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Urheilijan 
valttikortti!

Lisäedut seuroille
Edulliset hotellimajoitukset 
koko joukkueelle

HotSport -menu Restelin 
ravintoloista 9,80 € / henkilö

10 % alennus normaali- 
hintaisista annoksista

Lisää etuja vuoden 2013 aikana

1
2
3
4

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

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

SISÄLTÖ:

4  sm-sarja kaudella 2014-2015

12  huimapäät koukussa 

 mäenlaskuun

16  liittojen yhdistyminen lähestyy

18  lämmittelyn ja palautumisen 

 merkitys  harjoittelussa

20  inside

23  strategiatyö käynnistyi 

 syyskuussa

Lisää liikettä!

syyskuun lopulla kansallisessa liikuntafoorumissa yleisradion studiota-
lolla laadittiin yhteinen julkilausuma, jonka tavoitteena on kirjata liikkeen 
lisääminen tulevan hallitusohjelman kärkitavoitteeksi. liikkumattomuus 
on uhka sekä lapsille että aikuisille. lisäksi se aiheuttaa terveydenhuollol-
le lähes 2 miljardia euron vuotuiset kustannukset.

puolustusministeri haglund on myös nostanut esille työaikana tehtävän 
liikunnan tärkeyden ja esittänyt toiveen että työntajan suhtautuvat posi-
tiivisesti työaikana tapahtuvaan liikuntaan.  

kaukalopallo on kilpaurheilun rinnalla myös matalan kynnyksen aikuis-
liikuntaa. kaukalopalloilijat ovat monesti kaveriporukoita, jotka liittyvät 
osaksi jo olemassa olevaan monilajiseuraan tai perustavat oman yhdis-
tyksen. 

koululiikunnassa kaukalopallosta on tullut yksi suosituimmista talvilajeis-
ta, koska sen pelisäännöt on helppo omaksua ja pelivälineen turvallisuu-
den johdosta erillisiä suojia ei tarvita. liitto yhdessä yhteistyökumppanin-
sa tacklan kanssa satsaa koululiikuntaan mm. toimittamalla koululaisille 
mailoja.

jokaisen meidän tavoitteena on liikkua vähintään tunti päivässä ja haas-
taa kaverimme tähän mukaan. otetaan lapset mukaan toimintaan ja 
järjestetään yhdessä lasten ja aikuisten yhteisiä tapahtumia. toivotetaan 
juniorit tervetulleeksi katsomoihin ja mukaan jäällä tapahtuvaan toimin-
taan. lisää iloisia ilmeitä ja yleisöä sarjapeleihin!

hyvää kauden alkua!

olli lehtonen
kaukalopalloliiton puheenjohtaja
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SM-sarja kaudella  
2014-2015

SM-sarja kaudella 2014 - 2015 pelataan kuuden joukkueen voimin. Vuoden mittai-

sen lohkojaon; Etelä ja Pohjoinen jälkeen palataan valtakunnalliseen sarjamuotoon. 

Seuroista suurin osa kannatti paluuta valtakunnalliseen sarjamuotoon liiton keväällä 

tekemässä kyselyssä. Kilpailutyöryhmän esityksen mukaisesti liittohallitus teki pää-

töksen SM-sarjan sarjamuodosta kevään kokouksessaan. Joukkueet koostuvat 

viime vuoden välieriin selvinneistä Duo Jämsästä, Flexolahdesta, Hamarin Elosta 

ja RB-Oulusta sekä viime vuonna puolivälieriin jääneestä Team No Controlista ja 

sarjatulokkaasta Hyvinkään Rangersista. 

Lajimme pääsarjaa pyritään kehittämään mahdollisuuksien mukaan ja ensimmäinen 

selkeä tavoite on kasvattaa joukkuemäärää, niin että viimeistään kaudella 2016 - 

2017 SM-sarjaa pelaisi 8-10 joukkuetta. Tavoite on haasteellinen tiukassa talousti-

lanteessa eläville seuroille. Liitto yhdessä seurojen kanssa pyrkiikin löytämään kei-

noja kulujen karsimiseksi ja tulojen lisäämiseksi. Medianäkyvyyttä SM-sarjalle on 

haettu omien nettisivujen, sosiaalisen median ja Kaukis-TV:n kautta. Näillä keinoilla 

uskotaan SM-sarjan saavan lisäarvoa ja tavoittavan yleisöä entistä paremmin. 

SM-sarjassa pelataan kolminkertainen runkosarja, jossa jokaiselle joukkueelle kertyy 

15 ottelua. Runkosarjan jälkeen neljä parasta joukkuetta pelaavat välierissä systee-

millä paras viidestä. Suomen Mestaruutta ja Kultaista Kotkaa aletaan jahtaamaan 

lauantaina 14.3.2015 käynnistyvissä finaaleissa. Suomen Mestaruuteen vaaditaan 

kolme voittoa. Välierien häviäjät pelaavat 14.3.2015 pronssiottelun. 

Kaikki kaukalopallon ystävät sankoin joukoin katsomoihin seuraamaan lajimme 

pääsarjaa!!! 

Janne Borgström Kilpailupäällikkö Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto
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Hamarin Elo

elon kokoonpano on pysynyt suurimmaksi osaksi samanlaisena kuin 
viime vuonna. totta kai vaihtuvuutta on ollut jonkin verran. viime kau-
desta ovat poissa joakim mether, henry niittula ja janne villanen. 
tulopuolella on uusi maalivahti; jääkiekkopiireistä saapuva aksu piispa 
sekä toissa kaudella rB-oulun takalinjoilla luutinut olli salmela. tämän 
lisäksi muutamia pelaajia on vielä tällä hetkellä try-outilla. 

Tomi Wiiala kantaa vastuun valmennuk-
sesta myös tällä kaudella. Hänellä on taas 
yksi kaukisvalmennus kausi enemmän ta-
kana ja näin peli-/ lajikäsitys on parantu-
nut. Wiialan pelifilosofiaan kuuluu se,  että 
luistin liikkuu ja viisikkopeli pysyy kasassa.
Maalivahtiosastolla jatkaa kokenut Mikko 
Joensuu, jolle on ykkösmaalivahdinrooli 
tarjolla, mutta Tomi Turunen ja Aksu Piispa 
pitävät hyvin yllä kovaa kilpailua pelaavan 
maalivahdin paikasta.
Puolustuspäässä löytyy materiaalia tälle 
kaudella varsin hyvin, kun alakertaan on 
laittaa Mikael Kylmämaa ”A”, Alexander 
Turunen, Janne Saarela ”A”, Max Törn-
qvist, Mikko Wiiala, Panu Tauriainen, Jan-
Erik Volotin, Ila Terho sekä uusi tulokas Olli 
Salmela. Puolustuspäähän näyttää olevan 
tällä hetkellä tunkua ja pelipaikoista tul-
laan käymään tiivis kamppailu. Mutta se, 
mitä on aikaisempina vuosina nähty, niin 
kaikkia pelaajia tarvitaan ja jokainen tulee 
saamaan vastuuta kauden aikana.
Hyökkäyspää on tutun kova, kun laatik-
koon on heittää viime kauden runkosarjan 
etelälohkon pistepörssin ykkönen Olli Pel-
konen ja häntä hyvin säestänyt joukkueen 

kapteeniksi valittu Juho Hankkio. Lisäksi, 
kun lisätään viime kaudella rikkinäisen 
kauden pelanneet Harri Hautajoki, Sami 
Lindholm ja Jan Eriksson. Muita hyökkää-
jiä tällä kaudella ovat Ilkka Järvinen, Ro-
bert Lindström, Mikael Forsell, Timo Hal-
me ja Tomi Luoto. Hyökkäysoastoa ollaan 
varmaan vielä vahvistamassa jopa ennen 
kauden alkua tai sitten kauden aikana. 
Saa nähdä…
Joukkue pelaa pari harjoituspeliä ennen 

kauden alkua, ensin  sarjanousija Hyvin-
kään Rangersia vastaan ja sen jälkeen vii-
me kauden finaalivastustajaa Flexolahtea 
vastaan.
Runkosarjan osalta Hamarin Elo aloittaa 
kauden kotiottelulla RB-Oulua vastaan 
11.10 klo 16:00 Porvoon jäähallissa, mikä 
myös avaa koko SM-sarjan tällä kaudella.
Joukkueen tavoite on selvä: vain ja aino-
astaan kiertopalkinto Kotka kelpaa por-
voolaisille.

