-
täjätaholle. homma toimi kuitenkin kuin 
strömsössä ja kilpasarja saatiin alkuloh-
kon osalta päätökseen hieman kiristetyllä 
aikataululla hc saimaalla ja harrastesar-
jan joukkueet siirtyivät imatran spa aree-
nalle pelaamaan jatkoon pääsystä. illan 
päätteeksi oli selvillä molempien sarjojen 
neljä parasta joukkuetta, jotka ratkaisisivat 
suomen Mestaruuden sunnuntaina mita-
lipeleissä.  

sunnuntai

lauantai-iltapäivänä hc saimaalle saatiin 
paikalle rautainen jäänhoidon ammattilai-
nen imatran jäähallimestari timo kauha-
nen, joka omalla tietotaidollaan takasi sen, 
että turnaus pystyttiin pelaamaan kunnialla 
päätökseen ilman jään murtumisen riskiä. 
illan jäädytyssessio näkyi sunnuntaina jään 
kunnossa ja sunnuntain mitalipelit aloitet-
tiin klo 9 harrastesarjan välierillä. iso kii-
tos timolle!!! välierät ja mitalipelit olivat 

tiukkaa vääntöä, mutta mestarit saatiin 
molemmista sarjoista selville. kilpasar-
jan mestaruus matkasi poriin titaaneille 
ja harrastesarjan mestaruus puolestaan 
porvooseen seiskaysille.

Kilpasarja
kilpasarjaan osallistui tänä vuonna neljä 
joukkuetta, mutta taso oli sitäkin kovem-
pi. heti alusta lähtien oli havaittavissa, 
että jokaisella joukkueella on mahdolli-
suus mestaruuteen asti. lauantain alku-
lohkon peleissä kolme joukkuetta päätyi 
tasapisteisiin ja paremmuus lohkossa 
ratkaistiin maalierolla. lohkon ykköseksi 
sijoittui lappeenrannan Fazer Makeiset, 
hyvinkään koneen kerho oli lohkon kak-
konen ja kolmostilan vei rauman ydin-
team. lohkon jumboksi jätettiin porin 
titaanit, joka hävisi alkusarjan kaikki pe-
linsä. sunnuntain välieräparit olivat selvillä 
ja välierissä kohtasivat Fazer Makeiset ja 
titaanit sekä koneen kerho ja ydinteam. 
välierissä alkulohkon asetelmat kellahti-
vat päälaelleen ja titaanit sekä ydinteam 
marssivat tiukkojen välieräkamppailujen 
jälkeen finaaliin jättäen Fazer Makeiset 
ja koneen kerhon kamppailemaan him-
meimmästä mitalista. pronssipelissä 
Fazer Makeiset oli liikkeellä paremmalla 
jalalla. koneen kerhon kärsimät louk-

kaantumiset turnauksen kuluessa näkyivät 
kokoonpanossa ja hyvinkääläisten osaksi 
jäi jäädä neljänneksi. pronssimitalit jäivät 
lappeenrantaan Fazer Makeisille ottelun 
päättyessä lukemiin 5-2. Finaalissa kohta-

sivat länsirannikon ylpeydet porin titaanit 
ja rauman ydinteam. ottelussa nähtiin 
maaleja vuoroperään ja finaali oli kah-
den tasokkaan joukkueen kohtaaminen. 
Titaanit vei tasaisen finaalin loppujen lo-

puksi maalein 7-6 ja mestaruus matkasi 
poriin. kilpasarjan turnauksen parhaana 
pelaajana palkittiin titaanien rami väli-
maa.

 

Willimiehistä maalein 6-3 ja matkasi finaa-
liin. pronssiottelu oli kahden tasaväkisen 
joukkueen kohtaaminen. ottelun päätty-
essä varsinaisen peliajan jälkeen tasalu-
kemiin 2-2, haettiin ratkaisua rangaistus-
laukauksilla. piipputiimin hermot kestivät 
paineen paremmin ja pronssimitalit 
matkasivat kuopioon 3-2 nume-
roin. Willimiehet jäivät siis ilman 
mitaleja ja sijoittuivat neljänneksi. 
Finaalissa kohtasivat evälahti ja 
seiskaysi. Finaalin ennakkosuosik-
ki oli seiskaysi, jolla kokoonpano-
listalta löytyi kentällinen nykyisen 
sM-sarjan hamarin elon pelaajia 
mm. viime vuoden kaukalopalloilija 
jan eriksson. evälahti lähti kuiten-
kin otteluun ennakkoluulottomasti 
ja hallitsi ensimmäistä erää johtaen 
peliä jo 3-1 numeroin. seiskaysin 
materiaalin laatu alkoi kuitenkin 
näkyä ottelun kuluessa ja porvoo-
laiset ottivat lopulta harrastesarjan 
mestaruuden maalein 3-11. jouk-
kueen oikea sarja turnauksessa 
olisi ollut kilpasarja, sillä sen verran 

