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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.

Puheista niihin oikeisiin  
tekoihin

SM-sarja perutaan, osa turnauksista nojaa muutamiin joukkueisiin, ikä-
miehiä lukuun ottamatta harrastajalisenssit vähenevät. Kaukalopallo la-
jina on rehellisesti sanottuna hiipumassa, viime vuosien lyhyen ja pitkän 
aikavälin elvytystoimista huolimatta.

Tilanne on todella harmittava, kyse kun on niin hienosta, kaikille soveltu-
vasta ja kuitenkin vauhdikkaasta ja mukaansatempaavasta lajista.

Jo vuosiksi venynyt lamakausi on toki runnellut muitakin kuin kaukalo-
palloa. Harrastusmaksut nousevat etenkin muissa myös halliolosuhteet 
vaativissa lajeissa. Tämä taas vaikuttaa väistämättä harrastajamääriin ja 
sitä kautta lajien jatkuvuuteen. Niinhän se on, jos harjoitteluvuorot viikos-
sa vähentyvät ja kallistuvat. 

Luisu alaspäin heijastuu yhteen urheilun tärkeimpään kohderyhmään, 
siis lapsiin ja junioreihin. Kaukalopallo kilpailee paikastaan muiden jou-
kossa, kun samalla liikuntaharrastusten kirjo kasvaa kasvamistaan uusi-
en ja vaihtoehtoisten lajien noustessa suosikkien rinnalle.

Meidän laji-ihmisten on päästävä korostamaan peliä temmoltaan pirteä-
nä ja myös kustannuksiltaan kohtuullisena vaihtoehtona ihan jokaiselle, 
etenkin uudelle, nuorelle pelaajapolvelle. Huippuvuosistaan vaipunut peli 
kun on esimerkiksi koululaisille monilla alueilla melko tuntematon. Kokei-
lukynnys ei ole korkea, mutta se on silti olemassa.

Kukaan kaukalopallosta tai ylipäätään urheilusta välittävä ei varmasti 
halua nähdä perinteisen lajin surkastumista. Työtä tarvitaankin nyt läpi 
lajikentän. Kilpailutilanne on todellinen, mutta harkituilla toimilla voidaan 
se kääntää myös eduksi.

Joissakin seuroissa ollaan monin paikoin alettu panostamaan enemmän 
junioritoimintaan, ja tässä numerossa esitelläänkin, millainen junnumei-
ninki Lappeenrannassa on. Lisäksi valotetaan, millaisia suunnitelmia lii-
tolla on koululaistoimintojen kehittämiseksi.

Tämä on hyvä alku. Lehteen haastateltua, LaVin juniorivalmentaja Tep-
po Ryhästä lainaten: se, että arvostamme lajia, ei voi olla näkymättä 
ulkopuolelle. Joten katsokaamme ja kehittäkäämme kaukalopalloa sen 
ansaitsemalla arvostuksella.

Annastiina Lehtonen
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”Lopulta “koiran viran”  
kokeileminen alkoi houkutella.” 

Tero Juntunen, pelaajasta tuomariksi:  
“Kaukis henkeen ja vereen”
marraskuinen suomen cup on koonnut 
Jämsän jäähalliin kaukalopalloihmisiä ympäri 
suomea.

Heti turnauksen alkuun saadaan yllätyksiä, kun jään kanssa il-
menee ongelmia ja tulevia otteluita joudutaan siirtämään. Pakol-
linen tauko tarjoaa muun muassa turnauksen tuomareille pienen 
hetken kahvikupillisen nauttimiseen.

Kahviossa tauostaan nauttivan Tero Juntusen, 45, olemuksesta 
huokuu rauhallisuus ja maltillisuus, siis ominaisuudet, joita tulee 
kaukalopallokentällä vaalia. Niin pelaajan kuin tuomarinkin nu-
tussa.

– Odotan tasaisia ja hyviä pelejä, yhteistyötä ja pelaajien arvos-
tusta toisiaan kohtaan, Juntunen tiivistää tulevan turnauksen 
odotuksiaan.
 