KAUSIENNAKKO 2014 – 2015

Edustusjoukkue  
2014-2015:

Maalivahdit:   Mikko Joensuu, Tomi Turunen, Aksu Piispa 
Kenttäpelaajat:   Janne Saarela ”A”, Robert Lindström, Panu Tauriainen,  
 Ila Terho, Mikael Forsell, Olli Pelkonen, Mikko Wiiala, 
 Mikael Kylmämaa ”A”, Alexander Turunen, Max Törnqvist,  
 Jan-Erik Volotin, Sami Lindholm, Olli Salmela, 
 Harri Hautajoki, Tomi Luoto, Ilkka Järvinen, 
 Juho Hankkio ”C”, Jan Eriksson, Timo Halme

Hyvinkään Rangers    
KAUSIENNAKKO 2014 – 2015

hyvinkään kaukalopallon lippulaiva rangers jyräsi viime kaudella helsingin kaukalo-
pallon valiosarjan neljän parhaan joukkoon ja taistelemaan noususta sm-sarjaan. 
mutta kuten tiedetään, pudotuspelit muuttuivatkin pelioikeuksien vuoksi täydelli-
seksi farssiksi ja kabinetissa päätettiin voittaja. mutta koska suomen kaukalopal-
loliitto tarjosi silti sm-sarjapaikkaa, halusi rangers jättää ja unohtaa koko helsinki 
kaukiksen kokonaan ja ottaa uuden haasteen vastaan.

Rangers ei jäänyt kesäksi vain lepäämään 
laakereilleen, vaan Sveitsin upeissa maise-
missa on hiottu kuntopohjaa vastaamaan 
uuden sarjatason haasteisiin. Kesätreenit 
on hoidettu kenties paremmin kuin aikoi-
hin, joskin luotettu paljon pelaajien oma-
harjoitteisiin entistä enemmän.

Kesän siirtomarkkinoilla Rangers jatkoi 
tutulla linjalla, eli joukkuetta kehitetään 
maltilla ja haetaan pienin muutoksin vii-
meistä terävyyttä joukkueen iskukykyyn. 
Hyökkäyskalustoon tuli leveyttä, kun Rii-
himäeltä hyviä otteita esittänyt Pietari 
Oksa ja Tervakosken vanha Jyryn liigajyrä 
Henrik Norrena pääsivät sopimuksen yk-
sityiskohdista yhteisymmärrykseen. Kovin 
vahvistus on kuitenkin SM-liigajäiltä tuttu 
Juha-Pekka Loikas, jonka on tarkoitus 
edustaa ainakin opiskeluluihinsa asti täh-
tipaitoja. Näin hyökkäyskalusto on täysi ja 
uusia vahvistuksia ei enää sille osastolle 
haeta, kun joukkueen legendakin Harri 
Närvä jatkaa vielä vuodella peliuraansa. 
Arvoituksena on edelleen maalivahti-
osasto. Rangersin valiosarjassa pelannut 
huippumaalivahti Henri Vesikko vielä miet-
tii, missä pelaa SM-sarjaa. Viime vuoden 
mestareissa Flexolahdessa vai Rangersis-
sa. Pakkiosasto saattaa vielä täydentyä 
talven aikana, sillä muutama pelaaja vielä 
miettii peliuran jatkoa SM-sarjan suhteen. 
Mutta ainakin sarja aloitetaan nykyisellä 
miehistöllä.

Valmennusvastuu vaikeutui myös kesän 
aikana. Potentiaaliset ehdokkaat haihtui-
vat kukin omille teilleen, Juppe Lehtolan 
pojan joukkue pääsikin yllättäen saliban-
dyn C ikäisten SM-sarjaan, joten pesti 
ja myös laji vaihtui. Myös ex-peluri Sami 
Pelkonen muutti Kuopioon opiskelemaan. 
Näin ollen haku on päällä ja uskomme 
vahvasti, että luotettava ja osaava käskyt-
täjä löytyy ihan lähiaikoina pelaajavalmen-
taja Toma Aureston rinnalle.

SM-sarja tuleekin olemaan kova haaste 
Rangersille, sillä sarja on täynnä vuosi-
kausia sarjaa tahkonneita rutinoituneita 
joukkueita. Eittämättä sarjan kovimmat 
ennakkosuosikit ovat viime kauden fina-
listit; Flexolahti Lahdesta ja Hamarin Elo 

Edustusjoukkue  
2014-2015:

Maalivahdit:  Mika Elo, Henri Vesikko (varmistus), Miikka Wirtanen (varmistus)
Puolustajat:  Toma Auresto ©, Jyrki Vuorio, Sami Elo, Tuomo Hirvonen,
                     Risto Mäkilä ( varmistus), Timo Parkkila (varmistus)
Hyökkääjät:  Mika Hokkanen (A) Mikko Pölönen (A) , Henri Kurjenmäki,  
 Pietari Oksa, Henrik Norrena, Mikko Mertanen, 
 Juha-Pekka Loikas, Tomi Jänkävaara
                     Pasi Pokka (varmistus)  Ismo Lauanne, Harri Närvä
Valmennus:  Toma Auresto, Henrik Norrena ja Veijo Hakkarainen
Huolto:  Ville Kauppila, Miko Kuosmanen
Toimitsijat:  Juha Kärkkäinen, Jukka Pajuhalme, Tuomas Simoinen, 
 Patrik Reinikainen, Lari Aitamurto, 
GM:  Timo Kuosmanen

Porvoosta. Ja unohtaa ei voida aina kivi-
kovaa RB Ouluakaan.

Rangers aloittaa sarjakautensa kotipelillä 
sunnuntaina 12.10 RB-Oulua vastaan, 
joka antaa jo suuntaa, kuinka joukkue py-
syy SM-sarjan vauhdissa. 
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Team No Control

kuopiolainen team no Control lähtee pelaamaan toista kaut-
taan kaukalopallon sm-sarjassa. joukkue on kokenut suuria 
muutoksia alkavalle kaudelle, mm. valmennus on mennyt koko-
naan uusiksi. mielenkiintoisin muutos on päävalmentaja timo 
saarimäki.

Saarimäellä on pitkä 18 vuoden valmen-
nuskokemus jääkiekon puolelta. Saari-
mäki on tuonut myös joukkueen harjoitte-
luun uusia tuulia ja joukkueelta odotetaan 
paljon vauhdikkaampaa pelaamista sekä 
tarkkaa viimeistelyä.
Joukkueen toisena valmentajana toimii 
Toni Kolari joka on ollut joukkueen muka-
na jo pelaajana sekä valmentajana (2012–
13) useamman kauden ajan. 
TNC:n joukkue on myös nuorentunut 
muutamalla vuodella, joukkueen keski-iän 
ollessa nyt 27 vuotta. Joukkueeseen on 
tullut 9 uutta nuorta ja lahjakasta pelaa-
jaa jääkiekon puolelta. Uusilla pelaajilla on 
ollut paljon opettelemista; kun maila on 
lyhentynyt, kiekko on vaihtunut palloon ja 
säännötkin ovat aika tavalla erilaiset kau-
kiksessa kiekkoon verrattuna. Viime kau-
den joukkueesta jatkaa enää noin puolet, 
joten muutos joukkueessa on todella suu-
ri. Vanhoilla joukkueeseen jääneillä konka-
reilla onkin joukkueessa iso vastuu opet-
taa uusille pelaajille lajin hienouksia.
”TNC:n joukkue 2014–15 on hyvin luiste-
leva, taisteleva ja nuoruuden intoa täynnä, 
joten helpolla eivät vastustajat tule pääse-
mään. Vielä on paljon tehtävää, mutta on-
neksi on vielä aikaa kehittyä ja harjoitella 
pelitapaa jolla tulemme pelaamaan. Kevät 
kertoo sitten totuuden, toteaa pääval-

