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RYHMÄSI SYÖMÄÄN
– saat samalla huomattavia etuja! 

Ryhmämenu saatavilla kaikista HelmiSimpukoista ja Martinoista. 
RAX Buffetateria -10%:n etu voimassaolevasta buffethinnasta (katso hinta www.rax.fi). 
Ryhmämenuissa sekä etukäteen tilatuissa Rax Buffetaterioissa joka 10. ruokailija on ilmainen. * 
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Hyödynnä 
edullinen 

Ryhmämenu 

9,80€ 
ILMAINEN
 ATERIA

10 hengen ryhmälle Vähintään 10  
hengen ruokailusta

max 3 ilmaista  
ateriaa per ryhmä ruokalistalta tilattuna

-10%

TILAA MISTÄ JA MILLOIN VAIN!
Tilaa ryhmäruokailu kätevästi etukäteen soittamalla tai verkosta! 
Ravintoloiden verkkosivuilta löydät ajankohtaiset edut, moni- 
puolisen ruokatarjonnan sekä ravintoloiden palvelut ja osoitteet.

KERÄÄ 
RYHMÄNVETÄJÄN

etukorttiin 10 leimaa, 
saat hotelliyön 
Cumulukseen 

kahdelle henkilölle. 
Etukortteja saat 

ravintoloistamme
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YHTEISESSÄ VENEESSÄ

niin kuin otsikossa lukee on kaukalopallomaailma kokenut kuluneen kauden 

aikana suuren muutoksen.

1.1.2015 olemme toimineet ringeten kanssa yhden yhteisen liiton alaisuu-

dessa. Olympiakomitean valtuuskunta hyväksyi liittomme Suomen Olympia-

komitean jäseneksi 28.4. pidetyssä kevätkokouksessa.

kaukalopallokausi hoidettiin jälleen läpi viime vuosien tapaan niin Sm-sar-

jassa, ikämiesten, työpaikkojen ja junnujen Sm-turnauksissa, eri divisioonia 

pelattiin ympäri maan, puulaakeja ja turnauksia järjestettiin useilla paikka-

kunnilla. myös eri ammattiyhdistysten liikuntavalikoimaan kuului kaukis.

koulu-, ja nuorisokaukikseen panostettiin reilusti ja orastavia tuloksiakin 

alkoi jo tulla.

Sosiaalisen median käyttö ja muutenkin medianäkyvyys (esim. suorat kau-

kis - tv lähetykset) aktivoituivat kauden aikana.

kaukalopallokausi huipentui Sm-sarjan ratkaisevaan viidenteen loppuot-

teluun jossa paikan päällä lähes 2000 katsojaa todisti jännitysnäytelmää, 

jonka lopuksi Sm-voittajien listaan saatiin uusi nimi: RB Oulu.

näillä sanoilla jätän mielestäni eteenpäin menevän kaukalopalloporukan 

siirtyessäni uusien haasteiden pariin.

nähdään syksyllä kaukaloissa ja jäähalleilla.

Olli lehtonen
Suomen kaukalopallo ja Ringetteliitto ry
hallituksen puheenjohtaja 1.6.2015 asti.
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Kaukalopallon nykymuotoisessa pääsarjassa pelattiin 25. 
kausi. SM-sarjassa kaudella 2014 - 2015 pelasi kuusi jouk-
kuetta: Duo Jämsä, Flexolahti, Hamarin Elo, Rangers, RB-
Oulu ja Team No Control. Runkosarja käynnistyi 11.10.2014 
ja kolminkertainen runkosarja saatiin päätökseen 15.2.2015. 
Runkosarjan voitti läpi kauden kärjessä keikkunut RB-Oulu, 
joka hävisi runkosarjan aikana vain kaksi ottelua. SM-sarjan 
tulokkaan Hyvinkään Rangersin sopeutuminen pääsarjan 
vauhtiin kesti aina päätöskierroksille asti ja vasta viimei-
sessä ottelussa Rangers sai pistetilinsä auki. Sarjatulokas 
pelasi kuitenkin nousujohteisen kauden ja ensi kaudella 
joukkueelta on odotettavissa varmasti tasaisempia otteita. 
SM-playoffs otteluihin tiensä raivasivat RB-Oulun ohella 
Flexolahti, Hamarin Elo sekä Duo Jämsä. Rangersin ja Team 
No Controlin osaksi jäi jää pudotuspelien ulkopuolelle. Run-
kosarjan pistepörssin ylivoimainen ykkönen oli RB-Oulun 
Olli Holopainen, joka nakutti 15 ottelussa tehot 31+25. 

SM-playoffs ottelut pelattiin paras viidestä systeemillä, jos-
sa jatkoon pääsyyn tarvitaan kolme voittoa. SM-playoffs ot-
telut käynnistyivät viikko runkosarjan päättymisen jälkeen. 
SM-Playoffs ottelut olivat kaukalopalloa parhaimmillaan. 
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita fraasi kuvaa hyvin jokaista 
otteluparia. 
Heti ensimmäisessä playoffottelussa nähtiin yllätys, kun 
runkosarjaa suvereenisti hallinnut RB-Oulu taipui kotonaan 
Duo Jämsälle. RB-Oulu kasasi kuitenkin rivit tämän tappion 
jälkeen ja vei sarjan nimiinsä voitoin 3-1. 
Toisessa otteluparissa kohtasivat viime vuoden finalistit 
Flexolahti ja Hamarin Elo. Flexolahti oli viime vuoden mesta-
ruuden jälkeen ottanut selkeästi henkisen yliotteen Elosta, 
sillä runkosarjan kaikki kolme ottelua päättyivät Flexolah-
den voittoihin. Sama kaava jatkui ensimmäisessä ottelussa, 
kun Flexolahti korjasi voiton. Tappion sisuunnuttama Elo 
pelasi tämän jälkeen loistavat kolme välieräottelua ja viime 
vuosien vakiofinalisti raivasi tiensä finaaleihin voitoin 1-3.

