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Kesää kohti!
 
Jälleen kerran alkaa yksi curlingkausi olla taputeltu. Arvokisoja on riit-

tänyt ja suomalaisittainkin kauteen mahtui historiallisia saavutuksia. Jäät 
alkavat kuitenkin jo sulamaan ja on aika suunnata katseet kesää kohti.

Myös kesällä curlingpelaajan on mahdollista käydä ”viskomassa kiveä” 
erinäisissä turnauksissa. Valitettavasti muutama kesäturnaus on kuluvana 
vuotena Suomesta pudonnut pois (Turku Open ja Leppävirta), mutta uu-
tena mukaan tulee Ahvenanmaan turnaus. 

Myös ulkomailta löytyy nippu mukavia kesäturnauksia, joissa varmasti 
otetaan suomalaisedustus ilolla vastaan. Lisää infoa turnauksista löydät 
sivulta www.curlingcalendar.com.

Kesällä curlaajan pitää lomailun ja hupiturnausten lisäksi huolehti myös 
yleiskunnostaan – erityisesti, jos aikoo kilpailla huipputasolla seuraavana 
talvena. Kädessä pitämässänne lehdessä on Jari Turton (tarkkuussuun-
nistuksen maailmanmestari) kirjoittama artikkeli valmentautumisesta, 
joka käsittää 365 päivää vuodessa – jos siis tähtäät huipulle jatka sivujen 
kääntelyä!

Muutoksen aika

Kunhan Curlingliiton kevätkokous vihdoin saadaan päätökseen, on 
suomalaisella curlingilla uusi, selkeämpi suunta – suunta joka on laadittu 
realistisin tavoittein ja joille on myös asetettu selkeät mittarit. Kun uusi 
strategia julkistetaan, kannattaa siihen tutustua – toivottavasti se motivoi 
myös seuroja entistä aktiivisempaan toimintaan. Muutos ei tapahdu het-
kessä – ei vuodessa, ei kahdessa – mutta keskittymällä vain ja ainoastaan 
ennalta määriteltyihin tärkeäksi koettuihin asioihin toiminnan pitäisi ke-
hittyä oikeaan suuntaan niin liitossa, kuin seuroissakin.

Muutosta olisi myös, jos kaudella 2014/2015 pitkästä aikaa järjestettäi-
siin juniorien SM-kilpailut. Viimeaikaiset kuulumiset eri paikkakunnilta 
antavat runsaasti uskoa siihen, että näin voisi tapahtua. Ilman sen tarkem-
pia faktoja uskaltaisin väittää, että juniorien määrä on vuoden kuluessa 
tuplaantunut ja mukana on entistä nuorempia pelaajia. Tämä jos joku on 
positiivinen muutos ja toivotaan, että muutoksen suunta on pysyvä.

Haastankin nyt kaikki seurat keräämään vähintään yhden joukkueen 
jo nyt todennäköisiltä näyttäviin juniorien SM-kilpailuihin!

 
 – Tero Tähtinen

päätoimittaja

Pääkirjoitus
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SUOMALAINEN PT-CURLING 
NÄKYVÄSSÄ OSASSA 
PARALYMPIALAISISSA

Oli ilo seurata Suomen pyörätuolicurlin-
gin edustusjoukkueen pelejä ja esiintymis-
tä Sotshin paralympialaisissa! Joukkueen 
jatkuva positiivinen ilme niin jäällä kuin 
esimerkiksi myös facebookissa tapahtu-
neessa säännönmukaisessa tiedottamisessa 
oli malliesimerkki siitä, miten innostusta 
luodaan paitsi omaan tekemiseen, myös 
curlingfanien keskuuteen sekä kisojen seu-
raamiseen. 

Vaikka kisat eivät varmastikaan menneet 
joukkueen omien odotusten mukaisesti, on 
silti syytä korostaa sitä, kuinka hieno suo-
ritus oli jo itse kisapaikan saavuttaminen – 
varsinkin jos otetaan huomioon lajin lyhyt 
historia Suomalaisessa Curlingissa! 