mentaja Saarimäki.”
Joukkueen virallinen tavoite on pääsy 
pudotuspeleihin, mutta kuten seurajohto 
on jo vuonna 2000 linjannut, niin TNC:n 
tavoite on menestyä ja antaa kaikkensa 
kaikissa kilpailuissa mihin se osallistuu.
Joukkueeseen on tullut myös uusi jouk-
kueenjohtaja Sami Pietikäinen, joka yrittää 
astua entisen GM:n Manu Pitkäsen suu-
riin saappaisiin. Pietikäinen toimii myös 
joukkueen maalivahtivalmentajana.
”Pelaaminen pääsarjassa vaatii koko 
TNC:n pieneltä mutta energiseltä orga-
nisaatiolta paljon. Taloudellisesti edel-
liskauden kulubudjetti kasvaa hieman 

suuremmaksi. Pelaaminen pääsarjassa 
ei olisi mahdollista ilman laajaa tukijoitten 
joukkoa ja on ollut mahtava huomata, että 
olemme onnistuneet säilyttämään varain-
hankinnassa vähintäänkin kohtuullisesti 
vanhat sponsorit ja saaneet ison joukon 
uusia sponsoreita kertoo joukkueenjohta-
ja Pietikäinen.”
Team No Control on vuonna 1996 perus-
tettu kuopiolainen kaukalopallojoukkue. 
Viime kaudella joukkue sijoittui SM-sarjan 
etelälohkossa neljänneksi ja hävisi puo-
livälierissä pohjoislohkon voittajalle RB-
Oululle. TNC pelaa kotiottelut Data Group 
Areenalla.

KAUSIENNAKKO 2014 – 2015

RB-Oulu

viime kevään pronssijoukkue lähtee poikkeuksellisen paljon 
muuttuneena tulevaan kauteen. hyvin pitkälle viimeiset kolme 
vuotta pysynyt runko hajosi osittain kun juho palatsi, ville 
hälikkä, jari lehto ja mikko purontakanen lopettivat kaukalo-
pallon pelaamisen. 
viime vuoden pohjoisen muista liigajoukkueista juha pohjola 
(team takini) ja kimmo tapalinen (rBa) tekevät paluun rB-
ouluun. muita joukkueen uusia pelaajia ovat janne kurunsaa-
ri, henri holappa sekä mika hakasaari ja matti ylitalo.

RB-Oulu tulee myös varmasti käyttämään 
1.divisioonassa pelaavan Team Takinin 
pelaajia farmisopimuksen kautta. Takinin 
pelaajista Juha-Pekka Honkanen, Jari Ve-
teläinen ja Jani Moisanen ovat viimeisen 
kahden kauden aikana aikaisemminkin 
RB-Oulussa pelanneet.
RB-Oulu on tunnettu viimeisinä vuosina 
todella kapeasta materiaalista ja avainpe-
laajat ovatkin tottuneet pelaamaan todel-
la paljon. Toivottavasti joukkue kuitenkin 
pysyy ehjänä tällä kaudella, niin RB-Oulu 
pääsee haastamaan edellisten vuoden 
mestarit Porvoon ja Lahden hieman le-
veämmällä materiaalilla.
Viimeisen kahden kauden aikana kaikki 
SM-sarjan pistetilastot voittanut keskus-
hyökkääjä Olli Holopainen johtaa joukku-
etta tällä kaudella myös vastuuvalmen-
tajan tehtävissä.  Muu hyökkäysvastuu 
lepää vahvasti Olli Hietajärven, Jere Tihi-
sen, Janne Rytilahden sekä Tommi Kur-
kelan vastuulla. Uusista pelaajista varsin-
kin Mika Hakasaarella ja Henri Holapalla 

on potentiaalia myös pisteiden tekoon. 
Puolustus muodostuu kokeneista ja luo-
tettavista pelaajista. Kari Hiltunen, Pasi 
Korkatti, Lasse Eskelinen sekä Tuomo 
Tunturi omaavat kaikki paljon pääsarja-
kokemusta. Myös Takinista tullut Juha 
Pohjola on varmasti SM-tasollakin hyvä 
puolustaja. 
Maalivahdeilla on kova kilpailu pelipaikois-
ta, kun kokeneet veskarit Simo Tonteri 
ja Kimmo Tapalinen saivat vielä kirittäjän 

harjoituksissa lupaavasti torjuneesta Matti 
Ylitalosta.
Odotukset kaudelle ovat taas korkealla. 
Viime kaudella finaalipaikka jäi harmit-
tavan lähelle ja siitä on hyvä lähteä pa-
rantamaan. Kauden alku voi olla hieman 
normaalia haastavampi, kun joukkue kui-
tenkin on muuttunut aikalailla. Uskoa kui-
tenkin riittää, että yksilötaidossakin pärjä-
tään kun saadaan yhteispeli kuntoon.
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KAUSIENNAKKO 2014 – 2015

Edustusjoukkue  
2014-2015:

Maalivahdit: Valtteri Villanen, Olli Turunen, Kimmo Mehtonen 
Kenttäpelaajat: Tero Skinnari, Santeri Pulkkinen, Pekka Palm ”A”,
 Jani Rönkkö, Kalle Tenhunen, Jere Varonen, 
 Oskari Saarimäki, Sakari Kauvosaari ”A”, Antero Putkonen,  
 Alex Laakso, Tommi Nissinen, Ilkko Koskinen, 
 Henri Linnapuomi, Jarkko Röntynen, Mikael Toskala, 
 Janne Mönkkönen ”C”, Aleksi Pentikäinen, Otto Karppanen,  
 Arttu Vesterinen

Edustusjoukkue  
2014-2015:

Maalivahdit: Kimmo Tapalinen, Matti Ylitalo, Simo Tonteri  
Kenttäpelaajat: Tuomo Tunturi, Jere Tihinen, Pasi Korkatti, Janne Rytilahti,  
 Olli Holopainen, Olli Hietajärvi, Kari Hiltunen, 
 Lasse Eskelinen, Tommi Kurkela, Juha Pohjola, 
 Jani Moisanen, Juha-Pekka Honkanen, Mika Hakasaari, 
 Henri Holappa, Janne Kurunsaari, Jari Veteläinen
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Duo
duon viime kausi päättyi rajuun pettymykseen, ei rB-oululle hävityn pronssiotte-
lun vuoksi vaan Flexolahdelle hävityn todella kovatasoisen ja kovan välieräsarjan 
vuoksi. viikko ei riittänyt käsittelemään hävityn välieräsarjan pettymystä vaan 
pronssimitalit lähes lahjoitettiin erittäin heikon suorituksen jälkeen oululaisille. 
tänä vuonna lähdetään sijoitusta parantamaan, mutta joukkueessa tapahtunei-
den muutoksien johdosta haaste tulee olemaan suuri ja kauteen lähdetäänkin 
”kiusaamaan isompia”.

Kesän ajan Duon taustaryhmä on teh-
nyt paljon työtä, että tarvittavat resurssit 
saadaan kasaan. Yleinen taloustilanne 
vaikeuttaa vuosi vuodelta taloudellisten 
resurssien kasaamista ja uusien pelaaji-
en saaminen kaukalopalloon on todella 
hankalaa pienellä paikkakunnalla. Jäm-
sän seudulla on vain rajallinen määrä SM-
tason pelaajia. Yritykset saada pelaajia 
lähikaupungeista Tampereelta ja Jyväs-
kylästä ovat olleet lähinnä tuloksettomia. 
Yrityksien tuki on erittäin tärkeää Duolle, 
kuten kaikille muillekin joukkueille. Kuluja 
on pakko yrittää leikata, mutta se on erit-
täin vaikeaa. Kaikki hinnat näyttävät vain 
nousevan. Tähän tulisi saada muutos, 
jotta joukkueiden toimintaedellytykset pa-
ranisivat. Myös kaukalopallon SM-sarjalle 
tulisi löytää yhteistyökumppaneita.
Valmentaja vaihtui tulevalle kaudelle ja 
uusi valmentaja on Juha Niemi, viime kau-
della Olli Kaipomäen kakkosvalmentaja ja 
pitkäaikainen Duon kantava voima. Pelilli-
sesti tuskin isoja muutoksia edelliskausiin 
tullaan näkemään, vaan jatketaan iloisella 
tekemisen meiningillä aktiivista peliä.
Pelaajistossa muutoksia edelliskausiin 
verrattuna on tapahtunut enemmän. Edel-
lisen kauden pelaajista on jäänyt pois 12 
kpl eli noin puolet joukkueesta. Tampe-
reen suunnan pelaajat todennäköisesti 
jäävät pois kokonaan, kuten myös puo-