Pronssiottelussa kohtasivat katkerat välierätappio koke-
neet Flexolahti ja Duo Jämsä. Pronssiottelun pelattiin run-
kosarjassa paremmin sijoittuneen Flexolahden kotikentäl-
lä Lahdessa. Vatsa taisi olla kotijoukkueella täynnä viime 
vuoden mestaruuden jälkeen ja näin ollen hyvällä taisteluil-
meellä ollut Duo Jämsä korjasi ansaitusti pronssiset mitalit.

RB-Oulu  
Suomen Mestariksi  
2014 - 2015

Finaalit käynnistyivät RB-Oulun kahdella kotiottelulla. RB-
Oulun tiivis puolustuspelaaminen ja nopeat vastahyökkä-
ykset olivat myrkkyä Elolle isossa Raksilan kaukalossa. 
Ensimmäisen finaalin RB-Oulu voitti 5-2 ja toisen jatkoajan 
jälkeen maalein 8-7. Näin ollen mestaruus oli katkolla seu-
raavissa otteluissa, jotka pelattiin vuorostaan Porvoossa. 
Elo oli oppinut viikossa läksynsä ja lähes täysi tupa sekä 
kotiyleisön raivokas kannustus siivittivät Elon kahteen ko-
tivoittoon maalein 7-6 ja 9-3. Ratkaisu siirtyi Ouluun ja rat-
kaisevaan viidenteen otteluun. 5.finaalia oli tullut Raksilaan 
seuraamaan 1682 silmäparia, jotka saivatkin todellisen tril-
lerin. Ensimmäiset kaksi erää mentiin tasatahtia ja kahden 
erän jälkeen tilanne oli tasan 4-4. Kolmannen erän alkuun 
kotijoukkue tuli täydellä höyryllä ja takoi viidessä minuutis-
sa neljä maalia. Tämä riitti Oululaisille Elon hyvästä kiristä 
huolimatta ja ottelun lopputulos kirjattiin RB-Oululle maa-
lein 8-6. Suomen Mestaruus RB-Oululle otteluvoitoin 3-2.



6 7 Kaukislehti 1•2015   Kaukislehti 1•2015

SM-sarjan parhaat kaudella 

2014-2015

Runkosarjan pistepörssin voittaja 
• Olli Holopainen RB-Oulu

Playoffien pistepörssin voittaja 
• Olli Pelkonen Hamarin Elo

Paras maalivahti 
• Simo Tonteri RB-Oulu

Paras puolustaja
• Kari Hiltunen RB-Oulu

Paras hyökkääjä
• Olli Holopainen RB-Oulu

Paras valmentaja 
• Olli Holopainen RB-Oulu

Joukkueet äänestivät  
(maksimi 24 ääntä, 
äänestysprosentti 100 %):

 
Paras pelaaja (äänestys)
• Olli Holopainen 8 ääntä 

Paras erotuomari (äänestys)
• Dick Törnqvist 9 Ääntä

Runkosarja

Joukkue  O  V T   H     M  P  

 RB-Oulu 15 13 0   2 140-62 26 

 Flexolahti 15 12 0   3 136-65 24 

 Hamarin Elo 15   9 1   5 149-94 19 

 Duo Jämsä 15   5 1   9 118-133 11 

 TNC 15   3 2 10   84-168   8 

 Rangers 15   1 0 14   89-194   2 

Runkosarja pistepörssi TOP10

 Pelaaja Joukkue Ottelut Pisteet Maalit Syötöt Jäähymin

1 Holopainen Olli RB-Oulu    15    56    31   25      4

 Hautajoki Harri Hamarin Elo    15    45    14   31      6

3 Pelkonen Olli Hamarin Elo    14    43    23   20      8

 Jalonen Harri Duo Jämsä    14    41    11   30      2

5 Holappa Henri RB-Oulu    15    39    26   13    24

 Hankkio Juho Hamarin Elo    15    37    24   13    12

7 Palm Pekka TNC    12    30    18   12    26

8 Isomäki Joni Flexolahti    14    30    17   13      6

9 Kiiskinen Ville Flexolahti    12    28    15   13    14

10 Lindholm Sami Hamarin Elo      8    27    22     5      0

Playoffs pistepörssi TOP10

 Pelaaja Joukkue Ottelut Pisteet Maalit Syötöt Jäähymin

1 Pelkonen Olli Hamarin Elo 9 24 12 12   6

 Hautajoki Harri Hamarin Elo 9 22 11 11 11

 Holopainen Olli RB-Oulu 9 20   9 11   0

4 Lindholm Sami Hamarin Elo 8 14 10   4   2

5 Hakasaari Mika RB-Oulu 9 14 10   4   0

 Heikkinen Juha RB-Oulu 9 13   9   4   4

 Hiltunen Kari RB-Oulu 9 12   9   3   4

 Eskelinen Lasse RB-Oulu 9 11   4   7 11

 Tihinen Jere RB-Oulu 9 10   7   3 22

10 Jalonen Harri Duo Jämsä 5 10   4   6   2
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Lohjan Kisakallio 24 - 25.1.2015
Työpaikkojen SM-turnaus

Kaukalopallon työpaikkojen Suomen Mes-
taruudesta taisteltiin 24 - 25.1.2015 Loh-
jan Kisakalliossa.  Turnaukseen oli ilmoit-
tautunut yhdeksän firmaa ympäri Suomea. 
Turnaus aloitettiin lauantaina aamupäiväs-
tä, jolloin käynnistyivät alkulohkojen pelit. 
Joukkueet oli jaettu kolmeen alkulohkoon, 
jossa jokaisessa pelasi kolme joukkuetta. 
Alkulohkojen voittajat, kakkoset ja paras 
kolmonen pääsivät suoraan puolivälieriin 
ja lohkojen huonoimmat kolmoset taiste-
livat viimeisestä puolivälieräpaikasta jatko-
ottelussa. Alkulohkoissa puhtaalla pelillä 
lohkojensa ykköseksi pelasivat Neste Oil 
Jalostamot, Koneen Kerho ja DNA Kaup-
pa. Viimeisestä puolivälieräpaikasta taiste-
livat lohkojensa jumbot Niemi Palvelut ja 
Kaivuliike Talonpoika. Niemi Palvelut vei 
ottelun nimiinsä maalein 6-3 ja raivasi tien-
sä lauantai-illan puolivälieriin. 

