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Tätä kirjoittaessani valinnastani Suomen Curlingliiton Development 
Officeriksi (DO) sekä Suomen Curlinglehden päätoimittajaksi on kulu-
nut alle vuorokausi. Haluaisinkin kiittää Suomen Curlingliiton hallitusta 
minua kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Odotan innolla hedelmällistä 
yhteistyötä hallituksen ja seurojen kanssa sekä tämän avulla lopulta saa-
vutettuja tuloksia.

Lähden jatkamaan Karri Kuparin jo valmiiksi viitoittamalla tiellä. Kar-
ri on tehnyt hyvän pohjatyön ja kiitokset hänelle siitä. Itse pyrin tuomaan 
DO:n toimintaan lisää avoimuutta – tämä tarkoittaa entistä aktiivisem-
paa tiedottamista ja yhteistyötä seurojen kanssa. 

Uskon, että yhteisöstämme löytyy massoittain loistavia ideoita, joita 
liiton on mahdollista hyödyntää toiminnassaan uusien pelaajien, niin ai-
kuisten kuin juniorienkin, hankinnassa sekä huippucurlingin kehittämi-
sessä. Resurssit ovat toki rajalliset, mutta mielummin ideoita on liikaa, 
kuin liian vähän.

Olen erittäin innoissani tehtävään liittyvistä haasteista ja valmis ke-
hittämään suomalaista curlingia parhaan osaamiseni mukaisesti - sekä 
rakkaudesta lajiin!

Curlinglehden päätoimittajuus tuli oikeastaan samassa paketissa DO:n 
tehtävän kanssa. Oma aikaisempi kokemukseni curlinglehdestä (tai mistä 
tahansa lehdestä) on lukijan perspektiivistä, joten hyppäys päätoimittajan 
puuhiin on melkoinen. Tunnelin päässä on kuitenkin valoa, sillä lehden 
taustalla onneksi häärii jo joukko kokeneita kirjoittajia, joilta toki vaadi-
taan nyt entistä enemmän venymistä. Uusiakaan kolumnisteja ei käänny-
tetä ovelta pois.

Riku Harjula on menestyksekkäästi luotsannut lehteä eteenpäin vii-
meiset kaksi vuotta ja lehdessä on näkynyt vahvasti hänen kädenjälkensä 
– pidä siis Riku kännykkä päällä, sillä puheluja tulee täältä suunnalta 
varmasti. 

Lopuksi muistuttaisin lukijoita siitä, että lajimme kasvu on hyvin pit-
kälti kiinni jäsenseurojen omasta toiminnasta. Seurojen jäsenet ovat ne, 
jotka kohtaavat uudet lajikokeilijat ja muuttavat nämä kokeilijat harrasta-
jiksi. Suomen Curlingliitto voi tukea seurojen toimintaa erilaisin keinoin, 
mutta loppu on kiinni seurojen omasta aktiivisuudesta.

Haluan toivottaa kaikille mukavaa curlingkautta 2012/2013. Tulemme 
kohtaamaan jäällä ja sen ulkopuolella.

 – Tero Tähtinen
päätoimittaja

Tähtisen sota
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LIITOLLE UUSI DEVELOPMENT 
OFFICER

Karri Kuparin siirtyessä uusiin työtehtäviin Curling- 
liitto valitsi uudeksi Development Officeriksi Tero Tähti-
sen. Kiitokset Karrille parin vuoden työrupeamasta liiton 
toiminnan kehittämisessä! Vaikka tämän ”viran” toimen-
kuvassa on varmasti vielä paljon hiottavaa, on se  kuiten-
kin ollut tärkeä pään avaus pyrittäessä kehittämään liiton 
toimintaa ammattimaisempaan suuntaan. Käytettävissä 
olevat resurssimme eivät vieläkään mahdollista täysipäi-
väisen työntekijän palkkaamista, mutta pienin askelin 
pyrimme nostamaan toimintaamme tasolle, joka ei enää 
pohjaudu pelkästään luottamustoimipohjaiseen toimin-
taan. 

