
 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2012, PELIKAUSI 2012-2013 
 
 
Yleistä 
 
Yhdistys on jatkanut toimintaansa hyväksi ja taloudelliseksi koetulla kaavalla. Alueen hallituksen 
puheenjohtaja Ari Kurttila oli edelleen liittohallituksen jäsenenä vuonna 2012. 
 
Yhdistyksen taloudellinen tila on edelleen vakaa. Varsinkin junioritoimintaa tekevien seurojen 
toimintaa haluttaisiin tukea lajin jatkuvuuden turvaamiseksi. Tässä tosin seurat ovat avainasemassa, 
niiden oman toiminnan tulee antaa edellytyksiä tukemiseen. Alueella on toiminut myös liiton 
palkkaama henkilö tukemassa junioritoimintaa ja koulukaukalopalloa. 
 
Yhdistyksen jäsenille on kuluneenakin vuonna noussut entistä merkittävämmäksi haasteeksi 
pelivuorojen saanti. Jääkiekossa varsinkin juniorijoukkueiden vuorojen lisääntyessä halleista on 
entistä vähemmän liiennyt peleillekin aikoja. Lisäksi Oulun kaupungin halleissa tilanne muuttui 
entistä tiukemmaksi kuntaliitoksen takia. Toistaiseksi sarjat on saatu pyöritettyä kohtuullisesti ja 
kohtuullisina kellonaikoina, mutta harjoituksia varten ei monillakaan joukkueilla enää vuoroja riitä. 
 
Yhdistystoiminta 
 
Alueen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa. Lisäksi hallitus käsitteli nopeasti esille 
tulleita asioita sähköpostitse ja puhelimitse. Alueen kevätkokous pidettiin 16.4. ja syyskokous 4.12.  
 
Vuonna 2012 hallituksen kokoonpano oli: 
Ari Kurttila, puheenjohtaja 
Jari Vikstedt, varapuheenjohtaja 
Juha Kaijankoski, yhdistyksen sihteeri 
Mikko Salokannel, jäsen 
Timo Kuusikko, jäsen 
Kari J Tapio, jäsen 
Mikko Niiranen, jäsen 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi alkuvuoden Juha Kaijankoski ja loppuvuoden ajan Vesa-
Matti Vehkaperä. Toiminnantarkastajana oli Jarmo Kurunsaari. 
 
Syyskokouksessa vuodeksi 2013 valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Vesa-Matti Vehkaperä. Juha 
Kaijankoski jäi hallituksesta pois. Puheenjohtajana jatkaa Ari Kurttila. 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus nimesi Jari Vikstedtin varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi 
Vesa-Matti Vehkaperän. 
 
Lisenssipelaajia alueellamme oli vuoden 2012 lopussa noin 450, jotka edustivat 27 eri seuraa. 
Kaiken kaikkiaan yhdistyksemme jäsenmäärä oli 29 seuraa ja lisenssimäärä lähes 500. 
Tiedottaminen seuroille ja tuomareille tapahtui edellisten vuosien tapaan sähköisesti.  
 
Seurojen yhteispalaveri/ tiedotustilaisuus ennen sarjojen alkua pidettiin 20.9. Ouluhallilla. 
Tilaisuudessa evästettiin seuroja tulevaan kauteen ja keskusteltiin parannusehdotuksista. 
Osallistujamäärä oli kohtuullinen. 
 



Kurinpidollisesti pelikausi oli kohtuullisen helppo, kurinpitopäätöksiä oli muutama, joista vain 
yhdessä piti antaa lisärangaistuksia. Erotuomaritoiminta oli kohtuullisen mallissa, tosin uusia 
tuomareita saisi alueelle tulla lisääkin. Myös tuomarit ovat valitettavasti vähentyneet.  
Koulutustilaisuuksia järjestettiin vain erotuomareille ja toimitsijoille, ja aluekouluttajana toimi Panu 
Saarela. Erotuomareita meillä oli kauden aikana noin 20. 
 
