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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.

Yhdessä töitä tehden kohti 
kestävämpää tulevaisuutta

Suomi täyttää tänä vuonna kunnioitettavat sata vuotta. Juhlavuo-
den lähestyessä finaaliaan olemme saaneet todistaa erilaisia ja eri 
alueille levittäytyviä tapahtumia toinen toisensa jälkeen. Pohjolan 
sisukkaan pikkuvaltion merkkivuoden pääteema yhdessä on nä-
kynyt, enemmän ja vähemmän, monilla yhteiskunnan alueilla. Mut-
ta mikä on yhden maan perinnelajin, kaukalopallon, tila?

Edessäsi olevan Kaukis-numeron jutuista paistaa yksi meitä kaik-
kia laji-ihmisiä yhdistävä asia, ja se on huoli. Huoli harrastajamää-
rien hupenemisesta, huoli junioreiden innon puutteesta, huoli 
seurojen ja alueiden toiminnan tulevaisuudesta. Olemme suurten 
haasteiden edessä ja suuria muutoksia on tehtävä, mutta vielä 
tähän mennessä asiaa päivittelevät toisistaan eroon ajautuneet 
tahot.

Seurat pelaajineen painiskelevat taloushuolien alla. Samanaikai-
sesti liitto on kokenut suuria sisäisiä muutoksia, eikä sekään pysty 
resursseillaan rehvastelemaan. Jostain näiden maailmojen välistä 
on kadotettu samaan suuntaan eteneminen, yhdessä tekeminen.

Yksinkertaisia ratkaisuja tämän hetkiseen tilanteeseen ei varmasti 
ole, ainakaan niin, että ne olisivat tasaväkisiä kaikkien osapuolten 
kannalta. Palauttaaksemme lajin sen ansaitsemalleen tasolle, mei-
dän on kaikkien –  seurojen, pelaajien toimihenkilöiden, liiton ja ja-
ostojen – lisättävä aktiivista dialogia, neuvottelua ja uusien toimien 
ideointia. Oltava valmiita tekemään töitä.

Joitain hyviä esimerkkejä uusista keinoista on ollut ilmoilla, ja niistä 
puhuvat myös tämän numeron haastateltavat seuraavilla sivuilla. 
Esimerkiksi koulumaailma sisältää todella suuren ja vielä aivan lap-
senkengissä olevan mahdollisuuden. Nuorten joukkoon jalkautu-
minen olisi loistava, ellei jopa välttämätön, ensi askel. Yritystä on 
ollut puolin ja toisin, mutta yhtenäinen ja pidemmälle suunniteltu 
toimintamalli uupuu.

Maamme juhlavuosi lähenee loppuaan, mutta sen esiin nostamis-
ta teemoista ei tule luopua – ei hajanaisella lajikentälläkään. Yh-
dessä tekemällä pääsemme pidemmälle.

Annastiina Lehtonen
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HENKILÖKUVASSA: TIMO HALME

Kaikessa mukana, niin pitkälle 
kuin mahdollista
Kaukalopallo on aina kysynyt vapaa-ai-
kaansa ja työtuntejaan lajiin panostavia 
monitoimijoita. Ilman näiden pelaajien, 
valmentajien, tuomareiden, toimihenkilöi-
den tai taustajoukkojen apua ei laji olisi 
koskaan muodostunut siksi, jona se tun-
netaan: ympäristöksi, jossa jokainen on 
taitoihin tai taustoihin katsomatta terve-
tullut nauttimaan urheilusta ja ystävistä.
Yksi lajin nuoremman polven puuhamiehistä on Timo Halme. 
32-vuotias, Ylöjärvellä asuva ohjelmatoimistotyöntekijä vetää pe-
laajan tamineet niskaansa muun muassa Liutun Lapan, Hamarin 
Elon ja Jäppärän joukkueiden kanssa, tuomaroi Pirkanmaan ja 
Lahden välisellä akselilla, kouluttaa uusia tuomareita ja pyörittää 
harrastejoukkuetta turnauksissa. Lisäksi Halme on ollut muuta-
man vuoden ajan mukana turnausjärjestäjänä, minkä työn seu-
raavaa hedelmää korjataan ensi kesänä. Summer Days -turnaus 
kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Vierumäellä ja Vesilep-
pis-turnaus syyskuussa Leppävirralla pitävät miehen kiireisenä 
perinteisen talvikauden jälkeenkin.

