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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.

Kohti kokonaisvaltaista  
harrastusta

Keskikesä häämöttää jo nurkan takana, minkä myötä on aika luoda-
katsaus kuluneeseen kauteen. Pitkään kaukistalveen mahtui paitsi hie-
noja loppukevään turnauksia ja uusia Suomen mestareita, myös paljon 
ruohonjuuritason puurtamista, myöhäisiä iltoja halleilla sekä pienempiä 
ja suurempia tekoja lajin hyväksi. Seurat ympäri maan pyörittivät toimin-
taansa, ja omistautuneesta joukosta onnistuneimmat palkittiin omien 
ikäluokkiensa SM-mitaleilla. Kevään startanneesta naisten turnauksesta 
aina sen kruunanneeseen avoimeen SM-turnaukseen todistettiin kau-
kaloissa ja niiden reunoilla jälleen urheilun ja liikunnan tekemisen iloa 
parhaimmillaan.

Kaukalopalloihmiset tuntevat kuitenkin tilanteen. Resurssit hupenevat, 
turnauksiin osallistuvien seurojen määrät supistuvat, seurojen oma toi-
minta kapenee ja entistä enemmän lajiaktiiveja siirtyy ikäluokasta van-
hempaan. Lajin parissa toimii kyllä hieno joukko tahtoa ja työmoraalia 
täynnä olevia henkilöitä, joista kerrotaan myös tämän Kaukis-lehden si-
vuilla. Ollaan kuitenkin tilanteessa, missä yksi sukupolvi on jäänyt lajista 
jälkeen, ja se näyttäytyy seurojen toimintavaikeuksien ja lajiresurssien 
supistumisen muodossa.

Tilanne voi näyttää hankalalta, mutta sitä sen ei tarvitse olla. Jotta 
kaukalopallo pääsee uuden, nuoren sukupolven keskuuteen, sen on 
mentävä entistä kuuluvammin sinne, missä nämä nuoret ovat – ala- ja 
yläkouluihin, jäähalleihin, ulkojäille ja kaupungin muille liikuntapaikoille ja 
-toimiin sekä entistä rohkeammin median eri kanaviin. Yhteistyötä eri 
lajien välilläkään ei sovi unohtaa, mistä toimivat esimerkkinä vaikkapa eri 
lajin seurojen yhteiset harjoitukset. Koulumaailman ovia on jo kolkuteltu, 
mutta varaa on koputtaa yhä kovempaa.

“Kaukalopallo on hyvä, halpa ja rennompi vaihtoehto” on lause, minkä 
voi kuulla monen lajikonkarin lausumana. Todellisuudessa lajin parista 
voi löytää itselleen edullisen, pitkäaikaisen ja siltikin kokonaisvaltaisen 
urheiluharrastuksen, sillä kaukalo on avoinna kaikille, joilla on mahdolli-
suus vetää luistimet jalkaan. Selkeämmin rakennetulla ja tehokkaammin 
kohdennetulla urheilubrändillä kaukalopallo voisikin nähdä tulevaisuu-
tensa nykyisiä mielikuvia kirkkaampana. Tässä rakennustyössä on mu-
kana, niin urakoitsijoina kuin toteuttajina, ainakin kaksi osapuolta: lajiliit-
to sekä seurat. Käytössä olevat resurssit ovat rajalliset, mikä korostaa 
kekseliään, joustavan ja tehokkaan yhteistyön tärkeyttä.
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Nimi: Keijo Siniaalto 
Ikä: 36 
Perhetausta: Avioliitossa, 3 lasta 
Paikkakunta: Tyrnävä 
Harrastukset: metsästys, kaukalopallo- 
ja jääpalloerotuomari 
Vuodet kaukalopallon parissa: 22

HENKILÖKUVASSA: Keijo Siniaalto

1. Milloin ja missä aloitit  
 kaukalopallon?
Aloitin kaukalopallon pelaamisen E-junnuna Oulun SM-ki-
soissa ns. Muhoksen joukkueen vahvistuksena. Voitimme 
tuolloin SM-hopeaa. Seuraavana kautena aloitin varsinaisesti 
pelaamaan kaukista Lips:ssä

2. Mistä sait kipinän aloittaa  
 kaukalopallon?
Kipinä syntyi E- junnuna, kun sain tilaisuuden päästä pelaa-
maan SM-turnaukseen.