Puolivälierien tiukin kamppailu käytiin 
Neste Oil Jalostamon ja SOL:n välillä, 
jossa ratkaisua jouduttiin hakemaan aina 
rangaistuskuljetuskilpailusta asti. SOL:n 
maalivahtina kunnostautui SM-sarjassakin 
torjuva Mikko Joensuu, joka upeilla torjun-
noillaan takasikin paikan välieriin ottelun 
päättyessä rangaistuskuljetuskilpailun jäl-
keen SOL:n voittoon lukemiin 2-3. Myös 
illan viimeisessä puolivälierässä käytiin 
tiukkaa kamppailua jatkoon pääsystä, kun 
Evälahti ja Piipputiimi kohtasivat. Piippu-
tiimi sai pidettyä Evälahden taituri Marko 
Vainikan kurissa tiiviillä puolustuspelillä 
ja vei voiton nimiinsä maalein 1-3. Muut 
välieriin selvinneet joukkueet olivat DNA 
Kauppa ja Koneen kerho. Viideltä joukku-
eelta päättyi näin turnaus ennenaikaisesti 
jo lauantain otteluihin.

Sunnuntain välierien ensimmäisessä ot-
telussa kohtasivat DNA Kauppa ja SOL. 

SOL keskittyi ottelussa tiiviiseen puolus-
tuspelaamiseen ja iski vastahyökkäyksillä. 
Hyvästä taktiikasta huolimatta SOL ei py-
synyt DNA Kaupan kyydissä koko ottelua 
ja DNA Kauppa matkasi finaaliin maalein 
4-2. Välierien toisessa ottelussa kohtasi-
vat Koneen Kerho ja Piipputiimi. Pitkään 
näytti siltä, että Piipputiimi pitää SM-sarja 
pelaajia vilisseen Koneen Kerhon kurissa 
ja vie ottelun, mutta Sami Elon vihainen 
lämäri pelasti Hyvinkääläiset ja ottelu ete-
ni rangaistuskuljetuskilpailuun. Siinä Ko-
neen Kerho oli Kuopiolaisia etevämpiä ja 
vei välierän maalein 3-2.

Pronssiottelu käytiin SOL:n ja Piipputiimin 
välillä. Piipputiimi hallitsi pelitapahtumia 
läpi ottelun ja korjasi ansaitusti pronssi-
set mitalit vieden ottelun nimiinsä maalein 
0-3. Finaalissa kohtasivat läpi turnauk-
sen tappioitta edenneet Koneen Kerho 
ja DNA Kauppa. Ottelu tarjosi tasokasta 
kaukalopalloa ja draamaa läpi ottelun. Pit-
kään näytti siltä, että DNA Kauppa lasket-
telee helppoon voittoon johtaen ottelua 
jo 4-2. Koneen Kerho iski kuitenkin sala-
mana kolme maalia ja siirtyi 5-4 johtoon. 
Turnauksen ehdoton tutkapari DNA Kau-
pan Lauri Rasi ja Janne Laakso olivat 
kuitenkin toista mieltä ottelun voittajasta 
ja tasoittivat ottelun loppuhetkillä Laak-
son viimeistellessä ja Rasin pohjustaessa. 
Näin finaali huipentui rangaistuskuljetus-
kilpailuun. Rangaistuskuljetuskilpailussa 
DNA Kauppa viimeisteli kylmän viileästi ja 
maalivahti Janne Nieminen hoiti oman 
tonttinsa tyylikkäästi, näin DNA Kauppa 
korjasi Suomen Mestaruuden nimiinsä 
maalein 5-6. Hyvinkään Koneen Kerholle 
hopeaa. Turnauksen parhaana pelaajana 
palkittiin DNA Kaupan nro. 9 Lauri Rasi.

Lauri Rasi

palkittiin turnauksen 

parhaana pelaajana!

PRONSSIA!

Piipputiimi

HOPEAA!

Koneen Kerho

KULTAA!

DNA Kauppa
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Lajin koulusuosio tulee suurimmaksi osaksi sen 
johdosta, että se on turvallinen jäälaji, missä ko-
vemmat vartalokontaktit sekä mailan nostot ovat 
kokonaan kiellettyjä. Kaukalopallossa mennään 
enemmän taito- ja tekniikkapää edellä, jolloin voi-
daan keskittyä enemmän tärkeimpien eli luistelu- ja 
mailankäsittelytekniikoiden kehittämiseen. Varsin-
kin pienempien koululaisten kanssa perustekniikoi-
ta on helpompi harjoittaa, koska palloa on kevyem-
pi käsitellä kuin kiekkoa.

Koulukaukalopallossa tärkeäksi elementiksi nou-
see myös tasavertaisuus. Monille lapsille, varsinkin 
niille, jotka eivät pelaa jääkiekkoa seurassa, kau-
kalopallo antaa tasaveroisemman mahdollisuuden 
kokea onnistumisia ja tuntea osaamista koulun lii-
kuntatunnilla. Kaukalopalloa voidaan pelata hyvin 
myös yhteisinä ryhminä, jossa pojat ja tytöt ovat 
sekaisin.

Liitto ja seurat tukevat koulukaukalopalloa aktiivi-
sesti järjestämällä erilaisia lajitapahtumia ympäri 
Suomea. Suosituimpia tapahtumia ovat yleensä 
koulun sisäiset turnaukset sekä paikkakunnan tai 
alueen koulujen väliset turnaukset. 

Lajiesittelyjä pidetään puolestaan lähinnä alakou-
luille ja näiden yhteydessä on lahjoitettu välinepa-
ketti, mihin kuuluu mailoja ja palloja, jotta kouluissa 
pysyy mahdollisuus harrastaa kaukalopalloa myös 
jatkossa. Pakettiin kuuluu myös opettajan opas, 
joka antaa opettajille ja oppilaille lajista perustietoa 
ja -sääntöjä sekä erilaisia malliharjoitteita koulujen 
liikuntatunneille.

