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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!
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ENTÄ ENSI VUOSITUHANNELLA?

näihin aikoihin vuodesta ovat alkaneet useiden pallopelien sm-sarjat. tu-
lee helposti vertailtua joukkueesittelyjä eri kanteilta. siirtolistat ovat aina 
suuren mielenkiinnon kohteena. silmäily tulleisiin ja lähteneisiin antaa 
jonkinlaisen kuvan joukkuesuhteiden muutoksista.
kaukalopallossa jää kaipaamaan ”tulleet”-osaston lyhennettä ”jun”. niin 
,kuinkahan kauan vielä kestää kunnes seurojen itse kasvattamat juniorit 
alkavat vallata paikkoja sm-sarjakoostumuksissa?
kausi kaudelta junioritoimintamme toki lisääntyy, mutta vauhti ei ole 
päätähuimaava. jääkiekko vetää perinteisesti junnuja kuin kärpäspa-
peri, ja salibandy helpompana harrasteena kerää massat tehokkaasti 
mukaansa.
mutta kaukiksen ei ole syytä jäädä katselemaan katkerana sivusta. 
nuorille pelimiehille on annettava motiivit astua joukkoomme, vaikka he 
harrastaisivat muitakin lajeja. lajien väliselle mustasukkaisuudelle ei ole 
nyt syytä antaa valtaa.
junioritoiminnan suuriin ongelmiin, vetäjien puutteeseen ja jääpulaan, 
on etsittävä talkoovoimin ratkaisuja. liitto on toki avainasemassa, mutta 
jos seuratoiminnassa ei suunnata suurempaa panostusta junioreihin, on 
sekin valitettavan aseeton.
siis mistä löytyisi se viisasten kivi, jolla saadaan junioritoimintamme 
sellaisiin uomiin, että voimme katsella ensi vuosituhannelle luottavaisin 
mielin, sillä kaikki kauden 1995 - 96 sm-sarjapelaajat eivät välttämättä 
ole silloin enää remmissä. jopa Bandy-84:n ”gordiehowetkin” väsyvät 
aikanaan, ainakin luulen niin.

ENTÄ ENSI VUONNA?
edellinen oli pääkirjoitus kaukalopallolehdessä nro 20. harvinaisen ajan-
kohtaiselta kuulostaa sekä laittaa ainakin allekirjoittaneen miettimään 
asiaa.
sama ”viisasten kiven” etsintä tuntuu jatkuneen ja jatkuvan edelleen…
ensi vuoden alusta ollaan tässä etsinnässä uuden mahdollisuuden 
edessä, onhan suomen kaukalopalloliitto yhdistänyt voimansa suomen 
ringetteliiton kanssa.
historia on aikakirjoissa eikä sitä sovi unohtaa, mutta mahdollisuuksien 
tulevaisuus on ensi vuodesta eteenpäin ”leveämmillä” hartioilla suomen 
kaukalopallo- ja ringetteliitossa.
kaukalopalloliiton entisen puheenjohtaja mikael ”sergejevits” miikkolan 
toivotuksiin on helppo yhtyä:
enemmän aikaa ja tilaa rakentaville ajatuksille. enemmän aikaa oppia 
tuntemaan uusia ihmisiä.  enemmän aikaa ihan vain pitää hauskaa. ja 
jatkossa kaikkea vähän enemmän. ja entistäkin paremmin.

sinistä Baanaa eteenpäin!
olli ”antsku” lehtonen

p.s. kuten eräs mikkeliläinen ilmaisutaidon ”am-
mattilainen ” totesi; mitäs me ”ammattilaiset” tässä 
alettaisiin… Valitseppa joku… esim. rento, otappa joku 
toinen.. esim. railakas, otappa vaikka… jouluna ren-
nosti ja juhli uutta Vuotta 2015 sopivan railakkaasti. 
nää on näitä.. :)

toivotamme lukijoille iloista 
joulua ja reipasta uutta 

Vuotta 2015!
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Toma Auresto

Kysymykset:

1. Milloin aloitit kaukalopallon?
Olisiko ollut 1991 / -92 Hyvinkään  
puulaakisarjoissa 

2. Miten ajauduit kaukalopallon pariin?

Onhan siinä huomattavasti eroa. Enemmän vauhtia, älyä ja taitavampia kavereita.
Vaikka oman joukkueen pelit eivät parhaiten ole alkaneetkaan, niin tosi hyvällä mielellä mennään 
eteenpäin.

9. Kuinka haasteellista on toimia pelaajavalmentajan roolissa?
Kyllä se omat haasteensa tuo, kun on niin tutut naamat kopissa monien vuosien takaa.
Käskyttäminen ja käskyn perille meno olisi luultavasti parempaa, jos olisi ulkopuolinen koutsi.
Mutta yritetään toimia parhaimpansa mukaan.

10. Miten kehittäisit SM-sarjaa? 
En osaa vastata äkkiseltään.

11. Minkälaisena näet lajin nykytilan ja tulevaisuuden?
Kyllä on valitettavasti laskusuhdanne päällä. Toivottavasti päättäjät keksivät lajiin jonkun piristys-
ruiskeen.
Porukat vanhenee eikä tunnu nuoria tulevan lajin pariin. Jos saisi kaukalopalloa vietyä enemmän 
kouluihin, ehkä sitä kautta tulisi lisää harrastajia?

12. Terveiset lukijoille?
Hauskaa ja vauhdikasta tulevaa vuotta!

Hyvinkään Biljardisali päätti lähteä eräs talvi höntsäilemään Hyvinkään puulaakiin ja tuli itse  
lähdettyä mukaan. Rangersiin liityin kun pääsin armeijasta vuonna-94 ja sillä tiellä ollaan.

3. Mikä oli ensimmäinen seurasi?
Hyvinkään Rangers

4. Monessa seurassa olet pelannut kaukalopalloa? Luettele seurat?
1. Hyvinkään Rangers

5. Vahvuutesi/heikkoutesi pelaajaana?
Vahvuudeksi voisi mainita joukkuepelaaja isolla J:llä. Heikkoudeksi taas raitapaidoille  
helposti lämpeäminen (itse aina oikeassa).