3. Mikä kaukalopallossa on parasta?
Mukava harrastus, hyvät joukkue/tuomari kaverit, rehti ja reilu 
peli.

4. Olet viheltänyt pääsarjaa vuodesta  
 2014 lähtien, mikä ottelu on  
 jäänyt päällimmäisenä mieleen  
 ja miksi?
Aloitin viheltämään pääsarjaa vuonna 2014, jolloin parinani 
oli erittäin kokenut erotuomari Sauli Orava. Salen kanssa 
mukavia kokemuksia on useita, mutta varmaan mieleen pai-
nuneimmat pelit ovat Flexolahden ja RB-Oulun kohtaamiset. 
Mukavia muistoja!

5. Toimit myös jääpallossa  
 erotuomarina aina maajoukkueta- 
 solla asti, kumpi on haastavampi  
 laji viheltää ja perustelut?
Jääpallo ja kaukalopallo ovat hyvin erilaisia tuomita, johtuen 
jo kentän koosta ja tilanteiden nopeudesta. Kaukalopallossa 
tilanteet tulevat nopeasti ja ahtaissa paikoissa, kun taas jää-
pallossa rikkeet ovat selkeämpiä ja enemmän ennakoitavis-
sa, johtuen osittain väljemmästä tilasta.  Kysymykseen kumpi 
on haastavampaa, on erittäin vaikea vastata, sillä kumpikin 
laji vaatii mielestäni erotuomarilta aina huippusuorituksen.

6. Mikä on ikimuistoisin kokemuksesi  
 kaukalopallon parista?
Mieleen painuvin kaukalopallokokemukseni on lapsuudes-
tani, kun olimme perheeni kanssa Ruotsissa naisten MM-
kisoissa. Isäni oli erotuomarina ja minä toimin Suomen jouk-
kueen maskottina. Jos en aivan väärin muista niin Suomi taisi 
jopa voittaa.

7. Missä näet kaukalopallon tilan  
 20 vuoden päästä?
Kaukalopallon lajinäkymät tulevaisuutta ajatellen eivät tällä het-
kellä lupaa hyvää, liiton ponnisteluista huolimatta.  Laji tarvitsee 
enemmän aktiivien pelaajien, valmentajien ja kaukalopalloih-
misten sitoutumista kaukalopallon hyväksi. Tarvitsemme nuoria 
pelaajia, jotta meillä tulevaisuudessakin Suomessa pelattaisiin 
kaukista. Tähän tarvitaan muutakin kuin pelkästään liiton mark-
kinointia. Paras markkinoija on pelaajat ja lasten ja nuorten van-
hemmat.

8. Sinut valittiin kaukalopallon lajiryh- 
 mään jatkavaksi jäseneksi kevään  
 seurakokouksessa, mitä uskot  
 tuovasi lajiryhmän työskentelyyn?
Kokemusta ja näkemystä erotuomarin kantilta miten lajia voisi 
kehittää. Vahvoja ja johdon mukaisia päätöksiä.
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Kotka liiteli Varkauteen monen vuoden odotuksen jälkeen
suomen mestaruus ratkaistiin toista vuotta peräkkäin avoimessa sm-turnauksessa, johon 
osallistumisoikeus oli kaikilla kaukalopalloseuroilla ympäri maan. mukana turnauksessa oli edel-
lisvuoden tapaan kahdeksan joukkuetta; epa-tt varkaudesta, flexolahti lahdesta, lauritsalan 
pojat, lauritsalan visa, riento lappeenrannasta, shooters lappeenrannasta, team no Cont-
rol kuopiosta sekä vikings nummelasta. 