Toivottavasti tämä toimii kannustavana esimerkkinä 
myös seuratoiminnalle, sillä myös paikallistason toimin-
nan kehittäminen vaatisi toimijoita, joille voidaan oikeas-
ti maksaa käypä korvaus tekemästään työstä. On myös 
tärkeätä, että jäsenemme esittävät omia mielipiteitään ja 
näkemyksiään siitä, miten esimerkiksi juuri tätä Develop-
ment Officerin tointa tulisi kehittää eteenpäin. Olkaa siis 
rohkeasti yhteydessä niin liiton hallitukseen kuin myös 
uuteen ”viranhaltijaan”!

EM-MITALI SUOMEEN!
Mixed EM-kisoissa Aku Kausteen johtama edustus-

joukkueemme palautti Suomalaisen Curlingin mitali-
kantaan – loistava suoritus, ottaen erityisesti huomioon 
joukkuetta kohdanneet vastoinkäymiset kisojen aikana! 
Lämpimät onnittelut siis Akulle, Oonalle, Paulille ja San-
nalle, piirsitte oman jälkenne Suomalaisen Curlingin his-
toriaan!

Kaikki edellä mainitut pelaajat ovat myös mukana mies-
ten ja naisten EM-kisoissa Karlstadissa, Ruotsissa, jossa 
on viimeinen tilaisuus saada Suomi mukaan taistelemaan 
olympiapisteistä ja mahdollisesta olympiapaikasta. Toi-
vottavasti nyt saavutettu mitali antaa kummallekin jouk-
kueelle lisäpotkua ja taistelutahtoa –kaikki on edelleen 
mahdollista ja ”omissa käsissä”! Toivotamme kummalle-
kin tiimille onnea ja menestystä, ja parasta mahdollista 
valmistautumista joulukuun koitokseen!! Toivottavasti 
myös Sannan käsi ehtii kuntoutua kisoihin mennessä... 

Nyt olisi myös kotimaisilla curlingfaneilla oiva tilai-
suus lähteä kannustamaan Suomen edustusjoukkueita 
joulukuun EM-kisoihin, kun kisat ovat näinkin lähellä. 
Tarjolla olisi varmasti unohtumattomia kokemuksia ja 
tunnelmia, joten lähtekää siis mukaan kannustamaan 
maajoukkueitamme!  Tukenne ja kannustuksenne on 
tärkeätä!

KUUMA CURLINGKAUSI  
2012-2013

Curlingkausi on jo hyvässä vauhdissa, ja tarjolla on 
jälleen kerran haasteita, tunnelmaa ja kokemuksia, joi-
ta vain rakas lajimme voi tarjota. SM-sarjasta odote-
taan tasaista ja mielenkiintoista, ja Seniorien ja Mixed 
Doubles SM-kisojen voittajille olisi tarjolla edustusteh-
täviä Kanadassa! Lisäksi kauteen mahtuu paljon erilaista 
paikallistason toimintaa, joten jokaiselle löytyy varmas-
ti itselle sopivia haasteita. 

Tärkeintä on, että olet mukana, joten toivottavasti 
nähdään sekä jäällä että sen ulkopuolella!

Toivotan mitä Hauskinta Curlingkautta 2012-2013!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Olli Rissanen
Puheenjohtaja
Suomen Curlingliitto
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UUSIA TUULIA PUHALTELEE 
TULEVASSA SM-SARJASSA...

Alkava curlingkausi tuo tullessaan 
- varsinkin mestaruussarjaan - tuntei-
ta herättäviä uusia “vanhoja” nimiä. 
Myös joukkueiden kokoonpanoissa 
on tapahtunut joitakin merkittäviä ja 
mielenkiintoisia siirtymiä.

Viime kauden mestari Aku Kauste 
jatkaa entisellä kokoonpanollaan. Val-
mentajan kohdalle on merkitty Wille 
Mäkelä, mikä merkinnee sitä että hän 
myös lähtee koutsaamaan Akua EM-
kisoihin. Hienoa sinällään, että Akul-
le kelpaa suomalainen apu. Joukkue 
on tänäkin vuonna yksi vahvimmista 
mestarisuosikeista

Markku UPN:n jengi on uudistunut 
merkittävästi. Markun poika Jesse - ikää 
13 vuotta - on merkitty joukkueeseen. 
Jari Laukkanen ja Tommi Häti osoitti-
vat Oslon turnauksess että vanhat taidot 
ovat tallella minimaalisella harjoittelul-
lakin. Joukkueen menestys on paljol-
ti kiinni siitä, miten Jakke ja Tommi 
muilta kiireiltään ehtivät pelaamaan 
SM-sarjaa. Joni Ikonen on pysynyt 
Markulle uskollisena.