Koulutapahtumien organisointia on hoitanut liitto ja 
käytännön toteutuksen on kouluissa käynyt pitä-
mässä paikallinen seura tai liiton toimihenkilö.

Liiton järjestämiin ja tukemiin kaukalopallon la-
jitapahtumiin osallistui vuonna 2014 yhteensä 
115 koulua sekä noin 1300 koululaista.

vesa-matti vehkaperä & janne Borgström

Kaukalopallo on ollut ja pysynyt 
edelleen koulujen yhtenä suosi-
tummista lajeista liikuntatunneilla. 
Koululiikunnassa mukana oleminen 
on lajimme kannalta todella tärke-
ää aluetta, missä haluamme säi-
lyttää statuksemme myös pitkälle 
tulevaisuuteen.

Koulukaukis säilyttää suosionsa

Kaukalopallossa  

mennään taito- ja 

tekniikkapää edellä!
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SINISTÄ VETOVOIMAA
KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015 - 2019

Pelin avaus
Tavoitteemme on saada lisää liikettä jääurheilun pariin. Haluam-
me tavoittaa toiminnallamme kaikki ikä-ryhmät ja tarjota moni-
puolista toimintaa niin liikkumisen kuin sen toiminnan mahdol-
listamiseen. Meillä on siniset pelivälineet, yhtenäiset valinnat, 
päämäärät ja arvopohja. Haluamme kasvattaa joukkuettamme 
uusilla jäsenillä, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista.

Arvot ohjaavat toimintaamme
Yhdessä
Yhdessä tekeminen ja tiimityöskentely ohjaavat toimintaamme 
sekä työ - että vapaa-ajalla. Yhdessä saam-me paljon aikaan ja 
tekeminen on mielekästä. Yhdessä vietetyt hetket ja niistä kerty-
neet muistot kulkevat mukanamme läpi elämän.
Vastuullisesti
Tunnemme vastuumme ja kehitämme osaamistamme. Vastuulli-
nen toiminta on johdonmukaista ja lä-pinäkyvää niin pelikentällä 
kuin kokouspöydissä. Vastuullisesti toimijat selviytyvät parem-
min taantuma- ja kriisitilanteista.
Iloisesti
Iloisuuden avulla tekeminen tuntuu helpolta ja asiat etenevät 
huomaamatta. Iloisuus luo positiivista energi-aa yhdessä teke-
miselle ja auttaa meitä pääsemään nopeammin yhteisiin tavoit-
teisiin.
Intohimolla
Intohimolla voimme päästä nopeammin tavoitteisiin, vaikka oli-
simme vasta oppimisen tiellä. Oma intohi-moinen tekeminen an-
taa virtaa muiden tekemiselle ja edesauttaa maaliin pääsemistä.

Maali - visio
Kaukalopallo ja ringette ovat nopeita ja turvallisia taitopelejä, joi-
ta voi pelata läpi elämän sekä haastavasti kilpaillen että rennosti 
harrastaen. Mukaan voi tulla milloin vaan ja toimia voi monessa 
roolissa.
Olemme ylpeitä kasvavista lajeistamme. Kasvu ja kehitys tapah-
tuu yhdessä seurojen kanssa tekemällä. Markkinoimme lajejam-
me paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tunnistam-
me, että ulkoinen arvostus syntyy sisäisestä arvostuksesta ja 
kunnioituksesta.
Sinisissä peleissä on vetovoimaa. Harrastaminen on helppo 
aloittaa ja lajimme ovat hyviä jääurheilun vaih-toehtoja. Kilpai-
lutoimintamme on monipuolista ja pääsarjatoiminta arvostettua. 
Meillä kasvat tiimipelaa-jaksi, huippu-urheilijaksi, taitavaksi tuo-
mariksi ja osaavaksi valmentajaksi.

Taktiikka - valinnat

Lajiylpeys
Sisäinen arvostus ja kunnioitus
Olemme ylpeitä lajeistamme ja osaamme arvostaa niitä. Lajiem-
me ulkoinen arvostus syntyy sisäi-sestä arvostuksestamme. Sii-
tä, että itse arvostamme niitä. Kannamme ylpeänä lajitunnuksia 
ja seu-ravärejä ja ne ovat näkyvästi esillä myös jäähalleissa. Ar-
vostamme lajien toimijoita palkitsemalla heitä.
Toiminnassamme on käytössä Reilun Pelin -periaatteet. Lajiem-
me arvostus näkyy kunnioituksena peliä ja kaikkia mukana ole-
via toimijoita kohtaan.

