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Sekalaista pohdintaa 

Vuosi lähenee jo loppuaan, mutta curlingkausi on vasta lähdössä kunnol-
la käyntiin. Kansalliset mestaruussarjat pyörähtävät vuoden vaihteen 
molemmin puolin käyntiin oikein toden teolla ja taistelu mestaruuksista 
voi alkaa. Parhaat joukkueet voittavat mestaruudet, kuten aikaisempina-
kin vuosina, samaten jäältä kauden päätyttyä poistuvat voittajina jälleen 
kaikki me, jotka olemme saaneet pelata ja harrastaa tätä hienoa lajia yh-
den kauden lisää. 

Keväällä riittää muutakin jännitettävää kuin kansalliset mestaruussar-
jamme, sillä hienosti menneiden EM-kilpailuiden myötä miesten joukku-
eemme nähdään jälleen vuoden tauon jälkeen MM-kilpailuissa ja tavoit-
teena ei enempää eikä vähempää kuin paikka seuraavissa olympialaisissa. 
Onnea matkaan vaan pojat ja kiitokset jännittävistä hetkistä EM-kisavii-
kon aikana. 

Tapahtuu täällä curlingrintamalla kevätpuolella tietenkin paljon muuta-
kin, mutta erityisesti itseäni kiinnostaa nähdä kuinka Markun vanha jouk-
kue saa pelinsä jälleen kulkemaan, kun se mittaa Itämeren ympärysvaltioi-
den joukkueiden iskukyvyn Oulunkylässä järjestettävässä Baltic Cupissa. 
Vastus ei ole aivan terävintä kärkeä, joten veikkaukseni on, että pienen al-
kuhaparoinnin jälkeen joukkue löytää vanhaan rutiiniin pohjautuvan pe-
rusvarmuuden otteisiinsa ja poistuu turnajaisista jälleen yhden pokaalin 
voittaneena. 

Mukava olisi nähdä jäällä muitakin menneiden vuosien mestareitamme, 
myös naisia. Suomi on curlingissa niin pieni maa, että meillä ei olisi varaa 
hukata vanhojen mestareiden hankkimaa tieto-taitoa ja pelkän läsnäolon 
mukanaan tuomaa lajin perinteen kunnioitusta. Toisinaan ihmettelen, mi-
hin on kadonnut lajimme parista kymmenpäinen joukko vanhoja mestarei-
ta? Eikö pelaaminen aktiivisen kilpauran jälkeen enää kiinnosta, jos se ei 
ole enää niin tavoitteellista ja laadukasta? Eikö riitä enää pelkkä hauskan-
pito ja sosiaalisen pelailun ilo? Vai onko sittenkin kyse edelleen olosuhtei-
den puuttumisesta? 

Niin tai näin, eiköhän yritetä me muut pitää hauskaa curlingia pelates-
samme, ettei pääse kiinnostus tätä upeaa herrasmiesharrastusta kohtaan 
hiipumaan! 
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Ihanaa Leijonat, ihanaa!!

Tuo huuto kajahti Örnsköldsvi-
kin komealla Swedbank-aree-
nalla miesten viimeisen chal-

lenge-pelin päätyttyä Suomen voit-
toon! Uskomattoman hieno tunnelma 
uskomattoman hyvin päättyneissä ki-
soissa: Sekä naiset että miehet nos-
tivat Suomen takaisin A-sarjaan, ja 
kruununa kisat huipensi miesten saa-
vuttama MM-kisapaikka! Kiitos Ellu, 
Riikka, Laura, Paula, Elisa, Kalle, 
Jani, Teemu, Jasu, Juha ja Paavo, te 
teitte loistavaa pr-työtä suomalaisel-
le curlingille ja ylsitte saavutukseen, 
johon kaikki eivät varmastikaan etu-
käteen uskoneet!! Eipä ole allekirjoit-
tanutta pitkään aikaan jännittänyt 
katsomossa niin paljon kuin nyt vii-
meisen kahden pään aikana viimei-
sessä miesten challenge-pelissä. Kun 
peli oli vielä Ruotsia vastaan heidän 
”kotikentällään”, tuntui voitto erityi-
sen hyvältä. Miesjoukkueemme voitto 
tiesi paitsi viimeisen MM-kisapaikan 
päätymistä Suomelle, myös sitä, että 
Ruotsi jäi historiallisesti ensimmäi-
sen kerran ilman MM-kisapaikkaa. 
Lisäksi joukkueemme lunasti optiona 
olleen olympiakomitean valmennus-
tuen tälle kaudelle. Ja näin ollen Suo-
men miehillä on myös edelleen mah-
dollisuus saavuttaa paikka Vancouve-
rin talviolympialaisiin!! Isoja juttuja 

sekä joukkueelle että suomalaiselle 
curlingille!!!

 B-hallin katsomossa minul-
la oli myös ilo tutustua varttuneem-
paan, alkujaan suomalaiseen paris-
kuntaan, joka on asunut Ruotsissa 
jo noin viisikymmentä vuotta. Pentti 
Nousiainen oli pelannut curlingia jo 
useita vuosikymmeniä, vaikkakin vii-
me aikojen sairastelun jäljiltä curling 
oli toistaiseksi jäänyt väliin. Nämä 
ystävämme olivat tulleet kannusta-
maan Suomea, mitä heidän ruotsa-
laiset tuttunsa paikan päällä hieman 
ihmettelivät. Ja kun tämän vanhan 
herrasmiehen kanssa puristimme kät-
tä miesten viimeisen pelin jälkeen, oli 
molemmilla kyyneleet silmissä. Pa-
kahduttavan upea tunne!!

 Allekirjoittaneella oli kun-
nia kisojen aikana tulla valituksi Eu-
roopan Curlingliiton varapuheenjoh-
tajaksi, mikä sekin on luettava tun-
nustukseksi suomalaiselle curlingille. 
Järjestötyöllä on oma tärkeä merki-
tyksensä lajin kehittämisessä, ja on 
ilahduttavaa, että myös pienempien 
curlingmaiden edustajilla on sanansa 
sanottavana tässä kehitystyössä. Us-
kon, että tästä on hyötyä myös suo-
malaiselle curlingille!

VUOSI VAIHTUU, MUTTA 
KAUSI JATKUU!

Kausi jatkuu tiiviinä ja kilpailuja sekä 
tapahtumia riittää jokaiselle kuukau-
delle. Erityisen ilahduttavaa on ollut 
se, että kehittämisprojektimme myö-
tä olemme saaneet tällä kaudella li-
sää sekä junioreja että pyörätuolicur-
laajia. Myös uusia jäsenseuroja on 
edelleen tullut mukaan curlingper-
heeseemme, joten tältä osin näyttää 
hyvältä. Liikaan tyytyväisyyteen ei 
kuitenkaan ole varaa, vaan kehitystä 
vaaditaan edelleen, jotta järjestötoi-
minta niin liitto- kuin seuratasolla-
kin saadaan ”ammattimaisempaan” 
muotoon – tämä tarkoittaa tieten-
kin vähintään osa-aikaista, palkat-
tua henkilökuntaa. Liiton syyskokous 
antoi hallitukselle tehtäväksi valmis-
tella asiaa koskeva esitys seuraavan 
vuoden syyskokoukselle, ja tästä on 
tarkoitus pitää kiinni. Kaiken perus-
tana on kuitenkin riittävän laaja har-
rastajapohja, joten pysykää mukana 
ja tuokaa kaverinnekin mukaan, sillä 
Suomalainen Curlaaja voittaa aina!! 

Toivotan kaikille Menestyksekästä ja 
Hauskaa Curlingvuotta 2009!!!!
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Miesten joukkue koostui pitkälti 
edellisvuoden joukkueen rungosta, 

kun pelaavassa kokoonpanossa esiintyivät 
jälleen Jari Rouvinen, Teemu Salo, Kalle 
Kiiskinen sekä viime vuoden loukkaantu-
misestaan selvinnyt Jani Sullanmaa. Nais-
ten joukkueen osalta matkassa oli kan-
sainväliseltä kokemukseltaan varsin vihreä 
joukkue, kun viime kaudella mestaruuden 
voittanut Anne Malmin joukkue joutui 
yllättäen vetäytymään edustustehtävästä. 
Edustusjoukkueeksi valittiin tällöin vii-
mekauden SM-hopeajoukkue Ellen Vogtin 
johdolla. Joukkueessa pelasivat Ellenin 
lisäksi Laura Kröger, Riikka Louhivuori, 
Paula Lehtomäki ja Elisa Alatalo.

 Molempien joukkueiden matkasuun-
nitelmat olivat yhtenevät. Matkaan läh-
dettiin autolautalla Helsingistä ja seuraa-
va päivä vietettiin Tukholmasta autoillen 
kohti pohjoista. Harmittavasti loppua 
kohden jylhemmäksi muuttuneet �Höga 
Kusten� �rannikon maisemat jäivät pimey-
den verhoamiksi ja näin ollen ihailua vail-
le. Matka sujui sutjakkaasti neljällä autol-
la, ja mukaan mahtui joukkueiden lisäksi 
myös liiton puheenjohtaja Olli Rissanen.

 Perillä Örnsköldvikissä majoituttiin 

EM-kilpailut Örnsköldsvikissä 
5.-13.12.2008

Suomen miesten ja naisten edustus-

joukkueet pelasivat EM-kilpailuissa 

B-sarjassa viimevuotisen heikon 

menestyksen vuoksi. Joukkueiden 

lähtökohdat turnaukseen olivat kui-

tenkin selvästi erilaiset: siinä missä 

Kalle Kiiskisen kipparoima miesten 

joukkue lähti selkeästi voittamaan 

B-sarjaa ja hankkimaan olympia-

laisten kannalta elintärkeää MM-

kisapaikkaa, naisten joukkue Ellen 

Vogtin johdolla oli matkassa lähinnä 

kansainvälistä kilpailukokemusta 

hankkimassa.

kukin omille tahoillemme. Miesten jouk-
kue asettui omaan rauhaansa vuokramök-
kiin kaupungin laitamille, samaten kuin 
valtaosa naisista, toiselle puolelle Örn-
sköldsvikin lahtea. Olli hakeutui keskus-
tan hotelliin Euroopan- ja Maailman cur-
lingliitttojen kokousten ääreen ja meidän 
perheemme taas Scandic-hotelliin, josta oli 
sopivan lyhyt matka B-sarjan pelipaikalle 
Skyttishalleniin. 

 Perjantain ohjelmassa ei ollut muuta 
kuin perinteinen harjoituspäivä, mutta 
sitäkin tärkeämpi turnauksen kannalta. 
Hyvin tehty pohjatyö ratojen ja erityises-
ti kivisarjojen tutkimisessa on valtaisa etu 
ainakin sellaisia joukkueita vastaan, jotka 
eivät sitä ole vaivautuneet tekemään. Itse 
heittotekniikkaa ei tässä vaiheessa enää 
kannata harjoittaa ja tämä oli hyvin jouk-
kueillamme tiedossa. Suomen joukkueilla 
ei ole perinteisesti ollut varaa palkata itsel-
leen valmentajaa, eikä maakohtaista pää-
valmentajaakaan ole, kuten niin monilla 
muilla mailla jopa B-sarjatasolla. Suomen 
joukkueen oli tehtävä koko työ omin voi-
min, mutta onneksi pientä apua saatiin 
kotosuomesta, kun samat kivisarjat olivat 
olleet käytössä Mixed EM-kilpailuissa ai-
emmin tänä syksynä.