Tomi Rantamäki on edelleen Akun 
vahva haastaja - ehkä vahvempi kuin 
viime kaudella. Joukkue sai hyvän 
vahvistuksen Toni Anttilasta, joka vie-
lä edellisessä SM-sarjassa heitti viimei-
senä Markun porukassa. 

Kiiskisen Kallen valttikortti voi olla 
Wille Mäkelä. Mielenkiintoista nähdä, 
missä roolissa nykyinen toimitusjoh-
taja joukkueessa on ja paljonko aikaa 
SM-sarjalle riittää. Muuten Kallella on 
vanha runko kasassa ja joukkue pystyy 

haastamaan kenet tahansa.
Isompaan rooliin on noussut taas Jussi 

UPN, jolla on käsissään ihan hyvä rem-
mi – mm. Jere Sullanmaa ja Toni Sep-
peri. Juniorimaajoukkueen kipparina 
nimeä saavuttanut Iiro Sipola taistelee 
ymmärtääkseni lähinnä sijoista viisi 
ja kuusi. Taidot ja rutiini tuskin riittä-
vät parempaan. No - kirjoittaja ei pane 
pahakseen,vaikka olisi väärässä. 

Viime kaudella SM-sarjaan nous-
sut “Punakone” Mr P:n johdolla nap-
sii muutaman irtopinnan sieltä täältä. 
Veikkaapa, että seitsemäs sija on voisi 
olla haarukassa.

Tätä kirjoitettaessa kahdeksas paikka 
SM-sarjassa on vielä auki.Se ratkeaa toi-
sessa karsintavaiheessa 9. - 11.11. Suurin 
ennakkosuosikki tälle paikalle lienee 
Markus Sipilä. Lähimmät haastajat voi-
sivat olla Joensuun Mikko Saastamoinen 
ja Vantaan Timo Kauste. Kuka karsin-
nan voittaakin, niin lähellä on kuiten-
kin  “hissiliikkeen” jatkuminen.

1-divisioonasta ei taida nousta ensi 
kaudeksi potentiaalisia  haastajia. Yksi 
positiivinen tulos on tälle kaudelle toki 
jo ehditty saada. Ensimmäisessä kar-
sinnassa Veli-Pekka Vähälän kipparoi-
ma kuurojen MM-kisoihin 2013 val-
mistautuva joukkue varmisti nousunsa 
2-divarista ykköseen, jossa länsiranni-
kon Tero Tähtinen lienee jonkinmoi-
nen ennakkosuosikki.

Naisten puolella merkittävin tapaus 
on ehdottomasti se että mestaruuden 
viime kaudella voittaneen joukkueen 
kapteeni vaihtuu. Oona Kausteen ti-
lalla on nyt Suomen kokenein ladycur-
laaja Anne Malmi. Muuten joukkue 
on ennallaan -Sanna Puustinen, Heidi 
Hossi ja Marjo Hippi täydennetty-
nä Sari Auvisella ja Johanna Virsulla. 
Kaikki on  mahdollista, mutta kyllä 
tällä ryhmällä pitäisi mestaruus irrota. 

Oona pelaa tulevalla kaudella koke-
neen Katja Kiiskisen varakipparina. 
Joukkueessa on hyviä nuoria tyttöjä, 
mutta eväät tuskin riittävät mestaruu-
teen. Joka tapauksessa vahva haastaja 
Annelle? 

Mielenkiintoinen tuttavuus on vielä 
Moskovan EM-kisoissa Suomen jouk-
kueessa pelannut Eszter Juhasz, joka 
vuoden tauon jälkeen palaa kehiin. 
Tästä joukkueesta löytyy lahjakas Sul-
lanmaan suvun Jenni ja - yllätys yllätys 
- Jenna Markun tytär! 