tasokkaita pelimiehiä seiskaysin kokoon-
panosta löytyi. evälahdelle hopeaa turna-
uksessa sekä harrastesarjan parhaan pe-
laajan pysti, joka jaettiin evälahden simo 
hiltuselle.

 
Harrastesarjan mestari Seiskaysi Porvoo
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nassa. runsas kasvisten käyttö pienentää riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksien, aikuistyypin diabe-
tekseen, sekä eräisiin syöpiin. kasvikset, osana terveellistä ruokavaliota ja muita terveitä elintapoja auttavat 
myös hallitsemaan ja alentamaan sekä verenpainetta että kolesterolitasoa.
kasvisten käyttöä voi lisätä helposti ottamalla kasvikset osaksi jokaista ateriaa. suositeltu päiväannos on noin 
puoli kiloa.

3. RiittäVästi tERVEEllistä RasVaa

rasvoja on kahta eri laatua. on kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa, sekä pehmeää eli tyydyttymätöntä 
rasvaa. pehmeää rasvaa on hyvä saada terveyden kannalta riittävästi ja sitä tulisi olla päivän koko-

naismäärästä noin 2/3 ja kovaa rasvaa enintään 1/3. kokonaisuudessaan rasvaa 
tulisi olla 25-35 % päivittäisestä energiasta.

oleellisinta on vaihtaa kovaa rasvaa sisältävät leipärasvat pehmeisiin ja 
valita vähärasvaisia elintarvikkeita. erityisesti pitää kiinnittää huomiota 
sellaisten elintarvikkeiden rasvan määrään, joita syödään eniten kuten 
esimerkiksi maito, juusto, lihaleikkeleet, valmisruoat ja leivonnaiset.

Säännölliset ateriat!

Erotuomaritoiminta
Jussi Säteri valittiin syksyllä 2013 kaukalopallon erotuomareiden pääkouluttajaksi seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi. Pääkouluttaja toimii Liiton kaukalopallon lajiryhmän alaisissa koulutuksissa 
ja niihin liittyvissä tilaisuuksissa. Kouluttaja vastaa kaukalopallon erotuomareiden koulutus-
ohjelmasta, materiaaleista, sisällöstä ja tilaisuuksista. Kouluttajan tehtäviin kuuluu yhteistyö 
alueiden kouluttajien kanssa sekä päävastuu SM-sarjan erotuomarikoulutuksesta. Pääkoulut-
taja toimii tiiviissä yhteistyössä kilpailupäällikön kanssa sekä erotuomariasettelijoiden kanssa.

Jussi Säteri:
jussi säteri on toiminut kaukalopallon parissa aina vuodesta 1985 lähtien, jolloin hän aloitti kaukalopallon pelaamisen espoon 
kaupungin sarjassa. peliuran varrelle jussilla on mahtunut monia seuroja pääkaupunkiseudulta, kuten e-pilleri, hp-87, liike, 
punakone ja Zeeprat. erotuomariura käynnistyi vuonna 1998 helsingin kaukalopalloerotuomarikerhossa, jonka jälkeen hänelle 
on kertynyt yhteensä noin 1700 ottelua erotuomarina kaukalopallon parissa. vuodesta 2001 lähtien jussi on toiminut kaukalo-
pallon pääsarjatasolla, viheltäen yhteensä 181 pääsarjaottelua. jussi on toiminut helsingin alueen kaukalopalloerotuomareiden 
sääntövastaavana useamman vuoden ajan ja erotuomareiden tarkkailutehtävät ovat kuuluneet myös jussin tehtäviin.