 Naisten joukkueen valmentajaksi mer-
kittiin miesten varapelaaja Juha Pekaristo, 
joka pääsi tutkailemaan kivisarjoja myös 
naisten pelien aikana. B-sarjassa ei ollut 
käytössä ajanottoa joukkueiden pelin no-
peuden takaamiseksi, joten myöskään ai-
kalisiä ei ollut käytettävissä. Valmentajan 
osuus pelin kulkuun oli näin ollen nor-
maaliakin pienempi, mutta olihan onneksi 
käytössä viidennen pään tauko, jossa ot-
telun taktiikkaa voitiin vielä hienosäätää 
tarvittaessa.

Kisoilla lennokas alku

Miesten joukkueen pelitahti oli varsin 
tiivis ja alkusarjan kahdeksan ottelua pe-
lattiin viiteen päivään. Ensimmäisen pelin 
vastuksena Liettua oli Suomelle vain hyvä 
lämmittely turnauksen alkuun, mutta jo 
heti toisessa ottelussa vastaan asettui Eng-
lanti, joka muuten oli Suomella vastassa 
semifinaalissa, kun edellisen kerran B-sar-
jassa pelattiin Sofiassa. Englanti-ottelussa 
saatiin jo merkkejä joukkueen kovasta 
kunnosta, vaikkakin alku ottelussa meni 
vielä olosuhteisiin totutellessa. Voittajasta 
ei ollut lopulta mitään epäselvyyttä, eikä 
tuokaan ottelu edennyt kymmenenteen 
päähän. 

Teksti ja kuvat ■ Jermu Pöllänen
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 Naisten joukkueella sen sijaan oli heti 
tosi kyseessä, kun vastaan asettui ennak-
koon kohtalaisen kovana vastuksena pi-
detty kokenut arvokisakävijä Ranska kip-
parinsa Sandrine Morandin johdolla. Ky-
seessä oli ranskattaren kymmenennet EM-
kilpailut, joten aivan eilisen teeren tyttönä 
häntä ei voinut pitää. Ottelusta kehkeytyi-
kin varsinainen trilleri, kun Ranska luuli 
jo voittaneensa ottelun alun painostuksen 
jälkeen, mutta onneksi Suomen joukkue 
oli toista mieltä. Uskomaton nousu 2-6 
tappioasemasta kahden viimeisen pään 
aikana tasoihin ja lopulta toisen(!) jatko-
pään jälkeen voittoon saakka ei jättänyt 
yhtäkään katsojaa kylmäksi. Kylmäksi ei-
vät jääneet myöskään ranskattaret, joiden 
peli meni tästä tappiosta lopullisesti sekai-
sin ja he sijoittuivat turnauksessa toiseksi 
viimeiseksi, jättäen jälkeensä ainoastaan 
Espanjan.

 Suomen naisjoukkueen lisääntynyt it-
seluottamus Ranska-voiton jälkeen kan-
toi joukkuetta turnauksessa pitkälle � 
viimeistään tämän jälkeen usko omaan 
tekemiseen ja kärsivälliseen sekä nöyrään 
pelaamiseen oli lujaa tekoa. Seuraavas-
sa ottelussa kaatuikin keveän tuntuisesti 
Viro. Miehillä vastaan asettui seuraavalla 

kierroksella kisojen selvästi heikoin jouk-
kue. Valko-venäjän pelaajat harjoittelevat 
kuuleman mukaan viisi kertaa talvessa ja 
täytyy myöntää, että siltä se kyllä näytti-
kin. Tuosta ottelusta ei jäänyt paljon jäl-
kipolville kerrottavaa, mutta onnistui Val-
ko-venäjäkin ainakin yhdessä heitossaan, 
jolla he lopulta ryöstivät Suomelta ottelun 
toisen pisteensä.

Naiset palailevat takaisin 
maan pinnalle

Juuri silloin, kun asiat tuntuvat sujuvan 
kuin rasvattuna herpaantuu keskittyminen 
usein helposti ja homma muuttuu vaikeak-
si. Juuri näin kävi naisten joukkueelle, kun 
kisojen heikoin joukkue asettui vastaan 
turnauksen kolmannessa pelissä. Espan-
jan joukkueen kivet onnistuivat ja Suomen 
joukkueen asenne ei mitä ilmeisemmin ol-
lut riittävän kovaa luokkaa, kun Espanja 
suorastaan nuiji Suomen maan rakoon 
kuudessa päässä kymmeneen pisteen mar-
ginaalilla! Espanjalle tuo voitto jäi kisojen 
ainokaiseksi ja Suomen joukkueelle se toi-
mi sopivana herättäjänä näin kisojen en-
simmäisenä aamuotteluna.

 Miesten voittokulku sen sijaan jatkui 

hienoilla voitoilla Puolasta ja aina vaa-
rallisen oloisesta Venäjästä. Joukkueesta 
huokui selkeä tavoitteellisuus ja voiton-
tahto, kun vastauksena ottelun jälkeiseen 
onnitteluun sai vastaukseksi vain tokaisun 
”Ei tässä vielä mitään ole voitettu, ei olla 
vielä edes puolivälissä. Seitsemän voittoa 
tarvitaan vielä.”

Takaisin voittojen tielle 
ja siellä pysyen

Naisilla oli jälleen seuraavassa ottelussaan 
tiukka paikka edessään, kun neljän jouk-
kueen kesken jaetun lohkojohdon jouk-
kueista vastaan asettui Slovakia. Tappios-
taan sisuuntunut suomalaisjoukkue pelasi 
jälleen omalla hyvällä tasollaan ja ottelu 
ratkesi lopulta yllättävänkin selvänume-
roisesti suomelle 8-3. Joukkue oli selvästi 

Kun asiat tuntuvat 
sujuvan kuin ras-
vattuna herpaantuu 
keskittyminen usein 
helposti.”

Hyvin tehty pohjatyö ratojen ja erityisesti 
kivisarjojen tutkimisessa on valtaisa etu.”



S U O M E N  C U R L I N G L E H T I CURL ING J O U L U K U U  2 0 0 8�

ottanut opikseen Espanjaa vastaan hävi-
tystä ottelusta, eikä luja ote pelistä her-
paantunut edes selkeän tuntuisen johto-
aseman myötä.

 Miehille sattui aamupeliin alkusarjan 
tiukin ottelu Itävaltaa vastaan, kun se jou-
tui hakemaan ratkaisua vasta viimeisen 
pään viimeisen kiven edun turvin ottelun 
ollessa tasalukemissa. Ottelussa kävi lo-
pulta hyvin, mutta jälleen tuli muistutus 
siitä, että keskittymisen tulisi pysyä sata-
prosenttisena koko turnauksen ajan, vaik-
ka B-sarjassa pelattiiinkin � erityisen pal-
jon tämä pitää kutinsa Itävallan tyyppisiä 
joukkueita vastaan, sillä vaikka joukkueen 
peli ailahtelee turnauksen mittaan paljon-
kin, niin joukkueen peräsimessä kippa-
roinut Alois Kreidl pelasi nyt EM-tasolla 
25-vuotisturnaustaan ollen näin yksi tur-
nauksen kokeneimmista ketuista.

Alkulohkojen voittoon

Miesten joukkueemme napsi matkalla 
vielä selvänumeroisen voiton Viron jouk-
kueesta ennen kuin alkusarjan viimeisessä 
ottelussa vastaan asettui niin ikään tap-
piottomalla saldolla alkusarjan tähän asti 
hienosti pelannut Hollanti. Ottelu eteni 
alussa näennäisen tiukkana Hollannin 
nollatessa pari ensimmäistä päätä viimei-
sen kiven etunsa säilyttääkseen. Kolman-
nessa päässä Suomen painostus tuotti tu-
losta ja Hollanti oli pakotettu luopumaan 

viimeisen kiven edustaan nappaamalla yh-
den pisteen. Neljännessä jälleen nollattiin, 
kunnes viidennessä päässä Kalle Kiiskisen 
loistava viimeisen kiven ratsupoisto toi 
Suomelle kolme pistettä ja kovapoistoise-
na joukkueena selvän johtoaseman. Tuon 
heiton jälkeen nähtiin kapteenimme kiso-
jen ensimmäinen hillitty tuuletus. Hollanti 
ei tästä enää toipunut ja Suomen puolusta-
essa mallikkaasti sinetöityi ottelu lopulta 
jo yhdeksännessä päässä Suomen napa-
tessa viimeisen kiven etunsa turvin kaksi 
pistettä ja tavoittamattoman 5-2 johdon. 
Miesten joukkue selvitti siis oman alku-
sarjansa tappiottomasti ja vieläpä siten, 
että ainoastaan ottelu Itävaltaa vastaan 
kesti täydet kymmenen päätä.

 Naisilla oli samankaltainen tilanne 
kuin miehillä. Vastaan asettui alkusarjan 
viimeisessä ottelussa lohkojohdon jakanut 
Puolan joukkue. Ottelusta tuli odotetun 
tasainen ja yhden pisteen päitä napsittiin 
vuorotahtiin Puolan nollatessa ainoastan 
viidennen pään. Lopulta yhdeksännessä 
päässä Puola pääsi kuin pääsikin niskan 
päälle ryöstäen Suomelta pisteen ja siirty-
en 5-3 johtoon. Viimeisen pään trillerissä 
Puolan kapteeni Marta Szeliga-Frynia 
epäonnistui viimeisessä poistossaan heit-
tokiven noustua Suomen puolittaiseen 
suojakiveen ja näin ollen Suomi pääsi 
tasoittamaan ottelun omalla viimeisellä 
määrämittaisellaan. Kisojen toisessa jat-
kopäähän venyneessä ottelussaan Suomen 

naiset näyttivät jälleen kyntensä ja Puo-
lan joukkueen kapteenin epäonnistuttua 
viimeisellä määrämittaisellaan hienoisesti 
nappasi Suomi jälleen niukan voiton ryös-
tämänsä pisteen turvin. Naisille näin ollen 
myös lohkovoitto yhden tappion rasitta-
mana ja parin erittäin tiukan jatkoaika-
väännön myötä.

 Molemmat joukkueet ottivat historial-
lisesti alkusarjan lohkovoitot ja nykyfor-
maatilla pelatessa tämä tarkoitti molem-
mille joukkueille jo vähintään pronssisia 
mitaleita. Syystäkin naisten joukkueemme 
vaikutti jo tässä vaiheessa todella tyytyväi-
seltä saavutuksiinsa, mutta katse oli kui-
tenkin suunnattava piakkoin kohti tule-
via otteluita ja niiden mahdollisen voiton 
mukanaan tuomia lisäpalkintoja. Miesten 
joukkueen keskittyminen pysyi edelleen 
vain ja ainoastaan B-sarjan voitossa ja 
lohkovoiton myötä tämä oli mahdollista 
vaikka ensimmäinen playoff-ottelu hävit-
täisiinkin, joten pientä tyytyväisyyttä sii-
näkin leirissä oli havaittavissa voitonnälän 
seassa.