Mittarit: Harrastajamäärien kasvu, monta vuotta ollaan muka-
na toiminnassa (keskiarvo), ottelui-den ja tapahtumien määrä, 
mediaosumien määrä ylimpien sarjatasojen osalta, katsojien 
määrä, kuukausimaksu
Hyvä jääurheilun vaihtoehto
Lajit ovat hyviä jääurheilun vaihtoehtoja luistelun oppimiseen seu-
rojen luistelukouluissa sekä lapsil-le että aikuisille. Lajit ovat mai-
nioita pelejä koulu-, opiskelu- ja työpaikkaliikuntaan.
Jokaisessa jäsenseurassa on luistelukoulu. Luistelukoulun ohjaa-
jat ovat koulutettuja ja tuntisisällöt laadukkaita. Luistelukoulusta 
on helppo aloittaa jääurheiluharrastus, joka on edullista. Seuroja 
tue-taan luistelukoulun markkinoinnissa.
Kaukalopallon ja ringeten mukana olo koululiikunnassa varmis-
tetaan järjestämällä kouluturnauksia ja lajiesittelyjä kouluissa. 
Olemme mukana eri sidosryhmien koululiikuntaohjelmissa.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Järjestetään lajiesittelyjä ja turnauksia kouluissa
2. Tuotteistetaan luistelukoulu ja markkinoidaan sitä
3. Tuotteistetaan opiskelu- ja työpaikkaliikunta ja markkinoidaan 
sitä
Mittarit: koulujen määrä, joissa lajeja pelataan, vuosittaisten 
koulutapahtumien määrä, luistelu-koululaisten määrä, harras-
tajamäärien kasvu
Osaaminen
Tarjoamme monipuolista ja osallistujien tarpeiden mukaista kou-
lutusta kaikille toimijoille. Kehi-tämme valmennus- ja tuomari-
osaamista, meillä on laadukas ja nykyaikainen koulutusmateriaali 
se-kä eri toimijoiden avuksi tukihenkilöitä seuratasolla. Meillä on 
toimenpiteitä tuomareiden ja val-mentajien määrien lisäämiseksi.
Hyödynnämme pelaajien lajiosaamista innostamalla heitä py-
symään mukana lajin parissa aktiivises-ti peliuran aikana ja sen 
jälkeen.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Järjestetään molemmissa lajeissa valmentajille taso- ja teema-
koulutuksia
2. Tuotetaan sähköistä osaamismateriaalia
3. Tehdään molempien lajien tuomaritoimintaan toimiva taso- ja 
koulutusjärjestelmä
4. Hyödynnetään pelaajien lajiosaamista muussa toiminnassa 
peliuran aikana ja sen jälkeen
5. Lisätään seuratasolla toimijoille tukihenkilöitä
Mittarit: koulutusten määrä, osallistujien määrä, monellako 
seuralla on tukihenkilöitä (tuomarivas-taava, valmennusvastaa-
va jne.)
Tie Huipulle sekä osaamis- ja valmennuskeskus
Ringetellä on Tie Huipulle -ohjelma, jonka tarkoituksena on mo-
tivoida ja kehittää pelaajia kokonais-valtaisesti. Pelaajia ohjataan 
urheiluakatemian toiminnan piirin. Ohjelman avulla kootaan maa-
joukkueet edustamaan Suomea kansainvälisissä arvokisoissa. 
Ohjelman edellytyksenä on tiivis yh-teistyö seurojen kanssa sekä 
avoin ja monipuolinen tiedottaminen toiminnasta.
Lajien yhteinen osaamis- ja valmennuskeskus lisää lajiylpeyttä ja 
-osaamista sekä tarjoaa erinomai-set puitteet leiri-, maajoukkue- 
ja koulutustoiminnalle.
TOIMENPITEET JA MITTARIT
1. Jatketaan Ringeten Tie Huipulle -ohjelmaa
2. Tutkitaan mahdollisuuksia osallistua urheiluakatemiatoimin-
taan
3. Kokeillaan osaamis- ja valmennuskeskustoimintaa
Mittarit: eri tapahtumien määrät, osallistujien määrä, yleisö-
määrä, arvokisamenestys, osaamis- ja valmennuskeskus syn-

Toimenpiteet ja mittarit
1. Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti
2. Jalkautetaan Reilu Peli -periaatteet kaikkeen toimintaamme
3. Perustetaan lajeille Hall of Fame
4. Täydennetään palkitsemis- ja ansiomerkkijärjestelmää
Mittarit: Hall of Famen pelaajat, kurinpitoraporttien määrä, 
katsojamäärät, mediaosumat, sosiaali-sen median osumat
Vaikuttaminen
Huolehdimme, että meillä on riittävät olosuhteet ja mahdolli-
suudet kasvullemme. Teemme aktiivi-sesti yhteistyötä sidos-
ryhmiemme kanssa ja olemme mukana kehittämässä liikunta-
kulttuuria yh-dessä muiden kanssa. Arvostamme yhteistyötä eri 
lajien toimijoiden kanssa.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Kasvatetaan resursseja yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmi-
en kanssa (OKM, STM, Valo, OK, kunnat)
2. Parannetaan olosuhteita yhteistyössä muiden jääurheilulajien 
kanssa
3. Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti
Mittarit: jäähallien määrä, jossa lajejamme harrastetaan, liiton 
budjetti, jääurheilulajien yhteiset operaatiot/toiminnot
Lajien markkinointi
Markkinoimme lajejamme monipuolisesti sekä paikallisesti, val-
takunnallisesti että kansainvälisesti.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Järjestetään lajien valtakunnalliset kampanjaviikot yhteistyös-
sä seurojen kanssa 2. Kartoitetaan uusia paikkakuntia kauka-
lopallon ja ringeten käynnistämiseksi sekä tuetaan toiminnan 
aloittamista. 3. Hyödynnetään arvokisoja lajien markkinoinnissa.
4. Hyödynnetään viestinnän työkaluja monipuolisesti paikallises-
ti ja valtakunnallisesti
5. Kartoitetaan uusia maita kansainvälisen toiminnan edistämi-
seksi
Mittarit: mediaosumat, sosiaalisen median osumat, harrasta-
jamäärät, uusien paikkakuntien mää-rä, uusien maiden määrä

tyy ja sen käyttömäärä

Me yhdessä
Seurojen kanssa - seuroja tukien
Lajien kasvu ja kehittyminen tapahtuu seuroissa. Tuloksia saa-
daan aikaan yhdessä seurojen kanssa tekemällä sekä seurojen 
toimintaa kehittämällä ja tukemalla.
Pääosin koko strategian valinnat ja toimenpiteet koskevat seu-
roja ja seurojen näkökulma on ollut vahvasti mukana valmiste-
lutyössä. Kehittämisen painopiste on kokeilla uusia ideoita no-
peasti käy-tännössä yhdessä seurojen kanssa. Kokemuksista 
kerrotaan eteenpäin.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Järjestetään seurojen kehittämisprosesseja
2. Järjestetään vuosittaiset seurojen avainhenkilöiden yhteista-
paamiset
3. Kokeillaan uusia ideoita
Mittarit: seurakäynnit, kokeilujen määrä
Lajit yhdessä seurassa ja alueella
Lajien yhteistyö antaa vahvemmat hartiat tulevaisuudelle, tuo 
kasvua ja lisää resursseja. Etsimme yhdessä seurojen kanssa 
keinoja aloittaa toisen lajimme toimintaa seurassa sekä teke-
mään yhteis-työtä myös muiden seurojen kanssa. Pilotoidaan 
yhden alueen kanssa molempien lajien yhteistyö-tä.
Seurojen harrastajamäärän ja alueiden alueellisen yhteistyön 
kasvaessa syntyy enemmän mahdolli-suuksia palkata työnteki-
jöitä.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Etsitään ja tuetaan seuroja, jotka haluavat aloittaa toisen la-
jimme toiminnan
2. Kartoitetaan alue, joissa lajien alueorganisaatiot voivat kokeilla 
yhteistyötä
3. Etsitään erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja palkata seu-
roihin työntekijöitä seurojen kanssa yhdessä
Mittarit: Seurojen määrä, jossa harrastetaan molempia lajeja, 
seurojen jäsenien määrä, seurojen työntekijöiden määrä