lustajat Jukka Järvinen ja todennäköisesti 
kaukalopallon kaikki ”vanhin pelaaja”-al-
kuiset pääsarjaennätykset omistava Sep-
po Jokinen. 
Maalivahteihin Duo ei ole koskaan kaatu-
nut eikä näin käy tänäkään vuonna. Kak-
sikko Niklas Vesterinen & Timo Suokas 
on saanut jälleen kirittäjäkseen Nurmisen, 
mutta etunimi on vaihtunut Teroksi. Puo-
lustusta johtaa jämäkkä tähtipakki Hannu 
Kantola ja tulitukea antavat tutut nimet 
Risto Koskela ja Henri Nieminen. Viime 
kaudella jääkiekkoa pelannut Tero Saa-
rinen tekee paluun Duo-puolustukseen 
tehden vastustajien maalinedustalle tulon 
ikäväksi.
Hyökkääjistössä muutoksia on tapahtu-
nut eniten ja siellä onkin vastuuta tarjolla 
sitä haluaville. Harri Jalonen jatkaa ja tuo 
pallovarmuudellaan ja loistavilla syötöil-
lään ratkaisukykyä hyökkäykseen. Viime 
kaudella paljon pisteitä tehneeltä Teemu 

Tuukkaselta voi odottaa vahvaa kautta. 
Paluun Duo paitaan muutaman pääkau-
punkiseudulla vietetyn vuoden jälkeen 
tekee Jarkko Kytölä. Isoja saappaita ja 
vastuuta on tarjolla mm. Tuomas Lyyti-
källe, Matti Muuriaisniemelle sekä Topi 
Riihiselle.
SM-sarjajoukkueen kokoaminen ja sopi-
musneuvottelut useiden pelaajien kans-
sa tätä kirjoitettaessa on vielä kesken ja 
joukkueen lopullinen kokoonpano tulee-
kin elämään vielä pitkin syksyä. Toden-
näköisesti kausi tullaan aloittamaan erit-
täin pienellä kokoonpanolla ja pelaajien 
kanssa neuvotellaan siirtorajaan saakka. 
Pieni kokoonpano tulee aiheuttamaan 
vaikeuksia syksyn aikana ja toivoa sopii, 
että loukkaantumiset ja sairastelut eivät 
aiheuta ylimääräisiä ongelmia. Kaikesta 
huolimatta lähdemme jokaiseen otteluun 
tosissaan ja vain voitto mielessä. 

KAUSIENNAKKO 2014 – 2015

Edustusjoukkue  
2014-2015:

Maalivahdit: Tero Nurminen, Niklas Vesterinen, Timo Suokas
Kenttäpelaajat: Topi Riihinen, Risto Koskela, Matti Muuriaisniemi , 
 Jarkko Kytölä, Hannu Kantola, Harri Jalonen, 
 Tuomas Lyytikkä, Teemu Tuukkanen, Henri Nieminen, 
 Risto Jylhä, Joakim Mether, Tero Saarinen, 
 Tuomas Mustakallio 

Flexolahti
 KAUSIENNAKKO 2014 – 2015

valmentaja jari Blombergin viesti: luvassa tunnetta, taitoa ja vauhtia.
  
Jos se ei ole rikki, älä korjaa sitä. Flexolah-
dessa noudatetaan kultaista ohjenuoraa 
tarmokkaasti myös alkavalla kaudella. 
Hallitseva Suomen mestari nojaa pelis-
sään tuttuihin vahvuuksiinsa - taitoon, 
taisteluun, tunteeseen.
- Voitimme viime keväänä mestaruuden 
pitkälti loistavan yhteishenkemme ansi-
osta. Okei, totta kai meillä oli myös vahva 
pelaajamateriaali, ja lopulta muutamat yk-
silöt nousivat ratkaisuhetkillä esiin, mutta 
isossa kuvassa voimamme kumpusi sie-
lusta, lahtelaisjoukkueen pelaajavalmenta-
ja Jari Blomberg alleviivaa.
- Pelaamme jälleen luisteluvoimaista, vah-
vasti pallollista peliä, emmekä aio tinkiä 
yhtään ajoittaisesta kovasta pelistämme. 
Veljeys on vahva teemamme: taka-askelia 
ei oteta.
Flexolahti voitti viime kaudella niukasti SM-
sarjan etelälohkon runkosarjan. Puoliväli-
erissä joukkue kellisti helposti oululaisen 
Norsut, mutta välierissä Jämsän Duo oli 
paha pala purtavaksi. Finaalipaikka ratkesi 
vasta kolmannen kohtaamisen jatkoajalla.
Myös finaalipelit porvoolaista Hamarin 
Eloa vastaan olivat erittäin tasaväkisiä, 
maalin pelejä. Flexolahti voitti avauskoh-
taamisen vieraissa 5-4 ja toisen kotonaan 
9-8.
- Pudotuspeleissä oli kunnon taistelu-
meininkiä muutaman joukkueen kesken. 
Haluamme uusia mestaruutemme, mutta 
helpolla se ei tule. Olen varma, että tällä 
kaudella kamppailu SM-sarjan kuninkuu-
desta tiivistyy entisestään, ja se on tietysti 
hyvä asia, Blomberg sanoo.
Flexolahti sai tehtyä jatkosopimukset kaik-

kien viime kauden avainpelaajiensa kans-
sa. Hyökkäyksessä laadun takaavat muun 
muassa Vuoden hyökkääjäksi valittu Jani 
Kylmämaa ja hänen tutkaparinsa Ville 
Kiiskinen, puolustuksessa tahtipuikkoa 
heiluttavat etunenässä Olli Sinkkonen ja 
Antti Rantanen. Myös viime kauden paras 
veskarikaksikko Marko Lempinen-Henri 
Vesikko nähdään yhä tositoimissa.
Flexolahti menetti kentällisen verran pe-
laajia. Lähtijöiden tilalle lahtelaisseura 
on hankkinut esimerkiksi jääkiekon SM-
liigassa Pelicansia kausina 2011-2013 
edustaneen hyökkääjä Joni Isomäen sekä 
kahtena viime kautena tehokkaasti Mes-
tiksen Peliitoissa viilettäneen hyökkääjä 
Henri Mannisen.
- Olemme saaneet hyökkäykseemme uut-
ta ratkaisupotentiaalia ja ennen kaikkea 
luisteluvoimaa. Meillä on hyvä kokonai-
suus, Vuoden valmentajaksi 2014 valittu 
Blomberg näkee.
- Haluan, että tässä jengissä jokainen pe-
laaja tuntee olonsa tärkeäksi. Siitä kaikki 

taas lähtee.
Heti debyyttikaudellaan SM-kultaa voit-
tanut Flexolahti sai viime keväänä pienen 
kaukisbuumin aikaiseksi Lahdessa. Sen 
innoittamana seura aikoo panostaa aiem-
paa enemmän markkinointiin ja otteluta-
pahtumaansa.
- Sponsorimyynti on sujunut odotuksia 
paremmin. Se on merkki siitä, että kau-
kiksella on yhä tärkeä rooli lahtelaisessa 
urheilussa, Flexolahden manageri Tommi 
Laitinen linjaa.
 
Uudet pelaajat: Joni Isomäki (h, Peliitat), 
Henri Manninen (h, Peliitat), Tero Helmi-
nen (h), Antti Jääskö (h, Elo), Joni Enqvist 
(p), Sami Nalli (p, Maks-91).
 