6. Urasi kohokohta?
Kyllä se oli, kun päätimme lähteä SM-sarjaan mukaan.

7. Mikä on hyvää/parasta kaukalopallossa?
Kyllä se varmaan on lajin vauhdikkuus ja tietysti voittaminen!

8. Miltä SM-sarjan taso on tuntunut monen Divari-vuoden jälkeen?

Nimi:  Toma Auresto

Seura:  Hyvinkään Rangers

Syntymäaika:  08.07.1975 

Pelipaikka:  Hyökkääjä & puolustaja

Left vai right:  Left

Monta seuraa uralla:  1

Pisteet kautta aikain: 262 + 194

Saavutukset:  Työpaikkojen Suomen Mestaruus 
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Vaikka useat jäälajit ovat 
menettäneet suosiotaan, 
on kaukalopallolla edelleen 
oma sijansa itä-suomessa. 
suomen kaukalopalloliitto 
ry:n itäisellä alueella pelat-
tava halliturnaus gp-sarja 
alkoi tänäkin vuonna, tällä 
kertaa rantasalmella. 
gp:ssä pelaa alati muuttuva 
määrä joukkueita, mutta 
vakiokasvot löytyvät lähes 
joka turnauksesta. savon 
kunniaa puolustavat Varka-
uden next step/Wp 35, 
kuopion set ja savonlinnan 
pata krouvi. pohjois-karjalan 
kuninkuudesta taistelevat 
puolestaan lieksan into, 
sulkaman kipinä sekä joen-
suun ruoska-07. 

   GP-turnauksia järjestetään tänä vuon-
na Rantasalmella, Outokummussa, 
Lieksassa, Leppävirralla, Varkaudessa 
sekä Kontiolahdella. Lopputurnauksen 

Halliturnaus GP:ssä 
pelataan  
Pohjois-Karjala vs. Savo
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järjestäjäkaupunki vaihtelee vuosittain, 
mutta tällä kaudella se on Kontiolahdella. 

Halliturnaus GP:ssä harvalla on tarve pe-
lata voitosta verenmaku suussa. Pelaa-
mista harrastetaan lähinnä omaksi iloksi 
ja huviksi, mutta ymmärrettävästi etenkin 
lopputurnauksissa yhdellä jos toisella al-
kaa ilme kiristymään. ’’Ilon kautta’’ kuuluu 
useasti sekä omien joukkuetovereiden 
että vastustajien suusta, joskin otteet ker-
tovatkin joskus vähän erilaisesta lähesty-
mistavasta.

Koska harrastusmaista kaukalopallotoi-
mintaa on GP:ssä pelaavien ikäisille aika 
vähän, ovat SKPL Itäinen Alue Ry:n järjes-
tämät turnaukset erityisen tärkeitä harras-
tajille. On totta, että motivaatio lajiin säilyy 
paremmin, jos omia taitoja pääsee kokei-
lemaan muutenkin kuin satunnaisissa har-
joituksissa. Harjoitukset ja pelit ylläpitävät 
myös kuntoa. Pelaaminen turnauksissa 
antaa uutta intoa harjoitella ja kukapa ei 
pitäisi vähän erilaisesta, toiminnantäytei-
sestä turnauspäivästä viikonloppuisin. 
Usein jopa kuulee, että on mukava päästä 
vaimoja pakoon. Mitä lie sekin tarkoittaa. 

Useat joukkueet ovat pitäneet kokoonpa-
nonsa samana jo vuosia: joukkuetoverit 
on opittu tuntemaan sekä kentällä että 
siviilissä ja hyviä ystäviäkin varmasti löy-
tyy. Pelitavat ovat tulleet tutuiksi ja jokai-
selle löytyy oma paikka kentältä. On myös 
hienoa huomata, että turnauksiin mahtuu 
monen taitotason pelaajia.
Seuraavaksi vuorossa Halliturnaus GP-
sarjassa on Lieksan turnaus 14.12. Kin-
kunsyöntiin valmistautuvat joukkueet pin-
nistävät viimeisen kerran ennen ansaittua 
joululomaa.
 
lotta turunen
( kuvat lotta turunen ja elias kaasinen 
[img_2576] )
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Luistelu- ja kaukalopallokoulu on 
koko perheen liikuntaa
Trio-juniorit on käynnistänyt luistelu- ja kaukalopallokoulutoi-
minnan jyväskylässä tammikuussa 2013. sen tavoitteena on 
tukea seuran toiminta-ajatusta ”edistää juniorikaukalopalloa 
sekä koulukaukalopalloa” ja toimintaideologiaa ”toiminnassa 
tulee korostua pelaamisen ja liikunnan harrastamisen ilo”.
 

Luistelu- ja kaukalopallokoulu järjestetään 
Vaajakosken tekojäällä sunnuntaisin ylei-
söluisteluvuoron jälkeen (klo 11.30-12.30). 
Sen ideana on, että yleisöluistelusta voivat 
lapset ja heidän vanhempansa jäädä oh-
jattuun vuoroon. Luistelu- ja kaukalopal-
lokoulussa harjoitellaan luistelun ja kau-
kalopallon perustaitoja leikin avulla. Myös 
vanhemmat osallistuvat harjoituksiin. Vuo-
ron huipentaa peliosuus, jossa kaukalo on 
jaettu aloittelijoiden ja edistyneiden osaan. 
Molemmissa peleissä ovat vanhemmat 
mukana.

Seuran tehtävänä on ollut varata jäävuo-
rot, tiedottaa, hankkia valmennus- ja pe-
livälineet sekä kouluttaa vetäjät. Vetäjinä 
ovat toimineet nuori, joka on saanut tästä 
harjoittelukokemusta sekä edustusjouk-
kueen pelaajamme kukin vuorollaan. Trio-
juniorit on saanut toimintaansa Opetus- ja 
kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehit-
tämistukea.
Toiminnan tuloksena on syntynyt paljon 
hyvää mieltä ja uusia kaukalopallon harras-
tajia. Lisäksi olemme saaneet vanhempia 
mukaan seuratoimintaan ja samalla kou-

lutettua pelaajiamme valmennustehtäviin. 
Viime kausi päättyi ystävyysotteluun Ve-
sangan Vesaa vastaan. Silloin syntyi idea, 
saisimmeko E-junioreiden sarjan käynnis-
tymään uudelleen Keski-Suomessa.
Trio-junioreiden muut toimintamuodot 
ovat luistelu- ja kaukalopallokoulun lisäksi 
edustusjoukkue ja LiikuntaLaturi. Edus-
tusjoukkue osallistuu Keski-Suomen divi-
sioonaan ja A-nuorten SM-kilpailuihin. Lii-
kuntaLaturi on 13-19-vuotiaille suunnattu 
nuorten oma jyväskyläläinen liikuntatuote. 
Se on maksuton mahdollisuus kokeilla 15 
eri lajia Jyväskylässä.  Se sopii tytöille ja 
pojille liikuntataidoista riippumatta. Syk-
systä 2014 lähtien on Trio-juniorit tarjon-
nut mahdollisuuden tutustua kaukalopal-
loon osana LiikuntaLaturia.

teksti: jukka lerkkanen
katso lisää: http://triojuniorit.sporttisaitti.
com/luistelukoulu/

Suomen Kaukalopallo- ja  
Ringetteliitto ry,  
Etelä-Suomen alue

Etelä-Suomen alueen kaukalopallosarjat

alueellinen kenttätyö on ollut kaukalopallossa aina todella tärkeässä asemassa ja merkittävin 
käytännön panos lajin eteen on tehty ja tehdään nimenomaan alueellisella tasolla.