Turnauksessa pelattiin lauantaina kahdes-
sa neljän joukkueen alkulohkossa, joista 
lohkojen kaksi parasta jatkoivat sunnuntain 
välieriin ja mitaliotteluihin. Turnaus tarjosi 
huippukaukista parhaimmillaan; vauhtia ja 
vaarallisia tilanteita, paljon hienoja maaleja, 
upeita torjuntoja ja tunnekuohuntaa. Läpi 
turnauksen vahvaa joukkuepeliä osoittanut 
Epa-TT marssi ansaitusti turnausmesta-
riksi sunnuntain tiukoissa mitaliotteluissa. 
Sunnuntain jokainen neljä ottelua päättyi 
maalin erolla, mikä on erittäin harvinaista 
maalirikkaassa lajissamme. Kaukislehden 
toimitus onnittelee Varkautelaisia, joille 
mestaruus oli mieluisa palkinto monen 
vuoden odotuksen jälkeen. Perinteikkäälle 
kaukalopalloseura Epalle mestaruus oli ni-
mittäin historian ensimmäinen. Turnauksen 
arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin mesta-
rijoukkueen Tapio Niskanen, joka valittiin 
myöhemmin myös vuoden kaukalopalloili-
jaksi.

Kultaa!

Hopeaa!

Pronssia!
Epa-TT

La-Po

TNC
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Haastattelussa 
Epa-TT:n mestari-
valmentaja  
Janne Hahtala

Alkulohkot:
A-lohko
 Joukkue  O V T JH H M P 
  LaVi  3 3 0 0 0 16-8 6 
  Epa-TT  3 2 0 0 1 11-10 4 
  Flexolahti 3 1 0 0 2 16-12 2 
  Riento  3 0 0 0 3 6-19 0 
B-lohko
 Joukkue  O V T JH H M P 
  LaPo  3 2 1 0 0 17-10 5 
  Team No Control 3 1 2 0 0 20-12 4 
  Vikings  3 1 0 0 2 14-20 2 
  Shooters  3 0 1 0 2 8-17 1 

Välierät ja mitaliottelut:

Pv Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos Katsojia Sijat
Su 15.4. 09:00 Lappeenranta KH LaVi Team No Control 5-6 (3-3,2-3) 57 1-4
Su 15.4. 11:00 Lappeenranta KH LaPo Epa-TT 6-7 (2-5,4-2) 120 1-4
Su 15.4. 13:00 Lappeenranta KH LaVi LaPo 6-7 (3-4,3-3) 155 3/4
Su 15.4. 15:00 Lappeenranta KH Team No Control Epa-TT 7-8 (5-6,2-2) 45 1/2

Kotka liiteli Varkauteen...

1. Kotka laskeutui vihdoin Varkauteen, perinteinen  
 kysymys miltä nyt tuntuu?
-No tottakai Kotkan tulo Varkauteen niin monen vuoden 
yrityksen jälkeen tuntuu tosi hienolta, vaikka se nyt tulikin 
pelkän turnauksen voitosta. Mutta hienoa sitä on katsella 
ja lukea nimiä sen kyljestä. On siinä ollut hienoja peli-
miehiä Kotkaa pitelemässä. Ja hienoa on tietysti saada 
omatkin nimet siihen.

2. Mitkä tekijät ratkaisivat Suomen Mestaruuden   
 Epalle?
- Saatiin kerättyä hieno joukkue, joka osoitti valtavaa 
voiton nälkää. Jokainen jätkä täytti paikkansa loistavasti 
ja kun turnaus lähti hyvin käyntiin, niin siitä oli hyvä jatkaa. 

Tottakai siinä ratkaisevat pienet asiat ja pallo myös pomppi meille välillä suotuisasti. 
Tiukkoja vääntöjä joka peli ja etenkin finaali TNC:tä vastaan oli kiva voittaa.

