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Suomen curlingväen puolueeton äänenkannattaja

Naisille
EM-kisoista
positiivinen ﬁilis!

DO: Valmentajakoulutuksen yhtenäistäminen!

Pääkirjoitus
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Unelma olympiapaikasta ja sen tuomasta piristysruiskeesta suomalaiseen curlingiin tuli päätökseen olympiakarsintaturnauksen päätyttyä.
Aku Kausteen joukkue edusti Suomea karsinnoissa mallikkaasti ja kiitos
siitä heille.
Karsinnat pelattiin Füssenissä Saksassa ja kisoja seuranneet kiinnittivät
todennäköisesti huomiota katsojamääriin. Saksassa on yli 80 000 000
asukasta, molemmat miesten ja naisten maajoukkueet pelasivat olympiapaikasta jatkopeleissä, mutta katsomoista päätellen saksalaisia ei asia juurikaan kiinnostanut. WCF lähetti kilpailuista suoria lähetyksiä YouTuben
välityksellä – itseni seuraamilla peleillä katsojia oli 400 – 1200. Näitä
lukuja ihmetellessäni palautui mieleeni, kuinka marginaalisesta lajista
tässä olikaan kysymys.
Videolähetysten yhteydessä käytävissä keskusteluissa oli paljon puhetta
olympiapaikan tuomasta medianäkyvyydestä ja keskustelijat kokivat sen
hyvin tärkeänä. Saksan miehet ovat olleet olympialaisissa 2002, 2006,
2010 ja nyt myös 2014. Kuitenkaan 80 miljoonan asukkaan maassa jatkuva olympianäkyvyys ei ole saanut juuri mitään aikaiseksi – ehkä medianäkyvyys ei lopulta ole oikotie onneen?
On todennäköistä, että yksittäinen tapahtuma ei riitä, vaan on löydettävä keinoja olla näkyvillä ja ihmisten mielessä jatkuvasti. Curlingliiton
tiedottaminen sai piristysruiskeen, kun Katja Kiiskinen otti asian hoitaakseen – tiedottamiseen saatiin myös syvyyttä Facebook-yhteisön Curling Finland kautta, joka on nyt myös Curlingliiton virallinen tiedotuskanava.
Yksi esimerkki jatkuvasta näkyvyydestä on jääkiekon SM-liiga. Jääkiekon SM-sarjaa pelataan viikon jokaisena päivänä. Yle Puhe lähettää
otteluista selostuksen suorana, Nelonen Pro kuvaa ottelut, tulokset julkaistaan eri medioissa ja peleistä voi lyödä vetoa - kaikki tämä seitsemänä
päivänä viikossa, kun kausi on käynnissä. Luonnollisesti curlingissa tämä
ei ole realismia, mutta siinä määrin missä se on mahdollista mallia voisi soveltaa myös curlingin tiedotuksessa. Sama pätee myös seuratasolla
– suosittelen olemaan aktiivisesti yhteydessä paikallisiin medioihin. Paikallislehdillä on jatkuvasti pulaa artikkeleista, joten ne ovat oiva keino
pitää seura ja laji paikallisten mielissä.
Toimituksen puolesta toivotan kaikille oikein hyvää uutta vuotta 2014!
– Tero Tähtinen
päätoimittaja
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CURLINGLIITON
STRATEGIA 2015-2018
Liiton syyskokous vahvisti uuden
hallituksen tehtäväksi valmistella liiton strategia vuosille 2015–2018, ja
tuo tehtävä tulisi olla suoritettu kevätkokoukseen mennessä. Hallitus tulee
nimeämään strategiatyöryhmän, johon
halutaan mukaan aktiivisia, näkemystä omaavia henkilöitä. Ehkä juuri sinä
haluaisit olla mukana vaikuttamassa
siihen, mihin suuntaan liiton toimintaa
tulisi kehittää ja mitä olisivat ne toimintamallit, joilla parhaiten voitaisiin rakasta lajiamme edistää maassamme...?!
Liitto tule olemaan asian tiimoilta yhteydessä jäsenseuroihin, mutta voit myös
itse olla suoraan yhteydessä hallitukseen
jos haluat olla mukana tai tiedät mielestäsi henkilön, joka sopisi tähän tehtävään. Strategiatyö on tarkoitus käynnistää välittömästi vuodenvaihteen jälkeen,
jotta se saadaan suoritetuksi sovitussa
aikataulussa. Työtä on paljon, eikä se ole
helppoa, mutta uskon että se on mukana
olijoille sitäkin palkitsevampaa! Tule siis
mukaan!

TERVEISET EM-KISOISTA
EM-kisat Stavangerissa tarjosi monenlaista draamaa ja jännitystä, uudenlaisia
kokemuksia sekä vaihtelevaa menestystä Suomen edustusjoukkueiden osalta.
Kisa-areena itsessään (pikaluisteluhalli)
oli jo nähtävyys, ja A-sarjan sekä Bsarjan pelaaminen saman katon alla, ja
vierekkäin, toimi hyvin. Tällä kertaa
oli Suomen naisten vuoro menestyä, ja
B-sarjan voitto ja nousu takaisin A-sar-

jaan oli erinomainen suoritus. Miesten
pelit eivät valitettavasti sujuneet ennakko-odotusten mukaisesti ja kohtalona
oli putoaminen B-sarjaan. Kummatkin
joukkueet joka tapauksessa edustivat
Suomea kunniakkaasti, ja saamani palaute oli tältä osin erittäin positiivista.
Jälleen kerran sain olla ylpeä edustusjoukkueidemme toiminnasta!
Kisojen aikana oli myös perinteiseen
tapaan mahdollisuus käydä keskusteluja eri maiden liittojen edustajien kanssa
curlingin kehittymisestä ja kehittämisestä, varsinkin ns. pienemmissä curlingmaissa.
Euroopan osalta puheenaiheena oli
mm. erilaisten ”vaihtoehtoisten” rahoituslähteiden ja avustusten hyödyntäminen, joita EU:ssa on tarjolla yllättävän
paljon. Monikaan meistä ei ole näistä
tietoinen, eikä tätä kautta aukeavia mahdollisuuksia ole kovinkaan laajasti vielä
selvitetty. Joka tapauksessa pienenä ja
vielä kehittyvänä lajina myös curlingilla
on mahdollisuus hyödyntää näitä vaihtoehtoja, ja siksi niin liitto- kuin seuratasollakin asian selvittäminen on syytä
aloittaa pikaisesti. Tässä tapauksessa
myös kansallisten rajojen yli menevä yhteistyö on yksi erittäin varteenotettava
toimintamalli!

