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Kaukalopallon tulevaisuus?
Otsikon tehtävä on tiivistää juttu muutamaan sanaan ja tässä 
kohtaa se toimii harvinaisen osuvasti. Kaukalopallon tulevai-
suus on varmasti kaikille enemmän ja vähemmän kysymys-
merkki, mutta lopputuloksen kannalta me olemme ratkaise-
vassa asemassa. 

Kaukalopallon nykytila on kaukana sen kultavuosista ja kulu-
valla kaudella lajin lippulaivassa, SM-sarjassa, pelasi vain viisi 
joukkuetta. Lajin määrärahat ovat pudonneet varsin alhaiselle 
tasolle ja junioritoiminta on muutamaa poikkeuspaikkakuntaa 
lukuun ottamatta heikoissa kantimissa, jos sitä ylipäätään on. 
Kertooko tämä siitä, että laji on kaikessa hiljaisuudessaan 
kuolemassa pois? Ei välttämättä.

Kaukalopallo omaa edelleen vahvan harrastuspohjan ja ase-
man keski-ikäisten miesten joukossa. Minun ensimmäinen 
lajini oli lentopallo, ja miksikö? Koska isäni oli lentopallomiehiä. 
Tämä sama ideologia toimii lajista riippumatta. Toki aloit-
taakseen kaukalopallon harrastamisen, on paikkakunnalta 
löydyttävä junioritoimintaa, mutta tässäkin kohtaa entisten ja 
nykyisten aktiivipelaajien roolia ei voi korostaa liikaa. Laji tarvit-
see juniorivalmentajia ja toimijoita, jotka ovat valmiita teke-
mään työtä lajirakkaudesta, ei rahasta. Kaukalopalloperheen 
on myös syytä yhdistää voimansa entistä tehokkaammin, jotta 
olemassa olevilla resursseilla voidaan saavuttaa mahdollisim-
man hyvä lopputulos.

Vaikka lajin SM-sarjassa mukana on vain viisi joukkuetta, on 
sarja ollut äärimmäisen mielenkiintoinen ja tarjonnut huikeita 
kamppailuita. Katsomoissa on ajoittain nähty todella ilahdut-
tavia määriä katsojia ja tämä kertoo siitä, että laji kiinnostaa 
edelleen. 

Tällä kaudella pelattiin ensimmäistä kertaa kaukalopallon 
Suomen Cup, mikä oli jälleen osoitus pienillä resursseilla toi-
mivalta liitolta, pyrkiä löytämään uusia tapoja elävöittää lajia. 
Suomen Cup keräsikin paljon positiivista palautetta ja kilpailu 
tulee varmasti saamaan jatkoa tulevina vuosina. 

Ei jäädä innolla odottamaan, millainen kaukalopallon tulevai-
suus tulee olemaan, vaan tehdään siitä kirkas. Jokaisella 
meillä on mahdollisuus kantaa kortemme kekoon, jotta upeat 
perinteet omaava hieno laji ei näivety, vaan kaukalopalloa 
odottaa jälleen uusi nousu. 

Jesse Pyykkö
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton  
viestintäpäällikkö
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Rakkaudesta lajiin
 
Harri Lautala päätyi aikanaan kaukalopallon pariin jo 70-luvun lopulla. Tuolloin Etelä-Karjalassa 
elettiin vahvan kaukalopallobuumin aikaa ja Lautala oli yksi monista, jotka tarttuivat kaukismai-
laan ja hyppäsivät mukaan. Lautala on kuitenkin yksi harvoista, joka on pysynyt tiiviisti monia 
murroksia kokeneen lajin parissa aina tähän päivään saakka.
 

 - Rakkaus lajiin on pitänyt minut mukana. Olen lisäksi aina ollut 
yhden lajin mies. 90 –luvulla koitettiin houkutella jääpallon pariin, 
mutta kieltäydyin, Lautala täräyttää.
 