Kokenut Ellen Vogt jatkaa edelleen. 
Hyvänä päivänä voi haastaa Annen-
kin. Veikkaillaan mitaleille – prons-
si-sellaiselle. Muut kolme joukkuetta 
kapteeneina Satu Koivisto, Taru Ok-
sanen ja Kirsi Kauste ovat hakemassa 
kokemusta - viimeksimainitun pääta-
voitteena senioreiden MM-kisat.

 – Juhani Heinonen

Hempan mietteitä  
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Meiltä ja 
maailmalta
Teksti:  Jari Laukkanen
Kuvat  WCF-arkisto

•Maailman curlingliitto WCF on nimittänyt uusia henkilöitä töihin. Scott 
Arnold (London, Ontario) ja Allen Coliban (Brasov, Romania) on nimitetty 
WCF:n uusiksi osa-aikaisiksi työntekijöiksi kilpailu- ja kehitysosastolle. 

Samoin Thelma Black (Dundee, Skotlanti) ja Darrell Ell (Lethbridge, Alberta) 
on pestattu liittoon töihin. Skotti Black tulee toimimaan tittelillä Finance Cont-
roller ja Ell taas saa pestin nimeltä Competition and Development Officer. 

WCF nimitti uutta 
henkilökuntaa

 
•WCF:n tekninen delegaatio kävi heinäkuun lopulla tarkastamassa tulevien 

olympiakisojen suorituspaikkoja ja tapaamassa järjestelykomiteaa. Delegaatioon 
kuuluivat Leif Öhman (Ruotsi), Keith Wendorf (Saksa) ja Eeva Röthlisberger 
(Sveitsi). 

Kokouksessa keskusteltiin myös järjestelyistä koskien juniorien MM-kisoja ja 
pyörätuolicurlingin MM-kisoja 2013 Sotchin tulevalla olympia-areenalla. Tar-
kastuksessa tsekattiin mm. jääalueen lattian kunto. Heti tarkastuksen jälkeen 
hallissa olikin vuorossa betonivalu, joten toivotaan, että lattiasta saatiin suora. 
Delegaatio oli tyytyväinen näkemäänsä ja vaikuttunut töiden edistymisestä. 

Kisapaikkojen pitäisi varmuudella olla kunnossa ennen ensi talven ”testikilpai-
luja”. Pyörätuoli-MM pelataan helmikuun 16. – 28. päivä 2013 ja junnujen MM 
on vuorossa 28.2. – 10.3.2013. Olympiakisat ovat Ice Cube Centerissä vuorossa 
7. – 23. helmikuuta 2014.

Tekninen delegaatio tarkasteli 
Sotchin rakennussuunnitelmaa 
ja aikatauluja

Darrell Ell

pyörätuoli-
MM 

16–28.2.2013

Junnujen
MM 

28.2 – 
10.3.2013

Talviolympialaiset 7.–23.2.2014

Osakuva Jermu Pölläsen kuvasta
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Kansainvälisen olympiakomitean 
presidentti Jacques Rogge kävi Norjas-
sa Lillehammerissa curlinghallin ava-
jaisissa. Paikalla olivat myös Norjan 
kulttuuriministeri Anniken Huitfeldt 
sekä tietysti curlingin tutut olympia-
voittajat, Norjan curlingliiton pääsih-
teeri Pål Trulsen ja nykyisin WCF:n 
varapuheenjohtajan manttelia kantava 
ykkösheittäjä Bendt Anund Ramsfjell. 
Bengt antoi Roggelle kotiinviemisiksi 
kuuluisat norjalaiset curlinghousut. 
Tiedotteen mukaan Norjassa on vii-
meisen vuoden aikana avattu puolisen 
tusinaa curlinghallia.

Rogge avasi 
Norjassa 
curlinghallin

Mike Harris curlingin 
kehitystehtäviin Eurooppaan

”Sveitsi on sijainniltaan 
hyvä paikka huippucurlingin 

keskukselle...”