Suomen Kaukalopalloliiton koulutukset järjestetään alla mainituilla alueilla syksyllä 2014. Seuratkaa liiton tiedotteita ja nettisi-
vuja, tarkat ajankohdat päivittyvät kevään aikana. Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa liiton pääkouluttaja yhdessä 
aluekouluttajien kanssa.
• Etelä-Karjala
• Helsinki
• Itä-Suomi
• Keski-Suomi  
• Oulu
• Pohjois-Suomi
• Tampere

suoMEn ERotuoMaRiliiton koulutuksEt:
Vuoden 2014 koulutuspäivät :
Nuorituomari leiri 27.-28.09.2014 (järjestämme myös tilaisuuden 04.-
05.10.2014, mikäli syyskuun tilaisuus tulee täyteen)
Erotuomarivalmenta/tarkkailijakoulutus 08-09.11.2014
Henkinen valmennuskurssi osa 1 29.-30.11.2014; osa 2 on 21.-22.03.2015
Fysiikka ja ravintokurssi 25.10.2014 (järjestämme myös toisen tilaisuuden 
tarvittaessa)
Kouluttajakoulutus 21.-23.11.2014 osio 1 ja 07.-08.02.2015 osio

Kohti parempaa kuntoa..
Monet ovat jälleen vuodenvaihteen jälkeen asettaneet 
itselleen enemmän tai vähemmän erilaisia kuntoilutavoitteita 
tälle vuodelle. Osalla motiivina voi olla rantakuntoon pääseminen, 
toiset haluavat eroon muutamasta ylimääräisestä kilosta ja osa taas on 
päättänyt tehdä aivan kokonaisvaltaisen elämäntaparemontin. Kaikilla 
tavoitteet ovat henkilökohtaisia ja niitä ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen. 
Tärkeintä on se, että kukin löytää omilla keinoillaan kipinän liikunnalliseen ja 
terveelliseen elämäntapaan. 

Mutta... vaikka kuinka olisi motivaatiota liikkumiseen ja kohti parempaa kuntoa niin valitettavan usein se ei aina riitä. sillä pääkop-
pa ja keho taistelee vastaan uusia muutoksia. Melko usein ensimmäisinä tekosyinä kuntosalille tai lenkille lähtiessä tulee vastaan 
väittämät: ”ei kerkeä.. ei jaksa.. menen huomenna..” jne.  toki se aika ei välttämättä aina vain yksinkertaisesti riitä, mutta voin 
väittää, että kaikilta löytyy päivästä aikaa vähintään puolituntia liikkumiseen ja itsensä huoltamiseen jos vain vähän viitsii järjestellä 
päivän aikataulua.

liikkuahan voi todella monella tavalla oli se sitten esimerkiksi kävelylenkki, kuntosali, kaukalopallotreenit tai lumityöt. lumitöistä 
sen verran, että todella monet unohtavatkin laskea liikunnaksi normaalit arkiaskareet ja päivän aikana tehtävät pienet ratkaisut - 
kuten esimerkiksi valita hissin siasta portaat. näillä pienillä asioilla on helppo suunnata kohti liikunnallisempaa elämäntapaa ja ns. 
”huijata” kehoa liikkumaan. tätä kautta myös kynnys lähteä kuntosalille ja lenkille madaltuu huomattavasti. kohta huomaatkin, että 
kehosi pakottaa sinut hikoilemaan aivan huomaamatta!

Syömisen ydinkohdat
yleensä kun ihminen alkaa pistämään myös ravintopuolta kuntoon ja miettimään mitä sinne suuhun aina pistää niin se alkaa stres-
saamaan jossain vaiheessa enemmän tai vähemmän ja ravintoremppakin loppuu lyhyeen.
hyvässä ja terveellisessä syömisessä kannattaakin aluksi kiinnittää asiat vain muutamaan tärkeään seikkaan, eikä alkaa liikaa 
kikkailemaan.

1. atERiaRytMi - syö tasaisin Väliajoin (noin 3-4 tunnin VälEin)

säännöllinen ateriarytmi pitää verensokeritasot tasaisena ja vireystaso pysyy yllä koko päivän. säännöllisellä ateriarytmillä vältetään 
epäterveellisten välipalojen syömistä, annoskoot pysyy maltillisena ja myös turha iltasyöpöttely vältetään.