Lautalan pelaajaura jäi suhteellisen lyhyeksi johtuen loukkaantu-
misista, mutta vuonna -83 miehen hyvä ystävä houkutteli Lauta-
lan tuomaritoimintaan mukaan ja siitä asti pilli on pysynyt tiiviisti 
miehen suussa. Lautala on pitkän uransa aikana antanut lajille 
paljon, mutta mies korostaa, että myös kaukalopallo on antanut 
paljon hänelle.
 
- Minusta ei ole ikinä ollut vetämään lenkkareita jalkaan, että 
olisin lähtenyt juoksemaan, niin kaukalopallosta löytyi minulle 
mieluisa liikuntamuoto. Kaukalopallo on tuonut minulle paljon 
kavereita ja ystäviä ja erotuomaritoiminta on opettanut henkistä 
lujuutta. Suurimpana syynä olen halunnut pysyä ytimessä, jotta 
minulle rakas laji voisi hyvin, 59-vuotias Lautala listaa.
 
Kaukalopallon nykytila on kaukana siitä, mitä se oli Lautalan tul-
lessa lajin pariin. Lappeenrantalainen muistaa hyvin kaukiksen 
kultavuodet.
 
- Esimerkiksi 83-84 pyöritin Joutsenossa puulaakia ja meillä oli 
mukana yli 30 joukkuetta, vaikka kylässä oli asukkaita vain 11 
000. Se kertoo jotain valtavasta suosiosta.
 

muutaman kaverin ja laittaa joukkueen pystyyn, Lautala nauraa.
 
Kultavuosina olisi Lautalan mukaan pitänyt panostaa enemmän 
junioritoimintaan ja katsoa asioita kauaskantoisemmin, jotta suo-
sion romahdukselta olisi vältytty. Myös videopelit ja uusista lajeis-
ta ennen kaikkea salibandy on syönyt kaukalopallon harrastaja-
määriä. Lautala kuitenkin uskoo lajin uuteen nousuun.
 
- Henkilökohtaisesti usko kaukalopalloon on kova. Pitää vielä 
keksiä ideoita, miten lähteä rakentamaan ja nostamaan uuteen 
nousuun. Harrastajia löytyy vielä. Heistä suurin osa on isiä ja hei-
dän kautta pitää saada markkinoitua, että nykypelaajien lapset 
lähtevät mukaan. Olen myös puhunut jo pitkää, että kannattai-
siko harkita GP-mallista pelisysteemiä, koska viiden joukkueen 
SM-sarjassa ei ole oikein järkeä, Lautala visioi.
 
Siviiliammatissaan Metsä Fibrin osastomestarina Joutsenossa 
toimiva Lautala laskee, että tuomariuran aikana vihellettyjä pelejä 
on kertynyt vyölle yli 3 000. Lautala on ollut käytettävissä lähes-
tulkoon aina, kun tuomarihommia on ollut tarjolla.
 
- Yhden kerran olen kieltäytynyt tuomaritehtävästä. Se oli vuonna 
-98 helmikuussa ja minulla olisi ollut vihellettävä ottelu Varkau-
dessa. Samaan aikaan oli kuitenkin pojan ristiäiset ja se meni 
edelle sillä kertaa. Muuten en ole näistä hommista kieltäytynyt.
Joukkoon mahtuu paljon ikimuistoisia hetkiä, mutta yksi viikko 
nousee uralta ylitse muiden.
 
- Sain kunnian olla viheltämässä lajin toistaiseksi viimeisissä MM-
kisoissa Ruotsissa 2000 –luvun alussa. Se on jäänyt päällimmäi-
senä upeana hetkenä mieleen tuomariuralta, Lautala muistelee.
 
Lautalan kaltaiset henkilöt ovat valitettavan katoava luonnonva-
ra koko suomalaisessa urheilukentässä. Varsinkin pienten lajien 
kohdalla on raha erittäin tiukassa ja silloin lajin hengissä pitämi-
seksi ja varsinkin kehittämiseksi tarvitaan pyyteetöntä työtä. Sa-
maa korostaa myös Lautala.
 
- Määrärahat ovat pieniä ja ne jakautuvat yhä useammalle lajille. 
Kaukalopallo on hiipunut ja lisää tekijöitä kaivataan. Tarvitaan ni-
menomaan pyyteetöntä työtä rakkaudesta lajiin, Lautala päättää.