Kaukalopallon alueellisista sarjatoiminnoista ja kehityk-
sestä on vastannut ja vastaa myös tästä eteenpäinkin 
aluejärjestöt, jotka ovat liiton jäseniä ja toimivat näin liiton 
asettaman toimintasuunnitelman mukaisesti. Suomen 
Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n ensimmäinen itse pe-
rustama kaukalopallon alueellinen organisaatio on Etelä-
Suomen alue.

Etelä-Suomen alue on kaukalopallon kannalta tärkeimpiä 
alueita, koska pääkaupunkiseudulla on luonnollisestikin 
eniten joukkueita, pelaajia ja kapasiteettia harraste- ja kil-
patoiminnan järjestämiseen. Alueella tulee toimimaan liiton 
asettama aluetyöryhmä jota vetää aluevastaava Vesa-
Matti Vehkaperä. Etelä-Suomen alueen yleisenä tehtävänä 
on harjoittaa, kehittää ja tukea alueellisia kaukalopallotoi-
mintaa. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa mm. sarjojen ja 
harrastetoiminnan edelleen kehittämistä ja mielekkyyden 
takaamista alueen seuroille sekä lajin aktiivista markkinoin-
tia joka sektorilla.
Alueella tullaan siis järjestämään laajasti eri harraste- ja 
kilpailutoimintaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tärkeimpi-
nä näistä mainittakoon kilpailutoiminnan osalta aikuisille 
suunnatut 1 - 6 divisioonat, ikämies-sarjat sekä firmasar-

jat. Harrastetoiminnan puolelta yhtenä esimerkkinä mai-
nittakoon uusi KuntoKaukis-vuoro, mikä on avoin kaikille 
aikuisille, kuntotasosta riippumatta. Lisätietoa löydät kau-
kalopallon kotisivuilta.
Nuorille ja lapsille kilpailutoimintaa tullaan järjestämään 
koulujen kaukalopallosarjojen muodossa, yhteistyössä 
Koululiikuntaliiton kanssa. Sarjoja on tarjolla yläkoulu- ja 
lukio-ikäisille pojille sekä tytöille. Lisäksi Etelä-Suomenkin 
alueella tullaan suorittamaan kouluille ilmaisia kaukalopal-
loesittelyjä, minkä yhteydessä koulu saa itselleen kaukalo-
pallon välinepaketin. Koulukäyntien avulla halutaan tarjota 
oppilaille mahdollisuus kokeilla kaukalopalloa sekä saada 
laji yhdeksi koululiikuntalajiksi, mikäli se ei vielä koulun lii-
kuntatarjontaan kuulu. Lajiesittelyistä ja koulukaukiksesta-
kin löytyy lisätietoa kotisivuiltamme.

Alueiden monipuolisilla lajitapahtumilla, sarjatarjonnalla 
sekä positiivisella lajimarkkinoinnilla mahdollistamme kau-
kalopallon tunnettavuuden ja harrastajamäärän kasvami-
sen myös jatkossa.

Vesa-matti Vehkaperä
alue- ja harrastevastaava

1-divisioona Ikämiehet -40 Firmasarjat
2-divisioona Ikämiehet -45 Koulusarjat
3-divisioona Ikämiehet -50
4-divisioona Ikämiehet -55
5-divisioona Ikämiehet -60
6-divisioona Ikämiehet -65
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Vuonna 1990 perustettu suomen kauka-
lopalloliitto purettiin yhteisymmärryksessä. 
suomen kaukalopalloliiton syyskokous päätti 
29.11.2014 kisakallion urheiluopistolla pide-
tyssä kokouksessa purkaa liiton 31.12.2014.
samoin teki suomen ringetteliitto sril ry ja 
nyt molemmat lajit jatkavat uuden yhteisen 
liiton suomen kaukalopallo- ja ringetteliitto ry 
alla.

Yhdistymistä alettiin suunnitella viitisen vuotta sitten silloisten 
toiminnanjohtajien Sari Honkalehto (ringette) ja Olli-Pekka Lintu-
la (kaukalopallo) johdolla. Yhdistymisen hyödyiksi nähtiin muun 
muassa edunvalvonta, valtionavun saannin varmistaminen uu-
den liikuntalain myötä sekä alueellisen toiminnan vahvistaminen. 
Etuna nähtiin myös se, että molemmat lajit voivat oppia toisil-
taan; kaukalopallossa on hyvää harrastetoimintaa ja ringetessä 
hyvää junioritoimintaa.

Suomen Kaukalopalloliitto ry purettiin

KIITOS KAIKILLE SUOmEN  
KAUKALOPALLOLIITON PUHEEN-
jOHTAjILLE:
Teuvo Ulander (1990 – 1991)

Mikael Miikkola (1991 - 1996)
Janne Viitamies (1996 – 1998)
Suvi Linden (1998 – 1999)
Raija Vahasalo (1999 – 2000)
Kimmo Suomi (2000 – 2001)
Jorma Nyholm (2002 - 2007)
Olli-Pekka Lintula (2008 – 10.11.2013)
Olli Lehtonen (10.11.2013 – 31.12.2014)

Kaukalopallon seurako-
kous valitsi ehdokkaat 
kaukalopallon lajiryh-
mään
Nyt ensimmäistä kertaa Kisakalliossa 29.11. pidetty, uuden pää-
töksentekotavan mukainen, kaukalopallon seurakokous tulee 
jatkossakin olemaan aina ennen Suomen Kaukalopallo- ja Rin-
getteliiton syyskokousta.