Arviointi
Kaukalopallon ja ringeten valinnat 2015 – 2019 toteutumista 
seurataan ja arvioidaan vuosittain ase-tettujen tavoitteiden ja 
mittareiden perusteella. Tulokset arvioidaan toimihenkilöiden, 
lajiryhmien ja liittohallituksen toimesta. Arvio raportoidaan vuo-
sittain seuraseminaarissa ja korjaustoimenpi-teet huomioidaan 
seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa.

Sinistä vetovoimaa
Monipuolinen ja arvostettu kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta on monipuolista ja mielekästä. Molempia pelejä 
voi pelata sekä haastavasti kilpail-len että rennosti harrastaen. 
Lajien pääsarjat innostavat pelaajia ja ovat median arvostamia.
Perinteisen sarjatoiminnan lisäksi järjestetään kilpailutapahtu-
mia, joihin voi osallistua yksilöinä tai pienempinä ryhminä kuten 
taitokisoja, kaveri- ja harrasteturnauksia.
Lasten ja nuorten toiminnassa ja aikuisten harrastetoiminnassa 
yhtenä erityisenä tavoitteena on kustannusten maltillisuus.
Toimenpiteet ja mittarit
1. Nostetaan molempien lajien pääsarjojen arvostusta laaduk-
kaalla viestinnällä
2. Lisätään ringeten nuorten ja aikuisten harrastejoukkueita ja 
tapahtumia
3. Vahvistetaan kaukalopallon junioritoimintaa
4. Monipuolistetaan lasten ja nuorten kilpailujärjestelmää ja huo-
lehditaan kustannusten maltillisuudesta
5. Tuotteistetaan Masters-kaukalopallotoiminta ja markkinoi-
daan sitä
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Sairastelun vaikutukset kuntoiluun
Flunssat ja muut virukset on jälleen jyllännyt koko talven ja myös edelleen tä-
hänkin aikaan vuodesta. monien kohdalla sairastelut vaivaavat varsinkin talvella 
vähän väliä ja näin keskeyttävät kuntoilut jatkuvasti enemmän tai vähemmän. 
Sairastuminen saa useat ihmiset lyömään hanskat tiskiin, mutta kuntoilua kan-
nattaa kuitenkin ajatella aina pidemmällä tähtäimellä. jokaiselle tulee flunssien 
ja lomareissujen tapaisia taukoja ja se kuuluu asiaan. huippu-urheilijatkin pitävät 
aivan tarkoituksella usean viikon palauttavia jaksoja pari-kolme kertaa vuodessa.

Monet siis olettavat 1-2 viikon sairaste-
lun ja ”sohvamasennuksen” jälkeen, että 
kuntoilu täytyy aloittaa taas nollasta. Tosi 
asia kuitenkin on, että lihaskunto kerke-
ää heikentyä parin viikon aikana todella 
vähän. Treeni voi sairastelun jälkeen tun-
tua ensimmäisillä kerroilla nihkeältä, mut-
ta kun alkukankeuden saa pois kropasta 
niin voimatasot ovat samalla tasolla kuin 
ennen taukoa. Todella paljon kuntoilevan 
voimatasot saattavat jopa kasvaa, mikäli 

palautuminen on muuten liian vähäistä. 
Kestävyyskunto voi sairastumisen aikana 
hiukan heikentyä, mutta sekin palautuu 
vanhalle tasolle yleensä noin parissa vii-
kossa.

Sairastelut kannattaa ottaa aina vaka-
vasti ja levätä kunnolla kun siltä tuntuu. 
Sairastelujakso kannattaa ottaa aina pa-
lauttavana ja kevyempänä jaksona, joita 
kaikki tarvitsevat. Useissa tapauksissa 
sairastelu toimii myös hurjana buusterina, 
minkä jälkeen motivaatio liikuntaa kohtaa 
on taas aivan tapissa ja osaa kunnioittaa 
tervettä kehoa entistä enemmän.

Tarpeeksi aikaisin stoppi 
treenille
Mistä sitten osaa sanoa, milloin on ”tar-
peeksi” sairas? Kurkun kipeytyessä, yski-
misen alkaessa, kuume noustessa tai kun 
lihaksia särkee ja olo on muuten vetelä 
niin silloin kannattaa painaa jarrua. Sai-
raana treenaaminen ei ole leikin asia ja voi 
johtaa pahimmassa tapauksessa sydänli-
hastulehdukseen, joka on jo todella vaka-
va sairaus. Muita vakavia ongelmia, mihin 
sairaana treenaaminen voi johtaa on mm. 
sydämen rytmihäiriöt, lihasrevähdykset ja 
ylikuormitus eli ylikunto..

Sairauden aikana ihmisen elimistö ohjaa 
voimavaransa kehon toimintojen ennal-
leen palauttamiseen. Tällöin elimistö on 
samankaltaisessa tilassa kuin liikunnal-
lisen rasituksen jälkeen, jolloin se vaatii 
lepoa ja ravintoa. Olon ollessa vain vähän 
nuhainen, eikä esimerkiksi kurkku ole 
kipeä niin tällöin voi liikkua vielä liikkua, 
mutta todella kevyesti. Kannattaa kuiten-
kin tässäkin tilanteessa miettiä tarkasti 
liikkuuko edes sen kevyen verran, koska 
näissä tapauksissa pienellä yhden päivän 
levolla voi selvitä pahemmasta ja pidem-
mästä flunssakierteestä.