Juntusen kohdalla toteutuu esimerkki siitä, kun rakkaus lajiin 
kantaa pitkälle elämään. Mittavan, liki kolmenkymmenen vuo-
den mittaisen kaukisuran luonut Juntunen löysi tiensä lajin pariin 
Savonlinnassa 80-luvun loppupuolella. Alun divari- ja höntsäpelit 
vaihtuivat piakkoin SM-sarjan otteluihin, ja 90-luvulla seuduksi 
vaihtui Jyväskylä ja seuraksi Trio ja myöhemmin Gazon Boulette. 
Vuodet kuluivat rakkaan lajin parissa sarjatasolta toiselle vaihdel-
len, ja Duon liigajoukkueen mukaan Juntunen siirtyi vielä vuonna 
2010.

SM-sarjakausia kokeneelle kaukismiehelle ehti kertyä kymme-
nen, kunnes parin vuoden tauon jälkeen pelaajan varusteet vaih-
tuivat raitapaitaan. Nyt Juntunen toimii tuomarina, joka tunne-
taan jo monin paikoin kautta lajikentän.

– Kyllä se on kaukis henkeen ja vereen, Juntunen toteaa.

Nyt jo pari kautta tuomarina toiminut Juntunen siirtyi monien 
muiden tavoin pelaajan roolista tuomariksi. Peliuran loppupuolel-
la ei ajatusta siirtymisestä vielä liiemmin ollut, mutta lopulta “koi-
ran viran” kokeileminen alkoi houkutella. Valinta on miellyttänyt, 
vaikka kommenttiakin saa kuulla.

– Kyllä siinä saa kuulla, välillä ihan aiheesta mutta myös aiheet-
tomasti. Mutta hyvä vaan kun syntyy keskustelua, Juntunen vir-
nistää.
 
Mikä sitten sai kaukisjätkän alkujaan tarttumaan mailan varteen?
Kaukalopallo kukoisti ja buumi orasti vahvana Suomessa kolmi-
senkymmentä vuotta sitten, mihin aikoihin myös lajin harrasta-
jamäärät kasvoivat. Kuten monilla, myös Juntusella kaukis kulki 
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tovin aikaa rinta rinnan jääkie-
kon kanssa, mutta lopulta toi-
nen lajeista ohitti toisen.

– Kaukis vei.

Buumi on sitten sen huippu-

Tero Juntunen..........
olleet silti vähäisiä. Pitäisi saada 
nuoria lajiin mukaan. Onhan esi-
merkiksi lätkä hienoa, mutta ei 
kaikilla ole siihen mahdollisuutta, 
Juntunen kuvailee.

Myös erilaiset tapahtumat ovat 

Nuoriin tulisi suunnata 
aiempaa suurempi fokus ja 
vielä enemmän resursseja.

vuosien laantunut, ja lajin merkittävyys valtakunnallisella tasolla 
laskenut. Sarjoja on jouduttu karsimaan, ja harrastajamäärät ovat 
supistuneet. Kaukiksesta on muovautunut nykyajan mittakaa-
vassa marginaalilaji urheilun kentällä. 

Tilanne odotettavasti huolettaa hienon lajin puolestapuhuvaa 
Juntusta.

 – Harmittaa. Sarjoja on ajettu alas, kun ei ole joukkueita. Tai jouk-
kueita olisi, mutta taustajoukkojen puute näkyy, Juntunen toteaa.
– Toivoisi, että jotain nostetta tulisi, ettei hieno laji kuihdu pois, 
hän lisää.

Huoli viriää laji-ihmisissä muutenkin. Liitossa kamppaillaan asian 
eteen, mutta suoraa ratkaisua tilanteeseen ei kai kukaan osaa 
sanoa, kuten Juntunen mietiskelee. Tiiviin yhteistyön puute lajin 
historiassa aiempien kahden eri liiton välillä on haitannut aika-
naan lajin yhtenäisyyttä, ja tuomarin mukaan tämä puute näkyy 
vielä nykypäivänäkin.