Harri Lautala

Kaukalopallo on tuonut 
minulle paljon kavereita ja 
ystäviä ja erotuomaritoi-
minta on opettanut henkistä 
lujuutta.

- Yksi hauska tapaus liittyi samaiseen puulaakiin, kun joukkuei-
ta oli kasassa 29 ja tarvittiin yksi mukaan, että saataisiin kuusi 
viiden joukkueen lohkoa. No, minä marssin paikalliseen baa-
riin, tarjosin kuudelle kaverille isot tuopit ja herrat lupasivat etsiä 

Harri Lautala erotuomarina 
Joutsenon Puulaakissa.

Harri Lautala jakamassa pal-
kintoja Joutsenon Puulaakin 
finaalissa..
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Kaukalopallon jännittävä SM-sarja 

Kaukalopallon SM-sarjaan lähdettiin epäsuotuisista asetelmista, 
kun mukaan Suomen korkeimmalle sarjatasolle saatiin ainoastaan 
viisi joukkuetta. Pelko hurjista tasoeroista, sarjan tylsyydestä ja 
näivettymisestä ovat kuitenkin osoittautuneet turhiksi.
 

SM-sarja käynnistyi syksyllä heti rävä-
kästi, kun runkosarjan toisessa ottelussa 
nähtiin heti suuren kokoluokan yllätys. 
Sarjaan noussut EPA-TT kaatoi nimittäin 
Hamarin Elon, joka ei koko runkosarjassa 
hävinnyt kuin kaksi ottelua.
 
Lopulta sarjataulukon kärkikaksikko (RB 
Oulu ja Hamarin Elo) erottuivat edukseen, 
mutta kaksikon välillä nähtiin tiukka tais-
telu runkosarjan voitosta aivan viimeiselle 
kierrokselle asti. Oululaiset veivät runko-
sarjan nimiinsä yhden pisteen erolla.

 
Runkosarjassa ilahduttavinta oli ta-
saisuus, sillä sarjataulukko ei kertonut 
sarjasta koko totuutta. Yhdellä voitolla 
runkosarjan viimeiseksi, ja ainoana pu-
dotuspelien ulkopuolelle jäänyt, Rangers 
esimerkiksi piti useampaan otteeseen 
sarjan kärkikaksikkoa tiukoilla. Runkosar-
jan voittajalle Rangers hävisi kahdesti ja 
Elolle kertaalleen, vain maalilla.
 
Duo Jämsä pelaa juhlavuottaan ja sen 
odotettiin taistelevan jopa runkosarjan 
voitosta, mutta Elo ja Oulu olivat vielä 

luistimen potkun edellä. Jämsän tasaiset 
otteet riittivät kuitenkin runkosarjan kol-
mossijaan ennen EPA-TT:tä.
 
Pudotuspelien alkaessa peli muuttui entis-
tä tiukemmaksi. Avausviikonloppuna Oulu 
joutui heti todella tiukoille runkosarjan 
nelosen EPA-TT:n kanssa. Oululaiset on-
nistuivat lopulta kääntämään ottelut viime 
hetkillä edukseen ja nappasivat molem-
mista peleistä voitot maalin erolla. Varkau-
dessa ratkaisua haettiin aina jatkoajalta.
 

Hamarin Elo voitti ensimmäisen välierän-
sä ja jatkoi voittoputkeaan hämmentävän 
11 ottelun mittaiseksi. Sunnuntaina put-
ki tuli kuitenkin päätökseen, kun Jämsä 
nousi runsaslukuisen kotiyleisönsä edes-
sä voittoon.
 
Pudotuspeleissä ilahduttavaa on ollut 
tiukkojen taisteluiden lisäksi haastajapaik-
kakuntien ”kaukisbuumin” voimistumi-
nen. Varkaudessa sekä Jämsässä ottelui-
ta oli seuraamassa reilusti yli 300 henkeä 
(Varkaus 367 ja Jämsä 322).    