JOUKKUE TEKI JÄLLEEN KERRAN 
SUOMALAISTA CURLINGHISTORI-
AA! Kiitos kuuluu koko joukkueelle, ja 
toivon todella, että tämä antaa lisäpotkua 
ja –motivaatiota PT-curlingtoiminnan ke-
hittämiseen edelleen eri paikkakunnilla!

Kisojen jälkeen saimme myös kuulla 
ikäviä, mutta ymmärrettäviä uutisia, kun 
joukkueen kantaviin voimiin koko menes-
tystarinan ajan kuulunut Vesa Hellman il-
moitti lopettavansa maajoukkueuransa. 

Haluan niin liiton kuin myös koko suo-
malaisen curlingyhteisön puolesta kiittää 
Sinua, Vesa, esimerkillisestä joukkuepe-
laamisesta sekä Suomalaisen PT-curlingin 
hyväksi tekemästäsi työstä! Sinua on vaikea 
korvata!

CURLINGLIITON 
STRATEGIA 2015–2018

Strategiatyöryhmään tuli mukaan ilah-
duttavan monta henkilöä, ja jo pidetyt pa-
laverit ovat tuoneet paljon uusia ajatuksia 
ja toimenpide-ehdotuksia, joilla toimin-
taamme voidaan oikeasti kehittää käytet-
tävissä olevat resurssit huomioon ottaen. 
Jäljellä on vielä yksi kokoontuminen, jonka 
jälkeen strategiatyöryhmä tekee asiassa esi-
tyksen liiton jatkettuun kevätkokoukseen 
hyväksyttäväksi. Onkin toivottavaa, että 
mahdollisimman moni seura olisi edustet-
tuna 4.5.2014 pidettävässä kevätkokouk-
sessa, jotta strategiatyötä koskevat päätök-
set olisivat mahdollisimman laajapohjaisia! 
Haluan myös jo tässä yhteydessä kiittää 

kaikkia strategiatyössä mukana olleita tär-
keästä panoksestanne Suomalaisen Curlin-
gin kehittämistyössä!!

VAATIIKO SUOMALAINEN 
HUIPPUCURLING 
TOIMINTATAVAN 
MUUTOSTA?!

Strategiatyössä yksi keskeinen asia on 
ollut huippucurlingin kehittäminen ja sii-
hen liittyvät tavoitteet, jolloin esille tule-
vat mm. kotimaiset sarjajärjestelmät sekä 
edustusjoukkueiden valintaperiaatteet. 
Tästä asiasta on nyt keskusteltu myös Suo-
men Olympiakomitean kanssa, ja viesti 
sieltä päin on selkeä: ”ottaen huomioon tu-
lokset kahden viimeisen olympiadin ajalta, 
jotain muutosta on tapahduttava, jotta laji 
voisi edelleen saada rahoitusta myös OK:n 
kautta”! 

Tosiasiahan on, ettei Suomelle ole tullut 
arvokisamenestystä Torinon olympialais-
ten jälkeen, joten voidaan perustellusti ky-
syä, onko systeemissämme jotain vikaa?

OK edellyttää yhä ”ammattimaisempaa 
toimintaa”, toki käytettävissä olevat resurs-
sit huomioon ottaen, sekä huippu-urheilun 
muutostyöryhmässä hyväksyttyjen ”koko-
naisvaltaisten toimintamallien” käyttöön-
ottoa. Käytännössä, ja lyhyesti todettuna 
tämä merkitsisi meillä sitä, ettei edustus-
paikkaa enää ratkaistaisi SM-sarjan voi-
tolla, vaan maajoukkue koottaisiin ”maa-
joukkueryhmästä”, johon hakemuksen 
perusteella valittaisiin henkilöt, jotka ovat 
valmiita sitoutumaan esitettyihin toimin-
tamalleihin.

On myös syytä huomioida se, että liiton 
vuosittaisen toiminta-avustuksen tämän-
hetkinen suuruus perustuu pitkälti siihen 
että kysymys on olympialajista, sekä vii-
meisen 15 vuoden aikana saavutettuun ar-
vokisamenestykseen. Mikäli menestystä ei 
enää tule ja mikäli toisaalta emme ole val-
miita muuttamaan toimintamallejamme, 
voi tällä olla merkitystä myös valtionavun 
kannalta – varsinkin, jos emme muutoin 
pysty oleellisesti kasvattamaan harrastaja-
määriämme. 