CURLINGVUOSI 2014
Uusi curlingvuosi on taas ovella eikä
kysymys ole mistä tahansa vuodesta,
vaan OLYMPIA- ja PARALYMPIAVUODESTA! Olympiakarsintaturnaus
on tätä kirjoittaessani juuri alkamassa
ja pian näemme, onko Suomen miesten
joukkue mukana olympialaisissa vai ei!
Joka tapauksessa alkava vuosi on curlingille erittäin tärkeä, ja toivon että jokainen meistä on omalta osaltaan mukana
vastaamassa haasteeseen!
Pidetään curling otsikoissa ja huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni
saa tietää, kuinka hienosta lajista on kysymys! Toivotan kaikille onnellista, menestyksekästä ja, ennen kaikkea, HAUSKAA CURLINGVUOTTA 2014!
Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne, älkääkä unohtako, mistä curlingissa on perimmiltään kysymys!
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Kuva Juha Pääjärvi

Suomen Curlingliitto
Toimintasuunnitelma
ohjaa hallituksen
työskentelyä
Suomen Curlingliiton syyskokous pidettiin 24.10.2013 Helsingissä.
Kokoukseen osallistui ennätysmäärä
seuroja ja seurojen jäseniä – edustettuina olivat M-Curling, HC Kiviaita,
Copper Hill Curling Club, Otanieman Jyllääjät, Hyvinkää Curling,
Pieksämäki Curling, CC Dominant
Eye, Tampereen Curling, Kisakallio
Curling Club, Helsingin Yliopiston
Curlaajat, Jääurheiluseura Haukat
ja Helsingin Curlingklubi.
Mistään lyhyestä kokouksesta ei tällä
kertaa ollut kyse vaan osallistujat keskustelivat rakentavassa hengessä lähes
viisi tuntia suomalaisen curlingin tilasta ja haasteista.
Syyskokouksen tärkeimmät tehtävät ovat liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen, uuden
hallituksen valitseminen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen vahvistaminen. Syyskokous on
paikka seuroille saada äänensä kuuluviin ja antaa hallitukselle ohjenuoraa
tulevan vuoden työskentelyyn ja tavoitteisiin.
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Suurin keskustelu käytiin toimintasuunnitelman ympärillä. Erityisesti
yhteistyö Oulunkylän Curlinghallin
kanssa oli tapetilla. Keskustelusta teki
hedelmällistä se, että Markku Uusipaavalniemi oli paikalla osallistumassa
keskusteluun curlinghallin puolesta.
Syyskokous totesi yksimielisesti, että
yhteistyön kehittäminen Oulunkylän
Curlinghallin kanssa on yksi keskeisistä tavoitteista vuodelle 2014 – vuoden
2014 hallitus velvoitettiin Markus Sipilän johdolla aloittamaan välittömästi
keskustelut curlinghallin kanssa molemminpuolisen luottamuksen palauttamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi.
Koko Suomen suurin potentiaali on PKseudulla ja sitä on syytäkin alkaa jälleen
hyödyntää – tämä tosin vaatii muutosta
myös PK-seudun seuratyössä.
Toinen tärkeä huomio toimintasuunnitelmasta on uuden strategian
luominen liitolle vuosille 2014–2017.
Syyskokous velvoitti hallituksen toimittamaan uuden strategian kevätkokouksen hyväksyttäväksi huhtikuussa.
Strategiaa varten kerätään erikseen
työryhmä, joka valmistelee esityk-

sen strategiasta hallituksen hyväksyttäväksi. Tähän vaativaan ja aikaa
vieväänkin työhön ovat tervetulleita
osallistumaan kaikki kiinnostuneet
vapaaehtoiset. Asian tiimoilta ollaan
vielä erikseen yhteydessä seuroihin,
mutta olkoon tämä päänavaus ja haaste seurojen suuntaan.

Uusi hallitus v. 2014
On useasti ollut puhetta, että hallitukseen haluavista henkilöistä on ollut
pulaa. Vuodelle 2014 tämä ei kuitenkaan ollut ongelma, sillä hallitukseen
oli ehdolla yhteensä 17 henkilöä. Hallituksen koko on 7 varsinaista ja 3 varajäsentä, joten kaikki halukkaat eivät
hallitukseen mahtuneet.
Äänestyksen jälkeen varsinaisiksi
jäseniksi valituksi tulivat: Katja Kiiskinen, Lauri Ikävalko, Lare Norri,
Toni Sepperi, Markus Sipilä, Matti
Syrjä ja Jussi Uusipaavalniemi sekä
varalle Daley Nevantaus, Janne
Ojanperä ja Marko Ruottu.
Suomen Curlingliiton puheenjohtajana jatkaa Olli Rissanen ja varapuheenjohtajana Yrjö Franssila.
Curlinglehti onnittelee kaikkia valituiksi tulleita ja toivottaa intoa sekä
antaumusta hallitustyöskentelyyn!
– Tero Tähtinen

:n palsta
Valmentajakoulutuksen yhtenäistäminen
Vuodesta 2006 on Kisakallion Urheiluopistolla ollut mahdollista suorittaa viisitasoista curlingvalmentajan
koulutusta. Seitsemän vuoden aikana
koulutus ei kuitenkaan ole poikinut
2-tasoa pidemmälle suorittaneita valmentamisesta kiinnostuneita curlaajia.
Viimeksi lajiohjaajakurssi (Taso 1) on
järjestetty vuonna 2010.
Itse järjestelmässä ei ole ollut vikaa, mutta jostain syystä mukaan ei
ole onnistuttu houkuttelemaan tarpeeksi osanottajia ja koko homma on
kuivunut kasaan. Valmentamisella ei
myöskään ole perinteitä suomalaisessa
curlingissa. Lajin keskuudesta ei löydy
montaakaan valmentajaa ja pääosin
joukkueet valmentavat itse itseään.
Valmentamisen arvostus olisi saatava
nousuun curlingin sisällä – hyvä valmennus on myös yksi hyvän seuratoiminnan peruspilareita.
Huippu-urheilu yksikön (HUY) toiminnan alettua eri lajien yhteistyön
kehittäminen on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista. Ensimmäinen isompi konkreettinen tulos on valmentajakoulutuksen yhtenäistäminen. Tämä
käynnistyy heti vuonna 2014.

VOK yhteisen
lajiliittokoulutuksen
pohjana
VOK eli valmentaja- ja ohjaajakoulutus on Nuoren Suomen, Olympiakomitean, Suomen Liikunta ja Urheilun, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen
Valmentajien yhteinen valmentaja- ja
ohjaajakoulutuksen kehittämishanke.
Hankkeen keskiössä on lajiliitoissa tapahtuva koulutuksen käytännön kehittämistyö. Kehittämistyön päämääränä
on urheiluseurojen vapaaehtoisten valmentajien ja ohjaajien osaamisen lisääminen.
Vuonna 1994 Suomessa siirryttiin nykyiseen viisiportaiseen valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmään. Suomalainen
valmentaja- ja ohjaajakoulutus jakautuu
tällä hetkellä lajiliittojohtoiseen (tasot 1-3),
ammatilliseen (taso 4) ja korkeakoulussa
tapahtuvaan koulutukseen (taso 5).