2. taRPEEksi ja MoniPuolisEsti kasViksia

kasviksiksi luetaan kaikki vihannekset, juurekset, marjat ja hedelmät. nämä kaikki sisältävät runsaasti suojaravintoaineita, kuten 
vitamiineja ja kivennäisaineita, mutta vain vähän energiaa. tämän takia ne ovat tärkeitä elimistön toiminnalle ja avuksi painonhallin-
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Lihaskuntoa ja liikkuvuutta 
- tehokas kotitreeni
Ohessa on vielä kaikille tehokas kokovartalon 
kotitreeni, mikä on helppo suorittaa kotona 
ilman kuntoiluvälineitä ja aikaakaan ei tähän 
kulu kuin noin puolituntia. Tällä saa kehitet-
tyä samalla kertaa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja 
tasapainoa. 

1. Askelkyykky rangan kierrolla, 3 x 20
• Nosta molemmat kädet hartialinjaan. Astu pitkä askel 
eteen ja laske takimmainen polvi alustaan. Pidä ylävartalo 
suorana ja kierrä sitä etummaisen jalan puolelle.
Nouse ylös ja vie jalat vierekkäin. Toista liikettä vuorotellen 
puolelta toiselle.

2. Hartiapunnerrus, 3 x 20
• Tue itsesi käsien varaan lattiaa vasten niin, että pää on 
käsien välissä. Pidä selkä ja jalat suorana. Suorita punnerrus-
liike niin syvälle, että pää koskettaa melkein lattiaan. Punnerra 
sieltä itsesi takaisin niin, että kädet ojentuu melkein suoraksi.

3. Polkupyörärutistus, 3 x 20
• Asetu selinmakuulle jalat suorana ja laita kädet rennosti 
pään taakse. Koukista vasen polvesi ja kierrä samalla ylävar-
taloasi niin, että oikea kyynärpääsi koskettaa polvea. Toista 
liikettä vuorotelle puolelta toiselle.

4. Pylväskyykky, 3 x 20
• Seiso suorassa ja ojenna kädet suoraksi pään päälle (ota 
toisella kädellä kiinni toisen käden peukalosta). Tee kyykky 
liike niin alas kuin mahdollista. Muista pitää selkä ja kädet 
suorana koko liikkeen ajan. Palaa takaisin aloitusasentoon ja 
toista liike.

5. Tuolidippi, 3 x 20
• Seiso selin vakaan penkin tai tuolin vieressä. Koukista jal-
kojasi ja aseta kätesi penkin etureunaa vasten. Siirrä jalkojasi 
eteenpäin niin, että suurin osa painostasi on käsiesi varassa. 
Pidä kyynärpääsi kiinni kyljissäsi, koukista käsiäsi ja laske hi-
taasti vartaloasi, kunnes olkavartesi ovat vaakatasossa lattiaan 
nähden. Lantiosi pitäisi laskeutua suoraan alas. Oikaise sitten 
kätesi, palaa aloitusasentoon ja toista liike.

6. Yhden jalan ristirutistus, 2 x 20/puoli
• Seiso suorassa, ojenna oikea jalkasi suorana taakse ja 
pidä se ilmassa. Samaan aikaan ojenna vasen kätesi yläviis-
toon, toinen käsi lepää vartalon sivulla. Rutista oikean jalan 
polvi ja vasemman käden kyynärpää yhteen. Palaudu hallitusti 
aloitusasentoon ja toista liike.

7. Etunojapunnerrus, 3 x 20
• Asetu lattialle vatsalleen ja aseta kämmenet lattiaa vasten 
hartioita leveämmälle. Punnerra itsesi ylös käsillä niin, että 
kädet suoristuvat, kyynärpäät ei saa mennä kuitenkaan ”luk-
koon”. Yläasennosta laske itsesi niin alas, että rintasi hipaisee 
lattiaa ja toista punnerrus. Pidä keho suorassa kantapäistä 
päähän asti koko liikkeen ajan.

8. Tornikumarrus
• Seiso suorassa ja ojenna kädet suoraksi pään päälle 
(ota toisella kädellä kiinni toisen käden peukalosta). Kumarra 
ylävartalosi 90 asteen kulmaan niin, että selkä ja kädet pysyy 
koko liikkeen ajan suorassa. Pysy kumarrusasennossa pari 
sekuntia ja nouse hallitusti ylös ja toista liike. Muista pitää 
keskivartalo tiukkana koko liikkeen ajan.