3. Turnauksessa nähtiin tasaisia otteluja, mikä oli mielestäsi turnauksen yleinen pelillinen taso?
- Turnauksen taso oli hyvä, mutta kyllähän sen väkisin näkee, että joukkueiden erikoistilanne pelaaminen 
on vähän hakusessa, kun joukkueet kasataan turnausta varten. 
Suurin osa otteluista todella oli tasaisia ja hyvät tuomarit, niin mikäs siinä on kaukista vääntää.

4. Kuinka Suomen mestaruus on otettu vastaan perinteikkäässä kaukalopallokaupungissa  
 Varkaudessa?
- Kyllähän Warkauden lehti kirjoitti sivun jutun asiasta ja kaupungilla on tullut onnitteluja ihmisiltä. Totta-
kai sponsorit on tyytyväisiä kun Kotkaa on käyty näyttämässä.

5. Kauan mestaruusjuhlat kestivät?
- Viralliset juhlat ovat vielä edessäpäin, mutta kyllä pojat vajaan viikon Kotkan kanssa liikkuivat 
yöelämässä.

6. SM-sarjaa ei pelata ensi vuonnakaan, mitkä ovat perimmäiset syyt miksi pääsarjaa ei pelata  
 tällä hetkellä?
- Suurimmat ongelmat miksi SM-sarjaa ei pelata tulevallakaan kaudella on varmasti siinä, että on mennyt 
useita vuosia siitä kun sarja oli käynnissä, niin joukkueilta on hävinnyt tukijat, pelaajat ja ennen kaikkea 
tärkeät taustahenkilöt. 
Myös uusien pelaajien saanti joukkueisiin on hankalaa, kun ei ole kunnon sarjaa. Monia nuoria pelaajia 
kiinnostaisi laji esimerkiksi jääkiekon harrastuksen jälkeen, mutta ilman pääsarjaa muut lajit vievät voiton. 
Toivoisinkin tämän vauhdikkaan lajin saavan suunnan ylöspäin ja uskottavan tulevaisuuden. 

Hyvää kesää kaikille ja tavataan viimeistään ensi keväänä Varkauden SM-turnauksessa!!!
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Palkintogaalassa palkittiin  
kauden 2017-2018 menestyjiä
suomen kaukalopallo- ja ringetteliitto palkitsi kauden 2017-2018 parhaimpia vantaan scan-
dic Helsinki aviacongress hotellissa pidetyssä palkintogaalassa 28.4.2018. palkintogaalassa 
palkittiin molempien lajien menestyjiä menneeltä kaudelta. kaukalopallossa palkittiin kymme-
nessä eri kategoriassa. 

Palkitut kaudella 2017-2018

Vuoden kaukalopalloseura
Team No Control, Kuopio
•	 Keski-Suomen	sarjan	voittaja
•	 SM-hopeaa	avoimessa	SM-turnauksessa
•	 Kolmessa	ikäluokassa	edustus	ikämiesten	SM-kisoissa

Vuoden kaukalopalloteko
Jyväskyläläisen Ape-Teamin harrasteturnaukset Keski-Suomessa
•	 syksyllä	sekä	keväällä	järjestetyt	harrasteturnaukset	keräsivät	lukuisia	uusia	
 joukkueita kaukalopallon pariin

Vuoden Pelaaja
Tapio Niskanen, Lieksan Into/Epa-TT
•	 Niskanen	johdatti	joukkueensa	Suomen	Mestaruuteen	ja	valittiin	myös	turnauksen	arvokkaimmaksi	pelaajaksi
•	 väsymätön	kahdensuunnan	pelaaja,	joka	laittaa	itsensä	likoon	tilanteessa	kuin	tilanteessa