Kuluneelle kaudelle alueen sarjoista kaksi seuraa lopetti toimintansa. 1-divisioonaan tuli mukaan 
Rovaniemeltä Napapiirin Kaukalopallo. Muutamissa seuroissa alulle saadulle junioritoiminnalle 
luonnollisesti toivottaisiin jatkoa. Joukkueiden kannalta jääaikojen saaminen oli entistä 
hankalampaa, ja ottelusiirtoja tuli yhä enemmän aikojen muutosten takia. 
 
 
Kilpailutoiminta 
 
Tilikaudella alkaneiden, kauden 2012-2013, sarjojen kilpailutoiminta alueella käsitti I- , II- ja III-
divisioonien järjestämisen sekä vastuun niistä. Sarjojen loppuottelut pelattiin Kempeleen jäähallissa 
6.-7.4.2013. Jokaisessa sarjassa välierät pelattiin kerrasta poikki järjestelmällä runkosarjan 1. 
vastaan 4. ja 2. vastaan 3., joista voittajat menivät finaaliin ja hävinneet pelasivat pronssista. 
Mahdollisen tasapelin sattuessa käytiin heti rangaistuskuljetuskilpailu. Järjestelyt onnistuivat varsin 
hyvin, ja joukkueetkin olivat tapahtumaan tyytyväisiä.  
 
I-divisioona: 
Sarjaan osallistui yhdeksän joukkuetta NapaKP:n tultua mukaan uutena joukkueena. Sarja aloitettiin 
2.11.2012 ja viimeinen runkosarjan ottelu pelattiin 24.3.2013. Runkosarjan voittaja oli Toppila 
United 24 ja toinen Top-Team 91 23 pisteellä. Play-off otteluihin selvisivät lisäksi 22 pisteellä 
kolmantena Team Takini ja Norsut 20 pisteellä. Finaaliviikonlopun ottelutulokset olivat seuraavat: 
Välierät 
Toppila United – Norsut  10 - 11 Norsut finaaliin 
Top-Team 91  – Team Takini 8 – 9 rk Takini finaaliin 
Pronssiottelu: 
Toppila United – Top-Team 91 10 – 8 
Finaali 
Norsut  – Team Takini 6 – 4  
Kauden 2011-2012 mestari I-divisioonassa Norsut. Finaalijoukkueet pääsivät Helsinkiin 
valtakunnalliseen 1-divisioonien lopputurnaukseen. 
 
I-divisioonan pistepörssin voittaja oli Heikki Mettovaara, TU. 
 
II-divisioona: 
Sarjaan osallistui 8 joukkuetta, ja joukkueet määräytyivät edellisvuoden sarjojen perusteella.  Sarja 
aloitettiin 3.11.2012 ja viimeiset runkosarjan ottelut pelattiin 24.3.2013.  Runkosarjan voittaja oli 
Väisäsen Pallo 22 pisteellä. Play-off-otteluihin selvisivät lisäksi IiKP 20 pisteellä, Bumerangi 16 
pisteellä ja Kärpäset 13 pisteellä. Finaaliviikonlopun ottelutulokset olivat seuraavat: 
Välierät 
Bumerangi – IiKP  6 – 5 Bumerangi finaaliin 
Kärpäset – VäPa  8 – 10 VäPa finaaliin 
Pronssiottelu 
IiKP – Kärpäset  8 – 7 rk 
Finaali 
VäPa – Bumerangi  4 – 3 
Kauden 2011-2012 mestari II-divisioonassa on Väisäsen Pallo,  jolle tarjotaan paikkaa I-
divisioonassa. 
 



Runkosarjassa viimeiseksi jäänyt Kiitäjät putosi III-divisioonaan. 
 
Pistepörssin voittaja oli Seppo Salmela, Jääkonnat. 
 