Nämä ovat erittäin tärkeitä, ja toisaalta 
perustavaa laatua olevia kysymyksiä, eikä 
niihin ole olemassa mitään helppoja vasta-
uksia. Mielestäni on kuitenkin selvää, ett-
emme voi jättää huomioimatta esimerkiksi 
OK:sta tulevia näkemyksiä, mikäli halu-
amme pysyä mukana huippu-urheilun ke-

Olli Rissanen
Puheenjohtaja

Suomen Curlingliitto

hitystyössä ja haluamme hyödyntää kaikkia 
käytettävissä olevia resursseja! Toivonkin, 
että tätä asiaa mietitään vakavasti niin pe-
laaja- kuin seuratasollakin, jotta osaisimme 
/ voisimme tehdä oikeita valintoja ja pää-
töksiä –YHDESSÄ!



”Vinkki: pyöräile touko-
elokuussa 1–3h (peliaika) 
mittaisia pyörälenkkejä 
110–140 l/min syketasolla 
kolme–viisi kertaa viikossa.”
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 Seuraavassa mallia 
on käsitelty curlingin 

näkökulmasta

Fysiikka

Curlingin näkökulmasta fyysiset 
ominaisuudet voidaan jakaa kahteen 
osaan 1) peruskestävyyteen ja 2) li-
haskunto- ja nopeusvoimasominai-
suuksiin. Molemmat ovat merkittäviä 
tekijöitä curlingissa, vaikka kyse on 
taitolajista. 

Peruskestävyyttä tarvitaan sillä pelit 
ovat pitkiä ja varsinkin turnauksissa 
pelejä on kaksi, jopa kolme päivässä.
Erinomaisen peruskestävyyden omaa-
vat urheilijat jaksavat harjata ja heittää 
keskittyneesti ne viimeisimmätkin 
päivän kivet. Monesti ne ratkaisevat. 
Palautumiskyky kovan harjauksen jäl-
keen voi olla minuutin nopeampi hy-
väkuntoisella kuin normaalikuntoisel-
la. Mitä jos sinä olet heittovuorossa?  

Pyöräily on curlaajalle loistava har-
joitusmuoto, sillä se vahvistaa jalkoja ja 
erityisesti  polven tukilihaksia ja antaa 
erinomaisen tavan kehittää aerobista 
peruskestävyyttä (sydän- ja hengitys-
elimet). 

Tee vaikka työmatkat fillarilla. 

Hyvää fyysistä kuntoa ei kannata 
väheksyä, sillä kestävyysominaisuudet 
liittyvät kykyyn harjoitella määrälli-
sesti ja laadullisesti enemmän (riittä-
vän paljon) sekä palautua harjoitte-
lusta. Riittävän hyvä kunto on helppo 
saavuttaa, kunhan vain viitsii. 

Maajoukkuecurlaajille  hyvä tavoite 
on saavuttaa maksimaalisessa hapen-
ottokyvyssä 55–60 ml/kg/min taso 
(naiset >50 ml/kg/min), mikä vastaa 
n. 3–3,3 km cooperissa. Silloin peli tai 
turnaus ei jää kiinni kestävyysominai-
suuksista. 

Kuntosali- ja voimaharjoittelulla 
kehitetään lihaskuntoa ja lajinomaisia 
nopeusvoimaominaisuuksia. Keskivar-
talon syvät lihakset ovat tärkeitä, joten 
ne kannattaa treenata hyvin.  Jotta 
kehitystä tapahtuisi,  saliharjoittelun 
pitää olla aktiivista ja viikoittaista 
ympäri vuoden. Peruskuntokaudella 
enemmän kuin kilpailukaudella, jol-
loin lähinnä ylläpidetään lihaskuntoa. 

Saliharjoittelusta on huomioitava vielä 
se että edes runsaalla saliharjoitelulla 
ei voi korvata aerobista peruskestä-
vyysharjoittelua. 