Jatkopelien taikaa

Naisten joukkuetta vastaan asettui, ei 
yhtään yllättäen, toisen lohkon voittanut 
Norja. Norja oli tällä kertaa liikkeellä 
nuorella ja nälkäisellä joukkueella, kun 
taannoisten arvokisojen kestomenestyjä 
Dordi Nordby näytti vihdoin astuneen 
lopullisesti alas valtaistuimeltaan. Norjan 
joukkuetta kipparoi Dordin joukkueessa 
viime vuosina pelannut, vuoden 2004 ju-
niorien maailmanmestaruuden kolmospai-
kalla voittanut Marianne Rörvik. Nämä 
olivat Rörvikille ensimmäiset arvokilpai-
lut joukkueensa kapteenina sitten vuoden 
1998 nuorten MM:ien, jolloin hän oli vas-
ta 14 vuotias. Nuori Norjan joukkue tuli 
otteluun selkeästi Suomea valmiimpana 
ja jo toisessa päässä se pääsi ryöstämään 
Suomelta neljä pistettä jatkaen viikinki-
henkistä ryöstöretkeään vielä pari seuraa-
vaakin päätä.  Norja nappasi siis suoran 
finaalipaikan Suomen edestä, kun ottelun 
tulos kirjattiin numeroin 3-8 kahdeksan 
pelatun pään jälkeen.

 Miesten joukkueellakin vastus oli jäl-
leen kertaluokkaa vahvempi, kun vastaan 
asettui toisen lohkon tappioitta vakuutta-
vasti voittanut Italian joukkue kokeneen 
kapteeninsa Stefano Ferronaton johta-
mana. Itse ottelussa Suomi meni täysin 
menojaan heti alusta saakka ja tauolle 
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mentäessä peli oli käytännössä ratkennut 
Suomen johtaessa jo lukemin 7-1. Suomen 
joukkueen parempi tietämys käytössä ol-
leista kivisarjoista vaikutti sekin varmasti 
osaltaan tasoeroon, kun esimerkiksi kol-
mannen pään viimeisellä määrämittaisel-
laan Italian kapteeni Stefano Ferronato 
tökkäsi vahingossa, heittokiven noustua 
arvioitua enemmän, Suomen kiven pesän 
keskustaan yrittäessään heittää joukkueel-
leen pesään kolmatta pistekiveä. Ottelun 
loppu olikin sitten vain pelailua, kunnes 
kahdeksannen pään jälkeen Italia luovutti 
ottelun voiton Suomelle toivottomassa 2-9 
tappiotilanteessa.

 Miesten jatkaessa voittokulkuaan suo-
raan finaaliin, joutuivat naiset pelaamaan 
lohkokakkosten kohtaamisesta voittajaksi 
selvinnyttä Unkarin joukkuetta vastaan. 
Kanadalaisvalmennuksessa viime ajat pe-
lanneen joukkueen menestyskäyrä on jo 
pitkään ollut paikallaan ikään kuin odot-
taen nousua uudelle tasolle. Joukkueen 
kapteeni Ildiko Szekeres kipparoi joukku-
ettaan nyt jo kuudensissa EM-kisoissaan, 
joten kokemustakin jo löytyi. Ottelu alkoi 
jälleen tasaisissa merkeissä, kunnes Suomi 
sai juonesta ensimmäisenä kiinni ja sen 
onnistui ryöstää neljäs ja viides pää siirty-
en puolivälin tauolle selvän tuntuisessa 5-
1 johtoasemassa. Unkari nousi kuitenkin 
vielä ahdingostaan ja se pääsi seitsemän-

nen pään kahden pisteen arvoisella ryös-
töllä takaisin peliin kiinni kaventaen sen 
lukemiin 5-4. Loppu oli jälleen molem-
milta joukkueilta tarkkaa peliä ja yhden 
pisteen päät seurasivat toisiaan. Viimeisen 
pään viimeisellä kivellä Suomen kapteeni 
Ellen Vogt oli tukalan paikan edessä, kun 
Unkari oli pelannut omat kivensä loista-
vasti pesän keskustan tuntumaan ja vielä-
pä siten, että yleisöön saakka ei tarkasti 
nähnyt oliko sillä pesässä voittoon tarvit-
tavat kaksi pistekiveä vai tasatilanteeseen 
riittävä yksi pistekivi. Joka tapauksessa 
Ellenin heitto oli jälleen loistava ja vaikka 
sitä hieman liikaa keskivaiheilla harjattiin-
kin, niin pysähtyi se vastustamattomasti 
selvästi lähemmäs pesän keskustaa kuin 
Unkarin pistekivi. Joukkueen riemu pääsi 
jälleen valloilleen ja uskaltauduttuan avaa-
maan silmänsä, myös joukkueen kapteeni 
liittyi voitokkaaseen juhlintaan iloistesti.

 Näin myös naisten joukkue taisteli 
tiensä finaaliin, missä se kohtaisi jälleen 
Norjan. Miesten semifinaaliottelussa Ita-
lia sai vastaansa lohkokakkosten kohtaa-
misessa voittaneen Unkarin joukkueen, 
jonka se päihitti lopulta lukemin 6-4. 
Finaalissa kohtaisivat siis lohkovoittajat 
toistamiseen ja Suomen joukkueille oli 
tässä vaiheessa varmistuneet jo vähintään 
hopeiset mitalit sekä nousu ensikaudeksi 
takaisin EM-kisojen A-sarjaan.

Finaaliottelut lähes ensimmäisten 
Playoffien toisintoja

Miesten finaali seurasi käsikirjoitukseltaan 
melko täsmällisesti joukkueiden aikaisem-
paa kohtaamista, kun Suomi hankkitui 
nopeasti tauolle mentäessä jälleen selvään 
7-1 johtoon. Italian joukkue pelasi her-
mostuneesti ja näytti siltä, että ne heitot, 
jotka joukkueen kapteeni Ferronato heitti 
hyvin, pilattiin sitten lopulta väärillä har-
jauskomennoilla. Ottelu oli jälleen ohi 
kahdeksan pelatun pään jälkeen, kun Suo-
mi nappasi siitä kaksi pistettä ja karkasi 
finaalivoittoon lukemin 9-2.

 Naisten finaalissa Norja aloitti jälleen 
vahvasti ja Suomen joukkueen vastuste-
luista huolimatta se karkasi ottelun puo-
liväliin mennessä jo 5-1 johtoon. Suomen 
joukkueen toiveita kohotti vielä kuu-
tospään kavennus 5-3:een, mutta Norja 
vastasi heti samalla mitalla venyttäen joh-
tonsa takaisin neljään pisteeseen lukemiin 
7-3. Ottelun viimeiseksi jäänyt kahdeksas 
pää oli suomalaisittain hieman masenta-
va. Ellenin viimeisessä määrämittaisessa 
automaattinen pelilinjarikkomusta vahti-
va järjestelmä meni ilmeisesti hetkellisesti 
epäkuntoon kiven kahvan näyttäessä alku-
matkan vihreää valoa sääntöjen mukaisen 
irrotuksen merkiksi, mutta muuttui kesken 
matkaa punaista valoa vilkuttavaksi. Tuo-
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maristo ei huomannut kiven irrotushet-
keä, joten sillä ei ollut oikeastaan muuta 
mahdollisuutta kuin todeta pesän keskelle 
pysähtyneen kiven väärin irrotetuksi (peli-
linjarikkomus tai kaksoisirrotus) ja pelistä 
poistettavaksi. Vastaavanlainen tapaus oli 
tapahtunut turnauksessa aikaisemminkin, 
kun samalla kivisarjalla pelannut Espanja 
heitti ennen ottelua viimeisen kiven edun 
ratkaisevaa T-heittoaan. Tällöin radan 
vieressä seisonut tuomari huomasi järjes-
telmässä olleen virheen ja heitto hyväksyt-
tiin. 

 Ottelun jälkeen kentän laitamilla ylä-
parvelta ottelua seuranneet jääntekijät 
kävivät kysymässä joukkueeltamme miksi 
sitä ei hyväksytty, sillä selvästi se oli kuu-
leman mukaan vihreää valoa irrotuksen 
jälkeen näyttänyt. Tällä määrämittaisella 
Suomi olisi kaventanut ottelun kuitenkin 
vain 7-4 lukemiin, joten aika toivottomal-
ta olisi nousu tuosta tilanteesta tuntunut 
vieläpä ilman viimeisen kiven etua. Toivot-
tamaltahan toki tuntui pistettä suurempi 
ero myös kisojen avausottelussa Ranskaa 
vastaan ja olisi ollut mukava jälleen nähdä 
minkälaisen kirin joukkue olisi saanut ai-
kaiseksi, vaikka Norjan tasoinen joukkue 

tuskin olisi yllätystä päästänytkään tapah-
tumaan.

 B-sarjan voitto matkasi siis naisten sar-
jassa Norjaan ja hopeiset mitalit itsensä 
selkeästi ylittäneelle Suomen joukkueelle. 
Pronssiset mitalit ripustettiin unkarilaisten 
kaulaan samaten kuin miestenkin sarjas-
sa.

Tavoitteena pääsy MM-kisoihin

Miesten A-sarjassa kotikisoissaan ensim-
mäisiä arvokisojaan pelannut Ruotsin 
Mathias Mabergin kipparoima joukkue 
oli vaikeuksissa koko viikon ajan. Kolmen 
voitetun ottelun myötä se vajosi sarjatau-
lukossa epäkiitolliselle kahdeksannelle si-
jalle karsimaan Suomea vastaan pääsystä 
ensi kevään MM-kilpailuihin Kanadaan, 
Monctoniin. Siellähän on jaossa viimeiset 
pisteen Vancouverin vuoden 2010 olym-
piarankingiin, joten panosta tässä naapu-
rimaiden  ”paras kolmesta” –ottelusarjas-
sa oli kyllä riittämiin.

 Suomi avasi MM-karsinnan hienosti 
voittamalla ensimmäisen arvonnan. En-
simmäinen ottelu pelattaisiin siis Suomelle 

tutulla maaperällä B-sarjan hallissa. Täs-
tä �kotikenttäedusta� huolimatta Suomen 
peli alkoi takkuillen pienen hermoilun 
merkeissä. Ruotsin joukkueen valmennus-
johto oli tehnyt loistavaa työtä kivisarjoja 
ja tulevaa vastustajaansa analysoidessaan 
ja Ruotsi pääsi karkaamaan 3-2 taukojoh-
toon. Loppua kohden Suomi pääsi jälleen 
hyvin peliin mukaan ja lopulta kahdeksan-
nen pään viimeisellä kivellä Kallelle avau-
tui paikka kovalla poistolla ottaa kolme 
pistettä eikä tätä tilaisuutta jätetty käyt-
tämättä. Ottelun loppu oli molemmilta 
joukkueilta tarkkaa pelaamista ja Ruotsi 
joutui ottamaan viimeisestä päästä yhden 
pisteen venyttäen ottelun jatkopäähän. 
Jatkopäässä Suomi hoiti homman mal-
likkaasti ja otti ensimmäisen kiinnityksen 
MM-kisapaikkaan lukemin 6-5.