Linkkejä kiinnostuneille:
www.valmentajakoulutus.ﬁ
www.suomenvalmentajat.ﬁ
www.saval.ﬁ
www.valmennustaito.info

Tasojen 1-3 koulutuksesta vastaavat
lajiliitot, valmentajan ammattitutkinto (VAT) ja valmentajan erikoisammattitutkinto (VEAT) ovat portaikon
4-tasoa. Koulutuksen korkeimman,
5-tason, voi saavuttaa suorittamalla Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian
laitoksen ylempään korkeakoulututkintoon valmistavan valmennus- ja testausopin maisterikoulutuksen.
Jatkossa tason 1-3 yleisen osan koulutukset tullaan järjestämään yhteisesti
tarkkuuslajien kesken – lajiosakoulutus
jää lajiliittojen omalle vastuulle. Curlingin osalta tämä tarkoittaa sitä, että
olemassa olevaa järjestelmää joudutaan
hieman muokkaamaan. Joudumme
siirtymään viiden tason järjestelmästä
kolmeen tasoon (+lajiohjaajakoulutus).
Tästä syystä on jopa hyvä, että koulutus
ei ole pyörähtänyt käyntiin massiivisesti
vaan meidän on nyt helppoa sopeutua
tilanteeseen. Koulutuksien pituudet
myös kasvavat, koska sisältökin laajenee:
Tasojen 1-3 osaamistavoitteiden saavuttaminen edellyttää valmentajalta/ohjaajalta keskimäärin 300 tuntia opiskelua
ja kaksi vuotta käytännön valmennus-/
ohjaustyötä. Se jakautuu eri tasoille seuraavasti: 50 h/1-taso, 100 h/2-taso ja 150
h/3-taso.
Yhteisen yleisosakoulutuksen etuna
on, että koulutuksia tullaan järjestämään säännöllisesti ja osallistujia on
suurella todennäköisyydellä aina riittävästi. HUY myös koordinoi koulutuksia, joten paikalle saadaan alan parhaita
kouluttajia. Yhteisten koulutusten lisäetuna on myös se hedelmällinen keskustelu, jota pääsee käymään toisenlaista
lajia harrastavien kanssa.

Uuden
koulutusjärjestelmän
hahmottaminen
Vaikka olemassa olevaa järjestelmää lähdetään muokkaamaan, eivät muutokset
tule olemaan suuria. Meillä on jo olemassa
hyvää kokemusta ja koulutusmateriaalia,
jota voimme soveltaa lajiosien koulutuksissa. Eri tasoja tulee siis olemaan kolme:
Taso 1 tulee todennäköisesti sisältämään
kaksi viikonloppua yleisosakoulutusta ja
yhden viikonlopun lajiosakoulutusta. Taso
2 puolestaan kaksi viikonloppua yleisosaa
ja kaksi lajiosaa. Taso 3 todennäköisesti 2-3
viikonloppua yleisosaa ja 2-3 viikonloppua
lajiosaa. Koulutus suoritetaan lähi- ja etäopiskeluna sekä toiminnassa oppimisena.
Alustavasti on kaavailtu, että Tason 1
yleisosakoulutusta järjestetään vuosittain
ja Tason 2 ja 3 koulutusta joka toinen
vuosi. Se miten lajiosakoulutukset tullaan
järjestämään on vielä tällä hetkellä hämärän peitossa ja vaatii sekä suunnittelua että
keskustelua. Lajiliittomme kannalta on
varmasti parasta järjestää lajiosat mahdollisimman joustavasti koulutuksen laadusta
kuitenkaan tinkimättä.
Oman näkemykseni mukaan näiden
kolmen uuden tason lisäksi on lajiohjaajakoulutus myös syytä säilyttää koulutusjärjestelmässä. Lajiohjaajakoulutus toimii
ponnahduslautana Tason 1 koulutukseen.
Tämä koulutus on myös syytä tuoda lähemmäs seuroja, joiden jäsenistöstä siihen
löytyy kiinnostusta. Oman visioni mukaan
liitto voisi järjestää kouluttajan seuran paikkakunnalle ja koulutus tapahtuisi seuran
omissa tiloissa sekä omista lähtökohdista
- yhtenä pääpainona curlingin lajiopin lisäksi olisi seuratoiminnan kehittäminen.
Uusi koulutusjärjestelmä starttaa vuoden
2014 loppupuolella, jolloin ensimmäinen
yhteinen yleisosakoulutus järjestetään. Toivottavasti nämä uudet tuulet saavat entistä
useamman kiinnostumaan valmentamisesta ja pikku hiljaa ryhdymme rakentamaan
valmentamisen kulttuuria lajimme sisälle.
Tämä ei missään nimessä tule tapahtumaan hetkessä, mutta näkisin, että siihen
on nyt entistä paremmat mahdollisuudet
– sitä ennen on toki saatava myös oma lajiliittomme koulutus uuteen uskoon!
– Tero Tähtinen
Development Oﬃcer
Suomen Curlingliitto

Yhteisen lajiliittokoulutuksen pohja
www.valmentajakoulutus.ﬁ

Tero Tähtinen s. 3
”... näiden kolmen uuden tason lisäksi on lajiohjaajakoulutus myös syytä säilyttää koulutusjärjestelmässä. Lajiohjaajakoulutus toimii ponnahduslautana Tason 1 koulutukseen. Tämä koulutus on myös syytä
tuoda lähemmäs seuroja, joiden jäsenistöstä siihen löytyy kiinnostusta.
Oman visioni mukaan liitto voisi järjestää kouluttajan seuran paikkakunnalle ja koulutus tapahtuisi
seuran omissa tiloissa sekä omista lähtökohdista – yhtenä pääpainona curlingin lajiopin lisäksi olisi
seuratoiminnan kehittäminen”.. .
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EM-kilpailut, Stavanger Norja
Miesten ja naisten EM-kilpailut
pelattiin Stavangerissa Norjassa 23.
- 30.11.2013. Suomen miesten maajoukkue lähti tavoittelemaan MMkisapaikkaa A-lohkossa ja naiset puolestaan nousua B-sarjasta A-sarjaan ja
paikkaa haastepelin kautta MM-kilpailuihin. Tomi Rantamäen joukkueen valmistautuminen kilpailuihin oli
sujunut hyvin ja joukkue oli pärjännyt
mukavasti myös CCT:llä.

si viidennellä pelikierroksella Tsekkiä
vastaan lukemin 11–9. Tämän jälkeen
oli tarjolla vain tappioita ja Round Robinin viimeinen sija sekä putoaminen
B-sarjaan ensivuodeksi oli tällä kertaa
Suomen kohtalo.

