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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. 

HotSport-kortti on urheiluseuroille ilmainen!

Kun HotSport ostokset ylittävät 1680 € yhden kertymäkauden aikana (3 kk) saa seura ostoista 5 % HotSport-Bonusta ja samalla alkaa uusi kertymä-
kausi. 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.

Innostuneisuus rakentaa ja 
kantaa pitkälle
Paljon puhetta on viime aikoina riittänyt kaukalopallon tilasta, ikämies-
sarjojen pelaajamäärien kunniakkaan nousun yhteydessä nuoremman 
sukupolven supistumisesta. Keskustelun teemana hallitsee laajemmin-
kin kato pelaajalisensseissä, mistä osa selittyy väistämättä lajin suosion 
hiipumisesta masters-sarjoista nuorempiin katsottaessa. Naisissa laji on 
saavuttamassa hienoista nostetta, vaikkakin toiminta on vielä melko mar-
ginaalista. Naisten Suomen mestaruusturnaus alkuvuodesta Lohjalla oli 
kuitenkin hyvin onnistunut tapahtuma – tiukan turnauspäivän aikana to-
distettiin ahkeraa pelitahtoa sekä aitoa laji-intoa.

Tärkeä asia lajin tulevaisuuden kannalta on siltikin ollut nuorison ja harras-
tajien innostaminen lajin pariin, ja sitä se on vieläkin.

Innostamisesta ei kuitenkaan näytä olevan puutetta juuri ylempänä mai-
nituissa ikämiehissä, mikä nähtiin vähintäänkin eri ikäsarjojen SM-turna-
uksissa Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Tämän joukon nuoriso, siis 
sarjat 35, 40, 45 ja 50, mittelivät Suomen mestaruuksista yhteensä kol-
menkymmenen joukkueen arsenaalilla. Joukosta on mainittava erikseen 
40-sarjan 11 joukkuetta. Ikämiesten todelliset hallitsijat taas, sarjat 55, 
60, 65 ja 70, edustivat yhteensä 28 joukkueella. Etenkin seitsenkymppis-
ten turnaus oli kunnioitettavaa katseltavaa, onhan vanhin turnauksessa 
pelannut pelaaja syntynyt vuonna 1939!

Suomen ikärakenne on muuttunut ja jatkaa muuttumistaan vanhemman 
ikäluokan määrän kasvun myötä. Muutoksen yhteydessä huoli lisään-
tyvistä terveysmenoista puhututtaa, sillä iso osa kasvavasta ikääntyvän 
kansan joukosta joutuu turvautumaan terveys- ja muihin palveluihin en-
tistä laajemmin ja useammin. Tarpeet ovat yksilöllisiä ja ilmaantuessaan 
täysin oikeutettuja. Samalla voidaan kohtalaisella varmuudella kuitenkin 
todeta, että liikkeessä pysyvät ja liikunnallisen elämäntavan omaksuneet 
pystyvät säilyttämään kuntonsa, kykynsä ja virkeytensä vuosi vuoden jäl-
keen. Tätä esimerkkiä on hienoa seurata monien liikuntalajien kentällä, 
kuten vahvasti myös kaukalopallon parissa.

Rakkaus lajiin kumpuaa peli-ilosta, hyvän olon tunteesta sekä yhteisöl-
lisyydestä, siis kaikesta, mitä kaukalopallo haluaa laji-ihmisilleen myös 
tarjota. Into harrastamiseen syntyy joko varhain tai vasta myöhemmällä 
iällä, mutta syntytavastaan huolimatta se kantaa parhaimmillaan todella 
pitkälle. Säilytetään ja vaalitaan tätä intoa siis kattavasti, aina hokkarei-
taan sovittelevista junioreista lajikonkareihin asti.
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Monessa mukana rakkaudesta lajiin

kaukalopallo on laji, jonka parissa nähdään 
lukuisia todellisia monitoimijoita. Yksi tällainen 
laji-ihminen on myös Manu Pitkänen, kesän 
lopulla 41 täyttävä muuramelainen osto-
päällikkö. moni varmasti tunnistaa pitkäsen 
kasvot, ja pelaajaa, valmentajaa sekä joukku-
eenjohtajaa on ehditty nähdä kevään mittaan 
ainakin niin ikämiesten turnauksessa jyväsky-
lässä kuin avoimessa sm-turnauksessa imat-
ralla joukkueensa team no Controlin kanssa.