 Seuraavaan aamupeliin siirryttiin A-
sarjan halliin, josta pitkin viikkoa oli kuul-
tu valituksia kivisarjojen epätasaisuudesta 
useankin eri joukkueen taholta. Jäätkin 
tuntuivat olevan suoremmat kuin B-sarjan 
vastaavat, joten muutos oli huomattava. 
Aamun ottelu alkoikin joukkueelta hyvin 
nihkeästi, eivätkä heitot ottaneet onnis-
tuakseen. Ruotsi hankkiutui 3-1 johtoon 
puolivälin taukoon mennessä ja sama 
tahti jatkui myös ottelun toisella puolis-
kolla. Suomi ei saanut ottelussa viimeisen 
kiven edulla aikaiseksi kuin yhden pisteen, 
senkin jo kakkospäästä. Ottelu päättyi 
yhdeksännessä päässä Ruotsin ryöstäessä 
jälleen yhden pisteen ja hankkiutuessa ta-
voittamattomaan 6-1 johtoon.

 Aamupelin jälkeen suoritettiin uusi ar-
vonta viimeisen ratkaisevan karsintaotte-
lun pelipaikasta. Ruotsilla oli tällä kertaa 
onni puolellaan, joten ottelu pelattiin A-
sarjan hallissa vaihtaen vain joukkueiden 
kivet keskenään. Tässä vaiheessa jälleen 
maksoi joukkueen valmentajan ja vara-
pelaajan työ itsensä takaisin, kun aamun 
ottelussa kivisarja oli ruotsalaisten pela-
tessa tutkittu mahdollisimman tarkasti. 
Joukkueen itseluottamus oli edelleen vah-
va, vaikka aamulla ei onnistumisia tullut-
kaan.

 Viimeisestä karsintaottelusta tuli jäl-
leen tiukka naapurusten välinen taistelu, 
kun ottelussa edettiin tasatahtia viimeisen 
kiven edun vaihtuessa joukkueelta toiselle. 
Tauolla Suomi oli hienoisesti niskan pääl-
lä johtaen ottelua lukemin 5-4. Tauon jäl-
keen ottelu jatkui edelleen hyvin tasaisena 
ja jännitys tiivistyi viimeiseen päähän, kun 

… uskaltauduttuan avaamaan silmänsä, 
myös joukkueen kapteeni liittyi voitokkaa-
seen juhlintaan iloistesti.”
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Suomi lähti puolustamaan yhden pisteen 
johtoaan Ruotsia vastaan ilman viimeisen 
kiven etua. Suomen taktiikka oli selkeä: 
pelataan pari kiveä lähelle pesän keskus-
taa ja sen jälkeen poistetaan Ruotsin ki-
viä. Taktiikka toimikin loistavasti, kunnes 
Ruotsi heitti oman kivensä Suomen pesä-
kivien eteen juuri sellaiseen kulmaan, josta 
sitä ei saanut poistettua uhraamatta omia 
pistekiviä. Kalle päättikin heittää viimei-
sellään pesään yhden kiven lisää vaikeut-
tamaan Ruotsin poistoheittoa. Kivi liukui 
aiottua kauemmas ja asettui katsomosta 
katsoen sellaiseen paikkaan, josta kaikki 
kolme kiveä olisi poistettavissa kovalla 
poistoheitolla. Ruotsin joukkue otti aika-
lisän ja käytti pari minuuttia peliaikaakin 
viimeisen heiton valmisteluun ja poisto 
olikin todella kova. Se ei kuitenkaan täl-
lä kertaa noussut keskelle Ruotsin omaa 
pesäkiveä, vaan heittokivi vierähti ulos 
pesästä jättäen vielä yhden Suomen kiven 
pesän keskelle ja voitonjuhlat saattoivat 
alkaa.

 Suomelle avautui näin MM-kisapaikan 
myötä loistava tilaisuus kammeta itsensä 
vielä Vancouverin kisakoneeseen, kun 
taas Ruotsilla tekee tiukkaa pysyä niiden 

kymmenen joukkueen valiojoukossa, joil-
le edustuspaikka aukeaa. Paljon oli kiso-
jen aikana puhetta myös siitä, lähettääkö 
Ruotsin olympiakomitea miesten joukku-
etta olympialaisiin lainkaan, kun tällä het-
kellä näyttää siltä, että miesten joukkuei-
den menestys ei ole ollut odotetulla tasolla 
viimeaikaisissa arvokisoissa.

 Naisten joukkueista MM-kilpailuihin 
tiensä raivasi lopulta Norjan joukkue, 
joka Suomen miesten tapaan voitti ensim-
mäisen ottelunsa B-sarjan hallissa, hävisi 
toisen A-sarjan hallissa ja voitti viimeisen 
ratkaisevan ottelun A-sarjan hallissa niu-
kasti, vasta jatkopään jälkeen.

Mestaruudet Skotlantiin ja Sveitsiin

A-sarjan mestaruuksista käytiin myös 
tiukka taistelu viikon mittaan. Miesten 
puolella Saksa ja Norja erottautuivat 
muusta joukosta runkosarjan aikana ja 
niiden perässä Skotlanti ja Sveitsi taiste-
livat myös paikastaan auringossa. Norja 
jatkoi vakuuttavia otteitaan mentyään 
suoraan finaaliin, jossa se kohtasi pidem-
män kaavan mukaisesti finaaliin itsensä 
pelanneen Skotlannin. Miesten finaali oli 

suorastaan huikean tasokasta peliä läpi 
ottelun norjalaisten hienoisessa painos-
tuksessa. Kymmenennen pään viimeisel-
lä heitollaan Skotlannin kapteeni David 
Murdoch heitti aivan loistavan tuplapois-
ton, joka siirsi Norjan nojakiven hiukan 
Skotlannin toista pesäkiveä heikommaksi 
ja Norjan varmalta näyttänyt voitto vaih-
tui jatkopään pelaamiseksi. Jatkopäässä 
ratkaisu nähtiin vasta viimeisellä kivellä, 
kun Norjan kapteeni Thomas Ulsrud heit-
ti oman viimeisen määrämittaisensa kohti 
pesän keskustaa. Tällä kertaa norjalaiset 
kuitenkin hermoilivat liikaa ja harjasivat 
kiveä radan keskivaiheilla liikaa, eikä kivi 
pysähtynyt ajoissa. Skotlannin joukkue 
alkoi hieman hölmistyneenä voitonjuhlat, 
sillä usko Ulsrudin määrämittaispeliin oli 
vastustajallakin sen verran luja.

 Naisten sarjassa kärkikahinoissa näh-
tiin jälleen tutut joukkueet. Ruotsi ja 
Sveitsi erottuivat joukosta omaksi kas-
tikseen, vaikkakaan esimerkiksi Ruotsin 
joukkueen vire ei ollut pitkin viikkoa to-
tutulla tasolla. Sveitsi käyttikin Ruotsin 
hetkellisen heikkouden hyväkseen ja nap-
pasi voiton Ruotsista niin runkosarjassa 
kuin ensimmäisessä playoff-ottelussakin. 
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Tanska nousi haastamaan Ruotsia finaali-
paikasta ja näyttikin olevan menossa koh-
ti voittoa, kunnes yhdeksännessä päässä 
Ruotsin Anette Norberg ratkaisi ottelun 
viimeisellä kivellään napaten peräti neljä 
pistettä. Finaaliottelusta tuli kahden ta-
savahvan joukkueen mittelö, joka ratkesi 
lopulta Ruotsin joukkueelle epätavalliseen 
tapaan, eli viimeisen kiven virheeseen ja 
sitä kautta tulleeseen tappioon. Sveitsi 
kuittasi turnausvoiton helposti viimeisellä 
poistoheitollaan, kun Ruotsin kiertoyritys 
oli osunut heidän omaan suojakiveensä 
työntäen sen kokonaan näkyville. Lopulta 
Sveitsin Mirjam Ott sai revanssin Ruotsin 
Norbergin joukkueesta, jolle se on hävin-
nyt viime vuosien aikana lukuisia arvoki-
safinaaleja. Nähtäväksi jää, ovatko tuulet 
kääntyneet pysyvästi sveitsiläisille suotui-
siksi, vai tuleeko Ruotsi tulevaisuudessa 
vielä kerran ja nostaa tasonsa sen yläpuo-
lelle.

Summa summarum

Suomelle EM-kilpailut olivat täydellinen 
menestystarina. Molemmista joukkueista 
huokui hyvä joukkuehenki, joka näkyi 
myös tuloksissa. A-sarjapaikat ja miesten 
MM-kisapaikka olivat loistavia saavu-
tuksia, joista sopii olla ylpeitä. Miesten 
joukkue pelasi nyt sillä tasolla, millä sen 
olisi pitänyt pelata jo viime vuonna. Janin 
paluu joukkueeseen paransi selvästi yh-

teishenkeä ja sitä kautta koko joukkueen 
tasoa, eikä kapteeni Kiiskinen joutunut 
enää viimevuotiseen verrattuna yhtä tuka-
liin tilanteisiin viimeisillä kivillään. Toki 
vastuskin oli tänä vuonna valtaosin hep-
poinen verrattuna viimevuotiseen, mutta 
menestyspaineet vastaavasti suuremmat.

 Miesten joukkueemme teki siis sen, 
mitä siltä uskallettiin odottaa, mutta nais-
joukkueen kansainvälisen kokemattomuu-

den myötä sille ei voitu asettaa etukäteen 
menestyspaineita. Joukkue venyi kuiten-
kin useammassakin ottelussa tiukassa pai-
kassa suomalaista sisua osoittaen, mikä 
oli mahtavaa seurattavaa katsomon leh-
tereiltä. Naisjoukkueemme sai loistavaa 
tukea miehiltä kivisarjojen tuntemuksen 
suhteen, jota osaltaan oli edesauttamassa 
miesten varapelaajan nimeäminen naisten 
valmentajaksi. Näin ollen myös miesten 
joukkue sai kivien suhteen tuplamäärän 
informaatiota, jota ei sovi vähätellä ensin-
kään. 

 Koko porukan yhteishenki tuntui ole-
van aikaisempiin vuosiin verrattuna pa-
remmalla tasolla, liekö sitten johtunut 
siitä, että matkaa taitettiin ainakin osan 
aikaa yhdessä ja rennosti autoillen. Kisat 
olivat järjestelyiltään ja tunnelmaltaan 
keskitasoa, mutta olosuhteiltaan varsin 
hyvät � innolla jään odottamaan ensisyk-
syisiä EM-kilpailuja, jotka järjestetään 
Skotlannissa, Aberdeenissa!
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Mitä pebli on?