Sanna Puustisen kipparoiman naisten joukkueen kisavalmistautumista
vaikeutti kovatasoisten pelien puute ennen kilpailuja, mutta valmentaja Perttu
Piilon mukaantulo on vienyt joukkuetta eteenpäin joka osa-alueella.

Vaikka Suomen joukkue ei saavuttanut itse asettamiaan tavoitteitaan,
turnaus oli opettavainen kokemus
joukkueelle. Toni, Kimmo ja Pekka
pelasivat ensimmäistä kertaa miesten
A-sarjassa, joten tulevaisuutta varten
kertyi runsaasti kokemusta.
Tomi Rantamäen mukaan joukkue
antaa eniten tasoitusta vastustajille
harjoitusten määrässä ja harjoitusolosuhteissa. Ensimmäiset pelit menivät
kisaolosuhteisiin tottumiseen ja peli
alkoi asettua uomiinsa vasta turnauksen loppupuolella, jolloin joukkueen
otteetkin jäällä paranivat.
Seuraaviin arvokisoihin joukkue
lähtee entistä viisaampana ja virheistä
otetaan opiksi – ainoa tavoite SM-sarjasta on siis voitto.

Miesten joukkueen oli
tyytyminen 10. sijaan
Suomen kaksi ensimmäistä peliä olivat Venäjää ja Latviaa vastaan. Ranskan lisäksi edellä mainitut joukkueet
olivat ennakkoon kisojen heikoimpia
joukkueita ja Suomelle oli tarjolla hyvä
alku kilpailuihin. Toisin kuitenkin
kävi – Venäjä voitti Suomen lukemin
7-4 ja Latvia taisteli voiton jatkopäässä
viimeisen kiven turvin. Suomen ensimmäinen ja lopulta ainoa voitto irto-

Kuvat Juha Pääjärvi

Tomi Rantamäen lisäksi joukkueessa pelasivat viimeiset kivet heittänyt Toni Anttila, Pekka Peura,
Jermu Pöllänen ja Kimmo Ilvonen.

EM-kultaa miesten sarjassa pääsi juhlimaan Sveitsin Sven Michelin

joukkue, joka kaatoi ﬁnaalissa isäntämaa Norjan Thomas Ulsrudin joukkueen lukemin 8-6. Pronssille tiensä
raivasi David Murdoch ja Skotlanti.

Naiset lunastivat
paikan A-sarjassa
Sanna Puustisen luotsaama naisten
maajoukkue esittikin B-sarjassa vahvoja otteita ja eteni aina haasteotteluun
asti taistelemaan MM-paikasta.
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Seuraavassa Oona Kausteen yhteenveto naisten kisaurakasta:
”Lähtö EM-kisoihin alkoi epäonnisesti kun ensimmäinen lentomme
HKI-OSLO peruttiin. Tiukkasanaisen keskustelun jälkeen saimme nopeasti uudet lennot Tukholman kautta
ja saavuimme Stavangeriin vain pari
tuntia oletettua myöhemmin.
Ensimmäinen peli oli Viroa vastaan,
jolle hävisimme 9–4. Emme saaneet
jäätä ja voimia haltuun tarpeeksi hyvin, kun taas Viro ei hirveästi epäonnistunut ja hallitsikin peliä alusta loppuun.
Toinen peli Slovakiaa vastaan sujuikin jo edellistä paremmin. Vastustaja
ei juurikaan saanut otetta pelistä ja
voitimme pelin selkein lukemin 122 kuuden pään jälkeen. Sanottakoon
että tämän jälkeen Slovakia paransi otteitaan ja voitti useamman kovemman
pelin hieman yllättäen.
Kolmas peli Itävaltaa vastaan oli tauolle asti hyvin meidän hallussamme.
Itävalta haki vielä merkkejä ja voimia,
mutta loppu peli oli jo tasaisempaa
vääntöä. Saimme kuitenkin pidettyä
langat käsissämme loppuun asti ja voitimme pelin 6–4.
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Neljäs peli Unkaria vastaan oli varmasti jokaisen meistä mielessä tiukin
ottelu. Aikaisempia EM- voittoja Unkaria vastaan meillä ei ollut ja Moskovassa kärsimme peräti kolme tappiota
heitä vastaan. Aloitimme pelin hyvin,
minkä jälkeen Unkari kiri ohitsemme
ja kipusi selän päälle. Saimme kuitenkin onneksi ravisteltua itsemme hereille ja pelin haltuun ja lopulta kirimme
lopussa pelin jatkopäälle ja varastimme
jatkopään ja tauluun kirjattiin voittolukemat 8–6. Kummallekin joukkueelle ennakkoon haastavin peli kääntyi meidän riemuksemme ja saimme
erittäin tärkeän voiton jo henkisestikin
tähän kohtaan.
Maanantai-aamuna kohtasimme viidennessä pelissä ensimmäistä kertaa
Turkin. Koska emme olleet aiemmin
pelanneet Turkkia vastaan, emme täysin tienneet mitä odottaa, mutta epäilys oli että peli ei ainakaan kuuluisi
helpoimpiin. Turkki pelasi erittäin
hyvin määrispeliä, eikä heidän poistopelinsäkään heikkoa ollut. Kivet sai
asetella tarkasti ja muutamaan kertaan
oltiinkin veitsi kurkulla. Onnistuimme kuitenkin tärkeimmissä paikoissa
erinomaisesti ja voitimme pelin.