Seurakokouksen tehtävänä on valita ehdokkaat, jotka esitetään 
SKRL:n syyskokoukselle valittavaksi kaukalopallon lajiryhmään. 
Lajiryhmän jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Lajiryhmä valit-
see keskuudestaan lajiryhmän puheenjohtajan. Jokaisen lajiryh-
män jäsen toimii oman vastuualueensa työryhmän puheenjohta-
jana. Ringetellä on oma lajiryhmänsä.

Lajiryhmän tehtäviä ovat:
• Edistää kaukalopallotoimintaa lapsissa, nuorissa,  
 aikuisissa, kilpailu- ja harrastepuolella sekä kansainvälisesti  
 liiton vision ja strategian mukaisesti.
• Edistää, ohjata ja seurata ja arvioida lajin kehitystä 
 maassamme.
• Valita tarpeelliset työryhmät lajin asioiden valmistelemista 
 ja hoitamista varten talousarvion puitteissa.
• Kutsua koolle lajin seurakokoukset, valmistella niille 
 esitettävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
• Laatia lajin toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintaker- 
 tomus SKRL:n liittohallituksen hyväksyttäväksi.
• Valvoa toiminta- ja talousarvion toteutumista.
• Luoda edellytyksiä seuroille pelaajien kehittämiseksi.
 - pelaajanpolku
 - harjoitus- ja kilpailusuositukset
 - leirit
 - konsultointipalvelut
• Vastaa lajin kansallisesta kilpailutoiminnasta.
• Päättää lajin peli-, kilpailu- ja rangaistussäännöt.
• Päättää lajin kotimaisesta kilpailujärjestelmästä 
 ja -kalenterista.
• Vastaa lajin kansanväliseen toimintaan osallistumisesta 
 ja menestymisestä.
• Vahvistaa työryhmien päätökset.
• Hoitaa lajiryhmän sisäiset edustustehtävät.
 - ansiomerkkien jakamiset
 - palkintojen ja mitalien jakamiset
 - seurojen ja yhteistyötahojen juhlat yms.

Kaukalopallon lajiryhmän jäseniksi  
valittiin: 
Keijo Siniaalto, Tyrnävältä Erotuomari-, tarkkailija ja toimitsija-
työryhmä (ETT)
Olli Holopainen, Oulusta Kilpailutyöryhmä (KT)
Pentti Lindegren, Helsingistä
Talous- ja hallintotyöryhmä (THT) ja Juniorista aikuiseen työryh-
mä (JAT) valinnat tehdään myöhemmin syyskokouspäätöksen 
mukaisesti.

Ringeten lajiryhmän jäseniksi valittiin:
Hanna Maikola Nurmijärveltä, Talous- ja hallintotyöryhmä (THT)
Katriina Keskitalo Vantaalta, Erotuomari-, tarkkailija ja toimitsi-
jatyöryhmä (ETT)
Anu Pitkänen Forssasta, Juniorista aikuiseen työryhmä (JAT)
Jari Lepistö Turusta, Kilpailutyöryhmä (KT)
Timo Himberg Raisiosta, Tie huipulle -työryhmä (MJT)

skpl:n puheenjohtaja olli lehtonen 
ja kilpailupäällikkö janne Borg-
ström palaverissa ”toimistolla”
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Kaukalopallo- ja Ringetteliiton puheenjohtajana 
jatkaa Olli Lehtonen

pekka koivuniemi, skrl:n hallituksen jäsen, esitteli seuraseminaarissa ryhmätyön tuloksia.

tanja hämäläinen, pia juusela ja kari lahti pohtimassa liiton tulevia valintoja.

LAJIRYHMÄT	  (1.5.-‐30.4.)	  
-‐ työryhmien	  puheenjohtajat	  
muodostavat	  lajiryhmän	  	  
(ei	  toimihenkilöitä)	  
-‐ 	  valitsevat	  keskuudestaan	  lajiryhmän	  
puheenjohtajan	  
-‐ 	  lajiryhmän	  tehtävänä	  on	  vahvistaa	  
työryhmien	  päätökset	  
-‐ 	  toimikausi	  alkaa	  vuosittain	  1.5.	  
(*siirtymäkausi	  1.1.2015	  –	  30.4.2016)	  
-‐ 	  valinta	  vuodeksi	  kerrallaan	  

TYÖRYHMÄT	  
-‐ THT	  =	  talous-‐	  ja	  hallintotyöryhmä	  
-‐ JAT	  =	  juniorista	  aikuiseen	  työryhmä	  
-‐ KT	  =	  kilpailutyöryhmä	  
-‐ ETT	  =	  erotuomari-‐,	  tarkkailija-‐,	  
toimitsijatyöryhmä	  
-‐ MJT	  =	  tie	  huipulle	  –työryhmä	  (ringette)	  
-‐ 	  lajiryhmä	  valitsee	  sopivat	  henkilöt	  eri	  
työryhmiin	  

LIITTOHALLITUS	  (1.1.-‐31.12.)	  

ALUEET	  
-‐	  alueellinen	  sarjatoiminta	  

TOIMISTO	  
-‐	  toimihenkilöt	  

SKRL:n	  jäsenet	  	  seurakokouksessa	  
-‐	  valitsevat	  ehdollepanotoimikunnan	  esityksestä	  ja	  seurakokouksen	  ehdokkaista	  
työryhmien	  puheenjohtajat	  (=	  lajiryhmän)	  vahvistettavaksi	  SKRL:n	  liittohallitukselle	  

EHDOLLEPANOTOIMIKUNTA	  
-‐ 	  lajiryhmät	  nimeävät	  	  
-‐ 	  ulkopuolinen	  taho,	  3-‐5	  jäsentä	  (ei	  LH	  tai	  LR:n	  jäseniä)	  
-‐ 	  kartoittavat	  ehdokkaat	  ja	  riittävän	  asiantuntemuksen	  
-‐ 	  laatii	  esityksen	  soveltuvista	  henkilöistä	  työryhmien	  puheenjohtajiksi	  

VUOSIKOKOUKSET	  

suomen kaukalopallo- ja ringetteliiton päätöksentekomalli.

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton 
syyskokouksessa 29.11.2014 Kisakallios-
sa liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Olli Leh-
tonen Lappeenrannasta. Liittohallituksen 
jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Minna 
Lallukka Pieksämäeltä ja Jussi Voutilainen 
Lahdesta. Vanhoina jäseninä jatkavat Ari 
Kurttila Oulusta, Pekka Koivuniemi Jäm-
sästä ja Marja Salenius Nurmijärveltä. 
Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry 
vastaa jatkossa siis kaukalopallon ja ringe-
ten toiminnasta. Liitolla on tällä hetkellä 51 
jäsenyhdistystä.