Mutta miten mies on ajautunut tähän?
 – Ai siihen, että on vähän kaikessa mukana? Enpä tiedä, 
kai sitä kun vain on hieman puuhamiesluonne, niin on tottunut 
tekemään, Halme kuvailee.

Halmeen kaukalopalloura alkoi Porvoossa seitsemisentoista 
vuotta takaperin. Sen aikainen ykköslaji jalkapallo vei hyvän tovin 
juniorin ajasta, mutta kun kaveri yhtenä päivänä kysyi kaukiksen 
pariin, löytyi aikaa siihenkin.
 – Ajattelin, että lähdetään sitten kokeilemaan. Olinkohan 
silloin noin 15-vuotias. Onhan tässä toki jokin aika vierähtänyt, 
Halme hymähtää.
 Ajokilometrejä lajin parissa on sittemmin kertynyt kymmen-
ten, ellei jopa satojen tuntien muodossa jo tässä vaiheessa uraa.
 – Pelasin tosiaan Porvoossa, sitten Lahdessa, ja kun Hama-
rin Elo meni liigahommiin mukaan, minua kysyttiin mukaan. Tuli 
muutama vuosi ajettua treenien ja kodin väliä sekä pelireissuja, 
joten on tullut kulutettua aika paljon fossiilista kaukiksen takia.
Menoa on riittänyt välimatkojen lisäksi myös kaukalossa. Pelaa-
jan roolissa mennään Halmeen mukaan ennemmin vauhdilla kuin 
taidolla. 
  – Pelaaminen? Ehkä vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita. 
Usein jätkät nauravat, että mennään täysiä tai ei sitten lainkaan.
Kun tuomarin nuttu vedetään ylle, tempo rauhoittuu. Ainakin hie-
man.
 – Se on kuitenkin eri homma. Sanotaan vaikka, että annan 
pelata aika kovaa, kunhan pelataan oikein. Ei joka kopautukses-
ta vihelletä, Halme toteaa. 

Sallivampi tyyli herättää joissain pelaajissa närää, mutta Halme ei 
anna sen häiritä. Pääsääntöisesti palaute on ollut hyvää.
 – Jotkut kokevat, että välillä saa pelata liian kovaa, mutta 
moni on kuitenkin ollut tyytyväinen, kun saa pelata ilman varomis-
ta. Pääasia on, että peli on reilua. Kun tarvitsee antaa jäähy, niin 
se annetaan. Kyllä valtaosa sitä arvostaa, mutta on niitäkin, jotka 
eivät. Kaikkia ei pysty miellyttämään, Halme pohtii.
Tuomarointi työllistää Halmetta tällä hetkellä Tampereen ja Lah-
den alueilla. Akselilla vallitsevan tuomaripulan myötä vihellettävää 
olisi tarjolla käytännössä joka illaksi.
Tuomaripuolen haasteet kumpuavat samasta suunnasta kuin 
koko lajinkin: resurssit uhkaavat valua loppuun.
 – Kyseessä on aika pieni laji. Olisi tärkeää saada etenkin nuo-
ria mukaan, ja sitä kautta tuomareita, että saataisiin pidettyä laji 
hengissä. Eihän sillä [tuomaroinnilla] miljonääriksi pääse, mutta 
jos ajattelee, niin saa sen avulla jotain pientä ostaa, Halme kuvai-
lee.
Halme puhuu mielellään tuomaroinnin tai ylipäätään kaukalopal-
lon puolesta. Lajissa tulisi korostaa sen matalaa kokeilukynnystä, 
pienempiä kustannuksia ja hyvää kuntoilun mahdollisuutta.
 – Kyllä se itsellä lähtee siitä, että saadaan pelit pelattua ja 
toiminta vireillä. Kyseessä ei ole kuitenkaan niin kallis laji, etteikö 
valtaosa pystyisi pelaamaan. Kun ensimmäiset kamat on hank-
kinut, niin ei siinä kovin paljon muuta oikein ole. Pahuksen hyvä 
kuntoilumuoto tuo kuitenkin on, eikä kaikkea tarvitse ottaa niin 
vakavasti.
 