Takaisin radalle
Toinen kysymys herää siinä vaiheessa kun 
sairastelu alkaa pikku hiljaa loppumaan ja 
rupeaa tuntumaan, että tässähän voisi jo 
lähteä vähän hikoilemaan. Treenaaminen 
kannattaa kuitenkin aloittaa vasta, kun on 
tuntenut jo pari päivää olevan kokonaan 
terve. Tällöinkin ensimmäisillä kerroilla 
pitää ottaa melko kevyesti ja välttää ko-
vaa hengästymistä ja lihasten rasittamis-
ta. Esimerkiksi salillakin kannattaa pitää 
sarjat ja vastukset puolikkaina normaaliin 
verrattuna. 

Maltti on valttia myös tässä asiassa!

Vesa-Matti Vehkaperä
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Kaukalopallon perinteiset ikämiesten SM-turnaukset 
pelattiin jälleen keväällä Rovaniemellä, Tuusulassa ja 
Lappeenrannassa. Turnaukset järjestetään yhteis-
työssä liiton jäsenten järjestäminä ja kaikilla jäsenyh-
distyksillä on mahdollisuus hakea järjestelyoikeuksia 
turnausten järjestämiseksi. Turnausten järjestelyistä 
vastasivat Rovaniemellä 35v sarjasta kaukalopallon 
erikoisseura Napapiirin Kaukalopallo ry, Tuusulassa 
vanhimmista ikäluokista SKRL ry ja Lappeenrannassa 
45v ja 50v sarjasta alueyhdistys E-KKP ry. Joukkueita 
turnauksiin osallistui yhteensä 43 ja pelaajia turnauk-
sissa kävi yhteensä lähes 500. 40v sarja jäi pelaamat-
ta tällä kaudella.

Ikämiesten SM yhteenvetoa 2015

Ensi vuonna taas kisat 

entistäkin kovempana. 
Uudistuneet ikäryhmät Masters-turnauksissa.
Katso ikäryhmät, turnausajankohdat ja paikkakunnat alta:

Ikämiehet (Masters) 35, 40 & 45 2-3.4.2016 Lahti
Ikämiehet (Masters) 50 & 55 9-10.4.2016 Tuusula
Ikämiehet (Masters) 60, 65 & 70 16-17.4.2016 Lappeenranta

SM-mitalistit kevät 2015 

35v sarja
Alpo, Rovaniemi
Toppila United, Kempele
Norsut, Kempele

45v sarja
Duo Jämsä
Red Bulls, Lahti
LPK, Lappeenranta

50v sarja
Hooks, Helsinki
Valtra, Oulu
X-Ball, Lahti

55v sarja
Töölön Vesa
OuPa, Oulu
JALPA, Helsinki

60v sarja
Töölön Vesa
OuPa, Oulu
Kuntec, Turku

65v sarja
Töölön Vesa
Kapa-Team, Espoo
Kiiku, Kiiminki
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Tapahtumainfo

SM-sarja  loka-maaliskuu
Alueelliset divarit  loka-huhtikuu
Alueiden lopputurnaus Jyväskylä/Keski-Suomi 23 - 24.4.2016

SM-turnaukset kevät 2016

Työpaikkojen SM-turnaus Varkaus 29-31.1.2016
Ikämiehet (Masters) 35, 40 & 45 Lahti 2-3.4.2016
Ikämiehet (Masters) 50 & 55 Tuusula 9-10.4.2016
Ikämiehet (Master) 60, 65 & 70 Lappeenranta 16-17.4.2016
Juniorit A & C Lappeenranta 19-20.3.2016
Juniorit B & D Varkaus 12-13.3.2016
Talvileiri E & F -junioreille Kisakallio, Lohja tammi-maaliskuu

KAUKALOPALLON KESÄLEIRI  
5 - 8.8.2015 

Ilmoittaudu nyt mukaan kaukalopallon kesäleirille! 

Kesäleirin ohjelma koostuu kaukalopallon jää- ja oheisharjoittelusta, peleistä, 
muusta monipuolisesta liikunnasta sekä mukavista iltaohjelmista. Leiri pidetään 
loistavissa urheilullisissa puitteissa Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla.  

Leirin hinta on 320€, mikä sisältää majoituksen, ruuat (aamiainen, lounas, 
päivällinen ja iltapala), ohjaukset ja tilat. 

Kaikille leiriläisille ilmoitetaan ennen leirin alkua, mm. ajo-ohjeet, leirin alkamis- 
ja loppumisaika, mukaan otettavat varusteet jne. 

Ilmoittautumiset 31.5.2015 mennessä, osoitteeseen vesa-matti.vehkapera@skrl.fi 

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot: 
o	 Osallistujan koko nimi 
o	 Syntymävuosi 
o	 Seura/Joukkue 
o	 Huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelin, sähköposti) 

Mikäli leirille ei ole 31.5 mennessä ilmoittautunut vähimmäismäärä osallistujia, 
sitä ei toteuteta. Tästä ilmoitetaan erikseen. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Vesa-Matti Vehkaperä 
vesa-matti.vehkapera@skrl.fi 
044-0605609 
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Kolme askelta vahvan  
seuratalouden luomiseen
urheiluseuratoiminnan ydin on luonnollisesti 
itse kentillä tehtävä valmennustyö. talousasi-
at useimmiten ovat taka-alalla ja niitä hoide-
taan vanhoilla malleilla niitä sen enempää 
pohtimatta. 