– Nyt on kyllä uutta tekemistä, Juntunen kuitenkin huomauttaa.
Yksi vaihtoehto lajin tilan kohentamiseksi löytyisikin Juntusen 
mukaan nuorista. Tämä puoli on huomioitu myös liitossa entistä 
laajemmin. Juntunen kannustaakin, että nuoriin tulisi suunnata 
aiempaa suurempi fokus ja vielä enemmän resursseja.
– On luistelukoulua ja kaukisleirejä, mutta osallistujamäärät ovat 

keinoja herätellä vanhoja ja uusia laji-ihmisiä kaukaloihin ja niiden 
laidoille.

– Hienoa, että on esimerkiksi tämä turnaus, Juntunen toteaa.
 
Vaikka Juntusella ei mitään suurempaa ennakkoajatusta uudesta 
peliroolistaan ollut, on tuomarina toimiminen tuonut uusia puolia 
pelistä esiin.

 – Vaikeaa se on, kun pitää olla eri näkemys kuin pelaajalla. Pitää 
olla objektiivisempi, tasapuolisempi, tai ainakin pitää yritää olla.

Juntunen haluaa vielä korostaa, että tuomareiden roolin merkittä-
vin seikka unohdetaan kuitenkin hyvin helposti.

– Tärkein tehtävä on turvallisuuden takaaminen, ennen kaikkea.
Eikä Juntunen näytä näissä asioissa epäonnistuneenkaan. Ohi 
kävelevä pelaaja pysähtyy hetkeksi ja huikkaa tuomarille kiitolli-
sen kommentin. 

Pelaajien ja tuomareiden välinen kunnioitus hehkuu parhaimmil-
laan myös kaukalon ulkopuolelle.

Lönnberg on Suomen monipuolisin.

Mainospainotuotteet, myymälä- ja tapahtumamainonta, 

premedia, crossmedia, aineiston- ja julkaisunhallitsija,

iWay-tilausjärjestelmä, pakkaukset, vuosikertomukset,

taidekirjat, lehdet ja sanomalehdet, messumateriaalit

ja kalenterit – vain muutamia mainitaksemme.

www.lonnberg.fi

Katso strategia-video  
SINISTÄ VETOVOIMAA 
2015-2019 netistä: 
www.skrl.fi/
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Juniorikaukalopallo houkuttaa Etelä-Karjalassa

Annastiina Lehtonen

kaukalopallossa on aika kääntää huomio 
entistä tiukemmin sinne, minne se kuuluukin. 
lajin suosion supistumisen pysäyttämiseksi 
ollaan monissa seuroissa alettu panostaa en-
tistä enemmän kaukisjunioireihin ja ylipäätään 
junnutoiminnan pyörittämiseen.

Lauritsalan Visassa junioritoiminta aloitettiin vuonna 2010, ja va-
jaan kuuden vuoden aikana on sen kautta lajin pariin tiensä löy-
tänyt jopa parisataa innokasta lappeenrantalaisjunioria. Osan tie 
on jatkunut myöhemmin LaVin divarijoukkueisiin, osan jääpallon 
Bandyliigaa pelaavan Veiterän mukaan.

LaVin juniorivalmentaja Teppo Ryhäsen, 43, puheista päätellen 
LaVi-junnuissa riittää iloa, tahtoa ja intoa.
--Joukkueessa on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. Har-
joittelu sujuu hyvässä hengessä ja sääntöjä noudatetaan, Ryhä-
nen kuvailee.

LaVin junioreissa pelaa tällä hetkellä kolmisen kymmentä, vuo-
sina 1999-2004 syntynyttä poikaa, joista viisi on maalivahteja. 
Myös yksi tyttö on ollut mukana vuosien aikana. Muuten pelaaja-
määrä on pysynyt melko samoissa lukemissa viime vuodet.