Lajin tilanne näyttää Halmeen mukaan kuitenkin vaikealta. Joil-
lain alueilla toimitaan hyvin ja aktiivisuus on säilynyt, mutta toisilla 
meno on hyytymään päin.

kana. Enkä puhu vain kaukiksesta, vaan on monia pieniä lajeja, 
joihin kaivataan näkyvyyttä. Sehän olisi kansan kannalta hyvä, 
että päästään liikkumaan, helposti kavereiden kanssa.

Haasteista ja työmäärästä huolimatta Halme vetää luistimet 
jalkaan vuodesta ja kaudesta toiseen. 
 – Enpä tiedä, kai se on rakkaudesta lajiin. Tykkään pelata ja 
puuhastella. Kesällä, kun lopettaa jäällä käymisen, niin toteaa, 
että kai tämä riittää. Mutta menee vain pari viikkoa siihen, että 
taas innostuu.
 
Tämän hetken kuninkuussarjaan, ikämiehiin, mies pääsee 
mukaan vasta parin vuoden päästä. Intoa tuntuu riittävän moti-
voituneen miehen kohdalla todella pitkälle.
 – Niin pitkälle kun pääsee, oon kuitenkin vielä nuori mies. 
Aion olla se, josta ei mihinkään pääse. Onhan tuolla vanhimmis-
sakin niitä, jotka ovat kaikessa mukana, Halme naurahtaa. 
Kaikessa tekemisessä korostuu lajin sosiaalinen puoli.
 – Se on vaan se fiilis, kun pääsee kavereiden kanssa koppiin. 
Pääsee irti töistä ja muusta, mikä on hyvää vastapainoa. Hyvät 
sällit ja joukkue siinä ympärillä.

Summer Days -turnaus pelataan kesäkuun 2018 en-
simmäisenä viikonloppuna Vierumäellä. Syyskuun 
puolella pelattavan Leppävirran Vesileppis-turnauksen 
ajankohta on vielä auki. All-inclusive-turnauksen tar-
koituksena on toimia hyvän mielen tapahtumana ennen 
kauden alkua. Molemmat turnaukset ovat seuroille avoi-
mia, ja niiden ilmoittautuminen on auki.

 – Esimerkiksi Helsingissä on joukkueita, 
sarjoja ja tuomareitakin hyvin, mutta sitten liiga 
loppui, ja se on aina huono asia. Sarjan uu-
delleenkäynnistäminen on taas iso prosessi, 
jos siihen mennään. Sanotaan näin, että jos 
Helsinki ja liitto eivät pysty toimimaan yhdes-
sä, niin se on huono juttu. Puhutaan kuitenkin 
isoimmista tekijöistä. 
Yhtenä apukeinona Halme nostaa esiin näky-
vyyden ja markkinoinnin sekä niiden nykyisen 
tason nostamisen.
 – Lajia voisi tuoda paremmin esille. Esi-
merkiksi Lahdessa olemme kaukalopallojaos-
ton kanssa jutustelleet, miten saadaan lisää 
markkinointia, pelaajia sekä markkinoitua tätä kuntoilumuotona 
ja tarpeen vaatiessa oikeana urheilumuotona. Harrastamisen 
helppous olisi saatava näkyviin. Salibandy ja jääkiekko ovat 
haasteena. Itsekin tulee säbää pelattua, mutta se tukee tätä lajia.
Mitä siis voidaan tehdä toisin? Helppoa vastausta ei välttämättä 
ole tarjolla.
 – Se riippuu ihan siitä, kuinka paljon löytyy niitä, jotka halu-
avat lähteä tekemään. Esimerkiksi turnaukset: yritin keksiä syk-
sylle yhden lisää, että saisimme pelaajia liikkeelle. Myös some on 
nykyään mahdollisuus.
Sosiaalisen median hyödyntämisen lisäksi markkinoinnin koh-
dentaminen vielä tarkemmin juniori-ikäluokkiin on yksi tärkeim-
mistä tehtävistä. Lajin rinnalla siitä olisi hyötyä myös itse nuori-
solle.
 – Laji pitäisi sada näkymään kouluissa ja muuten jäähallilla. 
Kouluihin se olisi loistava vaihtoehto. Ehdotin, että saisimmeko 
mennä kouluihin näyttämään lajia. Koululaisista on paljon poruk-
kaa jääkiekon parissa, mikä on todella raadollinen ja kilpailullinen 
laji, aikaa vievää ja rankkaa. Sieltä olisi helppo siirtyä kaukikseen. 
Hienoa olisi myös saada nuoria enemmän liikkumaan puhelinten 
äärestä. Kaukikseen pääsee kuitenkin mukaan pienemmillä sat-
sauksilla.
Viimeisimpänä Halme korostaa vielä liiton markkinoinnin kehittä-
mistä. Noottia lähtee suurten medioiden suuntaan.
 – Lajiliiton pitäisi löytää keinot, joilla tuoda näkyvyyttä lajille 
entistä enemmän esille. Meillä on toki Yleisradio ja kumppanit, 
jotka voisivat korostaa pieniä lajeja enemmänkin. Esimerkiksi 
koripallossa ja lentiksessä saatiin aikaan iso hype, ja koriskisat 
Suomessa olivat todella menestys. Ylen kohdalla jokainen meis-
tä maksaa siitä ilosta, niin sen pitäisi olla vähän kaikessa mu-