 

Taito, Tekniikka ja 
Taktiikka

Tullakseen huippu-urheilijaksi taito-
lajissa on harjoiteltava laadukkaasti ja 
toistoja on oltava erittäin paljon. Tämä 
kombinaatio on haaste. Kun toistojen 
määrä kasvaa, on vaara että se tehdään 
laadun kustannuksella. Suorituskont-
rolli pitää olla jokaisen suorituksen 
jälkeen saatavissa. Ei kannata harjoi-
tella isoilla toistoilla virhettä ”selkäyti-
meen”, sillä pois oppiminen on kaikki-
en vaikeinta.

Urheilulajeissa, joissa ollaan pää-
dytty harjoittelussa siihen ettei har-
joitusmääriä enää pystytä lisäämään 
normaaliharjoitusmetodein, on siir-
rytty teematyyppiseen harjoitteluun. 
Siinä harjoituksen tai jopa pidemmän 
harjoitusjakson aikana keskitytään 
vain yhteen asiaan. Curlingissa tämä 
voisi tarkoittaa 2-3h tunnin harjoitus-
ta siten ettei heitettäisi yhtään kiveä, 
vaan koko aika käytettäisiin vain ja 
ainoastaan esim. voiman arviointiin/
harjaukseen tai pesässä kiven linjan 
analysointiin tms. Menetelmällä voi-
daan siten keventää tiettyjä harjoituk-
sia ja vastaavasti tehostaa toisia. Näin 
voidaan kokonaisuudessan harjoitella 
ajallisesti enemmän. 

Lajiharjoittelumäärän kasvaessa 
kuormitus kohdistuu ongelmallisiin li-
hasryhmiin ja niveliin. Kireät lihakset 
tai oireilevat nivelet aiheuttavat tek-
niikkavirheitä. Virheitähän ei kannata 
harjoitella. Ongelma esiintyy herkim-
min henkilöillä, joilla on riittämätön 
fyysinen lihas- ja peruskunto ja jotka 
eivät huolehdi lihashuollosta. Palataan 
lähtöruutuun eli fyysiikan harjoitte-
luun peruskuntokaudella.  

Kokonaisvaltaisen 
valmentautumisen malli

Kilpailu voitetaan vahvuuk-
silla ja hävitään heikkouksilla. 
Joten vahvista vahvuuksiasi ja 
eliminoi heikkoudet. 

Kokonaisvaltainen malli  
on jaettu viiteen osaan

sosiaaliseen ympäristöön1. 
fyysisiin ominaisuuksiin2. 
taitoon ja tekniikkaan3. 
mentaalisiin 4. 
ominaisuuksiin ja 
visioon ja intohimoon, 5. 
joka ohjaa 365 pv 
vuodessa harjoittelua. 

Kokonaistulos on näiden osateki-
jöiden tulo. Mikäli joku osatekijä, 
mikä tahansa, on nolla, niin loppu-
tuloskin on nolla. Vaikka fyysiset 
ja taidolliset tekijät olisivat huippu-
luokkaa, mutta pää ei kestä kilpai-
lutilannetta, ei synny huipputulos-
ta. Vaikea on menestyä myös silloin 
jos sosiaalisessa ympäristössä on 
stressikohtia, perhesuhteissa, talou-
dessa tms. Kokonaisuus ratkaisee ja 
jonkinasteinen tasapaino pitää val-
lita kaikkien tekijöiden kesken.  



SUOMEN CURLINGLEHTI 1 • 2014  / 5 

Mentaalivalmennus
Henkisellä suorituskyvyllä ulos-

mitataan tai pilataan kilpailupäivän 
fyysinen ja taidollinen kunto. Men-
taalivalmennuksella tähdätään mak-
simaaliseen suorituskykyyn kilpailu-
tilanteessa. Saada ulos itsestä se mitä 
on saatavissa. Paremmilleen ei voi mi-
tään. 