9. Sivulankkunosto, 2 x 20/puoli
• Asetu kylkimakuulle ja tue ylävartalosi vasemman käden 
kyynärpään varaan, tukikäden tulee olla olkapään kanssa 
samassa linjassa. Jalkaterät pidä päällekkäin tai tasapainon 
helpottamiseksi voit asettaa ne vierekkäin. Toinen käsi lepää 
oikean kyljen päällä. Jännitä keskivartalosi ja nosta lantiosi 
lattiasta niin ylös kuin mahdollista. Pidä jännitys pari sekuntia 
ja laske alas. Toista liike.

10. Hinduvenytys
• Asetu polvilleen lattialle, ojenna kädet suoraksi lattiaa 
vasten ja nojaa takamuksella jalkoja vasten. Paina rintake-
hääsi kohti lattiaa niin paljon, että venytys tuntuu rinnassa 
ja olkapäissä. Pidä venytys 5 sekuntia. Sen jälkeen ”sukella” 
itsesi käsien välistä niin, että katse suuntautuu yläviistoon ja 
selkä menee notkolle. Kurota itseäsi takaviistoon niin paljon, 
että venytys tuntuu vatsalihaksissa.

Teksti ja harjoitteluohjeet:
Vesa-Matti Vehkaperä (Personal Trainer) 

Unohda tekosyyt!
- ei muuta kuin matto rullalle 

ja treenaamaan!

Lihaskuntoa!

Tasapainoa!

Liikkuvuutta!
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RBA
seurakin on ollut siis olemassa pelaten liiton sarjoja jo yli 20 vuoden ajan, ja kaksi 
joukkueen jäsentä on ollut mukana kaikki viralliset sarjakaudet. joukkueen sisällä oli 
alusta lähtien kova palo ylöspäin ja usko siitä, että edellytyksiä olisi pelata korkeammal-
lakin. heti ensimmäisenä vuonna olikin edessä nousu 2-divisoonaan, missä vietimme 
kolme vuotta ennen kuin pääsimme toisella yrittämällä kovassa nousussa olleessa 
lajissamme siihen aikaan vaadituista tiukoista karsinnoista 1-divisioonaan. 

ykkösdivisioonaa seura on siis pelannut kaudesta 1995-1996 lähtien pitkään pääosin 
keskikastissa play-offeja kolkutellen, mutta yleensä niistä kuitenkin rannalle jääden. 
joka kaudella pelaajistossa oli kyllä kova usko, että olisimme parempia kuin tulok-
set lopulta antoivat ymmärtää, mutta toisaalta jos ei uskoa parempaan ole, on sama 
heittää homma sikseen. kaudella 1998-1999 teimme varmaan jonkin sortin ennätyk-
sen pelattuamme 8 tasapeliä 18 ottelussa muutenkin tasaisessa sarjassa, kun sijat 

RBA on saanut alkunsa Ou-
lun yliopiston opiskelijoiden 
kaveriporukasta 1980-luvun 
loppupuolella. Muutaman 
vuoden puulaakissa pelaa-
misen jälkeen perustettiin 
lisähaasteiden toivossa 90-lu-
vun puolella myös RBA ry ja 
ilmoitettiin joukkue Oulun 
alueelle silloin perustettuun 
3-divisioonaan. 

4-8 olivat pisteen sisällä. kaudella 2000-2001 
koimme sitten aika lailla pohjanoteerauksen, ja 
joukkueen pelastuksena oli vain se, ettei kukaan 

Kuvat RBA:n vanhoista otteluista.

pudonnut sarjasta eikä edes karsintoja tarvittu. 