Teksti: annastiina lehtonen.
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Cup-mestaruudet ratkottiin  
Lahdessa ja Lohjalla
suomen cupien mestaruuksista pelattiin 
syksyllä lahden sol areenalla, jossa miesten 
suomen cupista mittelivät viisi joukkuetta 
sekä lohjan kisakalliossa, jossa pelattiin nais-
ten cup-kannusta lajin historian ensimmäistä 
kertaa kolmen joukkueen voimin.

Miesten hallitseva Suomen Cupin mestari Flexolahti pääsi koti-
yleisön eteen puolustamaan Cup-kannua, kun miesten Suomen 
Cup turnaus järjestettiin Lahden Sol Areenalla 28.10.2017. Tur-
nauksessa oli mukana viisi joukkuetta Flexolahti, Hamarin Elo 
Porvoosta, LaVi RBT Lappeenrannasta, Red Bulls Heinolasta 
sekä Team Puustelli Harjavallasta. Turnauksen kaavio oli ra-
kennettu niin, että kaikki joukkueet pelasivat toisiaan vastaan ja 
sarjan kaksi parasta mittelivät cup-kannusta illan päättäneessä 
finaalissa. 

Turnauksessa nähtiin hyvätasoisia otteluita läpi päivän ja tunnetta 
ei puuttunut peleistä. Alkusarjan voitti puhtaalla pelillä Flexolahti, 
jonka maaliero oli neljän pelatun ottelun jälkeen vakuuttava 34-

10. Toisesta finaalipaikasta käytiinkin sitten tiukempi kamppailu 
Hamarin Elon ja Team Puustellin välillä, jossa pidemmän korren 
vei Hamarin Elo maalieron turvin. 

Finaalissa kohtasivat viime vuosien SM-sarjan kestomenestyjät 
Flexolahti ja Hamarin Elo. Ensimmäisessä erässä Hamarin Elo oli 
niskan päällä läpi erän ja vain huono viimeistely maalipaikoissa 
piti Flexolahden maalin koskemattomana. Erän viimeisellä mi-
nuutilla Flexolahti teki harvoista paikoistaan erän ainokaisen ja 
meni tauolle 1-0 johdossa Pasi tuomisen maalilla. Toiseen erään 
Hamarin Elo ei saanut enää ensimmäisen erän kaltaista sykettä 
päälle ja Flexolahti karkasi tukevaan johtoon Niko Tuomen, San-
teri Maunusen ja Joni Isomäen maaleilla. Tästä Elo ei enää nous-
sut ja cup-kannu jäi Lahteen maalein 5-1. Turnauksen parhaana 
pelaajan palkittiin Flexolahden Joni Isomäki, joka kirjasi turnauk-
sessa tehot 6+5.

Naisten Suomen Cup turnaus pelattiin Lohjan Kisakalliossa 
25.11.2017. Turnaus oli historiallinen, sillä aiemmin ei oltu kyseis-
tä titteliä ratkottu naisten kaukalopallossa. Turnauksessa mukana 
olivat Bewe Böönat Helsingistä, EKS Espoosta sekä Hyvinkää. 

Kultaa!

Hopeaa!

Kultaa!

suomen cup-mestarit 2017 Bewe Böönat
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Lönnberg on Suomen monipuolisin.