 
(Juttu kirjoitettu 24.2, jolloin kummassa-
kin välierässä on pelattu kaksi ottelua.)

Varkaudessa sekä  

Jämsässä otteluita oli  

seuraamassa reilusti  

yli 300 henkeä!
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Kaukalopalloa Tampereella
Tälle kaudelle liiton alaiset kaukalopallosarjat 
tekivät paluun Pirkanmaalle ja tämän myötä 
Tampereella on talven aikana pelattu kahta 
eri harrastesarjaa. Loistava juttu! nimittäin 
Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueen 
kaukalopallokulttuuri on viime vuosina pääs-
syt pahasti kuihtumaan. Tampereen sarjat 
toimivatkin hyvänä ponnahduslautana näiden 
alueiden kaukalopalloharrastamisen uudelleen 
tulemiseen.

Kyllä Tampereellakin on tähän päivään asti kaukalopalloa pelat-
tu, mutta sarjat ovat hoidettu vanhalla kunnon puulakimeiningillä. 
Sarjojen siirryttyä liiton alaiseksi, mahdollistaa tämä paremmin 
sarjojen edelleen kehittämisen ja sen, että kaukalopalloiluun saa-
daan uutta nostetta ”Nääsvillen” alueella.

Sarjoja on joulukuun alusta lähtien pelattu kahta erilaista sort-
tia, mitkä ovat Avoin- ja Firma-sarja. Nimiensä mukaisesti, Avoi-
meen -sarjaan saa osallistua kaikki ennestään vanhat ja/tai uu-
det kerätyt joukkueet. Joukkueita tähän sarjaan saatiin mukaan 
8 kappaletta, jotka pelasivat keskenään yhteensä 64 ottelua. 
Firma-sarjassa puolestaan kamppailivat vastakkain eri yritysten 

työntekijöistä kootut porukat. Tässä sarjassa oli mukana 6 jouk-
kuetta, joille kertyi yhteensä 42 ottelua.

Sarjat ovat tämän jutun kirjoitushetkellä edenneet loppupeleihin, 
minkä aikana ratkotaan molempien sarjojen lopulliset sijoitukset. 
Molempien sarjojen paremmuusjärjestys on selvillä viimeistään 
13.3. 

Sarjojen loppupelien jälkeen pelataan vielä lyhytmuotoinen Tam-
pere Cup, minkä johdosta saadaan ratkottua koko Tampereen 
alueen paras joukkue. Cupiin mukaan selviää molempien sar-
jojen 4 parasta joukkuetta, jotka pelaavat ottelut perinteisellä 

Cup-systeemillä eli tulos tai ulos -periaatteella siihen asti kunnes 
Tampereen mestaruus on selvillä. 

Ensi kaudelle sarjoja pyritään kehittämään eteenpäin ja jouk-
kuemääriä halutaan tietenkin lisätä. Pelataan kuitenkin ensin 
tämä hyvin sujunut kausi loppuun. Kiitos jo tässä vaiheessa kai-
kille mukana olleille...etenkin tuomareille! Tästä on hyvä jatkaa!

Vesa-Matti Vehkaperä

Myös Tampereen sarjojen etenemistä voi 
seurata kaukalopallon tulospalvelusta: 
http://kaukalopallo.torneopal.fi
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Koulukaukis säilyttää suosionsa

Kaukalopallo on ollut ja pysynyt edelleen koulujen yhtenä suositum-
mista lajeista liikuntatunneilla. Koululiikunnassa mukana oleminen 
on lajimme kannalta todella tärkeää aluetta, missä haluamme 
säilyttää statuksemme myös pitkälle tulevaisuuteen.

Lajin koulusuosio tulee suurimmaksi osaksi sen johdosta, 
että se on turvallinen jäälaji, missä kovemmat vartalokontaktit 
sekä mailan nostot ovat kokonaan kiellettyjä. Kaukalopallos-
sa mennään enemmän taito- ja tekniikkapää edellä, jolloin 
voidaan keskittyä enemmän tärkeimpien eli luistelu- ja mai-
lankäsittelytekniikoiden kehittämiseen. Varsinkin pienempien 
koululaisten kanssa perustekniikoita on helpompi harjoittaa, 
koska palloa on kevyempi käsitellä kuin kiekkoa.