III-divisioona: 
Sarjaan osallistui kahdeksan joukkuetta. Sarja aloitettiin 28.10.2012 ja runkosarja saatiin 
päätökseen 24.3.2012. Runkosarjan voitti Zero 22 pisteellä. AC Susikädet sijoittui toiseksi 20 
pisteellä. Play-off otteluihin selvisivät lisäksi kolmantena 19 pistettä kerännyt Spinning Boys sekä 
sarjan nelonen Jylypyt 14 pisteellään. Finaaliviikonlopun ottelutulokset olivat seuraavat: 
Välierät 
AC Susikädet– Spinning Boys 11 – 10 rk AC Susikädet finaaliin 
Zero  – Jylypyt  8 – 7   Zero finaaliin 
Pronssiottelu 
Jylypyt – Spinning Boys 6 – 8 
Finaali 
AC Susikädet– Zero  7 – 5 
Kauden 2012-2013 mestari III-divisioonassa on AC Susikädet, joka nousee II-divisioonaan. 
 
III-divisioonan pistepörssin voittaja  oli Juha-Matti Ranta, Spinning Boys. 
 
Alueen FairPlay-joukkue runkosarjoista oli II-divisioonan Jääkonnat, 2.5 minuuttia/ottelu . 
 
Otteluita pelattiin alueen divisioonissa yhteensä 196, mistä play-off-otteluiden osuus 12.  
 
 
Oulun Erotuomarikerhon järjestämässä puulaakissa pelasi 46 joukkuetta, jotka pelasivat otteluita 
kaikkiaan noin 200, ja pelaajia oli yhteensä kuutisensataa. Kaikkiaan alueemme sarjoissa ja Oulun 
alueella pelattiin kaukalopallo-otteluita yli 500 koululaispelit mukaan lukien.  
 
 
Yhteenveto 
 
Joukkuemäärät + pelaajat 
 

- divisioonat 26 joukkuetta 
- puulaakit + muut noin 50 joukkuetta 
- pelaajia lähes 1000 

 
Ottelumäärä 2012 – 2013  
 

- aikuisten pelit 400 
- koululaiset n. 90 
- Lisäksi muita pelejä 

 
Erotuomareita noin 20, toimitsijoita 30.  
 
Tulospalvelun tilastointi sarjoista löytyy osoitteesta 
 http://www.skploulu.net  

 
 

Tulevaisuuden näkymät 
 



Näkyvissä olevat kaksi merkittävää haastetta ovat pysyneet pitkään samoina: ulkoisena jäävuorojen 
saanti ja lajin sisäisenä uusien, varsinkin nuorten, pelaajien saaminen lajin pariin. Kumpikin haaste 
on lajin tulevaisuuden kannalta merkittävä.   
 
Jos jäävuoroja ei halleista saada, sarjojen järjestäminen on erittäin epävarmalla pohjalla. Viime 
vuosien aikana olisi useimmiten ollut mahdotonta ehtiä pelata sarjoja läpi luonnonjäillä, minkä takia 
vaatimus otteluiden pelaamisesta hallissa on perusteltua kustannusten noususta huolimatta. 
 
Uusien pelaajien saaminen mukaan on vielä suurempi haaste, koska junioritoiminta on lajissamme 
ollut jo pitkän aikaa valitettavan vähäistä. Juniorityötä tekeviä seuroja on vain muutamia, ja 
niillekin haasteena on se, ettei junioreille ole todella tarjota tulevaisuuden näkymää lajin piirissä 
liigankin supistuessa. Samoin otteluiden järjestäminen lähialueilla on vaikeaa joukkueiden ollessa 
eri puolilla maata. Jonkin verran puulaakijoukkueisiin uusiakin pelaajia löytyy, mutta 
sarjatoimintaan pelaajisto on pysynyt pääosin samana kuin aikaisempina vuosina. Kaikista näistä 
johtuen pelaajamäärät ovat hieman laskemaan päin koko ajan. Pitkällä tähtäimellä lajin 
elinvoimaisuuden säilyttämiseksi oma juniorityö olisi ainoa keino, mutta lyhyellä aikavälillä pitäisi 
löytää uusia keinoja lajin kiinnostavuuden parantamiseksi. 
 
 
 
Suomen Kaukalopalloliitto Oulun Alue ry 
 
Ari Kurttila, pj 