Seuran junioreiden kausi kestää syyskuusta huhtikuuhun. Harjoi-
tuksia kertyy viikossa kolme, joista kaksi pidetään sisällä hallissa 
ja yksi ulkona tekojäällä. Lisäksi joukkue tekee yhteistyötä Veite-
rän kanssa: joukkueet pelaavat viikoittain vastakkain, jääpalloa ja 
kaukalopalloa vuorotellen.

Junnutoimien lisäksi pelaajana, huoltajana ja toimitsijana toimiva 
Ryhänen korostaa, että LaVissa halutaan säilyttää profiili laadu-
kasta kaukalopalloa tarjoavana seurana. Kokeilukynnys pidetään 
matalana eikä meno muutu liian totiseksi, vaikka harjoittelu tosis-
saan otetaankin.

--Iloisen harrastuksen maine leviää myös junioreiden itsensä vä-
littämänä.

Lajin asema halutaan säilyttää ja elvyttää, ja tässä työssä sen 
kunnioitus on pohjimmiltaan lähtöisin laji-ihmisten omasta toimin-
nasta.

--Se, että valmentajat ja pelaajat itse arvostavat lajia, ei voi olla 
välittymättä myös ulkopuolisille, Ryhänen muistuttaa.

Lisäksi Ryhänen vielä huomauttaa, että vauhdikas, hauska ja so-
siaalinen laji sopii käytännössä kenelle tahansa.

--Lajista löytyy montaa eri tasoa harrastesarjasta kilpatasoon, ja 
sen pariin on helppo tulla mukaan, myös kustannusten valossa.

Kaukalopallon tilanteesta virinnyt keskustelu on myllännyt jo hy-
vän aikaa. LaVissa tekemisen menoa riittää, eikä Ryhänen usko 
seurassa vallitsevan junnuinnon uupuvan Etelä-Karjalan ulko-
puolellakaan.

--Uskoisin, että innokkaita junioreita löytyisi muualtakin kuin Lap-
peenrannasta.

Junioreiden innostamistyöstä puhuttaessa Ryhänen nostaa esiin 
aikuisten, esimerkiksi vapaaehtoisten seuratyöntekijöiden sekä 
valmentajien, roolin.

--Olisi tärkeää löytää sitoutuneita aikuisia mukaan valmentamaan 
nuoria. Sitä kautta saataisiin heräteltyä uudelleen alueelliset sar-
jat.

Liki kolmenkymmenen vuoden lajikokemuksen pelaajana ker-
ryttänyt Ryhänen kertoo saaneensa monia iloisia muistoja lajista 
vuosien varrella. Päällimmäisenä on jäänyt mielen tarina, jossa 
innokas nuorukainen unohti pelissä mailansa kerran ja toistekin 
penkiltä kentälle sännätessään.

--Tilanne kuvaa täydellisesti sitä innokkuutta ja jännittyneisyyttä, 
mitä kovat pelit tuovat tulleessaan, Ryhänen tiivistää.

LaVin harjoitukset

LaVi vastaan Veiterä

Tunnelimia LaVin puku-
huoneesta, edessä val-
mentaja Teppo Ryhänen
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Jää petti ja halli pimeni  
– Suomen Cup ratkottiin mielenkiintoisissa tunnelmissa Jämsässä
kaukalopallon suomen cup oteltiin tänä vuon-
na viiden joukkueen kesken Jämsässä mar-
raskuun puolivälin tienoilla 19.-20.11.

Kotiedustaan nauttivan Duon lisäksi Keski-Suomeen matkasivat 
Flexolahti ja Red Bulls Lahdesta, Norsut Kempeleestä ja Lap-
peenrannan Visa RBT Lappeenrannasta. Joukkueita ja pelaajia 
nähtiin näin eri sarjatasoilta.

Suomen Cup jäänee laji-ihmisten mieliin ottelutapahtumien ohel-
la sen vähintäänkin mielenkiintoisten sattumusten sarjasta.