kausi 2001-2002 oli sitten puolestaan lähes samalla pelaa-
jaringillä erinomainen, ja kävimme pelaamassa varsinaiset 
liigakarsinnatkin laihalla menestyksellä, toki vastassakin oli 
kovia joukkueita. sinänsä oli varmaan onnikin jäädä liiga-
nousijoiden ulkopuolelle, koska seuralla tuskin olisi ollut 
resursseja lähteä liigaan kilpailemaan, olivathan oulussa 
jo ennestäänkin pari vuotta aikaisemmin liigaseurat joutu-
neet yhdistymään. niinpä olisimme hyvinkin todennäköi-
sesti joutuneet kieltäytymään liigapaikasta. tästä lähtien 
olimme lähes vakiokävijä 1-divisioonan play-offeissa, mutta 
jatkopeleissä tie kuitenkin katkesi yleensä ensimmäiselle 
kierrokselle. 1-divisioonan mestaruuden joukkue kuitenkin 
on saavuttanut myöhemmin pariin otteeseen, mutta siinä 
vaiheessa olimme jo virallisestikin todenneet, ettei resurs-
seja edes olisi liigan pelaamiseen, koska pelaajarinkiä sekä 
seuran organisaatiota olisi pitänyt saada laajennettua ja ra-
hoituspohjaa parannettua. jälkimmäinen voitoista tuli liitto-
jen yhdistymisen jälkeen helsingissä etelä-lohkon kanssa 
pelatussa lopputurnauksessa. aivan viime kausina menes-
tys on taas ollut hieman heikompaa pelaajarinkimme oltua 
monena vuonna aivan liian suppea niin, ettei oikeastaan 
minkäänlaista särkymävaraa ollut. olemme olleet taas sel-
keästi keskikastia sarjassamme, kun alemmas jääneille ei 
juuri pisteitä ole jätetty, mutta voitot kärkijoukkueista ovat 
meitä kiertäneet. 

sM-sarjastatus seuralle tulikin lopulta aika lailla pyytämät-
tä ja yllättäen, kun siitä emme olleet enää haaveilleetkaan. 
kun tilaisuus tuli, tavoite kyllä oli päästä pelaamaan valta-
kunnallisia play-offeja sekä mestaruudesta mahdollisimman 
pitkälle, mutta jälleen kerran jäimme siihen huulille. paria 
romahdusta lukuun ottamatta olimme silti pelillisesti hieman 
edellisiä vuosia paremmalla tasolla, vaikka lopputuloksena 
oli vuosien varrella varsin tutuksi tullut viides tila omassa 
lohkossa. Muutamaan edelliseen vuoteen nähden tilanne 
oli sikäli jo kauden alussa parempi, että saimme sentään 
muutamalla pelaajalla laajennettua pelaajistoamme. parilla 
viime kaudella uudet pelaajamme ovat myös olleet pääosin 
kohtuullisen nuoria, mutta mikään nuorisotiimi emme toki 
siltikään ole.

Teksti: Ari Kurttila
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Kaukalopallon valmentajakoulu-
tus ja pelaajan polku

Kaukalopallopelaajan polkua 
voit tarkastella osoitteessa 
www.kihu.fi

1-Tason  
valmentajakoulutus

suomessa siirryttiin vuonna 1994 ny-
kyiseen viisiportaiseen valmentaja- ja 
ohjaajakoulutusjärjestelmään, joka pe-
rustuu yleiseurooppalaiseen vertailujär-
jestelmään. suomalainen valmentaja- ja 
ohjaajakoulutus jakautuu tällä hetkellä 
lajiliittojohtoiseen (tasot 1, 2 ja 3), amma-
tilliseen (taso 4) ja korkeakoulussa tapah-
tuvaan koulutukseen (taso 5). 

valmentajakoulutuksia järjestetään mel-
kein kaikissa suurimmissa lajiliitoissa ja 
nyt myös kaukalopalloon on aloitteilla i-
tason valmentajakoulutus. 

i-tason valmentajakoulutuksen tavoite on 
lasten ja nuorten valmentajien osaamisen 
lisääminen. i-tason suoritettuaan valmen-
taja hallitsee ja osaa opettaa kaukalopal-
lon perusasiat ja -tekniikat. hän hallitsee 
yksittäisen harjoituskokonaisuuden sekä
4–8 viikon harjoittelujakson suunnittelun, 
toteutuksen ja seurannan. koulutuksessa 
käsitellään yksittäisen harjoituksen sekä 
harjoitusjakson arkipäivän ongelmia.

koulutus sisältää tarkemmin mm. maila-
tekniikan ja luistelun perustavoitteita pelin 
sisällä ja miten niitä voidaan kehittää. li-
säksi koulutuksessa annetaan osaamista 
joukkueen pelitaktiikan ydinkohtiin ja nii-
den harjoittamiseen.

koulutusta suositellaan etenkin uusille ja 
vasta-aloittaneille valmentajille. Myös ny-
kyisiä valmentajia suositellaan käymään 
koulutus jo kertyneen tietotaidon päivittä-
mismielessä.