Valkovenäjää vastaan vaihdoimme
Maijan ja Marjon paikkoja. Maija pääsi pelaamaan ensimmäisen EM-kisaottelunsa ja pelasikin hyvin ykkösheittäjän paikkaa. Tämä peli oli odotettua
tiukempi. Valkovenäläiset pelasivat
hyvää määrispeliä. Varsinkin kapteeni,
nelosheittäjä, heitti tarkasti määriksensä. Peli oli tiukka viimeiseen päähän
asti, jossa viimeistä kiveä ei kuitenkaan
tarvinnut heittää, kun Sanna onnistui
hyvin tuplapoistossaan.
Espanjaa vastaan pelasimme erittäin tiukan pelin, jossa onnistumisen
hetkiä ei paljon nähty. Espanja pystyi
antamaan parastaan, omien heittojen
ja merkkien haparoidessa. Viimeiseen
päähän lähdettiin tasatilanteessa, Espanjalla hammeri. Espanja sai hyvin
purettua suojarakentelumme ja viimeisen kiven paikkaa ja vastustajalle
jätettävää heittoa mietittiin tarkkaan.
Jäljellä oli yksi sivusuoja. Päädyimme
heittämään kiven osittain sen taakse etu-teelle valkoiselle. Espanja lähti heittämään poistoa kuten olimme
toivoneet. Paikka oli haastava sekä
poistolle että määrikselle ja Espanjan
kivi taipuikin aavistuksen liian paljon
joten saimme pisteen varastuksen tästä

päästä. Voiton jälkeen ei kuitenkaan
juuri hymyilyttänyt, sillä emme todella olleet pystyneet antamaan sitä, mitä
olisimme osanneet ja halunneet.
Toinen oletettu kova vastustaja Puola ei pystynyt haastamaan joukkuettamme tällä kertaa. Heidän heikko
suorituksensa aiemmissa peleissä ei
toki ollut antanut hirveästi uskoa heidän tekemiseensä, mutta silti olisimme
odottaneet heiltä kovempaa suoritusta.
Voitimme pelin kuuden pään jälkeen
selkein lukemin.
Round robinin viimeisessä pelissä
vastaamme asettui Englanti. Tässä
vaiheessa johdimme sarjaa ja olimme
jo varmistaneet paikan 1 v 2 pelissä.
Pelin panoksena oli lähinnä hammeri
1 v 2 peliin, jossa vastaan oli tulossa
Viro. Pelimme haparoi pahasti kahdessa ensimmäisessä päässä ja Englanti
pääsi 4–0 johtoon ja oli selän päällä
pelin loppuun asti. Saimme kirittyä
peliä loppua kohden ja yhdeksännessä
päässä Englanti epäonnistui viimeisellä heitollaan antaen meille avaimet
hyvään loppukiriin. Kymppi päässä he
kuitenkin onnistuivat meitä paremmin, emmekä päässeet varastamaan
pelin voittoa.

Etenimme 1 v 2 peliin pelaamaan
Viroa vastaan suorasta ﬁnaalipaikasta.
Pelasimme tämän pelin hyvin, kun Viron otteet haparoivat ja voitimme ensimmäisenä paikan ﬁnaaliin. Lopulta
ﬁnaaliin tuli vastustajaksi jälleen Viro.
Tämä peli oli molemmilta joukkueilta
haparoivaa ja lopulta pelin voitto tuli
kun Mailen viimeinen poisto epäonnistui jatkopäässä.
Hieman sekavin tuntein etenimme
World Challenge -peleihin. Vastaan
asettui kokenut Andrea Schöppin kipparoima Saksan joukkue.
Ensimmäinen peli pelattiin A-areenan puolella. Tämä peli oli joukkueeltamme melko hyvä suoritus, kun taas
Saksan määrispeli haparoi pahemman
kerran eivätkä poistotkaan täysin hanskassa olleet. Voitimme ensimmäisen
Challenge-pelin ja ratkaisun mahdollisuudet olivat lauantai-aamun toisessa
Challenge-ottelussa, joka pelattiin varsin erilaisella B-areenan jäällä.
Seuraavissa kahdessa pelissä emme
saaneet enää samanlaista otetta kuin
ensimmäisessä pelissä. Vaikka Saksalle nämä kaksi seuraavaa peliä kirjattiinkin, niin eivät hekään parastaan

päässeet antamaan ja harjat hakkasivat
jäähän heillä lähestulkoon jokaisen
heiton jälkeen. Meidän pelissämme
haparointia oli liikaa ja Challenge-pelit kirjattiin Saksalle lukemin 2-1.
Kaiken kaikkiaan viikosta jäi positiivinen ﬁilis. Sanna suoriutui ensimmäisestä EM-urakasta kapteenin tehtävässään hyvin. Maija hoiti varapelaajan
roolin erinomaisesti tsempaten, kannustaen ja luoden hyvää tunnelmaa ja
uskoa pelaavaan kokoonpanoon.
Maija Salmiovirta siis pelasi yhden pelin, muuten pelit pelattiin
kokoonpanolla Marjo Hippi, Oona
Kauste (vice), Heidi Hossi ja Sanna
Puustinen.
Jäät B-areenan puolella olivat melko
epätasaiset. Oli suoraa, nostavaa, valuvaa samalla radalla, mikä hankaloitti
pelaamista ja heittovalintoja.
A-areenalla puolestaan jää oli tasainen ja nostava joka puolelta, vaikkei aivan yhtä liukas kuin B-sarjassa.
Joukkueella oli läpi viikon hyvä henki
ja usko omaan tekemiseen.
Valmentaja Perttu Piilo oli suureksi
avuksi niin jään ja kivien lukemisessa
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kuin taktisessakin puolessa. Taso Bsarjassa oli kovempi kuin Moskovassa,
tai lähinnä tasaisempi. Suuri yllätys
oli, että Unkari tippui lopulta kokonaan ulos jatkopeleistä.
Mukavalta tuntui nousta yhdessä
Viron kanssa A-sarjaan. MM-paikka
jäi vielä tulevaisuuden haaveeksi. Tästä
on hyvä jatkaa SM-sarjaan.

Naisten EM-kultaa pääsi juhlimaan
menestykseen tottunut länsinaapurimme Ruotsi ja Margareta Sigfridsson
– ﬁnaalissa kaatui Skotlanti lukemin
10-5. Sveitsin naisten joukkue täydensi
miesten kultamitalia ottamalla pronssia.
Tero Tähtinen / Oona Kauste

Kuva: WCF / Richard Gray

Miehet

Step by Step
EM 2012
MM 2013

Muu lopputulos
Olympiakarsinta Füssenissä
päättyi Suomen osalta.

Sochin
Talviolympialaiset 2014
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Laitetaan tähän mukaan vielä muutama sananen juuri päättyneistä olympiakarsinnoista. Miesten puolella nähtiin huikea pudotuspelitaisto neljän
joukkueen kesken. Itselleni oli yllätys,
että Saksa voitti. Olimme Jussin (Upn)
kanssa nähneet John Jahrin jo 1980luvun loppupuolella ja niiltä ajoilta
lienee perua se, että epäilin kaverin kykyjä. Johnyboy lienee Jussin ikäluokkaa. Saksan ja Tsekin pudotuspeli oli
äärimmäisen tiukka.
Jos tsekkien viimeinen heitto olisi
ollut 15 cm pidemmällä, Felix Schulze olisi joutunut yrittämään ratsun sijaan vielä Markun Torinonkin heittoa
tarkempaa määristä. Jenkeillehän povattiin jo ennakkoveikkauksissa toista
olympiapaikkaa.