Jyväskylän turnaus oli kaikin puolin hektinen, sillä mukana 
oli kaiken kaikkiaan 29 joukkuetta. Pitkänen oli mukana 
kahden joukkueen pelaajana sekä kolmen kokoajana ja 
valmentajana. Selvistä pelaaja- ja valmentajakiireistään 
huolimatta on mukavan oloisella kaverilla myös aikaa no-
pealle haastattelulle.

Pitkäsen kohdalla voidaan todella todeta, että hän on mo-
nessa mukana. Miten mies on tähän ajautunut?

– Noh, ensinnäkin tämä seura [TNC] ollaan perustettu 
parin opiskelukaverin kanssa vuoden 1996 syksyllä Kuo-
piossa. Olen ollut alusta lähtien mukana managerina ja 
pelaajana, ja sitten aina välillä tarvittaessa valmentajana. 
Mielenkiinto ja rakkaus tätä lajia kohtaan on pääjuttu, ja 
sitten se, että on pystynyt mahdollistamaan kymmenien 
ihmisten harrastuksen syksystä keväälle. On meillä yleen-
sä kesälläkin aina jotakin, sählyä tai muuta ohjelmaa. Kyllä 
se pääjuttu on ollut se, että on saanut ihmisille tarjottua 
harrastusmahdollisuuden. Saa kaverit liikkumaan urheilun 
parissa.
Pitkänen on siis esimerkki laj-ihmisestä, jolla rakkaus la-
jiin on kantanut pitkälle ja mahdollistanut myös monien 
muiden harrastamisen. Jääkiekkojunioreista kaukalo-
palloon siirtynyt pelaaja muistelee kokeilleensa lajia ensi 
kertaa vuonna 1993. TNC:n perustamisesta asti hän on 
ollut joukkueen mukana, ja vuosiin on mahtunut monia eri 

”Kyllä mä yritän pelata niin pitkään 

kuin pysyy luistimilla, eli mitään lopet-

tamispäivämäärää ei ole tiedossa.”

Avoin SM LaVi - TNC

sarjoja ja turnauksia. Eikä laji-into ole vielä tähänkään ra-
joittunut.

– Nyt olen sitten viime vuosina ollut myös tuomarina täällä 
Keski-Suomen sarjassa, Pitkänen lisää.

Mikä sai Pitkäsen lopulta valitsemaan kaukalopallon? Mies 
kertoo kipinän syntyneen viimeistään opiskelukavereiden 
kanssa ammattikorkeakoulussa. Samaan saumaan osui 
myös lajin kansallisesti suuri innostus.

– Se vaan tuntui sellaiselta mukavalta opiskelujen lisäksi. 
Mietittiin, että voisi olla hyvä, että olisi jotain urheiluakin. 
Ja ehkä lähinnä se vaikutti, että siinä oli kuitenkin monella 
tutulla kaverilla sitä kiekkotaustaa ja oli juuri lopettanut kie-
kon. Kaukalopallo oli silloin suosittu laji, mitä olisi mukava 

pelata ja helppo harrastaa. Kaikille sopiva laji, kaikki tykkä-
sivät kuitenkin jäällä liikkua. Siitä se vähitellen muotoutui.

Tähän päivään asti käytännössä joka vuosi TNC:n muka-
na ollut Pitkänen pitää kaukalopalloa hyvänä kuntoilumuo-
tona eikä aseta mitään tiukkoja urheilullisia tavoitteita hen-
kilökohtaisesti. Hän ei kuitenkaan näe syytä, miksei ura 
jatkuisi vielä pidempäänkin.

– Kyllä mä yritän pelata niin pitkään kuin pysyy luistimilla, 
eli mitään lopettamispäivämäärää ei ole tiedossa. Ja kyllä-
hän näitä SM-kisojakin pelataan 70-vuotiaisiin asti. Ja tie-
tysti kun tuntee paljon pelikavereita, niin on vaan mukavaa 
kavereiden kanssa pelata.

Into pelata sekä lajin tuomat ja sen parissa muuten olevat 
kaverit vetävät jäälle siis vuosi toisensa jälkeen?

– Kyllä. Ja edelleen se, että pystyy kavereille sen har-
rastusmahdollisuuden kuitenkin järjestämään. Se on se 
päämotiivi. Sitten kun tätä on niin pitkään tehnyt, niin ei 
sitä osaa poiskaan olla. Tietää suurin piirtein, mitä pitää 
milloinkin tehdä, mikä on sinällään helppoa, ei niin paljon 
aikaa vievää.