Parhaimmillaan vahva seuran taloustilanne antaa toimijoille sel-
känojan keskittyä sataprosenttisesti itse yhteisön päivittäiseen 
tekemiseen, kun euroista ei tarvitse koko ajan olla huolissaan. 
Toisaalta taas pahimmillaan hallitus kokoontuu muutaman viikon 
välein pohtimaan varojen riittävyyttä ja mikä lasku maksetaan tai 
jätetään hoitamatta.
Tässä artikkelissa käyn läpi kolme askelta, joita suosittelen jokai-
sen urheiluseuran ottamaan varmistaakseen resurssien riittävyy-
den ja helpon arjen.

Nykytilanteen kartoitus

Ihan alkuun seurassa olisi olennaista päästä johtokunnan jäsen-
ten ja mahdollisten palkattujen toimihenkilöiden osalta samalle 
kartalle missä seuran talouden osalta mennään. Yhteinen realis-
mi rakentuu parhaiten, kun jokaisella on tiedossa toisaalta käy-
tössä olevat varat kuin vastuutkin. 

Konkreettiset euromäärät on hyvä tuoda avoimesti esiin pank-

kitilillä olevien eurojen kuin mahdollisten velkojenkin osalta. Tätä 
päivää on myös miettiä kuinka avoimesti halutaan talousasiois-
ta viestiä niin omalle jäsenistölle kuin vaikkapa myös yhteistyö-
kumppaneille. 
Pahinta on esimerkiksi sekä jäsenelle että yhteistyökumppanille, 
että se saa lukea seuran talousvaikeuksista ensi kertaa Kauppa-
lehden tratta-listalta…

Akuuttien kriisien hoitaminen ensiksi 
ja sitten pidemmän aikavälin tavoit-
teet

Kun lähtötilanne on ensiksi ensimmäisessä stepissä selvitetty, 
niin on aika sammuttaa tulipalot ja sen jälkeen miettiä millaiseen 
tilanteeseen seurassa haluttaisiin päästä.
Mikäli seurassa on parasta aikaa kriisejä eurojen suhteen, niin 
tällaiset haasteet on luonnollisesti hoidettava kuntoon ennen kuin 
suurempien linjojen tavoitteita voidaan alkaa miettimään. Mak-
sua kaipaavista lyhytaikaisista veloista tulisi päästä eroon muut-
tamalla ne esimerkiksi yhdeksi pitkäaikaiseksi lainaksi, jos vain 
mahdollista.
Toisaalta samalla kannattaa myös käydä tarkasti läpi kaikki kus-
tannusmomentit ja lopettaa kaikki vähemmän tärkeät kuluerät tai 
ainakin pyrkiä leikkaamaan niitä.
Kun seuran arki alkaa pyöriä ilman akuutteja ongelmia siirrytään 
pitkän aikavälin suunnitteluun.

Ensimmäinen askel: 

Toinen askel: 

Tällöin olennaista on toisaalta varautua mahdollisiin heikkoihin 
aikoihin ja miettiä millaisilla vararahastoilla sekä seuratalouden 
rakenteilla niistä selvittäisiin.
Konkreettisena keinona suosittelen katsomaan edellisten viiden 
kauden budjetit ja vertaamaan niitä toteutuneisiin tuloksiin. Näin 
saatte oman seuranne osalta kuvaa millaisella varianssilla nor-
maalisti tulot sekä menot toteutuvat organisaatiossanne ja sitä 
kautta selkenee muun muassa tarvittavan vararahaston koko.

Hyvin tyypillistä voi esimerkiksi 250 000 euron kausibudjettia 
pyörittävällä seuralla olla, että hyvän ja huonon taloudellisen tu-
loksen ero saattaa olla jopa yli 50 000 euroa. Jos sitten sattuu 
kaksi huonompaa kautta peräkanaa, niin huomattavasti tilan-
teessa auttaa mahdollinen edellisen kausien ylijäämien ansios-
ta kerätty vararahasto. Muussa tapauksessa vaihtoehdot ovat 
yleensä vain joko merkittävät maksujen nostot tai rajut kustan-
nusten leikkaukset.

Koko seuran rakenne mahdollisim-
man kestäväksi myös talouden  
näkökulmasta

Monesti urheiluseuran toimintaa ja organisaatiota rakennetaan 
vain itse päivittäisen lajivalmennuksen tarpeista sekä toisaalta 
perinteisten toimintamallien varaan. Fiksu seura ottaa myös ny-
kyiset taloudelliset realiteetit huomioon ja myös tältä osin ennal-

taehkäisee potentiaalisten rahaongelmien syntyä.
Kiinteitä kustannuksia kannattaa välttää niin paljon kuin mahdol-
lista. Monen seuran taloudessa lähes kaikki kulut ovat kiinteitä 
ja ongelmien iskiessä ei kulubudjetti jousta, vaikka tarvetta oli-
si. Muun muassa paljon käytetyt määräaikaiset työsopimukset 
valmentajien ja toimihenkilöiden osalta kuuluvat tähän luokkaan. 
Tulopuolelle joustavuuden lisäämistä kannattaa myös pohtia. Lu-
paako seura esimerkiksi maksujen olevan kaikissa tapauksissa 
kauden ajan tietyt vai jättääkö itselleen mahdollisuuden yllättävi-
en tilanteiden varalle nostaa hintoja kesken kauden?
Olennaisinta on seurassa käydä avointa keskustelua myös usein 
vaikeista euroja koskevista asioista ja rakentaa taloudenhoito 
vastaamaan tavoitteita sekä tämän päivän haasteita.

mikko mäntylä
lisää aiheesta blogista www.ainaennenkin.fi

Kolmas askel: 
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Lönnberg on Suomen monipuolisin.

Mainospainotuotteet, myymälä- ja tapahtumamainonta, 

premedia, crossmedia, aineiston- ja julkaisunhallitsija,

iWay-tilausjärjestelmä, pakkaukset, vuosikertomukset,

taidekirjat, lehdet ja sanomalehdet, messumateriaalit

ja kalenterit – vain muutamia mainitaksemme.

www.lonnberg.fi
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Löydät
Kisakallion 
Facebookista!

Meillä tehdään 
mestareita.

Varaa oma leirisi > www.kisakallio.fi

Facebookista!

ringette_2013_3.indd   1 8.4.2013   9.12