Koulukaukalopallossa tärkeäksi elementiksi nousee myös ta-
savertaisuus. Monille lapsille, varsinkin niille, jotka eivät pelaa 
jääkiekkoa seurassa, kaukalopallo antaa tasaveroisemman 
mahdollisuuden kokea onnistumisia ja tuntea osaamista 
koulun liikuntatunnilla. Kaukalopalloa voidaan pelata hyvin 
myös yhteisinä ryhminä, jossa pojat ja tytöt ovat sekaisin.

Liitto ja seurat tukevat koulukaukalopalloa aktiivisesti järjes-

tämällä erilaisia lajitapahtumia ympäri Suomea. Suosituimpia 
tapahtumia ovat yleensä koulun sisäiset turnaukset sekä paikka-
kunnan tai alueen koulujen väliset turnaukset. 

Lajiesittelyjä pidetään puolestaan lähinnä alakouluille ja näiden 
yhteydessä on lahjoitettu välinepaketti, mihin kuuluu mailoja ja 
palloja, jotta kouluissa pysyy mahdollisuus harrastaa kaukalopal-
loa myös jatkossa. Pakettiin kuuluu myös opettajan opas, joka 
antaa opettajille ja oppilaille lajista perustietoa ja -sääntöjä sekä 
erilaisia malliharjoitteita koulujen liikuntatun-
neille.

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

JUNIOREIDEN  

SM-TURNAUKSET 2016

Juniorit A & C Lappeenranta  

19 - 20.3.2016             

Juniorit B & D Varkaus  

12 - 13.3.2016

imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintunen pudottamassa palloa.
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Nuoren elämän  
   ”liikunnallinen” käännekohta..
Liikunta kuuluu tai ainakin sen pitäisi kuulua 
automaattisesti jokaisen suomalaisen nuoren 
päiväohjelmaan. nykypäivänä liikkuminen ei 
kuitenkaan ole helppoa, koska nuoret elävät 
elämänsä jo muutaman vuoden ikäisistä lähti-
en tietokoneiden, pelikonsoleiden ja internetin 
ympäröiminä.
 
Ennen oli normaalia pyöräillä pari kilometriä kaverin luon ja 
todeta, että hän ei ole kotona ja pyöräillä takaisin kotiin. Ny-
kyään tämä on tarpeetonta, koska ilmainen pikaviesti säästää 
aikaa ja vaivaa. Ei tarvitse enää liikkua jos ei halua tai huvita. 
Elämää helpottava teknologia on helpottanut liikaa näitä asioi-
ta, jotka ennen olivat arkipäivää ja näin pitivät lapset, nuoret ja 
myös aikuisetkin huomaamatta kiinni liikunnallisessa elämän-
tavassa. Liikunnan harrastaminen on upea asia, minkä pitäisi 
olla osa kaikkien elämää jossain muodossa. Varsinkin lapsena 
ja nuorena, jolloin kaikki pohja rakennetaan tulevaa varten. 
 
Kouluaikana etenkin nopeatempoiset ja aktivoivat joukkuelajit 
kuten esimerkiksi kaukalopallo, ringette tai jalkapallo ovat tut-
tuja. Koulussa on ”pakko” liikkua, on ”pakko” osallistua liikun-
tatunneille ja on ”pakko” yrittää parhaansa. 

 
Nuori onkin ensimmäisen todellisen haasteen edessä, kun 
koulu loppuu. Liikuntatunteja vihaaville tämä on onnen päivä. 
Näitä nuoria on äärimmäisen vaikea motivoida liikkumaan, 
kun se ei ole enää pakollista. Kun taas ennestään urheilula-
jeja harrastavalle pakollisen liikunnan päättyminen tarkoittaa 
vain enemmän energiaa omaan lajiin, mikä tahansa se sitten 
onkin. Urheilullinen nuori on suurella todennäköisyydellä jat-
kossakin urheilullinen. 