Viikonlopun suunnitelmat menivät uusiksi jo heti turnauksen en-
simmäisen, Duon ja Red Bullsin välisen ottelun loppuhetkillä, kun 
keskikentän tienoilla rasahti. Ohuen jään alta pilkisti betoni, mitä 
ei kenttämiesten korjaustoimista huolimatta saatu pelikuntooon

Alkuun otteluita siirrettiin, kunnes turnausjohtaja Olli Lehtosen 

päätöksellä laitettiin kamat kasaan ja siirryttiin naapuriin Jämsän-
koskelle.

- Kun tilanne on tämä, ei siinä auta jäädä ihmettelemään, Lehto-
nen toteaa.

Toiselle hallille saavuttaessa sattumukset kuitenkin jatkuivat. Su-
lakevian vuoksi koko jäähallin puoleinen osa Jämsänkoskea oli 
pimennossa, eikä sähkövikaa saatu korjattua ajoissa.

Lopulta ottelut päätettiin siirtää suosiolla sunnuntaille ja takaisin 
Jämsän halliin, vaikka se tiesikin taas lisähaastetta niin joukku-
eille kuin turnaushenkilökunnalle. Tunnelma ei tästä kuitenkaan 
latistunut.

- Tässä nähtiin, että hyvällä henkilökunnalla ja hyvällä joukkuei-
den yhteisymmärryksellä tällaisetkin hoituvat lopulta hyvin, Leh-
tonen kuitenkin tiivisti jo jopa huvittavaksi kääntynyttä tilannetta.

Suomen Cup erotuomarit Petteri Hilden ja Tero Juntunen

Suomen Cup palkintopöytä

Suomen Cup turnauksen 
paras pelaaja Santeri 
Maununen hakemassa 
palkintoa
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Turnauksen kakkospäivästä muotoutuikin odotettua tiiviimpi, kun 
loput alkusarjan peleistä ja Cupin finaali pelattiin saman päivän 
aikana. Suunnitelmamuutokset yllättivät kaikki, mutta ne otettiin 
kuitenkin yleisesti ymmärtäväisesti vastaan.

Tiuhasta kattauksesta huolimatta Jämsässä nähtiin vauhdikkaita 
ja viihdyttäviä kaukisotteluita, joista monien ratkaisut venyivät ai-
van pelikellon loppuminuuteille.

- Todella hyvää peliä, ja etenkin maalivahtien peli miellyttää sil-
mää, kommentoi turnauksen vakaaääninen kuuluttaja Pekka 
Koivuniemi.

Lappeenrannan Visan Saku Pesonen odotteli lopun joukkueen 
ja Flexolahden tavoin lauantaina toisen ottelun alkua pari tun-
tia varusteet päällä, valmiina jäälle. Uusien suunnitelmien myö-

tä vähälukuista Visaa ja muita joukkueita odotti kuitenkin tiukka, 
kolmen-neljän ottelun päätöspäivä.

- Oli kyllä aikamoista odottelua ja ihmettelyä, kun mentiin paikas-
ta toiseen. Kyllähän sitä olisi lauantaina halunnut pelata, mutta 
nyt kävi näin, 2+2 pistettä turnauksessa tehnyt Pesonen toteaa.

Turnauksen finaaliotteluun tiensä komeilla esityksillä selvittivät 
Flexolahti ja Norsut. Ottelu oli viikonlopun henkeen sopivasti 
vauhdikas ja jännittävä, ja lopulta loppunumeroin 5-2 Cup-kan-
nua nostelivat flexolaiset. Parhaan pelaajan pysti meni joukkueen 
Santeri Maunuselle.

Jännitystä tarjonnut Suomen Cup -turnaus sai kehuja läpi viikon-
vaihteen niin tuomarien, pelaajien kuin henkilökunnan puolelta. 
Katsojiakin Jämsässä riitti, joten ottelut saivat ympärilleen arvoi-
sensa tunnelman.

Suomen Cup...

Suomen Cup -hopeajoukkue Norsut

Suomen Cup -mestari kaudella 2016-2017 Flexolahti.