Jenkkeihin myös pari 
uutta hallia 

Kanadan 1998 Naganon hopeajoukkueen kippari Mike Harris siirtyy 
Eurooppaan töihin. Majapaikaksi tulee Sveitsin Champery ja tehtävä-
nä on high-performance curling centerin vetäminen. Työpaikka sijaitsee 
Champeryn Palladium-areenalla, samalla jolla pelattiin EM-kisat  2010. 
Harris eroaa 25 vuoden uran jälkeen golf-pron hommista Toronton Do-
nalda Clubilta.

”EM-kisoissa pelaa 26 maata ja vain 8 niistä pääsee MM-kisoihin tai 
olympialaisiin. Eli siellä on 16 maata, joissa pelataan curlingia, mutta heil-
lä ei ole joko olosuhteita huippupeliin tai tarpeeksi valmentajia jakamassa 
tieto-taitoa. Sveitsi on sijainniltaan hyvä paikka huippucurlingin keskukselle 
ja näin mahdollisimman moni näistä maista voi tulla sinne oppimaan ja ke-
hittymään”, sanoo Harris. Sveitsissä vaikuttaa muitakin valmentajanimiä 
kuten skotti Brian Gray ja Saksan paitaakin kantanut Rodger Schmidt.

Harris viettää puolet kuukaudesta Sveitsissä ja toisen puolen koti-Ka-
nadassa. Kotona häntä työllistävät ainakin televisiossa curlingasiantun-
tijan tehtävät. Sportsnet teki kesän aikana sopimuksen Grand Slamin 
televisioinnista ja selostuksen konkaria tarvitaan ainakin niissä kisoissa.

USCA (USA:n curlingliitto) ilmoitti 
kahdesta uudesta hallista Amerikan-
maalla. Wausau Curling Club sai yli 
vuoden kestäneen projektinsa valmiik-
si ja avaa uuden hallin marraskuussa. 
Hallissa on 8 rataa ja sitä kehutaan yh-
deksi USA:n parhaista. Kulut raken-
tamisesta (3,5 milj. $) hankittiin yk-
sityisiltä lahjoittajilta. Wausau sijaitsee 
Wisconsinin osavaltiossa.

Toinen halli saa päivänvalon Ce-
darburgissa, myös Wisconsinissa. Lo-
kakuussa 2012 aukeava halli toimii 

uutena kotihallina Milwaukee Cur-
ling Clubille , joka muuttaa vanhasta 
hallistaan uuteen, 3,8 milj. dollaria 
maksaneeseen, 2600 neliömetrin mo-
nikäyttöareenaan.
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Suomalaisen huippucurlingin valmen-
nusprojekti sai jatkoa syksyn alkajaisiksi 
viime vuotiseen tapaan Kisakallion ur-
heiluopistolla.

Kaksipäiväisen tilaisuuden ohjelma 
oli varsin monipuolinen kokonaisuus ja 
tarkoituksenmukaisesti viime vuotisesta 
eroava. Viime vuonna ohjelman laatijana 
toimi Jari Laukkanen ja tuolloin pääpai-
no oli harjoitusotteluissa sekä teknisissä 
harjoitteissa. Tällä kertaa  leiritystä vetä-
mään oli hankittu erittäin meritoitunut 
valmentaja Ruotsista, Peja Lindholmin 
joukkuetta vuosikaudet valmentanut 
Mats Nyberg. Ennen valmennusleiriä 
osallistujilta pyydettiin mielipiteitä leiri-
tyksen sisällöksi, mutta lopulta ohjelma 
jäi kokonaisuudessaan Matsin itsensä 
päätettäväksi. Ensimmäistä kertaa suu-
remmalle joukolle pitämäänsä curling-
valmennusta Mats oli höystänyt mm. kil-
pailukauteen  valmistavien harjoitteiden 
esittelyllä, muutamalla edistyneemmällä 
curlingharjoitteella sekä lauantai-illan 
kolmituntisella teorialuennolla. Näiden 
lisäksi ohjelmassa oli jälleen fyysisen 
kunnon testit sekä pyöräergometrin että 
kehon koostumusmittauksen muodossa 
ja  harjoitusotteluita sen verran, mitä yh-
dellä radalla jäätä oli saatavilla.