Pebli (eng. pebble) on pieniä vesipisaroita, 
joita levitetään tasaisesti koko radan pin-
nalle. Peblin tarkoituksena on luoda pieni-
kitkainen pinta, jossa kivet liukuvat nope-
asti ja kaartavat. Peblin tulisi kestää koko-
naisen pelin ajan ilman, että se kuluu ta-
saiseksi. Ilman pebliä kiven ja jään välinen 
kitka on niin suuri, ettei kivien pelaaminen 
radan toiseen päähän ole mahdollista. Toi-
nen tärkeä peblin ominaisuus on vähen-
tää roskien ja jääsirujen vaikutusta kiveen. 
Epäpuhtaudet asettuvat jään ja peblin vä-
liseen tilaan, eivätkä ylety koskettamaan 
kiven pohjaa. Kuluneella peblillä näkee 
tästä syystä useammin kivien muuttavan 
suuntaa roskista. 

 Ulkojäällä ja todella huonoilla jäillä on 
mahdollista pelata ilman pebliä, sillä pe-
lin luonne on muutenkin aivan erilainen. 
Peblaus kehittyi 1800-luvun loppupuolel-
la yhdessä erilaisten jääntekotekniikoiden 
kanssa, kehittyen lopullisiin muotoihinsa 
1900-luvun alussa. Peblin tärkeys käy ilmi 
kiven matkatessa sen päällä. Allaoleva jää 
on vain tasainen alusta peblille, joka tekee 
kaiken varsinaisen ”työn”. Teoriassa alus-
tana voisi olla mikä tahansa materiaali. 
Huono pebli levitettynä huonolla teknii-
kalla on yleinen syy huonoon curlingjää-
hän. Vaikka alustana oleva jää olisi tasai-
nen ja oikein tehty, niin pebliveden lämpö-
tila, huonot välineet, vääränlainen pebli-
vesi tai vääränkokoinen pebli voi johtaa 

siihen, että pelattavasta jäästä tulee huo-
no.

Minkälainen on hyvä pebli?

Tarkoituksena on aikaansaada hyvä peb-
li eli hyvä jää, jolla kivet liikkuvat samal-
la nopeudella ja kaartavuudella koko ra-
dan alalla koko pelin ajan. Tämä tarkoit-
taa sitä, että vesipisaroiden tulisi jakautua 
tasaisesti radan jokaiselle kohdalle. Haas-
tavaa tästä tekee se tosiasia, että peblates-
sa käden nopeus on suurimmillaan kes-
kilinjan kohdalla ja pienimmillään käden 
kääntyessä toiseen suuntaan. Tasaisen peb-
lin luominen on äärimmäisen haastavaa ja 
jokaisen jääntekijän eduksi onkin tutustua 

Peblaus
■ Käännös: Timo Patrikka ■ Kuvat: Jermu Pöllänen
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seuraaviin ohjeisiin tarkasti. Oman lisänsä 
peblauksen vaikeuteen tuovat muutokset 
peblin koossa, lämpötiloissa, kosteudessa 
ja radassa itsessään.

Ennen hyvän peblin tekoa on syytä vastata 
seuraaviin kysymyksiin:
1.  Kuinka kauan pebli kestää? 
2.  Minkä kokoista peblin tulisi olla?
3.  Kuinka korkeaa peblin tulisi olla?
4.  Minkälainen peblisuutin tuottaa 
 tarvittavan kokoisen ja korkuisen 
 peblin?
5.  Kuinka tiheää peblin tulee olla?
6.  Kuinka nopeasti peblaajan tulee 
 liikkua radalla?
7.  Minkälaista vettä tulee käyttää?
8.  Minkä lämpöistä vettä tulee käyttää?
9.  Mikä on jään lämpötila?
10.  Mikä on ilman lämpötila?
11.  Mikä on ilman kosteus?

Hyvän peblin vaatimukset
1.  Hyvä peblikannu
2.  Hyvä peblisuutin
3.  Hyvä peblaustekniikka
4.  Oikea ilman lämpötila ja kosteus
5.  Puhdas ja oikeanlämpöinen vesi
6.  Tasainen peblin levitys
7.  Peblin kivitys 
8.  Jään oikea lämpötila

Peblivesi
Paras mahdollinen vesi peblaukseen on 
deionisoitu tai käänteis-osmoosilla saatu 
vesi, mutta hyvin harvalla curlinghallilla 
on tämäntyyppistä mahdollisuutta. Peb-
livettä ei tarvita suuria määriä, joten eril-
linen vedenpuhdistin voi tulla kysymyk-
seen. Mikäli hallissa on käytössä kosteu-
denpoistin, voi siitä saada puhdasta vet-

tä, joka on hanavettä parempaa ja lähes 
yhtä hyvää kuin vedenpuhdistajasta saatu. 
Peblin koosta riippuen vettä tarvitaan vain 
noin 20 litraa neljän radan peblaukseen. 
Hanaveden käyttö ei ole suositeltavaa, sil-
lä se ei tule kestämään jos radat on valmis-
teltu tämän oppaan mukaisesti. Hanavesi 
tulisi aina suodattaa silkkisukan läpi mah-
dollisten roskien poistamiseksi.

Peblikannu

Yksinkertaisimmillaan peblikannu on kas-
telukannu, jossa on kiinni jonkinnäköinen 
kastelusuutin. Nykyaikaisille curlingjäille 
tämä järjestely ei enää ole riittävä. Seuraa-
va askel kehityksessä on olan yli heitettävä 
kannu. Tämäntyyppinen kannu on myös 
vanhentunut jo pelkästään ergonomisista 
syistä. Uusin ja yleisin peblikannun tyyp-
pi on selässä kannettava astia, johon mah-
tuu noin 20-25 litraa vettä. Peblaamaton 
jää vaati yleensä noin 3,1-3,4 litraa vet-
tä rataa kohden. Kannulla, johon mah-
tuu hieman yli 20 litraa saadaan riittävä 
vedenpaine neljälle radalle. Vedenpaineen 
tulisi vastata noin 30-40 cm korkeaa vesi-
suihkua peblisuuttimesta. Kannun tärkein 
ominaisuus on oikean ja tasaisen veden-
paineen takaaminen peblilevittimeen.

Peblisuutin

Hyvät peblisuuttimet tasaavat suuttimen 
vauhdin muutoksia, hyvän ja tasaisen peb-
lin saamiseksi. Valmistajasta riippuen seu-
raavat ominaisuudet ovat peblisuuttimissa 
tärkeitä:
1.  Reikien määrä, yleensä 50-65.
2. Reikien koko, yleensä
 0,45mm -0,65mm

3.  Reikien kuvio
4.  Suuttimen muoto, yleensä 
 ”majavanhäntä” tai soikea
5.  Kuparin paksuus, noin 0,5mm
6.  Liitin letkuun

Jääntekijöillä on useita suuttimia ja koke-
muksen myötä he tietävät miten niillä saa-
daan aikaan pieniä eroja. Keskiverto jään-
tekijä tarvitsee kolme peblisuutinta:
1.  Karkea, 0,65mm. Käytetään jäädyttä- 
 misen aikana tai jopa pelattaessa 
 mikäli jäässä on paljon huurua.
2.  Normaali, 0,55mm. Työkäyttöön. 
3.  Hieno, 0,50mm. Aluspebliin tai 
 kilpailukäyttäön.

On tärkeää merkata reikien koko levitti-
meen virheiden välttämiseksi ja käytön 
helpottamiseksi. Oikean suuttimen ja tek-
niikan oppii vain käytännössä. Levittimi-
en reikiä ei kannata puhdistaa neulalla, 
koska kupari on pehmeää ja reikien koko 
voi muuttua. Paras tapa puhdistaa suutin 
on jättää se kuparinpuhdistusliuokseen 
ja huuhdella sitten vedellä. Myös vesilet-
ku käy puhdistamiseen, kunhan paine on 
riittävän alhainen. Jos peblisuutin ei levi-
tä normaalia määrää pisaroita tai levit-
tää suuria pisaroita, on syy yleensä kah-
dessa tai useammassa vesisuihkussa, jot-
ka yhdistyvät. Näin vesi voi tarttua levit-
timeen, josta se lentään suurina pisaroina 
radalle. Helpoin tapa paikantaa ongelma 
on liittää peblisuutin vesiletkuun. Levitti-
met ovat kuparia, joten ne kuluvat ja ovat 
herkkiä iskuille. Peblisuuttimen muoto ja 
reikien paikat määräävät mihin suuntaan 
pebli putoaa. Tasaiset suuttimet levittävät 
enemmän pebliä keskilinjalle ja kaarevat 
enemmän reunoille. Levittimen kaarevuu-

Keskiverto jääntekijä tarvitsee 
kolme peblisuutinta.”
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den vaikutusta pystytään voimistamaan 
reikien asettelulla. On huomattava, että 
jääntekijän peblaustekniikka vaikuttaa 
huomattavasti käden heilautuksen ja voi-
man ollessa erilaisia. Vain harjoittelulla ja 
kokemuksella saadaan paras tulos jokai-
sesta peblisuuttimesta.

Peblaustekniikka

Tämän luvun tarkoituksena on saada ai-
kaan tekniikka, jolla pebli levitetään tasai-
sesti radalle ilman, että ajan kuluessa syn-
tyisi epätasaisuuksia. Ohessa on lueteltu 
tärkeimmät tekijät: 

1. Peblilevittimessä olevien reikien tulisi 
aina olla ylöspäin ja suuttimen kärjen hie-
man alaspäin jääntekijästä. Levittimen tuli-
si sivuttaissuunnassa olla vaakatasossa, jotta 
molemmilta reunoilta tulisi tasaisesti vettä. 
Mikäli pebli osuu vaatteisiin on kulma väärä 
tai käden heilautus liian suuri. Tarkoituksena 
on saada pebli lähtemään suuttimesta ylös-
päin niin, että jokainen pisara saavuttaa sa-
man nopeuden ennen rataan osumista. 
2. Käden tulee heilua rennosti ja tasaisesti, 
ilman mainittavaa pysähdystä heilahduk-
sen päissä. Heilautusliikkeen tulee olla koko 
matkan vaakatasossa. Liike tehdään suurim-
maksi osin ranteella ja kyynärpäällä. Olka-
pää osallistuu heilautukseen vain hieman. 
3. Heilautusrytmi on ripeä, noin 17-18 edes-
takaista heilausta kymmeneen sekuntiin.
4. Matka radan päästä päähän tulee tehdä 
tasaisella ja aina samalla nopeudella. Hel-
poin tapa harjoitella nopeutta on mitata se-
kuntikellolla matkaan käytetty aika. Kävele 
aina takaperin!
5. Peblaavan käden tulee olla keskilinjan ylä-
puolella aloitusasenossa. Näin radan mo-
lemmat puolet saavat saman verran pebliä. 
Tästä seurauksena kävely tapahtuu aina kes-
kilinjan vieressä.
6. Joidenkin mielestä on helpompaa synk-
ronoida käden ja jalan liikkeet, mutta toisil-
le tämä ei ole tarpeellista. Molemmissa ta-
voissa on hyvät ja huonot puolensa, joten 
jääntekijän kannattaa valita itselleen sopi-
vin vaihtoehto. 
7. Peblin tulee lentää radan reunalle asti 
ja hieman yli, noin 30 cm. Hienolla peblil-
lä (0,45mm) tämä on vaikeaa ja karkealla 
(0,65mm) helppoa. Jatkoliittimillä voidaan 
saada sama määrä pebliä radan jokaiseen 
kohtaan peblin koosta riippumatta. 
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8. Peblikannussa tulee olla riittävästi vettä 
riittävän paineen aikaansaamiseksi. Yleen-
sä paine pysyy riittävänä siihen asti kunnes 
noin 70 % vedestä on käytetty. 
9. Lopeta peblaus aina terävään, ylöspäin 
suuntautuvaan heilautukseen. Näin välte-
tään suurien pisaroiden syntyminen lopus-
sa. Muista pyyhkäistä peblisuutin kuivaksi 
ennen jokaista rataa.
10. On hyvä tapa peittää hakit ennen pebla-
usta, jotta ne pysyvät kuivina.