Kuten monien laji-ihmisten, näyttää kaukalopallon tulevai-
suus Pitkäsenkin mielestä synkältä. Hupenevat joukkue-
määrät ikämiehiä alemmissa sarjoissa uhkaa TNC:n lisäksi 
monien muiden seurojen toimintaa.

– Se varmaan kertoo sen, miten pitkään tätä pystyy har-
rastamaan. Kuopiossakin meidän on tosi vaikeaa saada 
vastustajia harjoitusvuoroille, kun ei oikeasti ole joukkueita. 
Meidän seurankin pitkän tähtäimen strategia on, että pe-
lataan niin kauan kun löytyy vastustajia. Se tulevaisuus on 
se, mikä tässä kaikkia mietityttää.

Pitkänen haluaakin korostaa tilannetta, jossa tällä hetkellä 
ollaan. 

– Koitetaan nyt nauttia näistä peleistä, mitä on vielä tar-
jolla. Sitä ei koskaan tiedä, milloin tämä laji loppuu koko-
naan. Toivotaan, ettei lopu.

Manu Pitkänen
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Kauden 2016–17 Suomen mestarit selvitettiin kevään viimeisessä    
turnauksessa Imatralla

Kultainen kotka liiteli pohjoisesta kaakkoon

kaukalopallon suomen mestaruus vuosimallia 
2017 ratkottiin avoimessa sm-turnauksessa 
22.–23. huhtikuuta imatralla. jo lähtöase-
telmat turnaukseen olivat jännittävät, sillä 
mukaan oli ilmoittautunut kahdeksan joukku-
etta ympäri maata. joukkuemäärä siis kasvoi 
muutamalla joukkueella viime vuosiin verrat-
tuna. mukana tänä keväänä olivat lauritsalan 
Visa, lauritsalan pojat, lappeenrannan rien-
to, rB-oulu, Flexolahti lahdesta, team no 
Control kuopiosta, lieksan into sekä epa-tt 
Varkaudesta.

Joukkueet pelasivat lauantain alkusarjassa kerran toisi-
aan vastaan, ja vauhdikkaiden otteluiden jälkeen tiensä 
sunnuntain välieriin selvittivät LaPo, RB-Oulu, Flexolahti 
ja TNC. Välieräpareina kohtasivat RB-Oulu ja Flexolahti 
sekä LaPo ja TNC. Mestaruudesta mittelemään eteni-
vät LaPo ja Flexolahti, TNC:n ja RB-Oulun kohdatessa 
pronssiottelussa.

Satapäinen katsojajoukko saapui Imatran Spa Areenalle 
todistamaan iltapäivän jännittäviä mitaliotteluita. Prons-
si matkasi RB-Oulun 8–4-voiton myötä Ouluun. Ottelun 
ensimmäisen erän lopulla koettiin vaarallinen tilanne, kun 
TNC:n Jani Lyytinen loukkasi pahannäköisesti jalkansa. 
Lyytisen polvi napsahti pois sijoiltaan taklauksen vastaan-

oton yhteydessä. Pelaaja talutettiin pois jäältä, mutta sai-
raalareissulta kuitenkin säästyttiin.

Finaaliottelun kynnyksellä oli aitoa jännitystä ilmassa. Kah-
den viime vuoden mestari RB-Oulu sai siis väistyä, kun 
Kultaisen kotkan seuraavaa osoitetta lähdettiin ratkomaan 
LaPon ja Flexolahden välillä. Molempien joukkueiden pe-
listä oli nähtävissä aitoa mestaruustahtoa, ja ottelu säilyi-
kin hyvin tiukkana aina viimeisille minuuteille asti.

Vauhdikkaan ensimmäisen erän jälkeen tulostaulu näytti 
LaPon 2–4 -johtoa. Flexo ei kuitenkaan löysännyt otet-
taan, vaan tiukka ottelu oli vielä 38. minuutille tultaessa 
tilanteessa 5–5. LaPon Mikko Kettunen vei kuitenkin 
joukkueensa 5–6-johtoon ylivoimalla ajassa 38:14. Otte-
lun viimeiset kaksi minuuttia olivat tästä huolimatta täynnä 
tunnetta ja tahtoa, mikä purkautui Flexon puolelta viimei-
sen minuutin jäähyryppäällä.