Lähteneet/lopettaneet: Toni Raaska (h), 
Marko Lampinen (h), Petri Koski (h), Jari 
Koski (p), Tommi Nikka (p)

Edustusjoukkue  
2014-2015:

Maalivahdit: Henri Vesikko, Antti Paldanius, Marko Lempinen  
Kenttäpelaajat:  Henri Manninen, Jarno Sirmola, Anttu Jääskö, 
 Jari Blomberg ”C”, Joni Isomäki, Jarkko Virolainen, 
 Miikka Siviranta, Santtu Venäläinen, Tero Helminen, 
 Antti Rantanen, Teijo Kaikkonen, Ville Kiiskinen ”A” ,
 Santeri Maununen, Joonas Eqvist, Aki Kaskinen, 
 Stefan Ikonen ”A”, Jani Kylmämaa 
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SaLLa KyHÄLÄ
Ikä: 31
Pelipaikka: hyökkääjä
Ringetteseura: Blue rings 
tuusula
pelannut ringetteä 24 vuotta, 
alamäkiluistellut 5 vuotta
Saavutukset ringetessä: 4 
mm-kultaa, 1 mm-hopea, ka-
nadan mestaruus, 3 suomen 
mestaruutta, mm-kisojen 
mvp, kanadan sarjan mvp, 
sm-sarjan mvp
Saavutukset alamäkiluiste-
lussa: 2 mm-kultaa, 2 mm-
hopeaa  

Fanaattisimmat urheilufriikit ovat 
bonganneet jo useampana talvena 
televisiosta ja sosiaalisesta mediasta 
suomessa vielä melko tuoreen 
lajin, alamäkiluistelun. siinä 
rämäpäiset nuoret naiset ja 
miehet viilettävät yli 300 
metrin mittaisessa jää-
rännissä huimaa vauhtia 
kohti maaliviivaa. jo 
useamman vuoden 
mukana on ollut myös 
suomalaisia. kahta 
heistä nähdään myös 
ringette- ja kaukalopallo-
kentillä.

kuva: viCtor engström / red 
Bull Content pool

kuva: viCtor engström / red 
Bull Content pool

PaavO KLINTRuP
Ikä: 25
Pelipaikka: puolustaja
Kaukalopalloseura: rBa oulu
pelannut kaukalopalloa 2 
vuotta, sitä ennen jääkiekkoa, 
alamäkiluistelua 7 vuotta
Saavutukset alamäkiluistelus-
sa: osakilpailun kolmas sija 

Huimapäät  
koukussa mäenlaskuun

Salla Kyhälä ja Paavo Klintrup tietävät, mitä 
on hallita hermot ja pyrkiä huippusuorituksiin 
myös yksilölajissa.
alamäkien Tuhkimo
Ringetessä lähes kaiken mahdollisen 
saavuttanut Salla Kyhälä sai kipinän ala-
mäkiluistelun aloittamiseen pelatessaan 
ringetteä Saskatoonissa Kanadassa. Täs-
sä tapauksessa voidaan todella melkein 
puhua tuhkimotarinasta.
– Olin nähnyt alamäkiluistelua ja aina ha-
lunnut kokeilla sitä. Paikalliseen jäähalliin 
tuli try outit alamäkiluistelukisoihin. Kuulin 
niistä kaverilta Facebookissa ja päätin vie-
lä kysyä, saisinko ilmoittautua jälkikäteen. 
Se onnistui, Salla kertaa.
– Hallilla juttelin jääkiekkoa harrastavan 
kaverini ja hänen perheensä kanssa. He 

vähän naureskelivat, kun tulin ringet-
tetaustalla kokeilemaan. Try outeissa 
pesin kaikki tytöt mennen tullen ja sain 
matkan Quebeckiin kisaamaan, hän 
muistelee.
Nyt Kyhälällä on taskussaan kaksi MM-
kultaa ja kaksi hopeaa. Kunnianhimoa 

31-vuotiaalta urheilijalta ei puutu:
– Tavoittelen aina parempaa sijoitusta kuin 
edellisellä kerralla, hän hymyilee.
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adrenaliinia, vauhtia ja  
jännitystä
RBA-Oulussa kaukalopalloa pelaava Paa-
vo Klintrup innostui alamäkiluistelusta heti 
siitä kuullessaan, osallistui karsintoihin ja 
pääsi sitä kautta kisoihin. Ensimmäisen 
kisansa Paavo luisteli Helsingissä vuonna 
2007. Hänen tavoitteenaan on säilyttää 
hyvä taso alamäkikisoissa ja vähintäänkin 
vakiinnuttaa semifinaalipaikka. 
Kun häneltä kysytään, miten hän kuvailisi 
alamäkiluistelua lajina, on vastaus napak-
ka:
– Alamäkiluistelu on täynnä adrenaliinia, 
vauhtia ja vaarallisia tilanteita, hän tiivis-
tää. 
– Vauhdikas, jännittävä ja koukuttava, 
säestää Salla.

Sallalle alamäkikisoja kertyi viime kaudel-
la reilut viisi. Hän oli mukana kolmessa 
Red Bullin kisassa ja lisäksi Suomessa 
järjestettiin muutama kisa. Kahdessa Red 
Bullin kisassa hän kilpaili miesten joukos-
sa. Tulevalla kaudella Salla uskoo kisoja 
olevan enemmän, koska muun muassa 
Suomeen ollaan rakentamassa uusia ra-
toja. Paavon kauteen kuuluu yleensä 4–5 
kisaa, joista muutama on Euroopassa, 
muutama Pohjois-Amerikassa. 

Haaste joukkuepelaajalle
Salla on pelannut ringetteä lähes koko 
ikänsä, Paavo taas spurttasi kaukalo-
pallokentille jääkiekon parista. Joukkue-
pelaajalle yksilönä kisaaminen on uusi 
tilanne. Kun on tottunut siihen, että tavoit-

teisiin tähdätään porukalla, ollaan alamä-
kikourun lähtöviivalla yksin. 
Kaukalopallossa Paavon yllättivät vauh-
ti ja pelin kova tempo, joista hän eniten 
kaukalossa nauttii. Alamäkiluistelussa 
taas yhdistyvät kaksi intohimoa, laskette-
lu ja luistelu. Ja on siinä jotain muutakin:
– Vauhti, hypyt ja kisojen hyvä meininki! 
Kisoja kierretään kuin iso perhe, hän heh-
kuttaa.
Ringetessä Sallan mielestä parasta on 
juuri joukkueena pelaaminen. Alamä-
kiluistelussa haasteena on oman itsen 
psyykkaaminen huippusuoritukseen:
– On hienoa olla osana joukkuetta ja yh-
dessä tehdä ja jakaa asioita ja tunteita. 
Alamäkiluistelussa taas on aivan yksin. 
On mahtava haaste itselle saada käsitel-
tyä asiat oman pään sisällä, hän vertaa. 
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MIKÄ IHMEEN aLaMÄKILuISTELu?
alamäkiluistelu on päätähuimaavan nopea ja hyvää luistelutai-
toa edellyttävä supervauhdikas talviurheilulaji. ammattilaiset 
kiitävät jääkourua alas parhaimmillaan jopa yli 50 kilometrin 
tuntivauhtia. rataan kuuluu kurveja, kaarteita ja hyppyjä, joten 
teränkäyttötaidon, vartalonhallinnan ja tasapainon on oltava 
kohdallaan.

radalla viilettää samaan aikaan neljä luistelijaa, joten matkan 
varrelle mahtuu toimintaa sekä nopeita ja tiukkoja tilanteita. 
eniten laji muistuttaakin lumisilta rinteiltä tuttua ski crossia. 
kilpailuvarusteina ovat luistimien lisäksi normaalit ringette-, 
kaukalopallo- tai jääkiekko suojat, kypärä ja hanskat.

ensimmäisen kerran alamäkiluistelussa kilpailtiin suomessa 
2007, vuonna 2013 serenassa järjestettiin lajin pohjoismai-
set mestaruuskilpailut ja keväällä 2014 samassa paikassa 
isännöitiin ja emännöitiin lajin maailmanmestaruuskilpailuja.
suomessa alamäkiluistelua on voinut tähän asti kokeilla vain 
espoossa, mutta alkavalla kaudella ratoja on rakenteilla muu-
allekin suomeen.