Jään lämpötila

Jään lämpötilan tunteminen on tärkein 
kaikista lämpötiloista. Jään lämpötilan 
tunteminen vaikuttaa peblin käyttäytymi-
seen ja pebliveden lämpötilan valintaan. 
Paras tapa jään lämpötilan mittaamiseen 
on kiinteä infrapunamittari, josta nähdään 
lämpötila nopeasti koko päivän ajan. Ylei-
sin jään lämpötila on -4C ja -5C asteen 
välillä. Kylmemmän jään pebli kestää pi-
dempään, mutta kivet nousevat vähem-
män. Kylmä jää tarvitsee lämpimän peblin 
ja päinvastoin.

Ilman lämpötila

Ilman lämpötila mitataan 1,5 metrin kor-
keudelta jäästä vertailukelpoisuuden 
vuoksi. Tämä lämpötila vaihtelee eri hal-
leissa käytettävissä olevien lämmitys- ja 
jäähdytyskoneiden vuoksi. Lämmitetyssä 
hallissa ilman lämpötila vaihtelee +5C ja 
+13C asteen välillä ja lämmittämättömis-
sä halleissa voi olla jopa pakkasta. Ilman 
lämpötilan noustessa peblin kesto lyhenee 
dramaattisesti. Ihannelämpötila on +5-7C 
astetta 1,5 metrin korkeudella.

Pebliveden lämpötila

Nykyaikaisten harjojen vuoksi on erittäin 
vaikeaa saada pebli kestämään kymme-
nen pään pelin ajan käytettäessä hanavet-
tä. Ratkaisu ongelmaan on käyttää puh-
distettua vettä. Pebliveden lämpötilaa pi-
tää muuttaa jään lämpötilan, ilman läm-
pötilan, ilman kosteuden ja veden laadun 
mukaan. Kestävin pebli saadaan puhdis-

tetulla vedellä, joka on oikean lämpöistä. 
Veden ollessa liian kylmää, veden happi ja 
muut epäpuhtaudet asettuvat peblin ylä-
osaan. Tällöin kivet rikkovat peblin ylä-
osan irti. Tämä aiheuttaa ilmiön, joka on 
jokaiselle pelaajalle tuttu. Rata on erittäin 
hidas kaksi ensimmäistä päätä, kolman-
nessa päässä nopea pelatuilla linjoilla ja 
lopussa pebli kuluu kelvottomaksi ennen-
kuin peli päättyy. Radan kivityksellä peb-
li saadaan nopeammin paremmaksi, mutta 
koska pebli menee siinäkin rikki, se ei kes-
tä pelin loppuun asti. 

 On tärkeää löytää oikeanlaatuinen 
peblivesi jokaiselle curlinghallille eri olo-
suhteissa. Tämä voidaan saavuttaa vain 
kokeilemalla. Kokeilu on riippuvainen 
jään lämpötilasta, ilman lämpötilasta ja 
ilman kosteudesta. Käyttämällä puhdis-
tettua vettä, peblaa neljä rataa 30C, 40C, 
50C ja 60C asteisella vedellä. Pelaa jo-
kaisella radalla ja tutki tuloksia. Mikä-
li vesi on liian kylmää, kivi rikkoo peblin 
huiput, mikä paljastuu katsojalle valkoi-
sena mattona pebliä. Parhaiten tämä il-
miö on havaittavissa pesän tummia väre-
jä vasten. Mikäli pebli on matalaa ja pi-
sarat sulavat toisiinsa kiinni, on peblivesi 
liian lämmintä. Oikeanlämpöisellä peblil-
lä pisarat pysyvät toisistaan erossa ja ki-
vetyksen jälkeen jäässä näkyy vain muuta-
mia valkoisia täpliä. Hyvän tuloksen löy-
dyttyä, muuta veden lämpötilaa kahdella 
asteella kumpaankin suuntaan ja tutki tu-
loksia. Kokeilun voi tehdä vain jos muut 
tekijät pysyvät vakioina. Tee muistiinpa-
noja ja muuta vain yhtä tekijää kerrallaan. 
Nopea koe jään tutkimiseksi on peblauk-
sen jälkeen liikuttaa kiveä pesän tummien 
kohtien yli. Mikäli valkoisia täpliä esiintyy 
jään pinnassa ja kivi kerää lunta allensa, 
on peblivesi liian kylmää.

Kosteus

Kosteutta ei voi olla ottamatta huomioon. 
Kosteuden ollessa hallissa liian matala, 
pebliä haihtuu ennenkuin se osuu radan 
pintaan. Ilmiö on suurempi lämmitetyllä 
peblivedellä. Ero voi olla niin suuri, että 

karkealla levittimellä saadaan aikaiseksi 
vain hienoa pebliä. 

Peblin jakautuminen

Peblin tarkoituksena on kannatella kiviä ja 
pelaajia siten, että kivien heittäminen on-
nistuu mahdollisimman pienellä ja sään-
nöllisellä voimalla radan päästä päähän. 
Peblin tulee kestää noin 130-200 kiven 
heittoa, kovaa harjausta jokaiselle kivelle 
ja noin 130-200 pelaajan liukua lämpöti-
lan muutoksista huolimatta. Jotkut radan 
kohdista joutuvat kovemmalle kulutuksel-
le kuin toiset ja varsinkin hakkien edestä 
voi jää kulua sileäksi. Oikean peblin löy-
täminen on yleensä kompromissi kahden 
olosuhteen peblin välillä. Kivien kosketus-
pinnan koko on suurin tekijä oikean peb-
lin valintaan. Kivi, jonka kosketuspinta on 
10 mm leveä, on puolet kevyempi peblille 
kuin kivi, jonka kosketuspinta on 5mm le-
veä. Toisin sanoen, kiven aiheuttama pai-
ne peblille on puolet, joten pebli kestää 
pidempään. Leveä kosketuspinta on hyvä 
peblille, mutta aiheuttaa muita ongelmia.

Peruspebli päivittäiseen käyttöön

Peruspebli soveltuu hyvin: 
1.  Ensimmäiseksi pebliksi 
 harrastelijacurlingiin
2.  Normaaliin arkipäiväiseen pebliin
3.  Bonspielin tapaisiin tapahtumiin

Peruspeblissä seuraavat asiat ovat olen-
naisia: 
1.  Pebli on yleensä melko hienoa   
 (65/0.50) ja pisarat lähekkäin toisiaan,  
 luoden riittävän tuen kiven kosketus- 
 pinnalle.
2.  Leveälle kosketuspinnalle (yli 8mm)  
 tarvitaan vähemmän pebliä ja kapeal- 
 le (alle 6mm) enemmän. Pebliä tulee  
 olla riittävästi niin, että kiven paine  
 pebliin on tasainen. 
3.  Optimaalinen määrä pebliä peruspeb- 
 lissä on noin 1,5 pebliä/cm2 kosketus- 
 pinnan ollessa 6 mm levyinen. Pebli- 
 suutintä vaihtamalla on pyrittävä 
 tähän.

Mikäli pebli on matalaa ja pisarat 
sulavat toisiinsa kiinni, on peblivesi 
liian lämmintä.”
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4.  Liian nopea eteneminen tai liian vähäi- 
 nen peblin levitys voi aiheuttaa pebli- 
 pisaroiden rikkoontumisen, koska ne  
 ovat liian kaukana toisistaan kestääk- 
 seen kiven painon.
5.  Liian hidas eteneminen voi aiheuttaa  
 peblipisaroiden sulamisen kiinni 
 toisiinsa.
6.  Laita pebli juuri höylättyyn jäähän  
 kahdella noin 40 sekunnin vedolla. 
 Kahdella vedolla korjataan mahdol- 
 linen tekniikkavirhe myös radan 
 toiselle reunalle.
7.  Päätyviivan takainen alue kannattaa  
 peblata poikittain ratoihin nähden.  
 Näin ollen varmistetaan tasainen pebli  
 kovimman kulutuksen alaiseen aluee- 
 seen. Lisäksi vauhtia voi hieman hidas- 
 taa liukuma-alueella.
8.  Peruspebli on paras lämmittää oike- 
 aan lämpötilaan (kts aiemmat luvut).  
 Hyvä peblivesi -4,5 C asteisella jäällä  
 kestää kymmenen päätä tai pidem 
 pään peblikoon ollessa 0,50. Hyvällä  
 kivetyksellä (varsinkin Nipperillä ajo)  
 tilanne paranee entisestään.

 Jos ennen peliä tai sen aikana on ai-
kaa käytettävissä vain vähän, voidaan tyy-
tyä kompromissiin. Peräkkäisissä pebla-
uksissa ongelmina ovat tekniikkavirheet 
levityksessä ja suurempi kuluminen kes-
kilinjalla. Näin ollen reunat voivat koho-
ta muuhun rataan nähden. Tämän välttä-
miseksi on käytettävä erilaista rutiinia jos 
höyläystä ei tehdä. Vanhan peblin pääl-
le laitettava pebli on yleensä kylmempää 
kuin höylätylle jäälle laitettu. Jään puhdis-
tus on myös tärkeää, etteivät roskat jäädy 
uuden peblin myötä jäähän kiinni.

Vaihtoehtoja liiallisen peblauksen välttä-
miseksi:
1.  Peblin ollessa puhdasta vettä ja hienoa  
 (0,50), sen kuluminen on vähäisempää.  
 Tällöin on hyvä lisätä vanhan peblin  
 päälle yksi kerros 40 sekunnin kävely-
 vauhdilla. Hakkien luona pistetään 
 vielä yksi ylimääräinen kerros liukumi- 
 sen aloituskohtaan. Mikäli peblivesi 
 on lämmitetty, kivetystä ei välttämättä  

 tarvita harrastelijacurlingissa. Yhden  
 peblikerran levitys ei ole tasaista, joten  
 jää tulisi höylätä viimeistään kolman- 
 nen levityksen jälkeen.
2.  Jos peruspebli on hienoa, kahteen ker- 
 taan levitetty ja vain vähän kulunut,  
 voidaan pebalta vain hakin ja hogin  
 välinen alue. Paras suutin tähän tarkoi- 
 tukseen on hieno (65/0,50). Kävely-
 vauhdin tulisi olla hieman hitaampi  
 ja käden liikkeen nopeampi ja kape- 
 ampi kuin normaalisti. Tämä rutiini 
 voidaan suorittaa esimerkiksi pelin 
 viidennen pään tauolla.