Suomen Kaukalopallo- ja 
Ringetteliiton jäsenyhdis-
tykset:
AC Susikädet, Oulu
Blacks, Oulu
BLD-Ringette, Valkeakoski
Blue Rings, ringette, Tuusula
Espoon Kiekkoseura, ringette
Etelä-Karjalan kaukalopallo
Etelä-Suomen Ringette erotuomarit 
Forssan Palloseuran Juniorit, ringette
Forssan ringettetuomarit 
Hamarin Elo , Porvoo
Helsinki Ringette 

Hyvinkään Rangers
Hyvinkää Ringette 
Imatran Erotuomarikerho
Jylypyt, Oulu
Jämsänjokilaakson kaukalopallo Duo96
Jääkonnat, Kiiminki
Jää-Kotkat, ringette, Uusikaupunki
Jääurheiluseura Haukat, ringette, Järven-
pää 
Kangasniemen Palloilijat, ringette
Kaukalopallon SM-liiga
Lahti Ringette
Laitilan Jyske, ringette
Lapinlahden Luistin -89, ringette ja kau-
kalopallo 
Lauritsalan Visa, ringette ja kaukalopallo
Liry
Luvian Kiekko -82, ringette
Napapiirin Kaukalopallo, Rovaniemi
Nokian Urheilijat, ringette
Nurmijärvi Seven Ringettes Association, 
ringette
Pieksämäen Pallosepot, ringette
Raksilan Ballo, Oulu
Raision Nuorisokiekko, ringette
Rauman Lukko, ringette
Ringette-erotuomarikerho Seepra 
Ringette Walapais, Vantaa
RBA, Oulu
RB Tigers, Oulu

Seuraseminaarissa 
työstettiin strategiaa

RE-VI, Oulu
Satakunnan Jääurheilijat, ringette, Harja-
valta 
Shakers Ringette, Kerava
Sipoon Wolf, ringette
Spinning Boys, Oulu
Suomen Kaukalopalloliitto Oulun-Alue
Tikkakosken Tikka, ringette
Turun Ringette 
Top-Team 91
VaPS Jääliikunta, ringette, Sastamala
Varsinais-Suomen ringette erotuomarit 
VG-62, ringette, Naantali
Zero-Team, Oulu

kari lahti ja olli lehtonen

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäisen 
strategian työstäminen on parhaillaan käynnissä. Kisa-
kalliossa 30.11. järjestetyn seuraseminaarin pääteemana 
oli suunnitella liiton uutta strategiaa yhdessä ringette- ja 
kaukalopalloseurojen kanssa. Vastuu strategian työstä-
misestä on strategiatyöryhmällä, mutta erittäin tärkeää 
onnistumisen kannalta on myös työstää sitä matkan var-
rella molempien lajien eri avainryhmien kanssa. Samana 
viikonloppuna myös ringeten aluevalmentajat pohtivat 
strategiaa Peurungalla pidetyllä aluejoukkueleirillä.
Strategiatyöstö on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että 
nykytilan analyysi ja toimintaympäristön kartoitus on teh-
ty ja on päästy suunnittelemaan liiton tahtotilaa sekä iso-
ja valintoja vuosille 2015 - 2019. Tahtotilaa on kartoitettu 
mm. pyytämällä kaukalopallossa ja ringetessä toimivilta 
pelaajilta ja valmentajilta ”unelmakirjeitä” tulevaisuudesta.
Seuraseminaarissa ja aluejoukkueleirillä pureuduttiin 
suunniteltuihin valintoihin ja pohdittiin mitä hyvää niissä 
oli, mitkä niistä ovat tärkeimmät ja puuttuiko niistä joku 
tärkeä kokonaisuus. Evästyksinä ja palautteena strate-
giatyöryhmälle tuli valintojen tiivistäminen ja yhdistämi-
nen sekä tuomari- ja valmennustoiminnan huomiointi.

Tällä hetkellä valinnoissa ovat olleet esillä:
• Lajien arvostus, näkyvyys ja oman väen lajiylpeys
• Monilajiseurat, tasokas organisoitu seuratyö, 
 lajien yhteistyö
• ”Sininen elämän tapa”
• Kilpailu- ja harrastetoiminnan kehittäminen
• Pelaajamäärän kasvu
• Valmennuskeskus
• Kansainvälinen toiminta

Anna palautetta työryhmälle – osal-
listu strategian suunniteluun!
Jos haluat ottaa kantaa, voit antaa oman näkemyksesi 
strategiatyöryhmälle liiton nettisivuilta www.skrl.fi löyty-
vällä palautelomakkeella (Hallinto / Strategia).
Suomen Kaukalopalloliiton alueiden ja Suomen Ringet-
teliiton jäsenistä sekä SKRL:n hallituksen ehdotusten 
perusteella valittu työryhmä työstää molempien lajien 
yhteistä strategiaa työpajoissa noin kerran kuussa. Ta-
voitteena on saada strategia jäsenistön luettavaksi huh-
tikuussa 2015 hyvissä ajoin ennen liiton kevätkokousta. 
Strategiaa työstetään työpajojen lisäksi eri avainryhmien 
kanssa mm. aluehallitusten kanssa, maa- ja aluejoukku-
eiden kanssa, tuomareiden kanssa sekä seurojen kans-
sa.

Seuraavat strategiaryhmän työpajat ovat 7.12.2014 ja 
7.1.2015. Muistiot kaikista työpajoista löydät liiton netti-
sivuilta www.skrl.fi (Hallinto / Strategia).
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Sitä saa miten ajattelee!