Mainospainotuotteet, myymälä- ja tapahtumamainonta, 

premedia, crossmedia, aineiston- ja julkaisunhallitsija,

iWay-tilausjärjestelmä, pakkaukset, vuosikertomukset,

taidekirjat, lehdet ja sanomalehdet, messumateriaalit

ja kalenterit – vain muutamia mainitaksemme.

www.lonnberg.fi

Katso strategia-video  
SINISTÄ VETOVOIMAA 
2015-2019 netistä: 
www.skrl.fi/

Turnauksessa pelattiin kaksinkertainen sarja joukkueiden kes-
ken. Tasaisissa otteluissa ei maaleilla mässäilty onnistuneiden 
maalivahtipelien sekä tarkkojen puolustuspelien ansiosta. Turna-
uksen voiton vei Bewe Böönat nimiinsä voittaen kaksi otteluaan, 
pelaten yhden tasan ja häviten yhden ottelun turnauksessa. Ho-
peaa Hyvinkäälle ja Pronssia EKS:lle. Turnauksen pistenikkarina 
kunnostautui Bewe Böönien Jaana Oikarinen, joka teki tehot 
4+1 neljässä ottelussa. Oikarinen valittiin myös turnauksen par-
haaksi pelaajaksi.

jaana oikarinen valittiin myös turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

Cup-mestaruudet...

Hopeaa!
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Puulaakiturnauksista uutta tuulta harrastajakatoa 
vastaan?

kaukalopallon harrastajakato on vakiintunut 
viime vuosina liiankin tutuksi ilmiöksi. Tuoretta 
mieltä ja jalkaa ei varttuneemmilta pelaajilta 
toki puutu, mutta junioreiden vähyys kurittaa 
väistämättä seurojen ja alueiden toimintaa.

Keski-Suomen alueella ilmiön ei ole annettu nujertaa. Jyväskylä-
läinen Ape-Team kokosi marraskuun loppuun kasaan Ape-Cup 
-turnauksen, joka innoitti lopulta melko nopeastikin kahdeksan 
joukkueen turnauskattauksen kasaan.
 – Kaikki olivat positiivisesti yllättyneitä, sillä kahdeksaa 
joukkuetta haettiin, ja ne saatiinkin. Innokkaita olisi varmaan ollut 
enemmänkin, kommentoi seuran puheenjohtaja Sami Leppinie-
mi, 38, turnauksen alla.
 
Kahdeksalla joukkueella todella koeteltiin turnausjärjestäjien ja 
-osallistujien rajoja. Luistimet potkivat ja pillit vihelsivät aamusta 
iltaan.
 – Tuli jo joukkueelta palautetta, että onpas peliajat keksitty, 
mutta ei voi mitään, Leppiniemi hymähti.
Mukana Ape-Cupissa olivat keskisuomalaiset seurat Vesangan 
Vesa, Lennäkänhärät, Kuohun Veto, Hohon Pallokerho, Valtit, 
JORMA, KAK sekä Team Kovera Seinäjoelta. Osa tuttuja nimiä 
menneiltä sarjavuosilta.
Turnauksen tiimoilta monia junioreita kaukalossa nähty, mutta 
lajin harrastetoiminnan virittäminen on Ape-Cupin kaltaisilla puu-
laakiturnauksilla lämpimästi tervetullutta. Liiton puolelta etenkin 
kilpailupäällikkö Janne Borgström on ollut kannustamassa seu-
roja vastaavanlaiseen toimintaan.
 – Aika paljon on mukana vanhempaa väkeä, junnuja ei 
varmaan näy. Tällainen on kuitenkin hyvä tapa saada joukkueita 
taas mukaan lyhytkestoisiin tapahtumiin, Leppiniemi pohti ennen 
turnausta.

Ajatus Ape-Cupista lähti Leppiniemen mukaan vuosina 1994-
2009 pelatusta Pyry-Cupista. Sittemmin kuihtunut turnaus 
herätettiin uudelleen eloon. Perinteitä kunnioittaen tarkoitus 
oli pelata samoissa maisemissa Jyväskylän Palokassa, mutta 
muutosten myötä turnaus siirrettiin Vaajakoskelle.
 