Leiriviikonlopun puitteet olivat jälleen 
Kisakallion urheiluopistolla loistavat: 
urheilijan ruokavaliota silmällä pitäen 
valmistetut  ateriat, fysiologisten testien 
mahdollisuus, curlingjää sekä suurem-
man kuulijajoukon luentoa varten kun-
nollinen auditorio av-laitteistoineen.  

Jälkimmäinen näistä tulikin hyvin 
todettua kun kolmisenkymmentä kuu-
lijaa sai kuultavakseen melko kattavan 
luennon huippucurlingin näkökulmasta 
mm. joukkueen tavoitteiden asettelus-
ta, kauden suunnittelusta, joukkueen 
sisäisestä roolituksesta, harjoittelusta 
sekä itse pelaamisesta. Kolmeen tuntiin 
ei tietenkään saa mahdutettua kaik-
kea maailman asiaa syventävästi, mut-
ta paljon pieniä käytännön vinkkejä ja 
ajattelemisen aiheita tuli esille sopivasti 
ruotsalaisittain sävytettyinä – niistä so-
pisi Itämeren tällä rannalla  ammentaa 
oppia, jos/kun haluamme joukkeinem-
me jatkossa entistä paremmin menestyä. 
Kantavana teemana läpi luennon oli 
joukkueen  keskinäinen kommunikoin-
ti, jonka osuutta menestyksekkäässä 
joukkueurheilussa ei ilmeisesti voi liikaa 
painottaa!

Koko leirityksen aikana ainoana puut-
teena esiintyi useampien curlingratojen 
puute, jolloin lajikohtaisia harjoitteita 
olisi voinut  olla enemmän. Lisäänty-
nyt jääaika olisi kuitenkin ollut muus-
ta sisällöstä pois ja jokaisen joukkueen 
harjoitellessa muutoinkin  itsenäisesti 
jääharjoitteita jatkuvasti, sillä olisi tus-
kin saatu samaa lisäarvoa kuin nyt to-
teutetulla ohjelmalla.

Tilanne olisi tietenkin ollut hieman 
eri, jos leiriviikonlopussa olisi keskityt-
ty viime vuotiseen tapaan enemmän 
tekniikan hiomiseen. Tapahtuma oli 
joka tapauksessa jälleen hyvin järjestet-
ty ja toimi päänavauksena ulkomaisen 
valmentajan uusien näkökantojen esille 
tuomisessa.  

Seuraavaa kertaa varten saadaan toi-
vottavasti osallistujilta hieman enemmän 
omia toivomuksia leirityksen sisälllön 
suhteen, jotta niihin voitaisiin syventyä 
hieman yksityiskohtaisemmin.

– Jermu Pöllänen

 Huippucurlingin valmennusprojekti Kisakalliossa

Mats Nybergin valmennusopit 

...” Kantavana 

teemana läpi 

luennon oli joukkueen  

keskinäinen 

kommunikointi...”
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Liitto järjesti pitkästä aikaa juniorileirin. Leiri pi-
dettiin Kisakalliossa syyskuun alussa. Leirille osal-
listui seitsemän junioria. viisi tyttöä ja kaksi poikaa. 
Kolme tyttöä ja yksi poika eivät päässet osallistu-
maan leirille.

Tytöistä kasataan joukkue Junioreiden MM -kar-
sintaan Prahaan (3. - 8.1.2013). Poijista ei valitetta-
vasti saatu kasattua joukkuetta kisoihin. Tyttöjen 
kohdalla tilanne näyttääkin kohtuullisen hyvältä 
myös tulevia vuosia ajatellen, koska mukana on use-
ampi 90-luvun puolenvälin jälkeen syntynyt tyttö. 

Liitto tulee pitämään junioreille lisää leirejä tule-
van talven aikana. Paikat ja ajankohdat ovat vielä 
auki. Halukkaita mahtuu toki mukaan edelleenkin. 
Leirityksistä lähetetään myöhemmin infoa seurojen 
yhteyshenkilöille. Leireille otetaan mukaan kaikki 
halukkaat juniori-ikäiset. Leirin ohjelma koostuu 
harjoitteluista ja luennoista. 