Vaikka jääkaapin ovessa olevassa liikunta-
suunnitelmassa lukee, että olisi juoksulen-
kin vuoro ja kroppa huutaisi hikoilemaan 
niin ihmismieli ottaa valitettavan usein 
yliotteen ja vetäisee käsijarrun päälle juuri 
silloin kun on nousemassa sohvalta kohti 
lenkkipolkua. Ihmisen ajattelumalli ja aivot 
kun vain ovat sellaiset, että ne ajatukset 
mitä siellä pyörii, niin se myös toteutuu. 
Muista siis olla varovainen siinä minkälai-
silla näkökulmilla asioita käsittelet ja ajat-
telet. 

mittäin kehittää ja parantaa samalla tavalla 
kuin fyysistä kuntoakin eli harjoittelemalla. 
Yksi kätevä tapa miten positiivisuutta voi 
kehittää on joka aamuiset lyhyet harjoit-
teet, jolloin aivosi ovat hyvin levänneet ja 
”nollaantuneet”. Esimerkiksi aamupalaa 
syödessäsi mieti mielessäsi elämäsi sen 
hetkisiä positiivisia asioita oli ne sitten iso-
ja tai hyvin pieniä. Lisäksi aseta itsellesi 
jokin todella pieni ja helposti saavutettava 
tavoite sille päivää, minkä tulet varmuudel-
la saavuttamaan ehkä jopa huomaamatta. 
Tällä keinolla saat ohjelmoitua aivoja heti 
aamusta positiiviselle taajuudelle ja päivit-
täisen tavoitteen saavutettuasi saat pie-
nen ”JES!” –fiiliksen, mikä antaa pienen 
lisäbuustin loppu päivällesi ja taas jatkoa 
ajatellen kohti päätavoitteiden saavutta-
mista. 

Tavoitteiden mielekkyys
Muista pitää tavoitteesi itsellesi mielekkäi-
nä niin myös elämäsi pysyy huomattavasti 
mielekkäämpänä. Tavoitteiden tulisi olla 
omasta päätöksestä syntyneitä ja itseään 
inspiroivia, joiden eteen olet valmis teke-
mään töitä myös vaikeina ja väsyneinäkin 
hetkinä. Välillä tavoitteiden saavuttamista 
helpottaa kun kuvittelet tunteen kuin olisit 
jo tavoitteen saavuttanut. Jos nyt puhu-
taan kuntotavoitteista niin tämän jälkeen 
harjoittelua ja ruokavaliotakin on helpompi 

noudattaa. Yleisesti ottaen lopullinen iso 
päätavoite motivoi ihmistä paljon enem-
män kuin mitä pienet välitavoitteet, joita 
liian monesti suositellaan muutoksen aut-
tamiseksi. 
Tutkimuksetkin ovat osoittaneet, että mi-
käli todella uskot ja mielikuvallasi tunnet 
saavuttavasi tavoitteesi niin se edesauttaa 
myös sen realisoinnissa.

muutos ajattelumalliin
Itsensä kehittämisen ja muiden muutosten 
takana piilee merkittävänä, mutta melko 
huomaamattomana asiana ihmisen posi-
tiivinen usko itseensä ja omaan tekemi-
seensä. Valitettava tosi asia vain on, että 
todella harvalla on luontainen ominaisuus 
ajatella asioista positiiviselta ja luottavai-
selta kannalta. Positiivisuus käsitteen voi 
selittää yksinkertaisesti sillä, että uskoo 
omiin ja myös muiden mahdollisuuksiin 
saavuttaa tavoitteita.
Mikäli et ole aikaisemmin asiaa sen enem-
pää ajatellut ja nyt viimeistään hoksasit 
kuuluvasi näihin ”negatiivareihin” niin ei 
huolta, koska molli voittoisesta ajatte-
lutavasta voi päästä eroon suhteellisen 
vaivattomalla tavalla. Ajattelutapaa voi ni-

Yhteenveto
Tehdessäsi pienen muutoksen ajatteluta-
vassasi saat sitä kautta pieniä ja tavoittei-
den saavuttamisen kannalta tärkeitä muu-
toksia myös päivittäiseen tekemiseen. 
Nämä pienet teot kun toistuvat päivästä 
toiseen voit saavuttaa yllättävänkin merkit-
täviä ja mielekkäitä asioita jo muutamassa 
kuukaudessa.

Vesa-matti Vehkaperä

seuraava skenaario toistuu todella monen suomalaisen arjessa varsinkin näin syksyllä. takana raskas työpäivä, 
kotiin päästyään maha täyteen, jonka jälkeen siirrytään sohvalle pienelle ruokalevolle, silmät roikkuu puolitan-
gossa ja mieleen pyörähtää ajatus... ”ei tässä enää jaksa treenaamaan kun on jo noin pimeä ja sataa vielä vet-
täkin…huomenna sitten!” se oli sitten siinä ja treeni jää taas tekemättä ja jää todennäköisesti myös seuraavana 
päivänä. 

Negatiivisella ajattelulla voi saavut-
taa ainoastaan negatiivisen tuloksen!

Positiivisuus kehittää positiivisuutta 
ja negatiivisuus negatiivisuutta!

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

Kaukalopallo ja ringette 
esillä messuilla

Ringette ja kaukalopallo esittäytyivät LätkäSäbä -messuilla 31.10. - 2.11. Helsingin messukeskuksessa. Yhteisellä osastolla oli 
laukaisupiste, jossa vierailevat saivat vetää ringetteä ja kaukalopalloa tutkaan.  Paikan päällä olivat myös ringeten ja alamäkiluistelun 
maailmanmestari Salla Kyhälä ja kaukalopalloilija sekä maajoukkueen alamäkiluistelija Paavo Klintrup. Osastolla riitti väkeä jonoksi 
saakka kaikkien kolmen päivän ajan.  Salla Kyhälä pääsi myös YLE:n urheiluviikonloppuun kertomaan ringetestä.

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
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SM-Talvitriathlon 
EUROOPAN ENSI-ILTA Lahti, 14.2.2015 

 
UUSI URHEILULAJI SYNTYI MAAILMAAN 8.3.2014 QUEBECISSA 
Lahden kaupunki ja Suomen Triathlonliitto tuovat uuden Talvitriathlonin (5 km Lumi-
kenkäily – 12 km Luistelu – 8 km Hiihto) ensimmäisenä Eurooppaan ystävänpäivänä la 

14.2.2015. Tulkaa tekemään urheiluhistoriaa Lahden avoimiin SM-kisoihin! 
 

 
 

LÖYTYYKÖ UUDEN LAJIN ENSIMMÄINEN MESTARI 
(IKÄKAUSISARJOISSA TAI YLEISESSÄ SARJASSA) JUURI TEILTÄ? 

Oletteko aikaisia omaksujia? Iskettekö tilaisuuteen, kun muut vielä miettivät? 
 

 
Laji on syntynyt Kansainvälisen Triathlonliiton (ITU) siipien alla, mutta sen 

ensimmäinen mestari oli slovakialainen maajoukkuetason ampumahiihtäjä Dusan 
Simocko (podium-kuvassa keskellä). Tule haastamaan Dusan yleiseen sarjaan, 

kamppaile ikäkausisarjassa tai tule viihtymään kuntosarjalaisena! 
 