Harrastajien hiipuessa huoli lajin tulevaisuudesta on kytenyt pe-
laajien ja seurojen puolella jo hyvän aikaa. Ape-Cupin kaltaisille 
hyville kokemuksille on tilausta, vaikka yksinään ne eivät pysty 
lajia pelastamaan.
 – Keski-Suomessa lajissa on ollut hiipumista harrastaja-
määrissä viime vuosien aikana, ja mukana jatkavat ne samat 
ketkä nytkin harrastavat, Leppiniemi pahoittelee. 
Haastajaksi Leppiniemi mainitsee siirtymisen muihin lajeihin, ku-
ten salibandyyn ja harrastejääkiekkoon sekä entisestään tiuken-
tuneet taloudelliset resurssit.

Haasteista huolimatta hyvin positiivisen vastaanoton saanut 
Ape-Cup tietänee jatkoa vastaavanlaisille tapahtumille myös 
tulevaisuudessa. Pienilläkin eleillä on kuitenkin vaikutuksensa.
Leppiniemi kertoo, että seuralla on jäähallivaraus tulevalle maa-
liskuulle. Lopullista käyttöä ei ole vielä suunniteltu
 – Vielä ei ole keksitty käyttöä, mutta ajateltiin kuitenkin 
pitää se, sillä tässä joukkueiden kesken on ollut intoa lähteä 
pelaamaan. Varovasti myös luvattiin, että tämän [Ape-Cupin] 
turneen voittaja pääsee puoleen hintaan mukaan ensi vuonna 
sitten.

Entä nähdäänkö itse Ape-Cupille jatkoa 
taas tulevana syksynä?
 – Kyllä se ajatuksena on, mutta katsotaan, miten nämä 
järjestelyt menevät. Sen mukaan tehdään sitten päätös.

Ape-Cup pelattiin Vaajakoskella lauan-

taina 25. marraskuuta. Kahdeksan jouk-

kueen kattaus jaettiin kahteen lohkoon, 

ja lopulta pitkän päivän päätteeksi kor-

keimmalle korokkeelle kapusivat Valtit 

Jyväskylästä.

Teksti: annastiina lehtonen.
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vuosia pyörinyt kaukalopallon sm-sarja tuli 
viime vuonna tämän hetkisen tiensä päähän. 
keväällä 2016, kauden 2016-17 sarjail-
moittautumisen alkaessa, vain kolme seuraa 
ilmoitti lopulta lähtevänsä mukaan. monilta 
kuultiin viestiä, että joukkuemäärää on kas-
vatettava. liitonkin kipuraja on ollut viidessä 
joukkueessa, mieluummin edes kahdeksassa.

 – Liitossa todettiin, ettei kolmella voida pelata. Yritimme 
saada alueilta Kuopio, Lappeenranta, pääkaupunkiseutu, Lohja 
ja Rauma-Pori-akseli seuroja mukaan, eli vanhoja liigapaikka-
kuntia ja pitkään divarissa olleita kuten Lohja, mutta mistään ei 
puhelin- ja sähköpostiviestittelyn jälkeen löytynyt halukkuutta 
lähteä sarjaan. Lajiryhmä teki päätöksen, ettei sarjaa voida näin 
pelata, kommentoi liiton kilpailupäällikkö Janne Borgström.
Ongelmat sarjan toiminnassa alkoivat kasaantua jo tuota kevät-
tä aiemmin. Lajin tilanne vaikeutui kilpailupäällikön mukaan huo-
mattavasti Helsingin kaukalopallon irtautuessa omilleen syksyllä 
2013. Pelaaja- ja seurakato olivat kova isku.
–  Tosi paljon lähti seuroja ja lisenssipelaajia pois, vaikka pääsar-
jan eteenpäinviemisestä ja asioista oltiin sovittu tuolloin yhdessä. 
Sitäkään roolia on turha vähätellä. Meillä oli sapluuna valmiina, 
mutta 1500 pelaajaa ja sata joukkuetta meni, ja väkisinhän se 