Summeri soitti finaalin päätökseen lopputuloksella 5–6. 
Turnauksen arvokkaimpana pelaajana palkittiin pitkin tur-
nausta hienoja otteita LaPon maalilla esittänyt Mikko Hai-
kala. Haikalan päästämien maalien keskiarvo oli viidessä 
ottelussa 2,8. Lopulta palkinnosta komeinta eli Kultainen 
kotka -pokaalia liukui noutamaan joukkueensa kapteeni 
Sami Virolainen ja muut  riemuitsevat lapolaiset, tuoreet 
Suomen mestarit.

Keväinen turnausviikonloppu Imatralla osoittautui jännittä-
vien otteluiden ja tiukkojen tilanteiden myötä onnistuneek-
si suomenmestaruustapahtumaksi. Yleisöä pyöri hallilla 
pitkin viikonvaihdetta, ja elämää riitti kaukalon lisäksi myös 
katsomossakin. Mestaruus matkasi tällä kertaa Lappeen-
rantaan odottamaan ensi vuoden haastajaansa.

Suomen Mestarit 2017 Laurtisalan Pojat
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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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Monenlaista toimintaa kaukalopallon parissa –  

Lappeenrannassa, tuoreessa kaukalopallon 
suomenmestaruuskaupungissa, kaukalopal-
loillaan kansallisesti katsottuna melko isolla 
kaavalla. Imatran avoimessa SM-turnauk-
sessa kaupungista oli mukana kolme jouk-
kuetta, ja lisäksi seudulla palloilee paljon 
junioreita.

Kaakkoissuomalainen kaukalopalloilu kysyy monenlaista toimi-
jaa. Alueella pyörii talvisin divareiden lisäksi harrastesarjoja, jossa 
on mukana reilut kymmenen joukkuetta. Lauritsalan Visan SM-
turnausjoukkueen mukana huoltajana toiminut Eetu Nikkinen 
on ollut mukana joukkueen harrastesarjatoiminnassa muutaman 
vuoden.

– Itse pelaan kakkosdivaria, jossa oli mukana viime kaudella seit-
semän joukkuetta. Alueella pelataan myös kolmosta, jossa niin 
ikään oli seitsemän joukkuetta pelaamassa.

Harrastesarja vetää mukaansa monia lappeenrantalaisia, mutta 
sitäkin koettelee muun kaukalopalloilun tavoin joukkueiden hu-
peneminen.

– Osa joukkueista jäi tänä talvena pois, mikä on harmi. Ja mikä 
on omasta mielestä vielä harmillista, niin entinen puulaakipelaa-
minen saattaa nykyisin jäädä hieman vähemmälle leutojen talvi-
en takia, Nikkinen lisää.

Nikkinen kuitenkin mainitsee samalla kesäsarjat, jollaisessa hän 
on itse tulevana kesänä ensikertalaisena mukana. Kesäsarjan 
kautta pelaajilla on mahdollisuus käydä jäällä vuoden ympäri.

– Käsittääkseni se on pari vuotta pyörinyt, samalla tavalla kuin 
kesäpelit kuntokiekossa jääkiekon puolella. Olisikohan siinä 
9-10 joukkuetta mukana, 8 peliä kaikkineen.

Nikkinen on esimerkki lajirajoja loikkivasta urheiluihmisestä. La-
Vin mukana toimimisen lisäksi hän valmentaa myös junioreita 
Veiterässä, miesten tasolla jääpallon hallitsevassa suomenmes-
taruusjoukkueessa. Nikkisellä itsellään on taustalla reilut 12–13 
vuotta junnujääpalloa joukkueessa, minkä rinnalle mahtui kuiten-
kin myös puulaakikaukista Joutsenossa.

Harrastesarjojen pyörimisen toivotaan tarjoavan halukkaille ja 
myös uusille pelaajille mahdollisuuksia harrastaa mieluisaa jää-
lajia. Nikkinen on ollut vetämässä LaVin junnuille luistelukouluja, 

eikä meno ole junnuissa näyttänyt lainkaan hullummalta.

– Aika paljon siellä on ollut nuoria mukana, tälläkin hetkellä kah-
den joukkueen verran. Ymmärtääkseni moni on siirtynyt lajiin 
jääkiekosta, ja onhan tämä edullisempaa. Jääurheilu on kuiten-
kin monesta kivaa, ja kaukalopalloon on helppo siirtyä.