Kiinnostuitko? Video lajin ensimmäisestä kisasta Quebecistä 8.3.2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=C4TGkL5p7Mc 

 

Ilmoittautuminen: http://triathlonevents.fi/wintertriathlon/fi/registration/  
 

Puuttuuko välineitä? Kumppanuus julkistetaan pian. Seuraa Kotisivujamme ja Fb-sivuamme! 
 
Lisätietoja – Triathlon Events:  
Peter Gerkman, peter@triathlonevents.fi, 040 768 7513 
Toni Niiranen, toni@triathlonevents.fi, 0400 75 77 35 
www.triathlonevents.fi/wintertriathlon 
www.facebook.com/talvitriathlon2015  

Ylähengitystietulehdukset urheilijoilla
hengitystieinfektiot voidaan karkeasti jakaa 
ylähengitysteiden ja alahengitysteiden (keuhkot) 
tulehduksiin. flunssa (nuhakuume, lentsu) on 
viruksen aiheuttama ylempien hengitysteiden 
akuutti tulehdus. flunssan voi aiheuttaa yli 200 
eri virusta ja eri virusten aiheuttamia tauteja ei 
voi luotettavasti voida erottaa toisistaan pelkäs-
tään oireiden perusteella. 

Aikuiset sairastavat keskimäärin 2-4 flunssaa vuodessa, lapset 
jopa 10–12. Flunssan itämisaika on noin 1-3 vrk. Termi nuhakuu-
me on harhaanjohtava, koska oikeastaan vain harvalle potilaista 
nousee kuumetta. Influenssasta poiketen flunssaviruksen aiheut-
tama infektio alkaa tavallisesti kurkkukivulla. Nuha ja tukkoisuus 
pahenevat asteittain. Yskä on tyypillistä ja se on pahimmillaan 
usein neljännen ja viidennen sairastamispäivän aikana. Flunssa 
paranee itsestään ja kestää keskimäärin 10 päivää, mutta kol-
manneksella oireita voi esiintyä jopa kolmen viikon ajan. Toisen 
flunssaviruksen aiheuttama uusi infektio edellisen taudin kestä-
essä on mahdollista. 
Flunssa tarttuu joko kosketustartuntana virusta sisältävien 
käsien välityksellä tai yskimällä ja aivastamalla pisaratartun-
tana. Muutamalla perusniksillä voidaan minimoida sekä oman 
että pelikaverin sairastumisriskiä. Paras tapa ehkäistä sairauden 
leviäminen joukkueessa on pysyä pois joukkueen tapahtumasta 
ollessaan sairas ja toipilas.
Hyvä käsihygienia on hyvä tapa ehkäistä flunssatartunto-
ja. Kädet pestään mm. aina niistämisen ja wc-käynnin jälkeen. 
Puhtaisiin käsiin hierotaan alkoholipitoista, desinfioivaa käsi-
huuhdetta. Joukkueessa kannattaakin pitää huolta että ainakin 
pukukopissa on desinfioivaa käsihuuhdetta käytettävissä. Hyvää 
hygieniaa noudattava niistää ja yskii kertakäyttöliinoihin, jotka lai-
tetaan suoraan roskiin heti käytön jälkeen. Jos aivastus tai yskä 
yllättää eikä nenäliinaa ole saatavilla, on parasta yskiä hihaan 
kyynärtaipeeseen – ei käsiin tai kämmenselkään. Joukkueen 
tapahtumissa on hyvä huomioida, että jokaisella pelaajalla olisi 
oma henkilökohtainen juomapullo ja yleisiä koko joukkueen juo-

katja liukkonen
korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
medihome oy
kcliukkonen@gmail.com

mapulloja tulisi välttää. 
Flunssan hoito on oireenmukaista. Antibiooteista ei ole 
apua. Ne eivät nopeuta toipumista tai vähennä komplikaatioiden 
syntyä. Nenän limakalvoa supistavia nenäsumutteita kannatta 
käyttää; ne voivat lyhytaikaisesti lievittää nenän tukkoisuutta. Yli 
12- vuotiaille voidaan käyttää pseudoefedriinivalmisteita, jotka 
tehokkaasti vähentävät nenän tukkoisuutta. Kilpailukaudella on 
huomioitavaa, että dopingnäytteen pseudoefedriinipitoisuudelle 
on asetettu rajapitoisuus (150 mg/l), jonka alittavia pitoisuuksia ei 
tulkita dopingiksi. Pseudoefedriinin käytöstä kilpailukauden aika-
na kannattaa aina kysyä lääkäriltä. Kipulääkkeillä (parasetamoli ja 
tulehduskipulääkkeet) voidaan lievittää särkyjä ja kuumetta. Ys-
känlääkkeistä ei ole todettu olevan hyötyä ja niiden käyttö tulisi 
välttää. Ainoastaan kovaan yölliseen ja unta haittaavaan yskään 
voidaan käyttää yskänärsytystä vähentäviä lääkkeitä. Höyryhen-
gitys voi helpottaa yskimistä. C-vitamiinin ja sinkin hyödyllisyy-
destä on ristiriitaisia tuloksia, mutta ei pitävää näyttöä.
Lähes jokainen Suomessa asuva kärsii pimeään vuodenai-
kaan liian alhaisista D-vitamiinitasoista. Suomi sijaitsee niin 
pohjoisessa, että täällä D-vitamiinia saa ainoastaan kesällä au-
ringon ollessa korkeimmillaan. D-vitamiini vaikuttaa suotuisasti 
immuunipuolustusjärjestelmään ja vähentää infektiosairauksien 
riskiä. On myös näyttöä siitä, että D-vitamiinin puutteella on yh-
teyksiä akuutteihin hengitystieinfektioihin. Suomessa on tutkittu 
varusmiehiä ja havaittu, että niillä varusmiehillä, joilla verestä mi-
tatut D-vitamiinitasot olivat matalimmat, oli kaksinkertainen riski 
sairastua hengitystieinfektioihin. On myös esitetty, että pimeään 
vuodenaikaan esiintyvät flunssa-aallot johtuvat todennäköisesti 
siitä, että silloin D-vitamiinitasomme ovat alhaisimmillaan: immu-
niteettijärjestelmämme ei toimi täydellä teholla ja taudinaiheutta-
jat pääsevät leviämään. Elimistön D-vitamiinipitoisuutta voidaan 
mitata verikokeella.
Jälkitauteina voi esiintyä mm. välikorvan-, poskiontelon- tai 
alahengitystientulehduksia (keuhkoputken tulehdus tai keuh-
kokuume). Yleensä flunssa paranee komplikaatioitta, mikäli ur-
heilija malttaa kunnolla levätä koko sairausajan. Mikäli rankkaa lii-
kuntaa harrastaa infektion aikana, elimistön puolustusjärjestelmä 
heikkenee ja taudinaiheuttaja virusten lisääntyminen elimistössä 
kiihtyy, jonka seurauksena toipumisaika pitenee. Liian kuormitta-
va liikunta siis pidentää toipumisaikaa. Flunssaoireiden hävitessä 
liikunnan aloittaa varovasti asteittain rasitusta lisäten. Kevyttä lii-
kuntaa jatketaan yhtä kauan, kuin itse flunssa oireetkin kestivät. 
Toipumisen kannalta on tärkeää, että urheilija palaa takaisin 
lajinsa pariin vasta kun on kunnolla parantunut taudista.
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kaukalopallo on mainio jääliikuntalaji koulujen 
liikuntatunneille. kaukalopallo on turvallinen
koulupeli jäälle, koska siinä ovat vartalokon-
taktit kiellettyjä ja lajissa voima korvataan
vauhdilla ja taidolla. kaukalopalloa pelataan 
monissa kouluissa liikuntatunneilla
ympäri suomea ja koulujen väliset kaukalopal-
losarjat ja -turnaukset ovat erittäin suosittuja
tapahtumia. suomen kaukalopallo- ja ringet-
teliitto järjestääkin ympäri suomea koulukau-
kalopallosarjoja ja –turnauksia yhteistyössä 
koululiikuntaliiton ja kaupunkien kanssa. 