   – Olavi Malmi

Tytöt Junioreiden MM -karsintaan Prahaan

Junnut

“Naisten maajoukkueen treenikausi aloitettiin 
Kisakalliossa elokuun puolessa välissä. Viikonlop-
puisin joukkue treenaa tiiviisti Kisakalliossa ja ar-
kena Oulunkylässä. 

Kauden ensimmäinen turnaus oli Oslo Cup syys-
kuun lopussa, josta tuliaisina oli kaksi voittoa ja 
pääsy tie-breakiin taistelemaan puolivälieräpaikas-
ta. 

Ennen joulukuun EM-kilpailuja joukkue kiertää 
vielä CCT-kilpailut Baselissa, Tukholmassa ja Wet-
zikonissa. Karlstadin EM-kilpailuista lähdetään ha-

kemaan MM-kisapaikkaa Latviaan keväälle 2013.
Maajoukkueen kokoonpanoon kuuluvat Marjo 

Hippi, Heidi Hossi, Oona Kauste, Sanna Puusti-
nen sekä uutena jäsenenä Anne Malmi. Joukkuetta 
valmentaa EM-kilpailuihin Tomi Rantamäki.”

– Oona Kauste

Naisten maajoukkueen kuulumisia

Naiset

Naisten maajoukkueen kuulumisia
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Viime helmikuussa se lopulta tapah-
tui. Joukkueemme voitti SM-sarjan.Ei 
sillä tavalla kuin sen oli itse etukäteen 
kuvitellut tapahtuvan, vaan huomatta-
vasti selkeämmällä erolla tulostaulu-
kossa kanssakilpailijoihin.

Tuosta helmikuisesta perjantai-ilta-
päivästä jolloin mestaruus ratkesi on 
vierähtänyt jo yli kahdeksan kuukaut-
ta ja EM-kisat alkavat olla jo lähellä. 
Keväällä käynnistyi EM-kisaprojektin 
suunnittelu ja erilaisia vaihtoehtoja 
pohdittiin huolella. Ajatukset pyörivät 
Kanadan kiertueessa samantyyppisesti 
kuin edeltäjämme viimevuonna. Avoi-
mia kysymyksiä oli paljon. Rahoitus, 
lomien järjestäminen päivätöistä, yms.

Myöhemmin keväällä saatiin ilouu-
tisia. Olympiakomitealta löytyi uskoa 
tekemiseemme ja meille myönnettiin 
tukea 15000 EUR. Toinen ilouutinen 
oli Mixed-SM voitto loppujen lopuk-
si melko helpohkosti. Lisäksi Wille 
lupautui auttamaan joukkuettamme 
käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Erinäisen pyörittelyn jälkeen tote-
simme, että käytettävissä olevalla ajalla 
ja rahalla Kanadan kiertuetta parempi 
ratkaisu meille on keskittyä vielä tänä 
syksynä Euroopan CCT-kisoihin ja 
pyrkiä pelaamaan niistä kaikki syksyn 
kisat. Tällä tavoin turnaukset jaksot-
tuvat tasaisesti muutaman viikon vä-
lein pitkin syksyä ja töiden hoitamisen 
kannalta poissaolot tulevat vain parin 
työpäivän mittaisina pätkinä ennen 
EM-kisojen pitkää rutistusta.

Pienenä takapakkina Mixed EM 
-kisat osuivat lopulta päivämäärien vah-
vistuttua Baselin erittäin tasokkaan ja 
hyvin järjestetyn CCT-kisan kanssa 
päällekäin. Lisäksi SM-kulta ei viime 
vuosien menestyksen jälkeen ole kovin 
kova meriitti rahakisoihin pyrittäessä 
joten Badenin vain 20 joukkueen kisaan 
mahtumiseen vaadittiin jonkin verran 
taivuttelua.

Kesä jäi varsin lyhyeksi, kun jäällä 
käytiin toukokuun loppuun ja tree-
nikausi avattiin Turku Openilla hei-
näkuun lopussa. Turun kisa oli sopi-
va leikkimielinen lämmittely, jonka 

jälkeen löytyi taas virtaa aloittaa täy-
sipainoinen jäätreeni. Elokuu meni 
Kisakalliossa, kun Oulunkylässä vielä 
odoteltiin jäitä. Lisäksi väliin tuli noin 
viikon tauko venäläisten bookattua 
ennen meitä koko Kisakallion radan 
aamusta iltaan. 