Luistimilla olo kehittää 
eniten
Ringeten ja kaukalopallon pelaaminen tu-
kevat alamäkiluistelua hyvin. 
– Minulla on viitisen jäätapahtumaa, 
treeniä tai peliä, viikossa ja niiden lisäksi 
oheisharjoitukset. Kesätreenit teen myös 
joukkueen kanssa. Ringetestä olen saa-
nut hyvän pohjan ja luistelutaidon, Salla 
summaa.
– Kaukalopalloa pelatessa pääsee tree-
naamaan rehellistä luistelua ja luistelukes-
tävyyttä. Alamäkiluistelussa kehittyvät ke-
honhallinta ja teränkäyttö, Paavo vertaa. 
Alamäkiluistelussa on erityistä hyötyä ta-
sapainon ja lähtöjen harjoittelusta, joita 
Sallan treenissä tulee eniten oheisharjoit-
teista. Talvisin hän pyrkii myös luistele-
maan radalla aina, kun se on mahdollista. 
Ringeten ja alamäkiluistelun ohella on kui-
tenkin ehdittävä myös opiskella ja tehdä 
töitä.
Paavonkaan treeneihin ei mitään kummal-
lisia kommervenkkejä kuulu:
– Mahdollisimman paljon olen luistimilla ja 
hieman kun käyttää mielikuvitusta kunto-
salilla, niin sillä pärjää, hän sanoo. Kesäi-
sin Paavo käy heittämässä frisbeegolfia. 
Kaukalopallossa taas tärkeintä on pystyä 
nauttimaan lajista vielä vuosia eteenpäin.

vahvojen luistelijoiden  
rämäpäistä kisailua
Molemmat urheilijat ovat toisilleen tuttuja 
alamäkiluistelun maajoukkueesta.  Paavo 
kuvailee Sallaa urheilijaksi isolla U:lla:
– Salla analysoi laskemistaan tarkasti ja te-
kee kaikkensa kehittyäkseen. Lisäksi hän 
on ihan sairaan nopea, Paavo hehkuttaa. 
Salla nostaa esiin Paavon roolin joukku-
eelle:
– Paavo on aina kisoissa tasaisesti kärki-
kahinoissa. Hän on luonteeltaan rauhalli-
nen ja tuo olemuksellaan ja kokemuksel-
laan koko maajoukkueeseen hyvää fiilistä.
Kenelle Salla ja Paavo alamäkiluistelua sit-
ten suosittelisivat?
– Alamäkiluistelu sopii kaikenikäisille ihmi-
sille, joilla on vahva luistelutaito. Lajiin tulee 
harrastajia usein myös lautailun, laskette-
lun ja ski crossin parista, Salla sanoo.
– Laji sopii kaikille laskettelusta ja luistelus-
ta tykkääville. Pitää olla hieman rämäpää 
ja täytyy pitää vauhdista, hypyistä ja kisaa-
misesta, Paavo vinkkaa.
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Liittojen yhdistyminen  
             lähestyy

Monivaiheinen prosessi on saavuttamas-
sa yhden etappinsa ja elämä jatkuu, jos 
nyt ei aivan auvoisana, niin ainakin yh-
dessä. Monilla tulee varmasti olemaan 
haikeuttakin mielessä ”oman” liiton hä-
vitessä, mutta sanotaanhan vain muu-
toksen olevan pysyvää. Kaukalopallon 
puolella tällainen tilanne on jo kerran ta-
vallaan käsitelty, kun aikanaan kahteen 
liittoon jakautunut laji saatiin varsin vai-
kean prosessin jälkeen taas yhdistettyä 
vuonna 2007 silloisten Kaukalopalloliiton 
ja Kaukalopallounionin samalla lakatessa 
olemasta.
Nyt menossa oleva yhdistymisprosessi 
sai alkusysäyksensä valtiovallan tahol-
ta, kun Opetus- ja kulttuuriministeriös-
sä halutaan vähentää liittoja oletuksella 
yhden ison organisaation toimimisesta 
aina tehokkaammin ja taloudellisemmin 
kuin monta pientä. Aivan sama logiikka 
on ollut varsinkin edellisellä kuntaminis-
terillä kuntien yhdistämisessä, eli yhdis-
täminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi 
tuntuu valtiovallalla olevan arvo sinänsä. 

Se politiikasta, mutta kuitenkin nykyisille 
liitoillemme on ikään kuin annettu ymmär-
tää, että halutessanne tulevaisuudessakin 
valtionapua kannattaisi yhdistyä.
Kummassakin vanhassa liitossa on var-
masti ollut matkan varrella omat epäilyk-
sensä ja osin jopa pelkonsakin siitä, mi-
ten meidän nyt sitten käy noiden toisten 
kanssa. Haluavatko toiset kaapata vallan 
itselleen? Ja jos tällainen vallan siirtyminen 
tapahtuu, miten sitten valtionavun jaossa 
käy liiton sisällä? Monenlaisia muitakin 
epäilyksiä on varmasti ollut. Kaukalopallo-
liiton puolella alkuun mietittiin ainakin kus-
tannushyötyjen saamisen yhdistymisellä 
olevan aika epävarmaa, koska toimintaa 
pyöritettiin jo valmiiksi kaiken kaikkiaan 
pienellä organisaatiolla vain muutaman 
palkallisen työntekijän voimin, ja pääasi-
assa toiminta oli hajautettu alueille. Liiton 
toimistokin Helsingissä toimi oto-periaat-
teella, mikä toisaalta toi myös omat haas-
teensa pitkällä aikavälillä. Vaikka kauka-
lopallon osalta hallintokulut ovat tosiaan 
kasvaneet aikaisempaan verrattuna, on 

uusi malli tuonut jo omat etunsa hallinnon 
selkeytyessä.
Yhdistyminenhän piti alkuperäisen aika-
taulun mukaan saattaa loppuun jo vuosi 
sitten, mutta erinäisten tapahtumien joh-
dosta tähän tuli vuoden jatkoaika. Kesän 
2013 tapahtumat niihin sen enempää 
enää puuttumatta olivat varmasti Rin-
getteliiton puolella omiaan nostamaan 
erilaisia pelkoja esiin, mutta kyllä niistä 
kaukalopallon puolellakin aiheutui lievästi 
sanottuna harmistusta. Toivon mukaan 
ainakaan nämä tapahtumat eivät enää 
hierrä välejämme, ja pääsemme nyt ete-
nemään yhteisin tavoittein. Toisaalta nyt 
jälkeen päin ajatellen niin moni asia oli 
vielä viime syksynä kesken, että aikalisä 
oli loppujen lopuksi tarpeen. Itse ainakin 
uskon, että kummankaan lajin parissa ei 
ole halua hakea vain omaa etua, vaan ta-
voitteet ja edut ovat yhteisiä.
Kuluneen vuoden aikana moni asia on 
varsinkin kaukalopalloseuroille muuttunut 
tai ainakin muuttumassa viime vuosiin 
nähden, tosin lähemmäs alkuperäisen 

elämme muutosten aikaa monellakin tavalla, ja nyt syksyllä 2014 ollaan lopulta aika lähellä 
suomen kaukalopalloliiton ja suomen ringetteliiton lakkauttamista sekä jatkamista eteenpäin 
kaukiksen ja ringeten yhteisessä liitossa. 