Koulukaukalopallo

Liikuntatunneilla kaukalopallon pelaamiseen tarvitaan ainoas-
taan luistimet, kaukalopallomailat ja kaukalopalloja. Peleihin 
suositellaan käytettäväksi lisäksi myös muita varusteita kuten 
pelihanskat, polvisuojat, pelihousut ja kypärä. Maalivahdin va-
rustelainauksia voi tiedustella suoraan liitosta.

Lajiesittelyjä kouluilla
Kaukalopalloseurat ja liitto järjestävät kouluille ilmaisia kaukalo-
palloesittelyjä. Niiden avulla halutaan tarjota mahdollisuus op-
pilaille kokeilla kaukalopalloa sekä saada kaukalopallo yhdeksi 
koululiikuntalajiksi mikäli se ei vielä ole. Koulutapahtumissa jae-
taan tietoutta kaukalopallosta ja pyritään innostamaan lapsia 
mukaan kaukalopalloon.

Kaukalopallon koulutapahtuma on ensisijaisesti tarkoitettu ala-
aste ikäisille. Yhden päivän aikana jokainen ryhmä/luokka on 
jäällä n. 45 minuuttia kerrallaan leikkien, luistellen, syötellen, 
kilpaillen ja pelaillen. Päivän aikana (noin 5h) voidaan kaukalo-
palloa esitellä jopa 200 lapselle. Tämä on kuitenkin vain yksi 

vaihtoehto: tapahtuman voi toteuttaa kullekin koululle ja 
paikkakunnalle parhaiten sopivalla tavalla.

Koulut saavat välineet  
ja kaukalopallo-oppaan  
opettajille
Liitto lahjoittaa jokaiselle mukaan tulevalle koululle kau-
kalopallomaila- ja pallopaketin sekä kouluille tarkoitetun 
Kaukalopallo-oppaan, missä kerrotaan kaukalopallon
tekniikasta, säännöistä sekä annetaan esimerkkejä leikeis-
tä ja harjoituksista koulujen
liikuntatunneille. Välinepaketin tarkoituksena on varmistaa, 
että kaukalopallon pelaaminen voisi jatkua koulun liikunta-
tunneilla tapahtumien jälkeenkin.

Lisätietoa ja yhteydenotot alueiden 
koulukaukalopallosta:
 
Etelä-Suomi:  
Vesa-Matti Vehkaperä, vesa-matti.vehkapera(at)skrl.fi
Keski- ja Itä-Suomi:  
Janne Borgström, janne.borgstrom(at)skrl.fi
Oulu ja Pohjois-Suomi:  
Vesa-Matti Vehkaperä, vesa-matti.vehkapera(at)skrl.fi

Toteuta juuri sinun  
koulullesi ja paikkakunnallesi 

parhaiten sopiva kaukalopallo- 
tapahtuma!

Kaukalopallo-opas löytyy myös PDF-versiona osoitteesta kaukalopallo.skrl.fi (Lapset ja nuoret).
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Jäätävä seuraleiritarjous!
PE-SU (2 vrk) -leirit 125 €/henkilö 
KAMPANJATARJOUS VOIMASSA 1.12.2014–1.3.2015 JA KOSKEE VAIN UUSIA VARAUKSIA.

Hinta sisältää opistomajoituksen, ruokailut (aamiainen, lounas ja päivällinen) sekä
kokous- ja oheisharjoittelutilojen sekä kuntosalin rajoituksettoman käytön,valtavasti mahdollisuuksia joukkueen 
yhteiseen illanviettoon ja liikunnallisiin aktiviteetteihin. Pyydä tarkempi tarjous aikatauluineen myyjältänne!

Kampanja-ajan leirit varattavissa heti! 

Tiedustele myyjältäsi myös urheilijatestauksista, luentomahdollisuuksista, 
liikunnanohjaajien sporttiaktiviteeteista, tai 
illanviettomahdollisuuksista saunoilla tai kodan nuotiolla.

Lisätietoja ja varaukset:

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Jenni Korhonen
Myyntineuvottelija
> jääurheilu
jenni.korhonen@kisakallio.fi
+358 44 584 9122 

Tommi Fäldt
myyntineuvottelija
> koripallo, salibandy
+358 44 777 8936,
tommi.faldt@kisakallio.fi

Elina Kaukojärvi
myyntineuvottelija
> ampumaurheilu, jalkapallo,     
   kamppailulajit
+358 44 584 6518
elina.kaukojarvi@kisakallio.fi

Tiina Vuori
Myyntineuvottelija
> voimistelu, vesiurheilu
+358 40 455 2851
tiina.vuori@kisakallio.fi

JÄÄTARJOUS!
Jääaika leirin yhteydessä:50 €/h