Kaukiksen koululaistoiminnolle 
uutta virtaa laajemman budjetin 
turvin 
–”

Nyt pitää yrittää uudestaan
”

Kaukalopallon koululaistoiminnoille on luvattu aiempia vuosia 
suurempi tuki. Koulukiertueiden kehittämiseen ja toteuttamiseen 
on varattu kaukalopallon budjetista enemmän rahaa, minkä avul-
la kouluissa järjestettäviä kaukalopallon lajikokeiluja on tarkoitus 
alkaa toteuttaa entistä laajemmin ja  useammin. 

Tähän mennessä kaukiksen koulutoiminta on järjestynyt käytän-
nössä niin, että koulun taholta ollaan oltu liittoon yhteydessä ja 
koulujen halutessa ollaan mailat ja pallot pakattu matkaan laji-
esittelyä varten. Kouluille on myös tehty materiaalilahjoituksia, eli 
niille on jaettu mailoja ja palloja. 

Kouluturnauksissa seurat, alueet, kaupungit ja liitto ovat aktiivi-
sesti tehneet yhteistyötä, jotta kouluturnauksia on pystytty pelaa-
maan ympäri Suomea. 

Kouluesittelyissä aiemmin mukana olleet kaukalopallon lajiryh-
män puheenjohtaja Olli Lehtonen sekä kilpailupäällikkö Janne 
Borgström ovat mukana myös nyt kehitteillä olevassa uudessa 
toiminnassa. Uudelle tekemiselle onkin Lehtosen mukaan ollut 
viime vuosiin verrattuna jo tarvetta. 
-
Niitä (lajikokeiluja) on ollut sellainen kymmenkunta, noin kymme-
nestä kahteenkymmeneen vuodessa, eli ei mitenkään maailman 
laajinta ole ollut, Lehtonen toteaa. Laajuus ja sen myötä lajiko-
keilujen kattavuus tuleekin olemaan tästä eteenpäin pääpaino-
alueena. 

Noin viikon mittaisia koululaiskiertueita on suunnitteilla järjestettä-
väksi viidestä kuuteen kertaa maakunnittain, osa keväällä helmi-
maaliskuussa ja loput syksyllä. 
-
Mennään esimerkiksi Kainuuseen ja otetaan sieltä viisi kuntaa tai 
kaupunkia mistä löytyy jäähalli, ja yksi päivä ollaan aina yhdessä 
koulussa ja vedetään kuuden tunnin setti per koulu, Lehtonen 
kuvailee. 

Tarkempia päätöksiä kiertueen aikataulusta ei ole vielä tehty, 
mutta suunnittelu on Lehtosen mukaan kuitenkin käynnissä ja 
ensimmäiset paikkakunnat ollaan lyöty lukkoon. Kiertueet tullaan 
starttaamaan alueilla, joilla on jo olemassa olevaa junioritoimintaa 
tai seuroja, joissa junnutyö pyörii. -

Eli ensimmäinen kiertue tulee Keski-Suomen tai Oulun alueelle, 
koska niillä on jo junioritoimintaa. Niin saadaan sitten backuppia 
sieltä. 

Toimintaan toivotaankin mukaan seurojen lisäksi niin paikallisia 
urheilun aluejärjestöjä kuin kouluja. Lisäksi Lehtonen painottaa 
edelleen seurojen kiinnostuksen herättämistä, sillä niiden mu-
kaantulolla saataisiin laji-into kasvamaan kiertueiden jälkeenkin. 
-
Olisi tarkoituksena, että tämän myötä seuroissa ehkä perustet-
taisiin myös kaukalopallokerhoja. Siitähän se sitten lähtisi, Leh-
tonen tiivistää. 

Kaukalopallon harrastajien määrä etenkin nuorissa on laskenut 
viime vuosien aikana merkittävästi. Kouluihin jalkautuminen on-
kin elintärkeä elvytyskeino lajille, jonka enemmistö harrastajista 
lukeutuu ikämiessarjoihin. 
 
Lehtonen painottaa jämäkästi junnutyön merkitystä. Yksi suku-
polvi on hänen mukaansa jo käytännössä menetetty, mutta se 
pitää nyt vain hyväksyä ja suunnata voimavarat kohti uutta. 