Lieneekö nykysuuntauksen mukaista, että lähes poikkeuksetta nähtiin
ekasta päästä lähtien erittäin agressiivista pelaamista.
Naisten puolella Kiina, joka ainoana joukkueena selvitti karsinnat puhtaalla pelillä, oli tästä oiva esimerkki.
Japanin peli takkuili Norjaa vastaan,
mutta yksi 6-0 -pää takasi sen, että
toinenkin hakusessa ollut olympiapaikka meni Aasiaan. Sunnutain urheiluruudussakin todettiin se tosiasia,
että maailman kärki on karkaamassa
Suomelta. Valmentajana mukana ollut
Wille Mäkelä sanoikin nuo ihmeelliset
sanat: Tarvittaisiin ehdottomasti halli
Hyvinkäälle!
– Hemppa

SENIOREIDEN SM-KISAT

Kuva Martti Salonen
Pieni porukka suomalaisia vietti itsenäisyyspäivää pelaamalla curlingia
Kangasniemellä. Olosuhteet olivat vallan erinomaiset – takuumiehinä Suomen
paras jäänteko-organisaatio. Ainakin
osa pelaajista – seurakuntakeskukseen
majoittuneet pelaajat – juhlistivat perjantai-iltaa kohottamalla sampanja-lasia itsenäisen Suomen kunniaksi.

Naisten mestariksi Kirsi
Kauste kipparoima joukkue

Naisten mestaruutta tavoitteli viisi
joukkuetta, jotka pelasivat yksinkertaisen
sarjan.Ykkönen (Kauste) meni suoraan ﬁnaaliin ja kakkonen (Oksanen Lohjalta) ja
kolmonen (Markkanen Ranualta) pelasivat
vielä keskenään pääsystä loppuotteluun.
Finaali pelattiin Kausteen ja Oksasen kesken. Kokeneet vantaalaiset veivät voiton
luvuin 8-4. Harvoin on tullut veikattua
mestariehdokasta näin pahasti harhaan.
Pidin selvänä ennakkosuosikkina Joensuun Flikkoja, joita kipparoi Helena Pahl.
No - einmal ist keinmal.

Miehet karsivat pääsystä Loimaan lopputurnaukseen
Miehet oli jaettu kahteen kuuden
joukkueen alkulohkoon, jotka pelattiin sarjana. Ykköset menivät suoraan
lopputurnaukseen, lohkojen kakkoset
ja kolmoset pelasivat ristiin ja kahdesta muusta paikasta.
Ennakkoon selvästi kovemman lohkon voittajaksi nousi parempien Theittojen ansiosta Harjavallan Härkälä
ennen Kangasniemen Mannista molempien hävittyä runkosarjavaiheessa
yhden pelin. Lohkon kolmas oli Pieksämäen Jäntti. Toisen lohkon voitti
hyvinkääläinen Korhosen nimellä pelannut joukkue, jota kipparoi Jarmo
Halonen. Lohkon kakkos- ja kolmossija ratkesivat nekin T-heitoin. Toinen
oli Helsingin suunnan Riikonen ja
kolmas Hyvinkään curlingseuraa viimeiset viisi vuotta edustanut Perkiö.
Pelit kahdesta lopputurnauspaikasta
päättyivät odotetusti - Manninen löi
Perkiön ja Jäntti Riikosen. Lopputurnauksessa Loimaalla pelaavat siis Joensuun Keränen, Vantaan Olli Rissanen,
Vantaan Kai Pahl, joka korvaa Ollin
joukkueeseeen palanneen Kausteen

Timpan, Kemijärven Mattila viime
kauden SM-kisojen kärkinelikkönä ja
Kangasniemeltä siis Härkälä, Manninen, Jäntti ja Korhonen.
Vielä jokunen havainto Kangasniemeltä.Oli mukava katsella sitä täsmällisyyttä ja huolellisuutta, millä jäätä
hoivattiin. Pelaajapuolelta sen verran,
että ehkä parhaan vaikutuksen allekirjoittaneeseen teki Kangasniemen Oiva
Manninen, joka on mielestäni kehittynyt jättiaskelin sitten viime näkemän unohtamatta muuta osaa joukkueesta,
jossa pelasivat kuurojen maajoukkueen
Jari Häkkinen ja Risto Leskinen. Neljäs pelaaja oli Hannu Siitari. Härkälän
joukkue säväytti myös - paitsi
kipparin värikkään ja liiankin touhukkaan esiintymisen takia niin myös
uusi tuttavuus Jari Turto, joka pelaa
SM-sarjaa Markun - M 15 - kanssa.
Itse jäin kaipaamaan – miksiköhän
– paljon käytettyä cup-systeemiä, jossa
kolmesta häviöstä putoaa pois.
– Hemppa
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Kuva3: ”Curlingkivi” kulkee
neljän laakerin varassa
Kuva4 & 5: Radalla on pituutta 11,5 metriä

Erään
”curling”illan tarina
Itsenäisyyspäivän aattona nähtiin Turun Hohtogolf West Coastissa todellinen titaanien taistelu, kun
curlingradalla kohtasivat Naantalin puulaakisarjan ”arkkiviholliset”,
Team M8’s ja Team Karhea Aamukurlaus.
Tapahtuma oli tunnelmaltaan
Crystal Palacen ja Millwallin peliä
vastaava ”paikallisderby”. Jatkopäille
venyneen kamppailun voittajasta ei
silti liennyt epäselvyyttä.
Marraskuun lopulla Turun Kauppatorin laidalla Yliopistonkadulla sijait12 / SUOMEN CURLINGLEHTI 4 • 2013

sevaan Hohtogolf West Coastiin avattiin uusi synteettisellä jäällä varustettu
curlingrata.
11,5 metriä pitkällä 2,5 metriä leveällä radalla liu’utetaan yhteensä
kahdeksaa (kummallakin joukkueella neljä) pyörillä rullaavaa kiveä.
West Coastin synteettisellä radalla
ei voi harjoitella liukuja vaan kivet
laitetaan liikkeelle paikaltaan, päätyviivan takaa. Kengät jalassa radalle ei saa mennä. Kivien rullaaminen
aiheuttaa yllättävän paljon vastusta ja voimaakin heitoissa tarvitaan.
Rata ei ollut aivan tasainen, mikä oli
pieni pettymys. Illanistujaisissa rata
toimi kuitenkin oivallisesti. Viereisellä sohvaryhmällä joukkueet nauttivat tuopin jos toisenkin. Taktiikan ja
curling-etiketin opiskeluun synteettinen sisärata sopi myös hyvin. 40
euron tuntihintakaan ei päätä huimaa, kun pelaajia on useampi. Koska
jokaisella heittäjällä on päätä kohti
vain yksi kivi, pystyy kymmenen
pään pelin pelaamaan alle tunnissa.