HaE LIITON JÄSENEKSI NyT – PÄÄSET vaIKuTTaMaaN  
TuLEvaaN TOIMINTaaN!
Kuka voi hakea?
varsinaiseksi liiton jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys (ry):
1. urheiluseura tai muu urheiluyhteisö
2. aluejärjestö
3. valtakunnallinen yhdistys, kuten liiga-, erotuomari-, pelaaja- ja valmentajayhdistys
Mitä jäsenyys maksaa?
varsinaisilta jäseniltä peritään tasasuuruinen jäsenmaksu. lisäksi liitto voi periä liittymismaksun ja liiton 
palvelujen käyttämisestä lisenssiperusteisia maksuja sekä kilpailusääntöjen edellyttämiä muita maksuja 
varsinaisilta jäseniltään. maksuista päätetään liiton syyskokouksessa.
skrl ry:n jäsenmaksu vuonna 2014 on 10€!
Miten haetaan?
varsinaiseksi jäseneksi pyrkivien on jätettävä kirjallinen jäsenanomus sekä todistus yhdistyksen tai yh-
teisön rekisteröimisestä ja ilmoitus jäsenmäärästä sekä lisenssimääristä. liittohallitus hyväksyy jäsenet 
kirjallisesta hakemuksesta.
skrl ry:n jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuslomakkeella. hakemukseen on täytettävä siinä vaadittavat 
tiedot ja lisättävä vaadittavat liitteet. suomen kaukalopallo- ja ringetteliiton liittohallitus käsittelee ja 
hyväksyy jäsenyyden hakemusten perusteella.
nykyiset suomen kaukalopalloliiton tai suomen ringetteliiton jäsenet hakevat jäsenyyttä liiton nettisivuilta 
löytyvällä sähköisellä lomakkeella.
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja salla mäkelä, skrl ry, puh. 040 586 4585, salla.makela()skrl.fi
paperiset jäsenhakemukset toimitetaan osoitteseen: kaukalopallo- ja ringetteliitto ry, hämeentie 105 a, 
00550 helsinki

Kaukalopalloliiton tapaa. Esimerkiksi seu-
rojen tulee taas pitkän ajan jälkeen olla 
suoraan liiton jäseninä, mihin tietyt muu-
tokset valtionavun jakoperusteissa pakot-
tavat. Ringettessä muutokset varmaankin 
näkyvät pienempinä, koska monessa suh-
teessa toiminta tulee olemaan lähempänä 
aiempaa Ringetteliiton tapaa, ja seurat 
ovat olleet ennestään suoraan liiton jäse-
niä. Sikäli lajien toiminta pysyy toistaiseksi 
hieman erilaisena, että kaukalopallossa 
alueita ja niiden sarjoja hoitavat pääosin 
itsenäiset yhdistykset ja ringetten alueet 
ovat suoraan liiton alaisia. Kaukalopallon 
alueyhdistysten osalta muutos näkyy en-
nen muuta jo muuttuneessa rahanjaossa. 
Kunhan vielä henkisiä esteitä saadaan 
murrettua, meillä voi hyvinkin tulevaisuu-
dessa olla alueilla mahdollisuus hoitaa yh-
teisesti molempia lajeja. Toistaiseksi tätä 
yhteistoimintaa alueilla rajoittaa jonkin ver-
ran sekin, että lajien painopisteet ovat eri 
osissa maata.
Itse olen alun omienkin epäilysteni jälkeen 
tullut siihen tulokseen, että kokonaisuu-
dessaan yhdistyminen tuo huomattavasti 
enemmän positiivista kuin negatiivista. 

Valtiolle päin näymme suurempana liitto-
na, mutta kuitenkin vielä on mahdollista 
pitää hallinto kohtuullisen kokoisena. Yh-
teinen liitto pystytään hoitamaan lähes sa-
man kokoisella organisaatiolla kuin kumpi 
tahansa yksin, mutta kulut jakautuvat laa-
jemmalle. Siinä mielessä 1+1 on nyt vä-
hemmän kuin kaksi. 
Suurempana liittona on myös mahdolli-
suuksia saada aiempaa paremmin sel-
känojaa molempien lajien juniorityöhön, 
mikä on ollut enemmän tai vähemmän 
heikkoutena varsinkin kaukalopallossa. 
Varsinkin pienimpien juniorien osalta olisi 
hyvin mahdollista tehdä työtä yhdessä al-
kuvaiheen harjoittelun pääpainon ollessa 
luistelussa. Kun työtä saadaan alkuun, 
suurin kynnys lienee saada vanhemmat 
antamaan lapsilleen mahdollisuus harras-
taa meidän lajejamme ammattilaisuuttakin 
tarjoavien lajien sijaan. Sitä pitäisi toisaalta 
kyetä jollain tavalla pitämään vahvuutena, 
että varsinkaan juniorina harrastukseen 
ei lähdetä tulevaisuuden rahan kiilto sil-
missä. Ensiarvoisen tärkeää junioreiden 
kanssa olisi saada mahdollisuuksia myös 
peleihin, pelkkä harjoittelu ei riitä pitämään 

mielenkiintoa yllä. Nyt haasteena on löy-
tää vastustajia kohtuullisen matkan pääs-
tä, jos jollakin paikkakunnalla saadaan 
juniorijoukkue kasaan. Varsinainen työ ju-
nioreiden kanssa ja lajin levittäminen kuu-
luvat kuitenkin seuroille ja alueille, liitto voi 
olla tässä vain selkänojana ja tukemassa 
työtä.

teksti:  
ari kurttila, puheenjohtaja,  
kaukalopalloliiton oulun alue

ari kurttila
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Lämmittelyn ja palautumisen 
merkitys harjoittelussa
  ”Paljonko nostat penkistä?”...
   ”Monesti treenaat viikossa?”...
    ”Kuinka pitkiä lenkkejä teet?”

yleensä keskusteltaessa laji-, sali tai juoksuharjoittelusta keskitytään varsinkin matti meikä-
läisten keskuudessa ainoastaan määriin, kertoihin, aikoihin, matkoihin jne. se on totta, että 
harjoittelu koostuu paljoltikin näistä käsitteistä. harjoittelukokonaisuudesta unohtuu todella 
monesti kaksi todella tärkeää asiaa!  lämmittely ja palautuminen.. nämä kaksi oleellista asiaa 
tulosten saavuttamiseksi tahtoo monilla jäädä tekemättä kokonaan tai ne tehdään huolimatto-
masti, enempää niihin keskittymättä. seuraavassa lyhyt oppimäärä ja tietopaketti lämmittelyn 
ja palautumisen merkityksestä harjoittelukokonaisuudessa.

Palautuminen
Palautuminen on tärkeä ja yllättävän iso kokonaisuus harjoittelun tuloksellisuuden kannalta. Harjoittelun aikana lihaksen rasit-
tuessa lihakseen syntyy mikroskooppisia vaurioita, joka tekee lihaksesta tilapäisesti heikomman, kuin mitä se oli ennen treeniä. 
Ainoa keino vauriot korjatakseen ja harjoittelusta täyden hyödyn irtisaamiseksi on syödä oikein harjoittelun jälkeen, unoh-

Lämmittely
Lämmittelyn tarkoitus on valmistaa elimistö ja lihaksisto 
tulevaan harjoitukseen mahdollisimman hyvin. Huolelli-
sen lämmittelyn tärkeimpiä merkityksiä on nostaa kehon 
lämpötilaa, kiihdyttää aineenvaihduntaa, avata liikeratoja 
ja aktivoida hermostoa.
Tavoitteena on siis parantaa suoritus- ja reaktiokykyä ja 
tehdä harjoittelusta etenkin turvallisempaa, jolloin väl-
tetään liikunnasta aiheutuvia loukkaantumisia ja kipu-
ja. Mitä rankempi treeni on tulossa, sen tärkeämpää on 
lämmitellä ja venytellä treenattavat lihakset huolellisesti 
ennen suoritusta.
Harjoittelun aluksi lihakset lämmitetään kevyellä aerobi-
sella harjoituksella ja tehdään lyhyitä avaavia venytyksiä. 
Lämmittely voi koostua esimerkiksi kevyestä kävelystä 
tai hölkästä, kuntopyöräilystä, keppijumpasta tai kehon-
painojumpasta. Vaihtoehtoja on paljon ja niistä kannattaa 
valita itselle mieluisin ja eniten tulevaa treeniä hyödyttä-
vin.
Sanottakoon vielä, että lämmittelyn ei tule olla kuitenkaan 
mikään itse treeniä suurempi asia vaan siitä pitäisi selviy-
tyä hyvinkin 10-15 minuutissa.