Lajit, käytännössä kaukalopallo ja jääpallo, ovatkin tehneet yh-
teistyötä, jotta mahdollisimmat monet halukkaat saisivat pelejä 
kalenteriinsa. Tästä kertoo myös Nikkisen mainitsema, viime 
kaudella pyörinyt harrastesarja, jossa oli mukana kaksi LaVin 
joukkuetta, Veiterän juniorit sekä yksi vanhempien pelaajien puu-
laakiryhmä.

Entä millainen merkitys harrastetoiminnalla on kaukalopallolle 
laajemmin? Kuten Nikkinenkin huomauttaa, entisaikojen kaltai-
set puulaakisarjat eivät oikein pyöri.

– Kyllähän se on tärkeää, että saadaan toimintaa järjestettyä. 
Mukana pyörii kaiken kaikkiaan aika paljon pelaajia, jääkiekos-
takin. Osa kavereista pelaa kuntokiekkoa, mutta tykkää käydä 
myös pelaamassa kaukista, omineen ja ihan kuntoilunkin kan-
nalta.

Esimerkkejä harrastesarjojen suurestakin merkityksestä lajille 
nähdään ainakin Lappeen seudulla.

– Tietysti, nytkin kun oli avoimet SM-kisat, niin Lappeenrannas-
ta oli mukana kolme joukkuetta, mitkä kaikki pelaavat alueen 
kakkosta. Ja LaPo [Lauritsalan Pojat] voitti myös mestaruuden, 
tämä tuo varmasti lisäkipinää alueen joukkueille ja pelaajille, Nik-
kinen toteaa.

Harrastesarjat pyörivät Lappeenrannassa 
ja tarjoavat myös junnuille harrastusmahdollisuuksia 

”Aika paljon siellä on ollut nuoria mukana, tälläkin 

hetkellä kahden joukkueen verran. Ymmärtääkseni 

moni on siirtynyt lajiin jääkiekosta, ja onhan tämä 

edullisempaa.” 
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Koulutapahtumat 2016-2017

liitto oli aktiivisesti mukana jälleen koululais-
toiminnassa kaudella 2016-2017. 

Kauden huipennus oli toista kertaa järjestetty teemaviikot 
”Kaukisviikot”, jotka toteutettiin 30.1-12.2.2017 yhteis-
työssä seurojen kanssa. Tapahtumina oli viikon aikana 
kouluturnauksia, lajiesittelyä ja lajitutustumisia. Tapahtu-
miin osallistui yhteensä 24 koulua ja 502 koululaista. Kau-
kisviikkojen tapahtumista pidettiin kirjaa liiton nettisivuilla, 
kuvia sekä tunnelmia oli näkyvissä facebookissa ja insta-
gramissa. Kaukisviikot saavat jatkoa myös ensi talvena ja 

viikkojen tapahtuma- sekä osallistujamäärää pyritään kas-
vattamaan entisestään.

Muita yksittäisiä koulutapahtumia oli mm. Espoossa jär-
jestetty School´s Action Day, johon osallistui tuhansia kou-
lulaisia. Lajipisteellä vieraili päivän aikana 126 oppilasta ja 
kaukis tuli tutuiksi lapsille harjoitteiden, leikkien ja pelien 
muodossa. Muita isoja tapahtumia oli esimerkiksi Oulussa 
ja Lappeenrannassa pelatut koulujen väliset turnaukset. 
Kaikkiaan liiton tilastoimissa koulutapahtumissa kauden 
aikana oli mukana reilut 1300 oppilasta. 

Riihimäki

Lappeenranta

Espoo

Jyväskylä

Blue Rings Tryout Team
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kokosi kaukaloon todellisia kaukalopallon masters-urheilijoita

ikämiesten sarjojen 55, 60, 65 ja 70 sm-
turnauksessa saatiin maaliskuussa lappeen-
rannassa todistaa monien kunnioitettavien 
ikämiesten taistelua sm-titteleistä. lisäksi 
merkkipaaluja pystytettiin sillä saralla, että 
70-sarjan mestaruudesta oteltiin vasta toista 
kertaa lajin historiassa. suomen mestaruu-
den niin viisvitosissa kuin kuusikymppisissä 
nappasi töölön Vesa, kun taas oulun pallo 
kruunattiin 65-sarjan ja kapa-team 70-sar-
jan mestareiksi.

tammasta, joka on tuolla Hollolassa, mutta saa nähdä, tuleeko 
siitä yhtikäs mitään, Uusialho kuvailee.