Kilpailupebli

Tätä peblausrutiinia voidaan käyttää aina, 
kun on aikaa höylätä jää pelien välissä. Jo-
kaisella jääntekijällä on omat mieltymyk-
sensä, mutta tässä kuvataan hyväksi todet-
tu rutiini. Kilpailupebli eroaa normaalista 
peblista siinä mielessä, että pebli laitetaan 
aina höylätylle jäälle, joka on lähes pebli-
tön säännöllisen pelienvälisen höyläyksen 
takia.

Peblin vaatimukset ovat tiukat ja niitä tu-
lee noudattaa:
1.  Pebliveden tulee olla lämmitetty 
 olosuhteiden vaatimaan lämpötilaan.
2.  Jään lämpötilan tulee olla säännöllinen  
 -4,5 C asteen paikkeilla.
3.  Ilman lämpötilan tulee olla noin 7-8 C  
 astetta (1,5 m korkeudessa jäästä).
4.  Ilman suhteellinen kosteus tulee olla  
 noin 42 % (1,5 m korkeudessa jäästä).
5.  Kohdat 3 ja 4 takaavat kastepisteeksi - 
 4,5 C. Kastepiste on lämpötila, jossa 
 ilman suhteellinen kosteus tiivistyy 
 vedeksi.
6.  Käytä hienoa peblisuutintä (0,50) tai 
 kokeile erittäin hienoa suutintä (0,45).
7.  Levitä joko kerran hitaasti, noin 80 
 sekunnin vauhdilla takalinjalta takalin- 
 jalle tai mielummin kaksi kertaa 40 
 sekunnin vauhdilla.
8.  Aja Nipperillä ja puhdista.

 Vaikka ensiajattelemalla tulisi mieleen, 
että edellämainitulla peblillä tehty jää ei 

millään kestäisi kahtatoista päätä kovaa 
curlingia, niin totuus on kuitenkin toinen. 
Kilpailupebliä käytetään sekä olympia-
laisissa että maailmanmestaruuskisoissa, 
joissa se on molemmissa osoittanut toimi-
vuutensa. On tärkeää muistaa, että aloit-
telijoiden pitää pystyä nauttimaan hyvistä 
jäistä siinä missä kilpailijoidenkin. Huo-
noilla jäillä curling on epämielekästa ja 
aloittelijoiden into voi hiipua jo siihen.

 Peblaus huonolla vedellä on yleensä 
ajan haaskausta, koska pebli harvemmin 
kestää kokonaista peliä jolloin kuluneet 
kohdat vaikuttavat peliin arvaamattomil-
la tavoilla. Mikäli hanavesi on tarpeeksi 
puhdasta, se kelpaa normaaliin harraste-
lijacurlingiin, mutta pyri välttämään sen 
käyttää kilpailuissa. 

Peblauskuviot

Kuten höyläyksessä, myös peblauksessa on 
tärkeää pyrkiä säännöllisyyteen ja jään pi-
tämiseen tasaisena. Säännöllisellä höylää-
misellä jää pysyy tasaisena pitkään, mut-
ta jos peblataan yli kolme tai neljä kertaa 
höyläyksien välillä, syntyy radan reunoille 
helposti harjanteita. Hyvä pebli kestää pi-
dempään ja vähentää uudelleenpeblauksen 
tarvetta. Toisaalta, radan reunat kohoavat 
vääjäämättä keskilinjan kulumisen, jään 
pakkaantumisen ja peblausliikkeen luon-
teen vuoksi. Yksinkertainen muistisääntö 
on peblata kaikkialla samalla tavalla, pi-
täen muutokset minimissään. Tärkein ha-
vainnointiväline jään elämisessä on lumi 
höylän terässä kahden tai kolmen pebla-
uksen jälkeen. Tee muistiinpanoja.

Jään kivitys ja Nipperillä ajo

Kivitys ja Nipperillä ajo on käsitelty jään 
ylläpitoa kuvaavassa luvussa. Tässä luvus-
sa kuvataan edellämainittujen vaikutusta 
ja käyttäytymistä peblin kanssa. Kuunte-
lemalla kivityksen synnyttämää ääntä voi-
daan huomata eroja peblissä. Hyvän peb-
lin kivitys aiheuttaa hyvin hiljaisen ratinan 
ensimmäisellä kivityksellä ja toisella kivi-
tyksellä se kuulostaa suihkukoneelta (mut-

Hyvän peblin kivitys aiheuttaa hyvin 
hiljaisen ratinan ensimmäisellä kivi-
tyksellä.”
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ta ei niin kovalta!), siitä syystä ettei kor-
keita pebblejä ole enää jäljellä. Hyvin peb-
lattua jäätä ei tarvitse kivittää, sillä pebli 
on kestävää ja tasakorkuista. Asiasta voi-
daan varmistua heittämällä muutama kivi 
ja mitata jään luisto ja nousut. Kilpailujää 
on kuitenkin hyvä kivittää tai ajaa Nippe-
rillä peblin tasaisuuden varmistamiseksi. 
Kivityksen ja Nipperillä ajon tarkoituk-
sena on tasata pebli tasakorkuiseksi. Ki-
vityksessä jälki on epätasaisempaa kuin 
Nipperillä ajettaessa, koska Nipper leik-
kaa peblin tasakorkuiseksi koko terän le-
veydeltä. Nipperin uusimmissa malleissa 
on terien takana harjat, jotka keräävät sa-
malla vedolla myös lumen ja roskat mu-
kaansa. Tämä säästää aikaa. Nipperin te-
rien tulisi olla kylmät etteivät ne sulattaisi-
vat jälkiä jäähän.

Jään luisto

Kiven liikettä jäällä kuvataan usein luis-
tona. Luisto määritellään ottamalla aikaa 
harjaamattomasta määrämittaisesta ki-

vestä kun se ylittää hogilinjan ja pysähtyy 
teelinjalle. Joskus tarvitaan useampi heit-
to määritelmän tekemiseksi. Mikäli kiven 
käyttämä aika hoglinjalta teelinjalle on 
vähemmän kuin 22 sekuntia, jäätä kutsu-
taan hitaaksi. Jää, jonka luisto on 24 tai 
25 sekuntia, on nopea ja soveltuu hyvin 
curlingiin. Jos aika on 27-28 sekuntia, on 
jää erittäin nopea. Luistoon vaikuttavia 
tekijöitä ovat kiven kosketuspinta, jään 
lämpötila, pebliveden laatu, ilman koste-
us ja ilman lämpötila. Kun halutaan 24-
25 sekunnin luisto 5 mm kosketuspinnan 
kivillä, on jään lämpötilan oltava -4,5 C 
astetta ja pebliveden puhdistettua. Erit-
täin nopean jään saamiseksi samoilla ki-
villä jään lämpötilan pitää olla -3 C astet-
ta, joka on jo niin lämmintä, että vaarana 
on peblin liian nopea kuluminen ja jään 
sulaminen. Jo 0,2 C asteen ero jään läm-
pötilassa aiheuttaa muutoksia jään luis-
tossa. Kaikilla pelaajilla on oma käsityk-
sensä hyvästä jään luistosta, mutta yleensä 
hyväksytty luisto asettuu 24-25 sekunnin 
väliin. Jokainen halli on erilainen ja vain 

jääntekijän jatkuvat kokeilut paljastavat 
eri muuttujien vaikutukset jään luistoon. 
Hyvä tavoite on kuitenkin 24-25 sekun-
nin jäät.

■
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Suomi osallistui toiseen MM-karsin-
taturnaukseensa marraskuussa Pra-
hassa, Tsekissä. Suomen joukkue 

pelasi hyvin nousujohteisesti turnauksen 
loppua kohti. Seitsemäs sija karsintatur-
nauksessa oli odotettu, mutta hyvä tulos. 
Toiveissa ollut kuudes sija karkasi har-
mittavasti toiseksi viimeisen ottelun jat-
kopään tappioon Japania vastaan, jonka 
kokenut joukkue pelasi viime vuonna la-
jin MM- kisoissa. Japani-ottelussa vas-
tustaja kuroi Suomen kahden pisteen joh-
don kiinni viimeisessä päässä, viimeisellä 
kivellä heitolla, jonka onnistumiseen tus-
kin kukaan hallissa uskoi. Japanin kip-
pari heitti uskomattoman hit and roll 
kierron suojien välistä ja sentillä Suomen 
toisena ja kolmantena olleita kiviä pa-
remmaksi. Jatkopäässä Suomella oli vielä 

mahdollisuus ottaa viimeisen kiven edulla 
voitto määriksellä, mutta se liukui muu-
taman sentin pitkäksi.

 Suomen joukkueen otteet paranivat 
turnauksen edetessä huomattavasti. Val-
mentaja Lauri Ikävalko sai joukkueen pe-
laamaan taitonsa mukaisella taktiikalla 
tiukkojen videoanalyysien jälkeen ja tak-
tiikkavalmentaja Jari Laukkasen antamat 
teesit porautuivat pelaajiemme selkäyti-
miin turnauksen edetessä. Selkeästi onkin 
nähtävissä, että kokemattomimpiin kuu-
luva joukkueemme tarvitsee kansainväli-
siä otteluita ennen MM-karsintaturnaus-
ta.

 Suomi pisti vahvasti kampoihin Sak-
salle (tappio 7 - 4), joka voitti runkosar-

Suomi pyörätuolicurlingin 
MM-karsinnassa seitsemäs
Pyörätuolicurlingia seuroihin

Suomen Curlingliitto ja Suomen Invalidien Ur-

heiluliitto tekevät vahvasti yhteistyötä juurrut-

taakseen pyörätuolicurlingin suomalaiseen ur-

heilukenttään. Tällä hetkellä pyörätuolicurlingia 

pelataan vielä suhteellisen pienen harrastajaryh-

män keskuudessa, pelaajia on noin 20. Aktiivista 

toimintaa on pääkaupunkiseudulla, Hyvinkääl-

lä ja Rovaniemellä. Pelaajia on myös Tampereen 

alueella, mutta jääolojen vuoksi he harjoittelevat 

Hyvinkäällä. Pyörätuolicurlingpelaajat rupeavat 

olemaan tuttu näky myös curlingin paikallissar-

joissa. Hyvinkäällä pelataan jo toista kautta ja 

Oulunkylän sarjassa ensimmäistä. Lappisarjassa 

osallistuminen jäi valitettavasti ilmoittautumi-

sen asteelle tänä vuonna.