tamatta riittävän levon ja lihashuollon merkitystä. 
Mikäli palautumiseen ei kiinnitä tarpeeksi huomiota 
niin jatkuva rasittaminen voi ainoastaan huonontaa 
kuntoa, jolloin kehitystä ei tule tapahtumaan.
Ruokavalio vaikuttaa hyvin ratkaisevasti palautu-
miseen ja tärkeimpinä ravintoaineina siinä toimivat 
hiilihydraatit ja proteiini. Tyhjentyneet hiilihydraatti-
varastot kannattaa täyttää mahdollisimman nope-
asti harjoittelun jälkeen, sillä lepojakson aikana eli-
mistö kerää polttoainevarastot täyteen seuraavaa 
harjoittelua varten. Proteiinia tarvitaan puolestaan 
lihaksen korjautumiseen ja kehitykseen, mitä kan-
nattaa tankata viimeistään tunti harjoittelun jälkeen. 
Hiilihydraattien ja proteiinien suhde palautumis-
ajan ravinnossa on niin yksilöllistä ja harjoittelun 
tyylistä riippuvaa joten siitä en tässä sen enempää 
perehdy. Siitä asiasta löytyy tarkempia ohjeistuksia 
ympäri internettiä tai liikunta- ja ravintoaiheisista 
kirjoista ja lehdistä
Usein mietitään mikä on sopiva aika levolle? 
Noh.. levon määrä on myöskin hyvin yksilöllistä 
ja palautumisaika eli lepo voi kestää muutamasta 
tunnista useampaan päivään. Levon määrä mää-
räytyy hyvin pitkälti harjoituksen tehosta, kestosta 
ja laadusta. Esimerkiksi kova kuntosalitreeni vaatii 
enemmän lepoa kuin kevyt juoksulenkki. Riittävä 
yöuni on myös erittäin olennainen osa lepoa. Unen 
aikana erittyy kasvuhormonia ja elimistö ns. uu-
distuu, jolloin energiaa varastoituu, kuona-aineet 
poistuvat ja aivot palautuu. Kunnon yöunia ei voi 
korvata päiväunilla, sillä unen laatu ei ole läheskään 
yhtä hyvää kuin yöllä.

Lihashuollolla tarkoitetaan palauttavaa ja huoltavaa harjoittelua, mihin 
sisällytetään yleisimmin venyttelyä ja hierontaa. Lihashuolto edistää 
etenkin palautumista, mutta kehittää sen lisäksi oman kehon hallintaa ja 
edesauttaa motoristen taitojen oppimista. Keskeinen asia lihashuollolla 
on myös kun keskitytään kehon liikerajoitusten, asentotottumusten ja 
koordinaatio-ongelmien korjaamiseen

Lopuksi yksinkertainen vinkki palautumiseen.. Kuulostele omaa krop-
paa ja mene sen ehdoilla harjoittelussa eteenpäin. Mikäli tuntee olonsa 
energiseksi ja treeni sujuu niin silloin on luultavasti palautuminenkin ta-
pahtunut!

vesa-matti vehkaperä
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Liiton alaiset sarjat ja turnaukset
11.10.2014 SM-sarja alkaa 
22.12.2014 – 2.1.2015 Joulutauko 
15.2.2015 SM-sarjan runkosarja päättyy
21.2 - 29.3.2015 SM- välierät, finaalit ja pronssiottelu, (karsinnat)

SM-turnaukset kevät 2015

Ikämiehet SM

11 - 12.4.2015  35v & 40v ikäluokat  Rovaniemi
18 - 19.4.2015  45v & 50v ikäluokat  Lappeenranta
28 - 29.3.2015  55v, 60v & 65v ikäluokat  Tuusula

Juniorit SM

21 - 22.3.2015  A&C juniorit  Varkaus
14 - 15.3.2015  B&D juniorit  Lappeenranta
7 - 8.3.2015  E&F juniorit  paikka avoin

Työpaikat SM

23 - 25.1.2015 Työpaikkojen SM Lohja

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Janne Borgström, 044-3272026, 
janne.borgstrom@skrl.fi

INSIDE •  INSIDE •  INSIDE •  INSIDE •  INSIDE •  INSIDE 
Koululiikuntaliitto yhdessä Suomen Kau-
kalopallo- ja Ringetteliiton kanssa jär-
jestävät lukuvuonna 2014 - 2015 koulu-
laisten kaukalopallosarjan Uudenmaan 
yläkouluille ja lukioille.

Kuka saa osallistua?
Osanotto-oikeus on peruskoulujen 7.-9.luokkien ja lukioiden 
koulujoukkueella. Yläkoulu ja lukio ovat eri kouluja, joten niiden 
yhdistettyä joukkuetta ei sarjoihin hyväksytä. Myös päivä- ja il-
takoulu ovat eri kouluja. 10-luokkalaiset kuuluvat 7.-9.luokkien 
sarjaan.
Pelaamisoikeus koulun joukkueessa on ottelun alkaessa koulun 
kirjoissa olevilla oppilailla, huomioon ottaen, että yläkoululaisten 
sarjoissa yläikäraja on 17 vuotta ja lukion sarjoissa 21 vuotta. 
Tämä koskee myös vaihto-oppilaita. Tytöt eivät saa pelata poi-

kien sarjoissa, eikä päinvastoin. Lukiosarjoissa ei voi pelata ns. 
kaksoistutkintoa suorittava oppilas elleivät lukio-opinnot tähtää 
koko lukion oppimäärään sekä ylioppilastutkintoon.

Miten pelataan?
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto järjestää tarvittaessa al-
kukarsintoja joista parhaat pääsevät pelaamaan Uudenmaan 
mestaruudesta.

Sarjat ovat:

pojat lukio
tytöt lukio
pojat yläkoulu
tytöt yläkoulu

Ilmoittautuminen tapahtuu Koululiikuntaliiton ilmoit-
tautumisjärjestelmään 18.12. mennessä.
http://www.koululiikkuu.fi/slk/etusivu/tapahtumat
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vie voittoon!
Itämeren iloisin laivasto  
kuljettaa joukkueet valkkuineen ja  
huoltojoukkoineen ikimuistoisille pelireissuille.

Sporttiryhmille räätälöity edullinen  
hinnastomme on voimassa ympäri vuoden.

Viking

vikingline.fi

Strategiatyö käynnistyi  
syyskuussa
nyt päästään kääntämään historianlehteä, 
kun uuden yhteisen liiton suomen kaukalo-
pallo- ja ringetteliiton ensimmäinen strate-
giatyö käynnistyi 21.9.2014.

Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton jäsenis-
tä alueiden ja SKRL:n liittohallituksen ehdotusten perusteella 
valittu strategiatyöryhmä työstää molempien lajien yhteistä 
strategiaa 2015-2019 työpajoissa noin kerran kuussa. Ta-
voitteena on saada strategia jäsenistön luettavaksi ja kom-
mentoivaksi huhtikuussa 2015 hyvissä ajoin ennen liiton ke-
vätkokousta.Strategiaa työstetään työpajojen lisäksi yhdessä 
eri avainryhmien kanssa, mm. aluehallitusten kanssa, maa- ja 
aluejoukkueiden kanssa sekä seuraseminaarissa 29.11.2014 
seurojen kanssa.
Ensimmäisen työpajan aiheina olivat:
• Miten kahden lajin yhteinen strategia ratkaistaan? Kenelle 
strategiaa ollaan tekemässä?
• Nykytilan arviointi (lajien vahvuudet ja kehitettävät asiat)?
• Miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat lajeihim-
me (muutostrendit liikunnassa, suomalaisessa yhteiskun-
nassa ja globaaliset megatrendit)?
Seuraavat työpajat pidetään 12.11. ja 7.12.2014.
Strategiatyöryhmä:
 Borgström Janne
 Kivelä Antero
 Lehtonen Olli
 Maikola Hanna
 Markkanen Merja
 Mäkelä Salla
 Passila Mika
 Pitkänen Anu

lisätietoja strategiatyöstä:
merja markkanen, suomen kaukalopallo- ja ringetteliitto 



Tsemppaa tiimisi 
huipputuloksiin!
Kun varaat majoittuvan testipaketin 
(alk. 175 €/hlö) marraskuun loppuun mennessä, 
saat seuraavan majoittuvan testipaketin 
tarjoushintaan alk. 100 €/hlö.*

*Mittaus ja seurantamittaus ajalla marraskuu 2014 – maaliskuu 2015. 
Tarjous koskee vain uusia varauksia. 
Tarjoukseen ei voi yhdistää muita alennuksia.

Jaana Ihatsu, 
myyntineuvottelija 
+358 40456 0694
jaana.ihatsu@kisakallio.fi  

Niina Virtanen
myyntineuvottelija 
+358 45 7731 2043
niina.virtanen@kisakallio.fi 

TARJOUS!
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