Lappeenrannan turnaus oli yksi lukuisista, joita Uusialho on 
ehtinyt mittavalla urallaan todistaa. Vaikkakaan peliaikaa ei täl-
lä kertaa toipumisen vuoksi tullut, jäi pelaajalle viikonvaihteesta 
positiivinen kuva.

Kyllä minä sanoisin, että ihan sellainen hyvä fiilis siitä jäi. Suju-
vasti meni lävitse, kun oli yhteen ja samaan paikkaan järjestetty 
asiat. Sanotaan näin, että meidän joukkueen ei tarvinnut vaihtaa 
kaukaloita välillä eikä paljon pukuhuoneitakaan.
Vuosittaisten turnausten on Uusialhon mukaan hänen kaltaisil-

Kaukalopallossa pelaajaura käynnistyi 
kenttäpelaajan nutussa.

– Ensin olin mailan kanssa, mutta sitten vetäjä sanoi, että sä 
olet joko maalissa tai et ole ollenkaan, niin oli pakko alkaa pela-
ta maalilla. Siinä ollaan sitten painettu menemään näihin päiviin 
asti, Uusialho muistelee.

Kaukalopalloon siirtymiseen vaikuttivat peliolosuhteet sisätilois-
sa, ja lisäksi Uusialhon ikä alkoi lopulta olemaan jääpallokentille 
liian korkea. Siihen, että kaukis on säilynyt mukana näihin päiviin 
asti, vaikuttaa vahvasti ryhmähenki.
– Se, mikä siinä panee aina liikkumaan, on, että se on kertakaik-
kiaan sellainen sosiaalinen tapahtuma. Ainakin tuossa Kiikussa. 
Se on niin samanhenkistä ja hyväntuulista joukkuetta, se siinä 
saa aina haluamaan menemään mukaan. Siellä ei tosiaan hau-
kuta ketään.
Kuntoilulla ja liikkumisella on Uusialhon mukaan myös suuri mer-
kitys jatkuvalle innostuneisuudelle.
– Jos tämän ikäinen jää sisälle vaan makoilemaan, niin siitä ei 
kohta pääse enää mihinkään. Ajattelin, että kun kelpaa mukaan, 
niin otetaan kuntoilun kannalta se homma. Viisikin peliä kun pe-
lailee viikossa, niin kunnon on pakkokin pysyä jonkunlaisena.

”Vuosittaiset turnaukset on Uusialhon 
mukaan hänen kaltaisilleen pelaajille mer-
kittävä tapahtuma.” 

Lappeenrannan Ikämiesten SM-turnaus

Pitkän linjan kaukalopalloilija ja Kiimingin Kuntoilijoiden maali-
vahti Juhani Uusialho oli seitsenkymppisissä pronssin napan-
neen joukkueen mukana varamaalivahtina, sillä pelikuntoa ra-
joitti flunssa. Pelaamista ikämiesten todellisessa masters-sarjan 
joukkueessa ei kuitenkaan rajoittanut ikä, vaikka sarja alkaakin 
olla konkarille jo lähes liian nuori. Pelaaja täytti nimittäin huhti-
kuun alussa 78 vuotta.

– Harmittaa vaan kovasti omalta kohdalta, kun ei pystynyt pe-
laamaan. Odotin, jos flunssa olisi mennyt ohitse, mutta ei sitten 
mennyt, hyväntuulinen Uusialho toteaa.
Uusialho lähti kuitenkin joukkueen mukaan, sillä halusi olla sen 
varana mikäli olisi tullut loukkaantumisia. Flunssakaan ei tome-
ran masters-urheilijan menoa kuitenkaan sen pidemmälle hai-
tannut.
– Pelasin kyllä sitten turnauksen jälkeen, ajatellen, että sillä var-
maan lähtee.

Kunnioitettavan pitkän peliuran kerryttänyt Uusialho on tällä het-
kellä eläkkeellä, mutta kalenteria värittää silti kaukalopallo. Li-
säksi elämää on pitkään täydentänyt toinen intohimo, nimittäin 
hevoset.
– Ravejahan minä seuraan. Olin itse mukana toimihenkilöpuo-
lella raveissa kolmekymmentä vuotta, mutta kun 67 ikävuotta 
tuli täyteen, niin piti toimihenkilöhommat heittää pois. Kiertelin 
ympäri Suomea tuomaroimassa ja valvomassa raveja. Minulla 
on tällä hetkellä viidestoistaosuus sellaisesta kolmivuotiaasta 

leen pelaajille muutenkin merkittävä tapahtuma.
– Kyllä se on tällaiselle iäkkäälle harrastajalle tietynlainen ko-
hokohta, kun syksystä saakka painetaan menemään ja sitten 
keväällä pääsee kokeilemaan ja vertailemaan, missä ollaan me-
nossa.