kaukalopallon valmentajakoulutus aloi-
tetaan syksyllä 2014. tarkempi info ja 
aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. koulu-
tukseen ilmoittautumisen voi tehdä osoit-
teeseen vesa-matti.vehkapera@skrl.fi

Kaukalopallopelaajan 
polku

huippu-urheilun käynnisti suomalaisten 
lajiliittojen yhteisen urheilijan polkujen 
kehittämistyön tammikuussa 2011. työn 
tavoitteena on varmistaa keskeisille toimi-
joille yhteinen, innostava ja konkreettinen 
viitekehys ja samalla yhteinen terminolo-
gia huippu-urheilun muutostyölle. kau-
kalopalloonkin on nyt työstetty kilpa- ja 

huippu-urheilun tutkimuskeskuksen poh-
jalta kehitelty ”urheilijan polku”. 

yksilöt etenevät polulla luonnollisesti yk-
silöllisten taipumustensa ja harjoitustaus-
tansa mukaisesti, mutta polku kertoo 
konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoitus-
määriä ja valmennuksen sisällön painopis-
teitä polulla tulisi eri ikävaiheissa olla.

polku luo kuvaa eri vaiheissa olevien toi-
mijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. 
samalla se taustoittaa ja ottaa kantaa 
ratkaisuihin, joita urheilijan olisi kyseisessä 
lajissa tarkoituksenmukaista tehdä tekee 
esim. urheilun ja opiskelun yhteensovitta-
misessa.
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Kaukalopallojen valmistus

kaikille kaukalopallon pelaajille, kuten muidenkin lajien 
harrastajille laadukas peliväline on ehdottoman tärkeä 
juttu. lajiliitto on määritellyt normit, joiden mukaan 
pallo täytyy valmistaa ja miten sen tulee käyttäytyä. 
hyväksytystä aineesta valmistetun, väriltään sinisen 
pallon tulee ponnahtaa vähintään 15 cm ja enintään 
30 cm, kun se pudotetaan 1,5 m korkeudelta jäälle. 
pallon läpimitan tulee olla 6 cm ja painon käyttämättö-
mänä vähintään 58g ja enintään 62g.

kaukalopallon muovikuoren alla on laadukas korkki-
pallo, jonka täytyy kestää kovatkin iskut, kertoo tee-
mu lassila suomipesis oy:stä. suomipesis (entinen 
lakaveka oy) valmistaa virallisen laka –kaukalo-
pallon. pallo valmistetaan ruiskupuristustekniikalla 
ja valmistus tapahtuu täysin suomessa. laadukkaat 
materiaalit, hyvät koneet ja ammattitaito sekä tarkka 
laadunvalvonta takaavat tasalaatuisen pallon kaikille 
käyttäjille. 

Moni nykypäivän harrastelija ei tiedä, että jääpallo ja 
kaukalopallo eroavat toisistaan. Muutos tapahtui, kun 
jääpallon kokoa kasvatettiin tv-näkyvyyden takia. 
tuolloin valtaosa pallonvalmistajista lopetti kokonaan 
pienemmän pallon valmistuksen, mutta lakaveka 
päätti jatkaa pallon valmistusta ja valmistaa edelleen 
virallisen kaukalopallon. toivottavasti lajiin löytyy tu-
levaisuudessa lisää uusia innokkaita harrastajia, jotta 
saamme noita palloja edelleen valmistaa.

Tsemppiä pelikentille!

Teemu Lassila
Suomipesis Oy
www.suomipesis.fi
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AC SUSIKÄSIEN  
JUNIORIMYLLY 
PYÖRII  
AKTIIVISENA

Iiläinen urheiluseura AC Susikädet pelaa kaukalopalloa viidettä vuotta 
kilpatasolla. Nelosdivarista vuonna 2009 aloittanut joukkue kamppai-
lee tällä hetkellä Oulun alueen 2-divisioonassa. Seuran aktiivinen ju-
nioritoiminta sisältää palloilukerhoja salibandyssä ja kaukalopallossa. 
Kerhoja on jo viiden vuoden ajan järjestetty iiläislapsille ja –nuorille. 

viime vuosina kerhoa on pidetty iin haminan kaukalossa ala-
kouluikäisille ja suosio on ollut kova. susikädet on ainoa seura 
pohjois-suomessa, joka järjestää kaukalopallon junioritoimintaa. 
junioriurheilun ongelma, muutenkin kuin kaukalopallossa, on 
vetäjien puute. talkootoimintaan houkutteleminen on nykyään 
vaikeaa. kun vetäjä löytyy, reippaita liikkujia ei yleensä tarvitse 
houkutella.