Kiertueet tullaan start-

taamaan alueilla, joilla on 

jo olemassa olevaa juni-

oritoimintaa tai seuroja, 

joissa junnutyö pyörii. -
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Tapahtumat talvi ja kevät 2017

TAMMIKUU 
Naisten avoin SM. 28.1.2017, Kisakallio, Lohja. 
Tammikuun loppupuolella Lohjan Kisakalliossa pelataan naisten avoin SM-
turnaus. Turnaukseen on ilmoittautunut yhteensä kuusi joukkuetta: Espoo ja 
Böönat Espoosta, Ryhmä HAU Tampereelta, Hyvinkää, Helsinki ja Team Nos-
talgia Naantalista.

MAALISKUU 
Työpaikkojen SM. 3-5.3.2017, Lappeenranta/HC Saimaa Areena. 
Työpaikkojen mestaruus ratkotaan sekä kilpa- että harrastesarjassa viikonlo-
pun kestävässä turnauksessa Lappeenrannassa. Ilmoittautuminen on auki.

Junioreiden SM. 18.-19.3.2017, Lappeenranta. 
Ilmoittautuminen ikäluokkien A, B, C ja D SM-turnaukseen on auki.

Ikämiesten SM (55, 60, 65 & 70). 24-26.3.2017, Lappeenranta. 
Ilmoittautuminen on auki.

HUHTIKUU 
Ikämiesten SM (35, 40, 45 & 50). 31.03.-02.04.2017, Jyväskylä. 
Ilmoittautuminen on auki.

Avoin SM. 22-23.4.2017, Imatra.  
Kevätkauden päättää kauden 2016-17 kaukalopallon Suomen Mestaruuden 
ratkova avoin SM-turnaus.

Ilmoittautumiset kaikkiin turnauksiin päättyvät 3 viikkoa ennen turnausajan-
kohtaa.

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

22 – 23.4.2017
Imatra, Etelä-Karjala

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet:
kaukalopallo.skrl.fi/fi/Kilpailutoiminta/

Avoin+SM-turnaus

Avoin SM-turnaus 
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Mihin katoaa puulaakiurheilu?  
– ”Vielä 15 vuotta sitten oli jalka- ja kaukalopallossa kymmeniä joukkueita”

Yritysten ja tehtaiden välinen järjestäy-
tynyt urheilutoiminta oli voimissaan vielä 
parikymmentä vuotta sitten. Nyt tämä 
suosittu firma- eli puulaakitoiminta on 
kuihtumassa niin valtakunnallisesti kuin 
myös Aamupostin alueella.

– Minulla on tilasto vuodelta 1982, jolloin 
Hyvinkään jalkapallopuulaakissa oli yli 20 
joukkuetta ja kaukalopallossa peräti 38, 
kertoo Ari-Vesa Virkkunen, joka tuohon 
aikaan oli Hyvinkään Urheilupropagandan 
(HUP) aktiivivetäjiä.

– Pesäpallossakin oli 20 joukkuetta. Ny-
kyään ei Hyvinkäällä ole juurikaan mitään. 
Keilailu lienee suosituinta. Värikkäänä ja 
tarkkana joka lajin erotuomarina tunnettu 
legendaarinen Virkkunen toimi aikanaan 
Jussi Tannerin oikeana kätenä järjes-
tämässä toimintoja. HUP järjesti joskus 
myös lentopallosarjan ja puulaakihiihdot. 
Erittäin suosittu oli jokakeväinen puulaa-