Kiikun 70-sarjan joukkue koostuu Uusialhon lisäksi monista iäk-
käistä pelaajista. Joukkue pelaa tästä huolimatta pitkin viikkoja 
hyvinkin aktiivisesti. Uusialholle otteluita kertyy Kiikun ja toisen 
joukkueen, Varttuneiden Höntsäreiden, mukana parhaimmillaan 
viisi viikossa.
Ilmapiiri Kiimingissä on Uusialhon mukaan aina hyvä ja avoin, ja 
kaikki mahtuvat mukaan.
– Kyllä. Se on ihan kivaa hommaa. Sitten tästä Kiikun porukasta 
voin mainita, että se on kertakaikkiaan mahtava joukkue. Siellä 
ei koskaan ketään mollata eikä haukuta, ja jos alkaa siltä homma 
näyttämään, niin sitten Veikko Juntunen puuttuu tähän asiaan ja 
sanoo, että jos siulle ei sovi tämä meidän meininki, niin kattele 
muuta porukkaa.

Uusialhon taival lajin parissa alkoi jo 70-luvulla, jolloin kyse oli 
enimmäkseen puulaakipelaamisesta. Laajempi junioritausta löy-
tyy kuitenkin naapurilajista jääpallosta.
– Minähän oikeastaan Pallo-Pojissa aloittelin noin 50-luvun puo-
livälin jälkeen, sittemmin olen ollut Luistinseurassa 60-luvulla, ja 
sieltä tuli 63–64-kaudelta pronssimitali.

Uusialho harmittelee lajin kannalta pelaajamäärien viime vuosien 
supistumista. Lappeenrannan turnauksessa Kiiku muiden sarjan 
joukkueiden kanssa joutui käytännössä pelaamaan tuplasarjan 
toisiaan vastaan.
– Tietenkin olisi mukavaa, että myös näissä seitsenkymppisis-
säkin olisi useampi joukkue mukana. Mutta koko ajanhan se 
lisääntyy, se joukkueiden määrä, mutta en tiedä olenko minä 
enää sitten mukana, kun se kovastikin lisääntyy.

Kaukalopallo on kuitenkin lajina sopiva 
kaikille, ja myös iäkkäämmälle pelaaja-
ryhmälle.

– Sitten kun tämä meidän ei ole niin paljon kontaktilaji, tämä 
kaukalopallo, niin siinä pysyy terveempänäkin. Jääkiekko on 
sellaista fyysistä hommaa. Aina sattuu jotakin, miehet ovat nuo-
rempia ja riskejä.

Riskejä nähdään kaukalopallossakin, etenkin kun katseet kään-
netään nuorempiin sarjoihin. Uusialho haluaa kuitenkin jatkaa 
mahdollisimman pitkälle lajissa, josta todella nauttii.
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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.

Kilpailutoiminnan kuvaus 2017-2018

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

Sarjat Alue Ajankohta

2-3 -div., ikämiehet ja harraste Etelä-Karjala marras-maalis

2-divisioona ja harraste Itä-Suomi loka-huhti

2-divisioona ja harraste Keski-Suomi marras-huhti

1-3 -div. ja harraste Oulu loka-huhti

2-divisoona ja harraste Tampere loka-huhti

Tapahtuma Paikka Ajankohta

Suomen Cup Lahti 28-29.10.2017

Naiset Suomen Cup  Lohja Kisakallio  25-26.11.2017

Työpaikkojen SM-turnaus Rauha 19-21.1.2018

Naisten SM-turnaus Lempäälä/Tikkurila 26-28.1.2018

Junioreiden SM-turnaus F-A Lappeenranta 17-18.3.2018

Ikämiesten SM-turnaus 35-50v Jyväskylä 23-25.3.2018

Ikämiesten SM-turnaus 55-70v Lappeenranta 6-8.4.2018

Avoin SM-turnaus/SM-sarja  13-15.4.2018
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