Niin seurojen kuin liiton puolella kamppaillaan tiuken-
tuvien budjettien kanssa. Tämä hankaloittaa ja jopa 
estää seurojen toimintaa ja kasvattaa samalla liiton 
taakkaa. Katseet olisi liiton kannan mukaan siirrettävä 
entistä vahvemmin ruohonjuuritason toimintaan, syys-
täkin paljon puhuttuun juniorityöhön.
– Tähän pitäisi pystyä seuratasolla vastaamaan. Mikä-
li haluat uusia pelaajia, niin nuorista se lähtee, Borg-
ström painottaa.
Koulumaailma uusine opetussuunnitelmineen tarjoaisi 
seuroille merkittävän, maanlaajuisesti vielä vähäisesti 
hyödynnetyn mahdollisuuden.
– Jokaisen seuran olisi hyvä aktivoitua koululaistoimin-
nassa. Jos voisin, antaisin kaksin käsin avustuksia ja 
tukea, jos esimerkiksi Hamarin Elo menisi Porvoossa 
kouluihin oman tapahtuman kanssa. Se olisi fantastis-
ta, juuri sitä mitä liittokin haluaisi. 
Liiton tehtävää ei sitäkään tule sivuuttaa. Uudenlaisille 
tukimenettelyille lienee tarvetta, mutta pidemmällä ai-
kavälillä toiminta ei voi nojata siihen.
– Toiminnot koulujen lajiesittelyissä- ja markkinoinnissa 
ei voi pitkällä tähtäimellä olla liittovetoista. Pitää saada 
oma väki aktivoitua ja tehdä omasta seurasta houkut-
televa.

SM-tason mestaruus haluttiin sarjan kariuduttua säilyt-
tää vielä kauden ohjelmassa, ja tämän vuoden tittelistä 
miteltiinkin viikonlopun mittaisessa avoimessa SM-tur-
nauksessa Imatralla.
Viikonloppu oli hyvätempoinen, pelit olivat tiukkia ja 
yleisöäkin riitti katsomossa ja kaukalon laidoilla. Huo-
limatta pelien hyvästä tasosta, on pelaajapuolelta ha-
vaittavissa, ettei kaikki ole kohdallaan.
 – Kyllä siellä kuitenkin pelaajiston ja taustojen 
suunnalta paistaa pieni katkeruus, ja ymmärrän sen 
täysin. Ne seurat, jotka tahtoisivat pelata SM-sarjaa, 
ovat pettyneitä tilanteeseen, Borgström pahoittelee.
Mahdollisuus, että vastaavanlaisia järjestelyjä mesta-
ruustason ylläpitämiseksi toteutetaan, näyttää ainakin 
näillä näkymin todennäköiseltä.
– Nyt mennään vielä tällä järjestelyllä, kun ollaan tässä 
tilanteessa pakon sanelemana. Mestaruus tahdotaan 
kuitenkin ratkoa joka kausi.
Pettyneen ilmapiirin korjaamiseksi kilpailupäällikkö 
kuuluttaa myös aidon seuraylpeyden ja lajirakkauden 
perään.
– Laajasti katsoen ei ehkä olla enää niin seuraylpeitä. 
Tämä on sitä mitä turnauksissa nyt näkee. Seurarak-
kautta, sitä toivoisin laajalle rintamalle, se on lumipal-
loefekti –  kun se saadaan ihmisiin istutettua, niin kyllä 
se vaan poikii.

näkyy jossain.
On aika nostaa kortit rehellisesti pöydälle. SM-
sarjan tulevaisuus on epävarma, vaikka toivei-
ta liigan palaamiseen kentältä ja liiton puolelta 
kuullaan paljon. Miltä tulevaisuus näyttää?
 – Liitto on panostanut ja panostaa jat-
kossakin ylimpään sarjatasoon, mikäli sarjan 
toteutuminen näyttää realistiselta. Faktat sarjan 
pyörittämiseen on olemassa, pääsarja huutaa 
vain lisää seuroja, Borgström toteaa.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, etteikö liitollakin olisi 
suuri rooli. Borgström on liiton puolelta mukana 
luomassa uutta alkua SM-sarjan mahdolliselle 
elvyttämiselle.
 – Nyt tammikuussa 2018 on tarkoitus 
järjestää avoin keskustelutilaisuus, jossa puhu-
taan sarjan tulevaisuudesta, saadaanko jouk-
kueita sarjaan mukaan riittävää määrää. Ihan 
minimimäärä on liiton kannalta kuusi joukkuetta, ja siinäkin jou-
dutaan aika varpailla olemaan. Näkisin, että vähintään kahdek-
san olisi hyvä. Uusi yhteistyökumppani on myös haussa, ja se 
on samalla tapaa tärkeää kuin itse sarjan elvyttäminenkin, Borg-
ström kuvailee.
Lajin SM-sarjatoiminnan palauttaminen vaatii Borgströmin sa-
noin yhteen hiileen puhaltamista, mutta myös aktiivisuutta seu-
rapuolelta.
 – Nyt olisi hyvin tärkeää, että seurat laajalla rintamalla 