CCT-kisakausi avattiin Badenissa, 
jossa peli ei vielä oikein ottanut kul-
keakseen. Avauspäivänä niukka tappio 
ensin Hessille, sitten selkeämpi yllättä-
vän hyvin pelanneelle Freibergerille ja 
vielä illalla viimeisen kiven ratkaisussa 
Edinille. Lauantain ainoassa ottelussa 
irtosi voitto saksan Langista, mutta sil-
lä ei ollut enää mitään asiaa jatkoon.

Muutama viikko treeniä välissä koto-
na ja Oslossa jatkettiin taas pelaamis-
ta. Tällä kertaa pelivire oli jo astetta 
parempaa vaikka avauspelissä tulikin 
tappio Brewsterille. Toisessa pelissä 
Häsleriä vastaan päästiinkin voiton 
makuun jatkopään jälkeen. Tästä jat-
kettiin erittäin hyvällä ottelulla Eriks-
sonia vastaan ja toinen voitto piti jat-
kotoiveet vahvasti elossa. Viimeisessä 
pelissä vastassa oli jälleen Lang, jolla 
oli tällä kertaa vahvistuksena jouk-

Tähtäimessä MM-kisatMiehet

Miesten maajoukkue
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kuetta ykkösheittäjänä kipparoinut 
Andy Kapp. Valitettavasti tässä pelissä 
olimme syystä taikka toisesta aiem-
paa enemmän hukassa kinkkisen jään 
kanssa ja jouduimme tunnustamaan 
saksalaiset tällä erää paremmiksi. Toi-
sesta lohkosta Markun joukkueella 
kaksi voittoa riitti niukasti jatkopaik-
kaan ja tasaisesti peliään parantanut 
joukkue eteni lopulta finaaliin asti. 
Onnittelut Markulle, Jonille, Tommil-
le ja viimeisiä kiviä heittäneelle Jakelle 
upeasta suorituksesta!

Oslon jälkeen käväisimme muuta-
man päivän kotona ennen minun, Pau-
lin, Oonan ja Sannan lähtöä ikimuis-
toiselle reissulle Erzurumiin Mixed EM 
-kisoihin. Vaikka Baselin väliin jättämi-
nen jonkin verran harmitti niin Mixed 
-kisoista saatiin irti paljon. Ensinnäkin 
Mixed-kisoissa kaava toimii pitkälti sa-
malla tavoin kuin muissa arvokisoissa, 
joista Paulilla ei ole lainkaan kokemus-
ta. Kenties isoimpana asiana oli kello-
peleihin totuttelu, josta minullakaan 
ei ollut lainkaan kokemusta kipparin 
roolissa. Tämän jälkeen Karlstadin 
osalta kellopeleihin on astetta helpom-
paa lähteä. Lisäksi tietysti saavutettu 
menestys luo osaltaan uskoa, että oi-
kealla tiellä ollaan edelleen ja tavoit-
teena oleva MM-paikka Karlstadista 
on edelleen realistinen tavoite.

Seuraavaan kisareissuun Champé-
ryyn on tätä kirjoittaessa aikaa pari 
viikkoa. Jäätreenit jätkuvat normaa-
lilla syklillä ja varsinkin harjamiehistö 
jatkaa tiukkaa kuntokuuria puntti-
salilla. Champéryn jälkeen edessä on 
vielä Edinburghin kisa sekä ensim-
mäinen SM-turnaus ennen viimeiste-
lyä Karlstadiin.  Karlstadissa sitten toi-
vottavasti kerätään hyvän pohjatyön 
tuloksia. 

– Aku Kauste

Suomelle pronssia curlingin Mixed EM-kilpailuissa Erzurumissa, Turkissa 6.10.2012. Joukkueessa pelasivat Aku Kauste 
(kapteeni), Oona Kauste, Pauli Jäämies ja Sanna Puustinen.

Tuoreet
kisatulokset

www.curling.fi

Oona Kausteen ja Pauli Jäämiehen harjausotetta. 
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