Alueiden parhaat pelaajat
Alueet: Etelä-Karjala, Itä-Suomi, Keski-Suomi, Oulu ja Tampere
Etelä-Karjala, Mikko Haikala, Riento
•	 Upeita	torjuntoja	esittänyt	Haikala	takasi	Riennolle	Etelä-Karjalan	mestaruuden,	LaPon	viiden	vuoden	jatkunut	hallinta	
 päättyi samalla Etelä-Karjalassa 
Itä-Suomi, Samu Montonen, Epa-TT
•	 johdatti	Epa-TT:n	alueen	mestaruuteen	sekä	esitti	hyviä	otteita	SM-turnauksessa
Keski-Suomi, Lauri Vehniäinen, TNC
•	 40	+	26	tehot	iskenyt	hyökkääjä	kannatteli	TNC:n	Keski-Suomen	mestariksi
Oulu, Matti Ylitalo, RBA
•	 Matti	Ylitalo	oli	torjunnoillaan	vahva	perusta	RBA:n	mestaruudelle	Oulun	alueella
Tampere, Akseli Valkama, Made In Siuro
•	 nuori	mies	esitti	ennakkoluuloisia	otteita	läpi	kauden	Made	In	Siurossa
•	 debyyttikauttaan	pelaava	16-vuotias	Valkama	murtautui	pelaavaan	kokoonpanoon	ja	ei	arastellut	miesten	seurassa,	
 vaan osoitti kuuluvansa heti alueen taitavimpiin kaukalopalloilijoihin

Vuoden tuomari
Pasi Kosunen
•	 Kosunen	vihelsi	kaudella	17-18	yhteensä	53	liiton	alaista	ottelua
•	 Suomen	Cupissa	sekä	avoimessa	SM-turnauksessa	Kosunen	osoitti	kuuluvansa	erotuomarien	eliittiin	Suomessa

Rokki Rabit
Lauritsalan Visa
•	 aktiivista	junioritoimintaa	vuodesta	toiseen
•	 junioreiden	harrastesarjan	perustaminen	kaudelle	2017-2018	harrastajamäärien	lisäämiseksi
•	 koululaistoimintojen	eliittiä	koko	maassa
•	 mm.	viikon	mittainen	kouluturnaus	viikko	kaukalopallossa	ja	ringetessä,	johon	osallistui	yli	400	koululaista
•	 tämän	lisäksi	lukuisia	lajiesittelyjä	alueella

Tapio Niskanen, 
Vuoden Pelaaja

Lauritsalan Visan Rokki Rabbit, 
lasten liikuttaja, puheenjohtaja 
Keijo Martikainen, LaVi.

Pasi Kosunen, 
Vuoden Kaukalopalloerotuomari

Team No Control, 
Vuoden Kaukalopalloseura
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teksti: annastiina lehtonen.

Kauden huipennus oli toista kertaa järjestetty teema-
viikot ”Kaukisviikot”, jotka toteutettiin 27.1.-11.2.2018 
yhteistyössä seurojen kanssa. Teemaviikkojen tarkoi-
tus on markkinoida lajia sekä järjestää mahdollisimman 
paljon kaukalopalloaiheisia tapahtumia. Viikkojen toi-
votaan tuovan seuroille lisää harrastajia lajin pariin sekä 
saada lajille näkyvyyttä paikallismedioissa. Tapahtumi-
na tänä vuonna nähtiin mm. lajiesittelyjä, kouluturnauk-
sia, harrasteturnauksia sekä tietenkin alueiden sarjojen 
otteluita. 

Koulu- ja harrastetapahtumat 2017-2018
koululaisten parissa kaukis säilytti edelleen suosionsa kaudella 2017-
2018. lukuisia koulu-tapahtumia, -turnauksia sekä lajiesittelyjä pidettiin 
ympäri suomea alueiden ja seurojen toteuttamana. liitto oli tukemassa 
näitä toimintoja. kaikkiaan liiton tilastoimissa koulu- ja harrastetapahtu-
missa kauden aikana oli mukana reilut 1200 koululaista ja harrastajaa. 