Mutta mitä tapahtuu sille nuorelle, joka ei ole huippu-urheilija 
eikä liikuntaa vihaava? Mitä tapahtuu sille enemmistölle, joka 
ei loista, mutta ei myöskään laiskottele, vaan yrittää aina par-
haansa? Nuori saattaa miettiä mielessään kysymystä, että 
pitäisiköhän hänen alkaa harrastaa jotakin liikuntaa tai urhei-
lulajia. Oikeasti kysymyksen pitäisi kuulua, että mitä liikuntaa 
tai urheilulajia alkaisin nyt harrastamaan?

Tämä elämänvaihe on käännekohta monelle nuorelle var-
sinkin liikunnallisesta näkökulmasta katsoen. Liikunnasta 
luopuminen aikuistumisen kynnyksellä voi vaikuttaa negatii-
visesti pitkälle tulevaisuuteen. Kansaterveydellisestikin tämä 
on todella merkittävä asia ja ongelmakohta, mihin pitää kes-
kittyä kokoajan enemmän niin koulumaailmassa kuin myös 
kotikasvatuksessa. 

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

Katso strategia-video  
SINISTÄ VETOVOIMAA 2015-2019 netistä: 
http://www.skrl.fi/
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Tapahtumainfo kevät 2016

Tapahtuma   Paikkakunta       Ajankohta

SM-sarja palyoffs  helmi-maaliskuu
Suomen Cupin finaali Lempäälä 13.2.2016
Alueelliset divarit  loka-huhtikuu
Alueiden lopputurnaus Jyväskylä/Keski-Suomi 23 - 24.4.2016
Seurakokous Jyväskylä 23.4.2016
Palkintogaala Jyväskylä  23.4.2016
Liiton kevätkokous  Helsinki 28.5.2016

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

Alueiden lopputurnaus 
23 – 24.4.2016 

Jyväskylä

Mukana:  
Etelä-Karjala, Itä-Suomi,  

Keski-Suomi ja Oulu



1716   Kaukislehti 1•2016   Kaukislehti 1•2016

Suomen Cup  
            2015-2016

Kaukalopallon Suomen Cupia pelattiin lajin historiassa ensimmäistä kertaa. Suomen Cupia on 
toivottu jo pitkään kilpailukalenteriin ja kaudelle 2015-2016 Suomen cup tuli liiton ohjelmis-
toon mukaan. Suomen Cupiin osallistumisoikeus oli kaikilla kaukalopalloseuroilla ympäri Suo-
men. 

Ilmoittautuneita joukkueita ensimmäisel-
le cup-kaudelle tuli loppujen lopuksi 12. 
Liiton minimitavoitteesta 16 jäätiin siis 
neljän joukkueen verran. Suomen Cup 
osoittautui mielenkiintoiseksi heti ensim-
mäisenä vuotenaan ja jatkoa on luvassa 
tulevina vuosina. Liiton lajiryhmä tekikin 
alkuvuodesta päätöksiä seuraavan kau-
den Suomen Cupista. Suomen Cupista 
pyritään tekemään vielä houkuttelevampi 
joukkueille ja tästä johtuen ensimmäinen 

kierros tullaan pelaamaan turnausmuo-
dossa, jossa joukkueille tulee enemmän 
otteluita. Cup-muoto tahdotaan kuitenkin 
varhaisessa vaiheessa mukaan ja neljän-
nesvälierä-vaiheesta eteenpäin tullaan 
pelaamaan kaudella 2016-2017 kerrasta 
poikki cup-menetelmällä.