 Maajoukkuevalmentaja Lauri Ikävalko ja pyö-

rätuolicurlingpelaajat tekevät täsmäiskuja Suo-

men Curlingliiton jäsenseuroihin pitäen esittely-

tapahtumia. Näissä tapahtumissa on tarkoitukse-

na koota seuran edustajat, kaupungin tai kunnan 

erityisliikunnan tai liikuntatoimen edustajat, po-

tentiaaliset pelaajat ja muut tarpeelliset tausta-

tahot yhteen ja lajikokeilun lisäksi luoda edelly-

tykset pyörätuolicurlingtoiminnan säännöllisel-

le aloittamiselle seurassa.

 Joulukuussa kokeilutapahtumia oli Lahdessa 

ja Pieksämäellä. Molemmilla paikkakunnilla saim-

me aikaiseksi sen, että säännöllinen toiminta al-

kaa heti vuoden alusta. Pieksämäki Curling ry:n 

harjoitusvuoroille näyttäisi pelaajia olevan tulos-

sa Mikkelin, Pieksämäen ja Varkauden alueelta 

toistakymmentä, joten pyörätuolicurlingharras-

tajien määrä maassamme kasvaa vuoden alusta 

heti kolmanneksen. Pieksämäki Curling ry:n pu-

heenjohtaja Eila Keinonen kertoikin tapahtumail-

lan onnistuneen seuran kannalta mainiosti. Mu-

kaan ilmoittautuneet pelaajat ottivatkin jo kun-

nianhimoisen tavoitteen olla mukana pyörätuoli-

curlingin SM- turnauksessa huhtikuussa.

Jos haluat pyörätuolicurlingtapahtuman seu-

raasi, ota yhteyttä: 

Osku Kuutamo, pyörätuolicurlingin lajipäällik-

kö, SIU, p. 045 677 0516, osku.kuutamo@siu.fi

Valmentaja Ikävalko kertaa teesit ennen peliä. 
Suomen joukkue: Särösalo, Pihnala, Hellman ja Aarnikka.

■ Teksti ja kuvat: Osku Kuutamo



Jari Manni heittää. Riitta Särösalo varmistaa tuolin 
paikallaan pysyvyyden ja Tuomo Aarnikka tarkkailee 
työntövarren suuntausta.

Pyörätuolicurlingin kokeilutapahtumat luovat seuroille edellytyksiä 
ottaa lajin osaksi toimintaansa.
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jan. Saksaa vastaan pelattiin neljättä pää-
tä lukuun ottamatta tasavahvasti. Neljän-
nessä päässä tullut taktinen kömmähdys 
ja 4 pisteen tappio oli mahdoton kuroa 
kiinni niin tasaisesti heittänyttä joukku-
etta vastaan. Runkosarjan lopussa esittä-
millään otteilla Suomi olisi ollut vahvoil-
la myös Tanskaa vastaan. Nyt lopputu-
los oli tappio 5 - 8. Selkeästi vahvempia 
joukkueita taidoiltaan olivat Kiina, Tsek-
ki ja Venäjä.

Pyörätuolicurlingjoukkueemme 
on kehittymässä hyvää vauhtia 
kohti huippua

Ensi vuonna ei ole MM-karsintaturnaus-
ta johtuen vuoden 2010 Paralympiaki-
soista. Oleellisen tärkeää onkin Prahassa 
solmittujen hyvien kansainvälisten kon-
taktien hyödyntäminen ja kansainvälisten 
pelien varmistaminen ensi vuodelle. Seu-
raavissa MM-karsinnoissa Venäjällä Je-

katerinburgissa vuonna 2010 pelaamme 
tavoitteena paikka vuoden 2011 MM-
kisoihin. Olemme saaneet luotua hyvät 
suhteet mm. Venäjän pyörätuolicurlingli-
ittoon. Onkin erittäin todennäköistä, että 
Venäjän pyörätuolicurlingjoukkue tulee 
leireilemään Kisakallioon lähitulevaisuu-
dessa. Vastavuoroisesti he ovat kutsuneet 
meitä Venäjälle harjoittelemaan ja pelaa-
maan mm. Venäjän avoimia mestaruus-
kilpailuja. 

 Naispelaajamme Riitta Särösalo ja 
loistavasti kapteenin rooliin kasvanut 
Vesa Hellman ansaitsevat erikoismainin-
nan loistavasta turnauksesta. Riitan tilan-
teen rakentelut ykkösheittäjänä ja Vesan 
upeat poistoheitot, lukuisine tuplineen, 
ovat kiinnittäneet huomiota myös mui-
den joukkueiden valmentajien keskuudes-
sa.

 Joukkueemme runko Riitta Särösa-

lo, Jari Manni, Seppo Pihnala ja Tuomo 
Aarnikka ovat pelanneet elokuusta 2007 
eli reilun vuoden. Vesa Hellman, joka löi 
itsensä läpi näissä kisoissa, on pelannut 
vasta 5 kk. 

Saksa ja Kiina pyörätuolicurlingin 
MM-kisoihin Vancouveriin 
Kanadaan 21. - 28.2.2009

Suoran paikan Vancouverin MM-kisoi-
hin lunasti Saksa, joka löi Venäjän tiu-
kasti 6 - 5 ottelussa suorasta pääsystä 
MM-kisoihin. Venäjä sai toisen mah-
dollisuuden pelaten ottelun Tsekki - Kii-
na voittajaa vastaan mutta Kiina pöllytti 
Venäjää selvästi 13 - 1 ja lunasti paikan. 
Nähdyn perusteella onkin helppoa veika-
ta Kiinalle hyvää menestystä MM-kisois-
sa. Vielä edellisissä karsinnoissa Kiina oli 
karsintojen viimeinen, mutta ammatti-
mainen treenaaminen on tuonut huikeita 
tuloksia nopeasti.        ■
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ESPOO
Otaniemen Jyllääjät ry
Markku Huotari
(09) 452 5229/koti
(09) 156 1219/työ
markku.huotari@ytv.fi

HARJAVALTA
Hiittenharju Curling ry
Tapani Härkälä
040 511 1603
tapani.harkala@dnainternet.net

HEINOLA
Sport Club Vierumäki
Kyösti Lampinen
(03) 8424 1306
kyosti.lampinen@vierumaki.fi

HELSINKI
CC Dominant Eye ry
Joni Ikonen
044 500 5034
johtaja.ikonen@netti.fi

HC Kiviaita ry
Juha Miikkola
050 375 5970
juha.miikkola@4tp.fi

Helsingin Curlingklubi ry
Tuire Autio
050 360 0751/gsm
tuire.autio@helsinki.fi

Helsingin Yliopiston Curlaajat ry
Markus Kaustinen
050 323 8395
hyccurling@hyccurling.com

Kulosaari Curling Klubi ry
Sari Wicklund
(09) 684 8570/koti
0400 467 128
tooti@nettilinja.fi

Oulunkylän Curling ry
Markku Uusipaavalniemi
040 524 0528
markku.uusipaavalniemi
@upn-data.inet.fi

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Curling ry
Wille Mäkelä
050 572 1212
wille.makela@pp.inet.fi

Hyvinkään Palloseura ry
Kari Orrainen
(019) 452 210/koti
(020) 475 2269/työ

JOENSUU
Joensuun Curling ry
Mika Malinen
0400 572 681
mika.malinen@liperi.fi

KEMIJÄRVI
C.C. Northern Lights
Seppo Mattila
040 563 8590
seppo.mattila@viestinet.inet.fi
www.ku-curling.com

KANGASNIEMI
Kangasniemi Kurlinki ry 
Mika Ollikainen
040 570 8838
mika.ollikainen@kotiposti.net

KOKKOLA
Kustaankatu Canucks ry
Jouko Pesu
044 725 0308
jouko.pesu@cou.fi  

KUOPIO
Kuopion Curlaajat ry
Antti Vainio
044 368 6500
savon.yrittajalehti@dnainternet.net

LAHTI
Curling Club Lahti ry
Jukka Puolakka
040 722 7448
jukka.puolakka@phnet.fi

LOHJA
Curling Club Lohja ry 
Hannu Virtanen
lvikymppi@gmail.com

Curling Ladies Lohja
Suvituuli Louhi  
(019) 315 1225/työ  
044 058 4911
suvituuli.louhi@kisakallio.fi

Karkalin Kiila ry
Jarmo Sundholm
(019) 331 441/puh.
(019) 331 461/faksi
050 431 1314

Kisakallio Curling Club ry 
Harri Hollo 
040 744 0900 
harri.hollo@kisakallio.fi

LOIMAA
Curling Club Loimaa ry
Jorma Rinne
0500 226 858
jorma.rinne@priimusgroup.fi

PIEKSÄMÄKI
Pieksämäki Curling ry
Eila Keinonen
050 558 3957
eila.keinonen@grmedia.fi
www.curlingpmk.com

RANUA
Curling Ranua ry
Matti Pekkala
0400 396 294
matti.pekkala@pp2.inet.fi

ROVANIEMI
Lappi Kurlinki ry
Veikko Kallionpää  
050 567 2823  
veikko.kallionpaa@pp1.inet.fi 

TARVASJOKI
CC Auranmaa
Eero Syrjälä 
050 490 8355  
eerosyrjala@netti.fi 

UUSIKAUPUNKI
Uki Curling ry
Laura Lehmuskoski
0400 765 789

VAASA
Vaasanseudun      
Pesis-Maila-Seura ry
Leena Knuuttila
(06) 3571 677
050 5582 931

VANTAA
M-Curling ry
Olli Rissanen
(09) 878 1987/koti
(09) 276 7254/työ
(09) 276 7254/faksi
040 553 1233
rissanen.olli@pp3.inet.fi

YLÖJÄRVI
Länsi-Suomen 
Curling Pirkanmaa ry
Larry Gregorwich  
larry.g@suomi24.fi  
040 549 8677  
www.ls-curling.net

SUOMEN CURLINGLIITTO RY:N
HALLITUS VUONNA 2008

PUHEENJOHTAJA
Olli Rissanen
koti (09) 878 1987
työ (09) 276 7254
faksi (09) 276 7254 
gsm 040 553 1233
Kivivuorenkuja 4 A 3
01620 Vantaa
olli.rissanen@curling.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Riikka Louhivuori
gsm 040 733 4278
Pietarinkatu 4 A 9
00140 Helsinki
riikka.louhivuori@welho.com

JÄSENET
Tuire Autio
gsm 050 360 0751
Yrjö Franssila
gsm 0400 415 214
Lotta Norri
työ (09) 6122 6016  koti (09) 135 6431
Teemu Salo
gsm 040 844 0972
Harri Hollo
gsm 040 744 0900
Jussi Uusipaavalniemi

VARAJÄSENET
Tuomas Vuori
gsm 040 545 7587
Jorma Rinne
gsm 0500 226 858
Paavo Kuosmanen

Liiton pankkiyhteys
Nordea 102950-217608

SUOMEN CURLINGLIITTO RY

Suomen Curlingliiton 
jäsenseurojen yhteystiedot 2008



Kivivuorenkuja 4 A 3, 01620 Vantaa

Puhelin  (09) 878 1987

Faksi (09) 276 7254

Sähköposti: liitto@curling.fi

SUOMEN CURLINGLIITTO RY

�yvää alkavaa

curlin�vuotta

�aikille curlingliiton 

jäsenill�!