Kaukisviikot lukuina:
Aluesarjat yhteensä 5 kpl, 78 ottelua
Harrasteturnauksia yhteensä 1 kpl, otteluita 13, osallistujia 70
Harrastesarjat yhteensä 3 kpl, otteluita 23
Koulutapahtumia yhteensä 5 kpl, osallistujia 380
Kouluturnaukset yhteensä 3 kpl, otteluita 43, osallistujia 310

Kaarinen lajiesittely

Riihimäen lajiesittely Lappenranta. Mestari Kimpinen 5-6 lk.

Joutsenon alakouluturnauksen 
voittaja Kesolan koulu

Outokummun harrasteturnauksen voittaja

Taavetti - Savitaipale, 
tyttöjen yläkoululaisten 
ottelu

Harrastesarjan ottelu, 
Farmers - Finnsementti

Ottelutunnelmia, 3-4 lk. Lappeenranta
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Ei kaukiskevättä ilman ikämiehiä
kevään kynnys merkitsee monille pitkän linjan 
kaukalopalloilijoille kauden kohokohtaa. vii-
me vuosien tavan mukaisesti kaukalopallon 
ikämiesten suomen mestaruudet kaudella 
2017-18 jaettiin uusiin osoitteisiin kahden vii-
konlopputurnauksen muodossa. jyväskylässä 
24–25. maaliskuuta mitaleista ottivat yhteen 
masters-sarjat 35–50, kokonaisuudessaan 
22 joukkuetta. pari viikkoa myöhemmin lap-
peenrannan kaukaloihin luistelivat vuorostaan 
ikämiesten konkarit, 55–70-vuotiaat, joita 
edusti tänä keväänä 27 joukkuetta.

 Jyväskylän Buugi-areenalla järjestetyissä nuorempien 
sarjoissa ei ollut virran puutetta. 35-vuotiaissa vastakkain aset-
tuivat Flexolahti Lahdesta, Hohon Pallokerho Laukaalta, Team 
No Control Kuopiosta, Hamarin Elo Porvoosta, PaTe Vantaalta 
ja Team Takini Oulusta. Nelikymppisistä mukana olivat Elo, Sul-
kaman Kipinä Liperistä, Pallo And The Boys Seinäjoelta, Toppila 
United	 Oulusta,	 Sähkö	 Waasa	 Vaasasta,	 Team	 Puustelli	 Har-
javallasta sekä TNC. Nelivitosten lippua kannattelivat taas hie-
noisesta kotiedusta nauttineet keskisuomalaiset Duo Jämsä ja 

J.O.R.M.A, joiden haastajiksi saapuivat Pallo and the Boys, TNC 
sekä Red Bulls Lahdesta. 50-vuotiailta mukana olivat CC L-Plus 
Mäntsälästä,	HPR	Torniosta,	kotiedusta	nauttinut	Köhniö	United	
Jyväskylästä	sekä	Warkaus	Varkaudesta.	
 Talvinen Keski-Suomi tarjosi tällä erää lajille uuden hallin 
myötä myös uudet olosuhteet, mutta joukkueet ottivat kaukalot 
heti omakseen. Hallin yläparvelle saapuneet katsojatkaan eivät 
joutuneet pitkien päivien ja jatkuvien otteluiden lomassa petty-
mään, siitä pitivät viikonlopun tehomiehet huolen – tiukkojen al-
kusarjojen otteluissa nähtiin paitsi vauhtia ja voittamisen halua, 
myös komeita pistetilejä. Lauantai-iltana todistettiin myös hieman 
erikoisempaa kaukalopallohistoriaa: sarjan 40 loppusijoituksista 
käytiin tasatilanteen vuoksi arpaa SuKin ja Elon välillä, mikä täl-
lä erää kääntyi sunnuntain peleihin jatkaneen Elon onneksi. Itse 
pääpäivä eli sunnuntai tarjosi niin myös jännitettävää kaukalopal-
loväelle yhteensä kahdeksan mitalipelin ja niitä edeltäneiden vä-
lierien edestä. Kulta kainalossaan kotimatkalle lähtivät Flexolahti 
(35),	Toppila	United	(40),	Duo	(45)	ja	Köhniö	(50).
 Ennen kuin nuorempien turnaustunnelmat olivat ehti-
neet jäähtyä, oli vuorossa lajin todellisten mastersien vuoro vetää 
luistimet jalkaan. Pääsiäistä seuranneella viikolla SM-mitalijahtiin 
Lappeenrantaan matkasivat 55-vuotiaista Töölön Vesa ja Bewe 
Helsingistä, HRB-Sharks Heinolasta, TT-Ilmastointi Varkaudes-
ta, Oulun Pallo, X-Ball Lahdesta, Bandy Miners Outokummusta 
sekä kotiedusta nautiskellut LPK Lappeenrannasta; 60-vuoti-