alkaisivat tehdä vielä enemmän työtä alueellisesti omalla alueella 
ja sen jälkeen vetämään yhteisestä narusta. 
Ilmapiiri on jo pitkään painunut alavireiseksi, ja painostavassa 
tilanteessa syyllisten etsiminen on helppoa. Syyt hankaluuksien 
takaa on selvitettävä, mutta pelkästään puolustuksen taakse 
asettuminen ei tuo lajille lohtua.
– Osoittelu sormella yhteen suuntaan “kenen vika” -tyylillä ei 
auta. Ei auta etsiä vain syyllisiä sille, miksi ei pelata, kun yksise-
litteiset syyt on olemassa. 

Kohta koittaa ratkaisujen aika –  
SM-sarjan tulevaisuus on kaikkien  
osapuolien panoksesta kiinni

Teksti: annastiina lehtonen.
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SM-SARJAN AVOIN  
KESKUSTELUTILAISUUS
Kaukalopallon pääsarjan on toivottu palaavan kilpailukalenteriin 
kahden välivuoden jälkeen kaudelle 2018-2019. Liitto järjestää 
avoimen keskustelutilaisuuden aiheesta 27.1.2018 lauantaina 
klo 12 Liiton toimistolla. Tilaisuuteen toivotaan osallistuvan kaik-
ki pääsarjasta kiinnostuneet seurat sekä muut aiheesta kiinnos-
tuneet. Neuvottelut pääsarjan yhteistyökumppanista tuleviksi 
vuosiksi on käynnissä. Tilaisuuteen ilmoittautumiset 19.1.2018 

mennessä. Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Janne Borgström
janne.borgstrom@skrl.fi
044 3272 026

KAUKISVIIKOT 27.1-11.2.2018
Kaukisviikot järjestetään jo kolmatta kertaa. Teemaviikoilla on 
tarkoitus tuoda lajia tutuksi ympäri Suomea erilaisilla tapahtu-
milla. Kaukisviikkojen ohjelmistoon on vuosien varrella kuulunut 
mm. kouluesittelyjä, kouluturnauksia, harrastetapahtumia- ja 
turnauksia. Ideointi ja suunnittelu seuroissa ja alueilla on hyvä 

käynnistää jo nyt. Liitto tekee seuroille valmista materiaalia 
markkinoinnin tueksi. Kaukisviikkojen ohjelman suunnittelus-
sa ja markkinoinnissa auttaa liitosta Janne Borgström, janne.
borgstrom@skrl.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.

Sarjat, tapahtumat ja turnaukset 
2017-2018

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

Sarjat Alue Ajankohta

2-3 -div., ikämiehet ja harraste Etelä-Karjala marras-maalis
2-divisioona ja harraste Itä-Suomi loka-huhti
2-divisioona ja harraste Keski-Suomi marras-huhti
1-3 -div. ja harraste Oulu loka-huhti
2-divisoona ja harraste Tampere loka-huhti

Tapahtuma Paikka Ajankohta

Suomen Cup Lahti 28-29.10.2017
Naiset Suomen Cup  Lohja Kisakallio  25-26.11.2017
Kaukisviikot  27.1-11.2.2018
Työpaikkojen SM-turnaus Rauha 20-21.1.2018
Naisten SM-turnaus Lempäälä/Tikkurila 27-28.1.2018
Junioreiden SM-turnaus F-A Lappeenranta 17-18.3.2018
Ikämiesten SM-turnaus 35-50v Jyväskylä 23-25.3.2018
Ikämiesten SM-turnaus 55-70v Lappeenranta 6-8.4.2018
Avoin SM-turnaus Lappeenranta 13-15.4.2018

kuva naisten suomen cupin ottelusta Bewe Böönat - Hyvinkää.
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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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Avainasiakasvastaava
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+358 44 584 9122
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