”Varsinkin pienempien koululaisten kerho on täyttynyt joka 
vuosi nopeasti”, kertoo susikäsien kerhoja vetänyt jussi kurt-
tila. ”Kovalla innolla on porukka kerhoissa kulkenut ja vanhem-
milta on saatu paljon hyvää palautetta”, hän jatkaa. ”Palloi-
lulajien harrastusmahdollisuudet ovat Iissä rajalliset ja tämän 
myötä kaukalopallokerhoille on ollut tilausta. Kerhoihin on ma-
tala kynnys osallistua ja moni arvostaa sitä, että homma ei ole 
kilpailuhenkistä.” 

kerhoissa on harjoiteltu luistelun ja kaukalopallon perusteita leik-
kien ja pelien myötä. ”Moni lapsi on kulkenut kerhoissa useam-
man vuoden ajan. Vaikka kerhoja kerkeää pitämään yleensä 
noin kymmenen kertaa talvessa, näkyy pelureiden kehitys sel-
västi”. 
kuluvan talven lämpimät säät ovat hankaloittaneet kerhojen pi-
tämistä ja jäille on päästy tänä vuonna vain muutaman kerran. 
”Toivottavasti vielä päästäisiin joku kerhotunti pitämään. Vii-
meistään ensi vuonna homma taas jatkuu”, kurttila lupaa.
ac susikäsiä ja tulevaisuuden kaukalopallolupauksia voit käydä 
tykkäämässä myös Facebookissa!

Teksti: Jussi Kurttila
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Kaukalopallon tapahtumakalenteri  
kevät 2014

Tapahtuma  Ajankohta  Paikkakunta

SM-sarjan 2.finaali  29.3.2014  Lahti

SM-sarjan 3.finaali (tarvittaessa)  30.3.2014  Lahti

Ikämiesten SM-turnaus  29-30.3.2014  Lappeenranta
55, 60 & 65

Ikämiesten SM-turnaus  5-6.4.2014  Lappeenranta
35 & 40

Ikämiesten SM-turnaus  12-13.4.2014  Varkaus
45 & 50

Alueseminaari  2.5.2014  Helsinki

Liiton kevätkokous  3.5.2014  Helsinki

Palkintogaala  3.5.2014  Helsinki

KEVÄTKOKOUSKUTSU JA PALKINTOGAALA
LA 3.5.2014 VIKING XPRS 

suomen kaukalopalloliiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään Marina Gongress centerissä helsingis-
sä lauantaina 3.5.2014. kokous alkaa kello 9.30. valtakirjojen tarkastus alkaa klo 9.00. 

palkintogaalan aikataulu Viking XpRs: 
klo 11.30 laiva lähtee 
klo 11.45 bistrobuffet 
klo 14.00 laiva saapuu tallinnaan
klo 17.30 palkintogaala 
klo 18.00 laiva lähtee takaisin helsinkiin
klo 18.15 bistro buffet 
klo 20.30 laiva saapuu helsinkiin 

Ilmoittautumiset palkintogaalaan ma 4.4.2014 mennessä salla.makela@skrl.fi  
osallistumismaksu 80€

INSIDE • INSIDE • INSIDE • INSIDE • INSIDE • INSIDE • INSIDE • INSIDE • INSIDE 



2322   Kaukislehti 1•2014   Kaukislehti 1•2014Lisätiedot vikingl ine .f i /sportti  tai  Helsinki 09-123 571 • 
Turku 02-333 1332 • Tampere 02-333 1200  

vie voittoon!
Itämeren iloisin laivasto  
kuljettaa joukkueet valkkuineen ja  
huoltojoukkoineen ikimuistoisille pelireissuille.

Sporttiryhmille räätälöity edullinen  
hinnastomme on voimassa ympäri vuoden.

Viking

vikingline.fi
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Löydät
Kisakallion 
Facebookista!

Meillä tehdään 
mestareita.

Varaa oma leirisi > www.kisakallio.fi
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