aista  Jalpa Helsingistä, kotikulmillaan pelannut Aikapojat, Kii-
ku	Kiimingistä,	Köhniö	United,	Hurjat-Ukot	Lahdesta,	Maks-91	
Mikkelistä,	Team	Warkaus	sekä	Töölön	Vesa;	65-vuotiaista	Jalpa	
ja	 Töölön	 Vesa	 Helsingistä.	 OuPa	 Oulusta,	 Köhniö	 United	 Jy-
väskylästä, Rajapapat Imatralta, Kiiku, PIPS Pieksämäeltä sekä 
Hurjat-Ukot;	ja	70-vuotiaista	espoolainen	Kapa-Team,	Kiiku	sekä	
Töölön Vesa. Vesa teki näin ollen vaikuttavan esiintymisen viikon-
lopun jokaisessa sarjassa.
Kevät näytti saapuvan Etelä-Karjalaan juuri parahiksi turnauk-
seen osallistuvien lämpimiksi. Aurinkoisissa merkeissä Kisapuis-
tossa	 ja	 UK-areenalla	 järjestettyyn	 huhtikuiseen	 turnausviikon-
loppuun saapuneet joukkueet näyttivät samalla mallia, kuinka 
niistä titteleistä lähdetään pelaamaan. 
Siinä missä suuremmat joukkuemäärät pitivät 55–65-vuotiaat kii-
reisinä läpi päivien, eivät 70-sarjan joukkuettakaan päästäneet 
toisiaan helpolla. Kolmen sarjassa perinteisiä välierä-tunnelmia 
ei nähty, vaan loppusijoituksista väännettiin aivan viimeisen ot-
telun kynnykselle saakka. Lauantain pelien jälkeen sunnuntai-
hin kierrokselle lähdettiin Kapan vakuuttavassa johtoasemassa, 
mutta sarja ei kuitenkaan ollut vielä loppuun käsitelty. Kiiku nou-
si toden teolla haastamaan espoolaisia voitokkailla otteluillaan, 
mutta Kapa pääsi lopulta itse määräämään kohtalostaan sarjan 
viimeisessä,	 finaalinomaiseksi	 muuttuneessa	 ottelussa,	 minkä	
voitto Vesasta kruunasi kapalaiset lopulta Suomen mestareiksi. 
Nuoremmista sarjoista SM-kullan veivät Vesa (55), Jalpa (60) ja 
OuPa (65).

SM-mitalit saattoivat lähteä viikonloppuina osin uusiin osoitteisiin, 
mutta viime vuosina nähty hyvä henki lajiväkeä yhteen kokoavis-
sa turnauksissa oli jälleen läsnä. Väki löysi tiensä Kisapuiston ja 
Buugin uumeniin, mikä viritti turnauspäiviä entisestään. Mikäli on 
pelaajien mailakäden tarkkuuteen ja potkun luistoon luottaminen, 
nähdään vähintäänkin yhtä tiukat haastot masters-mestaruuk-
sista jälleen ensi keväänä.
Sarjakohtaiset raportit turnausviikonlopuilta löytyvät Kaukalo-
palloliiton verkkosivuilta.