Johtuen suuresta nautittujen virvokkeiden määrästä, illan viimeisen
pelin lopputuloksesta ei ole täyttä
selvyyttä. Voittajina Team M8’s joutui kuitenkin tarjoamaan hävinneille
Aamukurlaajille useita juomia.
Curling-pikkujoulut jatkuivat seuraavan krouvin humuun, Aurajokirantaan, jossa huonomaineiset naiset
kilvan höyrylaivojen kanssa joukkiollemme huutelivat.
– Mika Lehtinen
kuvat ja teksti

www.hohtogolf.ﬁ/
turku/curling.html

Hohtocurlingissa
• Radalla on pituutta 11,5 m
• ”Curlingkivi” kulkee neljän
laakerin varassa

Esko “Eso” Lignell in memoriam

FC Pubin
rivit harvenevat

Vuonna 1975 neljä Sveitsinrinteen yhteiskoulun maikkaa päätti ottaa urheiluvalikoimaansa mukaan curlingin ja
näin syntyi joukkue, joka sai nimekseen FC Pub. Nimi-idea
syntyi siitä että kaikki harrastivat tai olivat kiinnostuneita
jalkapallosta ja olivat myös oluen ystäviä.
Se oli myös alku ainutkertaiselle lajibuumille - koulussa
syntyi melkoinen curling-innostus, kun iso määrä oppilaita otti maikkojen esimerkkiä seuraten lajin omakseen.
Sveitsinrinteen yhteiskoululle oli ominaista 1960-luvulla ja
myöhemminkin vahva kanssakäyminen oppilaiden kanssa
urheiluasioissa. Välitunnitkin saattoivat mennä juttelutuokioissa “lumpereitten” (yksi Eson lempisana) kanssa. Oppilaat vastaan opettajat pelattiin korista, fudista ja lentopalloa.
Eso liikunnan opena oli tietenkin aktiivisesti mukana.
Muut kolme FC Pubin joukkueessa olivat matikan maikkoja - Kauko Orrainen sekä Jussit Erävuori ja Heinonen.
Heistä ensin mainittu on myös poistunut joukostamme.
Eso nukkui pois vaikean sairauden uuvuttamana
1.11.2013
– Hemppa
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Jari Laukkanen

Meiltä ja
maailmalta
04-2013

WCF:n marraskuun 2013
Newsletteristä poimittua
• Ruotsissa pidettiin syksyllä ‘Open Door Day 2013’, jonka tarkoituksena oli

tuoda curling kaiken kansan ulottuville. Yhteensä 10 klubia sai houkuteltua
yli 500 ihmistä kokeilemaan lajia.

•

USA:n curlingliitto järjesti ensimmäisen curling-turnauksen niinkin eksoottisessa paikassa kuin Havaijilla. Turnaus osoittautui menestykseksi.

•

Naisten MM-kisat vuodelle 2015 on myönnetty Japanille. Kisat järjestetään Sapporossa, Hokkaidon saarella 14. - 22.3.2015. Tämän kauden naisten
MM-kisat pelataan 15. - 23.3.2014 Saint Johnissa, Kanadassa.

• WCF on tehnyt kahden vuoden sopimuksen curlingin ajanotosta sveitsiläisen Edox-nimisen kelloyhtiön kanssa tälle ja seuraavalle kaudelle. Edox
tuo kellonsa arvokisoihin MM- ja EM-tasolla. Sopimukseen kuuluu näyttöja jäämainonta, tulostaulujen logot ja ratojen kellot sekä voittaneiden joukkueiden palkinnot.

Graniittia louhimassa
Project Ailsa Craig saatiin päätökseen tänä syksynä. Projektissa käytiin louhimassa Ailsa Craigin saarelta lisää graniittia curling-kivien tekemiseen eikä
kyseessä ole niin yksinkertainen toimenpide kuin äkkiseltään luulisi.
Edellisen kerran saarella käytiin louhimassa samassa tarkoituksessa 10 vuotta sitten. Hankalaksi homman tekee se, että kyseessä on luonnonsuojelullisesti arvokas saari, jossa pesii n. 75 000 rauhoitettua suulaa. Lisäksi saarelta
löytyy useita muitakin lajeja kuten lunneja.
Saarelle pitää erikseen rahdata louhintaan tarvittavat koneet ja kaivurit, ja
urakan loputtua ne kuljetetaan myös pois sieltä, jotta saari jää taas tulevaksi
kymmeneksi vuodeksi luonnontilaan.
Louhinnan tuloksena mukaan lähti kuuluisaa graniittia 2500 tonnia. Saa
nähdä riittääkö se seuraavaksi 10 vuodeksi kasvavalle lajille.

Osakuva WCF -kuvasta
richardgray_14329439408
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Mixed Doublesia ajetaan taas olympialaisiin

Tavoite
v. 2018 kisoihin
Korean
Pjongjangiin

WCF on alkanut uudestaan ajaa
curlingin mixed doubles –pelimuotoa olympiakisoihin. Tavoitteena on
saada pelimuoto vuoden 2018 kisoihin Korean Pjongjangiin. Edellisen
kerran asiaa yritettiin vuonna 2005
tähtäimenä Vancouverin 2010 kisat.
Silloin pelimuodon vähäinen levinneisyys esti lajivalikoimaan pääsyn,

mutta nyt WCF:n puheenjohtajan
Kate Caithnessin mukaan on mahdollisuuksia saada pelimuoto kisoihin.
Hakemus tehdään Sotchin kisojen
jälkeen kansainväliselle olympiakomitealle ja tavoitteena on tehdä turnauksesta 16 joukkueen kisa.
Perusteluissa mainitaan mm. se, että
tämä pelimuoto mahdollistaisi use-

amman maan pääsyn kisoihin sekä
se, että tätä varten ei tarvitse rakentaa
omaa kisapaikkaa vaan se pelattaisiin
miesten ja naisten sarjojen tapaan samoilla jäillä ja virkailijoilla. Kisojen
aikataulukin antaisi tälle myöten.