Niin kuin cup-kilpailuihin yleensä kuuluu, 
niin tässäkin cupissa koettiin yllätyksiä. 
Suurin yllätys koettiin puolivälierissä, kun 

Norsut Kempeleeltä kukisti kotikauka-
lossaan viime vuoden SM-sarjan prons-
sijoukkueen Duo Jämsän maalein 4-2. 
Norsujen tie kuitenkin katkesi välierissä 
hallitsevaa Suomen Mestari RB-Oulua 
vastaan, kun RB-Oulu eteni finaaleihin 
maalein 9-6. Tiukoille joutui myös Hama-
rin Elo, jota Lappeenrantalainen 2-divari-
joukkue Riento piinasi lähes ottelun lop-
puun asti puolivälierissä. Elon rutiini näkyi 
kuitenkin ottelun lopussa ja Elolle voitto 

maalein 11-6. Toisessa välierässä nähtiin 
tiukka vääntö Hamarin Elo ja Epa-TT:n vä-
lillä Varkaudessa. Elo nappasi 8-7 voiton 
Varkaudesta ja matkasi finaaliin RB-Oulua 
vastaan.

Suomen Cupin finaali oli osa Suomessa 
ensimmäistä kertaa järjestettävää SM-
viikkoa. SM-viikossa oli mukana 22 lajia 
ja 1500 urheilijaa. SM-viikon päätapahtu-
mapaikkana toimi Tampereen Pirkkahalli. 
Kaukalopallon ja ringeten ottelut olivat 
mukana viikossa ja tapahtumapaikkoina 
toimivat Lempäälän jäähalli (Suomen Cu-
pin finaali) sekä Nokian jäähalli (ringeten 
SM-sarjan ottelu NoU-RNK Flyers). Lisäk-
si liiton laukaisupiste oli esillä Pirkkahallis-
sa, jossa pääsi testaamaan laukaisutark-
kuutta ja tutustumaan lajien saloihin.

Suomen Cupin finaali pelattiin Lempäälän 
jäähallissa 13.2.2016. Finaalissa kohta-
sivat viime vuosien SM-sarjan tutut kes-
tomenestyjät RB-Oulu ja Hamarin Elo. 
Finaalista odotettiin tiukkaa ja tasaista 
vääntöä kahden hyvin organisoidun jouk-
kueen välillä. Ottelu alkoi hieman tunnus-
tellen, sillä olihan kyseessä molemmille 

uusi halli ja ympäristö. RB-Oulu siirtyi ot-
telussa ensimmäisen kerran johtoon, kun 
ottelua oli käyty reilut 11 minuuttia. Elo ei 
tästä hämmentynyt ja otti ohjat käsiinsä 
ensimmäisen erän lopulla ja takoi vielä nel-
jä maalia ennen ensimmäistä erätaukoa. 
Toinen erä jatkui siitä mihin ensimmäinen 
erä loppui ja Elo takoi toisessa erässä tau-
lulle viisi maalia lisää, Oulun onnistuessa 
vain kerran. Numerot olisivat voineet olla 
kahden erän jälkeen tasaisemmat, mutta 
Oulu ei pystynyt hyödyntämään lukuisia 
paikkojaan ja myös Elon maalivahti Henri 
Vesikko esitti paraatipelastuksia maalin-
suullaan. Kolmannen erän alussa nähtiin 
draamaa, kun RB-Oulun Lasse Eskelinen 
tulistui tuomarin antamasta jäähystä ja 
luisteli tarkoituksenmukaisesti tuomaria 
päin. Tästä punainen kortti ja ulosajo. Vii-
meistään tämä tyrehdytti Oululaisten ta-
kaa-ajon ja Elo viimeisteli erän kuluessa fi-
naalin loppulukemiksi 12-3 Porvoolaisille. 
Ottelun parhaina pelaajina palkittiin mo-
lempien joukkueiden maalivahdit Hamarin 
Elon Henri Vesikko ja RB-Oulun maalille 
vaihdettu Kimmo Tapalinen. Historiallinen 
Suomen Cupin voitto siis Porvooseen Ha-
marin Elolle.
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GREAT SPEED STARTS WITH A GREAT FIT
OUR NEW ROCKETFRAME CONSTRUCTION DELIVERS A CLOSER   
FIT TO HELP BREAK THE SOUND BARRIER ON THE ICE.

CCMHOCKEY.COM/JETSPEED CCM® is a registered trademark of CCM Holdings (1983) Inc. and is used under license by Sport Maska Inc. and under sublicense by Reebok-CCM Hockey, U.S., Inc.
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