IKÄMIEHET 35-40-45-50
35: kultaa Flexolahti, hopeaa PaTe, pronssia Hamarin Elo
40:	kultaa	Toppila	United,	hopeaa	Pallo	And	The	Boys,	pronssia	
Team Puustelli
45: kultaa Duo Jämsä, hopeaa Red Bulls, pronssia J.O.R.M.A.
55:	kultaa	Köhniö	United,	hopeaa	HPR,	pronssia	Team	Warkaus

IKÄMIEHET 55-60-65-70
55: kultaa Töölön Vesa, hopeaa HRB-Sharks, pronssia Bewe
60: kultaa Jalpa, hopeaa Aikapojat, pronssia Töölön Vesa
65: kultaa Oulun Pallo, hopeaa Jalpa, pronssia Töölön Vesa
70: kultaa Kapa-Team, hopeaa Kiiku, pronssia Töölön Vesa

35 v. 40 v. 45 v. 50 v.

55 v.

60 v. 65 v.

70 v.



1716   Kaukislehti 1•2018   Kaukislehti1•2018

Naisten Suomen Mestaruudesta 
pelattiin lauantaina 27.1.2018 Tikkurilan Trio Areenan  
harjoitushallissa. 
suomen mestaruuden vei rBC evakkoreki lappeenrannasta, 
joka voitti finaalissa eks:n maalein 2-1 rangaistuskuljetuskil-
pailun jälkeen. 
pronssia korjasi Blue rings tuusulasta, joka kaatoi  
pronssiottelussa Bewe Böönat maalein 2-0.

Kultaa!

Hopeaa!

Pronssia!

Turnauksen parhaaksi pelaajaksi valittiin Suomen Mes-
tari RBC Evakkoreki joukkueen maalivahti Kaisa Ka-
tajisto, joka esitti läpi turnauksen upeita torjuntoja ja 
takasi hyviillä otteillaan joukkueelleen mestaruuden.
Turnauksessa oli mukana niin kaukalopallon, jääkie-
kon, jääpallon kuin ringetenkin harras-
tajia. SM-turnaus osoitti jälleen, että 
kiinnostusta naisten kaukalopallotoimin-
taan on ja ensi kaudella tullaan jälleen 
pelaamaan sekä Suomen Cupin mesta-
ruudesta että Suomen mestaruudesta 
SM-turnauksessa. Naisten kaukalopal-
lotoiminnan uskotaan tuovan hyvän lisä-
mausteen ja vaihtelun ringetteseurojen 
toimintaan ja tätä kautta liittoyhteistyön 
vaikutuksista saadaan positiivista virettä 
ja yhteistyötä lajien kesken myös seura-
tasolle.

Turnauksessa oli mukana  
viisi joukkuetta:

Bewe Böönat, Helsinki
Blue Rings, Tuusula
EKS, Espoo
RBC Evakkoreki, Lappeenranta
Team GB, Jyväskylä
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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.

Tapahtumainfo  2018-2019

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

2-divisioona  Seinäjoki marras-huhti

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

2-divisoona ja harraste  Tampere loka-huhti

Tapahtuma  Paikka Ajankohta

Suomen Cup  Jyväskylä 20-21.10.2018

Naiset Suomen Cup   Jyväskylä 17.11.2018

Naisten SM-turnaus  Lohja Kisakallio   26.1.2019

Työpaikkojen SM-turnaus  Rauha, LPR  8-10.2.2019

Junioreiden SM-turnaus F-A  Lappeenranta  16-17.3.2019

Ikämiesten SM-turnaus 35-50v  Kuopio  6-7.4.2019

Ikämiesten SM-turnaus 55-70v  Jyväskylä  23-24.3.2019

Avoin SM-turnaus  Varkaus  13-14.4.2019
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Kysy joukkueellesi leiritarjous:

Jenni Korhonen
Avainasiakasvastaava
jenni.korhonen@kisakallio.fi  
+358 44 584 9122

MEILLÄ TEHDÄÄN 
MESTAREITA!

Varaa oma leirisi > www.kisakallio.fi
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