Mielenkiintoisia haastatteluja:

www.curling.ca/curlingtv/category/interviews/ask-me-anything/.
... varaa eväitä
viereesi ja ryhdy
kuuntelemaan...”
”

Kanadan curlingliiton sivuilta löytyy mielenkiintoisia haastatteluja, joissa toimittaja Al Cameron haastattelee netin välityksellä maansa valiojoukkoon kuuluvia
pelaajia.
Kysymykset koskettelevat aiheita laidasta laitaan ja
kertovat myös paljon siitä, miten he lähestyvät curlingia ja ajattelevat siitä. Kyseessä eivät siis ole perinteiset
pelien jälkeiset tunnelmat vaan syvemmälle meneviä
pohdintoja lajista.
Kestoa yksittäisellä haastattelulla on puolisen tuntia
joten varaa eväitä viereesi ja ryhdy kuuntelemaan.
Mukana ovat mm. Brad Jacobs, John Morris, Jeﬀ
Stoughton, Glenn Howard sekä nippu naisia kuten
Chelsea Carey, Cheryl Bernard ja Jennifer Jones.
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MM-kisoista pudonnut Norja sekä kanadalaisen Wolfgang Burban valmentama Italia. Tyttöjen tavoitteet kilpailussa
asetetaan pää kerrallaan ja onnistumisia
lähdetään hakemaan sitä kautta – hyvällä
pelillä muutama voittokin saattaa irrota!
B-lohkon voittajasuosikkeja ovat Saksa ja
Viro – Latvia, Slovakia, Slovenia ja Unkari
jäävät taistelemaan muista sijoista.
Noora Suuripää, Mira Lehtonen, Miia Turto, Iiris Koilahti, Lauri Holopainen,
Iikko Säntti ja Eetu Leppäniemi.

Suomen pojat ja tytöt kisoihin
hankkimaan kokemusta
Suomea 3. – 8.1.2014 järjestettävissä kilpailuissa edustaa sekä poikien että tyttöjen
joukkue. Kummallakaan joukkueella ei
ole aikaisempaa kokemusta EJCC-turnauksesta. Suomen joukkueet lähtevät siis
taistelemaan pisteistä altavastaajan asemasta, mutta se sopii molemmille mainiosti,
sillä paineet ovat aivan muilla joukkueilla.
Pelaajat pääsevät jäälle nauttimaan pelistä
ja olosuhteista – menestystä tulee, jos on
tullakseen.

Poikien joukkue hakenut
vauhtia Hollannin juniorileiriltä
Suomea poikien puolella edustavat Tampere Curlingin Eetu Leppäniemi (lead),
Lassi Mustalahti (second), Lauri Holopainen (third) ja Iikko Säntti (skip). Iikko on
pojista selkeästi kokenein pelaaja. Pojat ovat
aktiivisesti osallistuneet Suomen Curlingliiton järjestämiin juniorivalmennuksiin. He
pelaavat samalla joukkueella Hyvinkään
paikallissarjaa ja kävivät elokuussa myös
Hollannissa hakemassa oppeja WCF:n
juniorileiriltä. Pojat ovat vuoden sisällä kehittyneet eteenpäin huikein harppauksin,
joten kaiken osuessa nappiin he haastavat
turnauksessa jokaisen eteen astuvan vastustajan. Poikien lohkossa (A) Suomea vastaan asettuvat Englanti, Espanja, Hollanti,
Itävalta, Slovenia ja Tanska. Suomen lohko
on B-lohkoa helpompi, eli kaikki mahdolli16 / SUOMEN CURLINGLEHTI 4 • 2013

suudet vaikka jatkopaikkaan ovat olemassa.
Etukäteen kovin vastustaja on Tanska,
joka viime vuonna hävisi ainoan ottelunsa
EJCC:ssä vasta ﬁnaalissa Italiaa vastaan.
B-lohkossa puolestaan pelaavat Latvia,
Puola, Saksa, Tsekki, Turkki, Unkari ja
Viro. Ennakkoon kovimmat joukkueet
tästä lohkosta ovat MM-kisoista 2013 pudonnut Tsekki ja jo viime EJCC:ssä vahvasti esiintynyt Turkki.

Tytöt kovan paikan edessä
Tyttöjen joukkueen runko muodostui
juniorileireillä toisiinsa tutustuneiden Miia
Turton (skip), Mira Lehtosen (third) ja
Noora Suuripään (second) ympärille. Halu
osallistua MM-karsintoihin oli kaikilla
kova ja mukaan houkuteltiin vielä CopperHill CC:n ”junioricurlingakatemiasta”
Iiris Koilahti (lead) sekä Emilia Koskinen
(alternative). Koska tytöt ovat eri paikkakunnilta, (Miia Kokemäeltä, Noora Lohjalta ja Mira, Iiris sekä Emilia Turun alueelta)
on yhteisten harjoitusten järjestäminen
ollut poikien joukkuetta haastavampaa.
Tytöt ovat kuitenkin käyneet säännöllisesti, paikallistreenien lisäksi, Markus Sipilän
(+vierailevien tähtien) opissa Oulunkylän
Curlinghallissa yhdessä poikien joukkueen
kanssa järjestetyissä harjoituksissa. Lohkoarvonnassa ei onnetar suosinut tyttöjä,
vaan heitti Suomen kivikovaan A-lohkoon.
Suomen lisäksi lohkossa pelaavat Englanti,
Espanja, Italia, Norja, Puola ja Turkki.
Ennakkoon kovimmat vastustajat ovat

Kisapaikkana Kisakallio
Kisakallio sai junioreiden MM-karsinnat järjestääkseen, koska aikaisemmat
kolme pyörätuolicurlingin MM-karsintaa
olivat sujuneet erinomaisesti. Turnauksen
johtajan Lauri Ikävalkon mukaan yhteistyö
WCF:n kanssa sujuu loistavasti ja he ovat
olleet tyytyväisiä järjestelyihin. Kisakallion vahvuuksia kisapaikkana on, että kaikki toiminnat ovat lähellä toisiaan. Toinen
erittäin merkittävä seikka on, että Kisakallio voi hyödyntää opiskelijoita tapahtumassa. Näin myös oppilaat saavat äärimmäisen
arvokasta kokemusta – oppilaiden ansiosta
näissä kisoissa on ensimmäistä kertaa kellotus pelien aikana.
Joukkueita osallistuu turnaukseen 27
kappaletta, mikä tarkoittaa että työtä on
runsaasti. Turnaukseen Kisakalliossa on
valmistauduttu huolella. 200 ”ylimääräistä” ihmistä näkyy alueella varmasti ja
jäähalli on pyhitetty viikoksi vain curlingin käyttöön. Pelit tulevat näkymään Curlingkanavalta ja Kisakallio tekee lehdistölle
mediatiedotteen päivittäin.
Suomen joukkueita itsekin miesten maajoukkueessa pelannut Ikävalko neuvoo
uskomaan omaan tekemiseen ja ottamaan
jokaisen ottelun uutena haasteena. Kisakallioon ovat kaikki tervetulleita katsomaan ja
seuraamaan turnausta. Myös kisatehtäviin
on vapaaehtoisille vielä paikkoja, joten innokkaat apurit otetaan ilolla vastaan.
– Tero Tähtinen