kipilkki Kytäjärvellä. Parhaimmillaan kalaa 
oli pyytämässä satoja kilpailijoita. Toi-
minta loppui yli kymmenen vuotta sitten 
joukkueiden vähyyteen ja vetäjien ikään-
tymiseen. Edesmenneen HUP:n nimeä 
kunnioittaa uudelleen herätetty jalkapallo-
puulaaki HUP Puulaaki (hupiliiga). Liigan 
puuhamies on Jone Jokinen.
–
 Muutama vuosi on pelattu. Joukkueita 
on tällä kaudella mukana kuusi. Enem-
mänkin soisi olevan, toivoo Jokinen, joka 
yhdessä AaVee Virkkusen kanssa seurasi 
kauden avausta monelle niin tutun Mus-
tanmännistön kentän laidalla. Keilailu on 
Hyvinkään suosituin puulaakilaji. Viidessä 
divisioonassa on vuosittain 40 joukkuetta, 
joissa pelaa ainakin 160 henkeä. Valtaosa 
joukkueista on erilaisia sekayhdistelmiä, 
mutta mukana on vielä oikeitakin firma-
porukoita. VR:n konepajalta on jopa neljä 
joukkuetta, Konecranesilta ja Koneelta 
yhteensä neljä plus jokunen pienempi fir-

ma. Vastaavaa keilasarjaa pelataan Riihi-
mäellä kymmenen joukkueen voimin. Mu-
kana ovat Kumera, Valio, Sako ja AGA. 
Riihimäen Erotuomarikerho on pitkään 
järjestänyt puulaakisarjoja.

– Vielä 15 vuotta sitten oli jalka- ja kau-
kalopallossa kymmeniä joukkueita. Ei ole 
enää. Nyt järjestämme jalkapallossa vain 
Syyscupin, kertoo Pekka Kiuru REK:sta. 
Jonkinlaista puulaakitoimintaa järjeste-
tään alueella ainakin salibandyssä, tennik-
sessä ja sulkapallossa. Työpaikkaurheilun 
SM-kisoja järjestävän STPU:n toiminnan-
johtaja Eva Fredriksson kertoo, että lajit 
ja osanottomäärät vähenevät koko ajan.

– Sosiaalisen joukkueurheilun tuki on pie-
nentynyt. Lieneekö syy huonossa talou-
dellisessa tilanteessa, pohtii Fredriksson.
– Tai ihmisillä on nykyään parempaakin 
tekemistä.

 

Annastiina Lehtonen,  
SKRL haastattelu
Kaukalopallon puulaakitoiminta läpi Suo-
men on ollut hiipumaan päin viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Osasyynä 
ovat olleet sään ja olosuhteiden epä-
vakaus, mutta myös tekijöitä on entistä 
harvemmassa. Erotuomarikerhot, puu-
laakitoimikunnat, seurat, kyläyhdistykset 
ovat perinteisesti olleet puulaakisarjojen 
järjestäjiä. 

Kaukalopallo- ja Ringetteliiton kilpailu-
päällikkö Janne Borgström pitää puula-
kien vähenemistä harmillisena asiana lajin 
harrastajien kannalta.

- seuroissa ja yhteisöissä talkoohenki ja 
tekijät ovat vähentyneet entisestään. En-
tistä vaikeampi on saada vapaaehtoisia 
toimintaan mukaan, kun ihmisten aika 
tuntuu olevan muutenkin kortilla. Kaupun-
kien ja kuntien kiristyneet taloustoimet ja 
niiden myötä ulkokenttien kunnossapidon 
väheneminen on yksi merkittävä tekijä 
myös puulaakitoiminnan kuihtumisessa, 
Borgström linjaa.

- kaukalopallo nimenomaan on pohjim-
miltaan matalan kynnyksen laji ja puula-

kisarjat ovat tästä oiva esimerkki. Moni 
pelaajista on aloittanut pelaamisen nuo-
rena juuri puulaakitoiminnan kautta. Näis-
tä pelaajista osa sitten siirtyy normaalin 
sarjatoiminnan pariin ja osa jatkaa puu-
laakisarjoissa. Lajin jatkuvuuden kannalta 
puulaakitoiminnan eheyttäminen on en-
siarvoisen tärkeää läpi Suomen ja tähän 
tarvitaan tekijöitä niin seuroissa kuin eri 
yhteisöissäkin, Borgström jatkaa.

AAMUPOSTI | artikkeli/401687

Joutsenon puulaaki

Joutsenon puulaakin vaihtopenkkiä
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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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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.