”Psyykkiset taidot ovat sa-
manlaisia kuin fyysiset eli 

ajatusten hallintaa ja keskit-
tymistä voi treenata samoin 
kuin esimerkiksi nopeutta.”, 

Hannaleena Ronkainen  
(Sotshin olympiajoukkueen  

urheilupsykologi)   

 
Pahinta mitä curling-pelaaja hakilla 

voi ajatella on: se että ”nyt on tärkeä 
heitto”. Silloin kasaat itsellesi turhia 
paineita heittoon, mahdollisesti yliyri-
tät ja mitä todennäköisemmin heitto 
ei tuota toivottua lopputulosta. Har-
joittele mielikuvitusharjoituksin tavat, 
joilla ”kylmän viileästi” tulet ja suori-
tat heiton kun heiton, joita olet satoja 
tai tuhansia kertoja heittänyt harjoi-
tuksissa hyvin. Vaaditaan vain normi-
suoritus!

”Peliä edeltävänä iltana ma-
kaan vuoteessani ja harjoittelen 
mielessäni, kuinka teen maalin 

ja kuinka pelaan hyvin. Näin 
kuvittelen itseni tilanteisiin ja 
valmistaudun niihin mentaa-
lisesti. Minulle syntyy muisti-
jälkiä tulevia pelejä varten.”, 

Wayne Rooney 
 (huippujalkapalloilija)

Olen satoja kertoja nähnyt miten 
fyysisesti ja taidollisesti vahvempi kil-
pailija on hävinnyt kilpakumppanil-
leen, erityisesti arvokisoissa. 

Kaikki me tunnemme urheilijoi-
ta, jotka menestyvät ja venyvät aina 
yllättäen arvokisoissa ja niitä jotka 
alisuorittavat. Kyse on henkisestä 
suorituskyvystä. Jos haluat huipulle, 
mentaalivalmennukseen on satsattava 
rajusti.

Suosittelen tutustumaan aihepiiriin 
ja harjoittelemaan vähintään viikot-
tain ympäri vuoden. Pyri pääsemään 
mentaalivalmennukseen ja luennoille. 
Tulet hämmästymään sitä miten suo-

ritusvarmuutesi paranee.  Minä teen 
yhteistyötä Markku Gardinin kanssa, 
jonka kotisivuihin kannattaa tutustua.  
www.mentaalivalmennusgardin.fi

365 – tavoite  
ja intohimo

Kun tavoite on kirkas, tiedetään mi-
hin pyritään ja kun jokaisen päivän 
harjoitus palvelee tätä tavoitetta  – ol-
laan ytimessä. Kun kullakin harjoi-
tuksella on ennalta suunniteltu teema 
ja tavoite niin vältytään ns. näennäis-
harjoittelulta. Lisäksi kun urheilijasta 
välittyy intohimo ja palo harjoittelua 
ja tavoitetta kohtaan, voidaan odottaa 
tuloksia. Jos joku, mikä tahansa,  ko-
konaisvaltaisen mallin elementeistä ei 
oikein kiinnosta treenimielessä – voit 
unohtaa huipputulokset. 

Harjoittelun 
vuosikello

Peruslähtökohtaisesti harjoittelu 
jaetaan neljään ajanjaksoon: 1) perus-
kuntokauteen, 2) lajiharjoitteluun/kil-
pailuihin valmistautumisjaksoon, 3) 
kilpailukauteen ja 4) siirtymäkauteen. 

Peruskuntokauden tavoite on ensisi-
jaisesti kehittää fyysisiä ja mentaalisia 
ominaisuuksia. Määräharjoittelu on 
runsasta. Jos lajiharjoitteluun on mah-
dollisuutta niin sitä kannattaa käyttää 
mutta valikoiden. On hyvä ottaa välil-
lä henkistä etäisyyttä, jotta lajinälkää 
riittää lajiharjoittelu- ja kilpailukau-
delle.  Peruskuntokausi ajoittuu tyy-
pillisesti toukokuusta elokuuhun. 

Lajiharjoittelu- ja kilpailuun val-
mistautumiskaudella lajiharjoitteluun 
käytetään pääosa harjoitusajasta. Sitä 
tulee erittäin paljon. Tämä on fyysi-
sesti erittäin rasittava jakso. Tekniik-
ka, suoritusvarmuus ja pelikuviot hio-
taan kuntoon. Itse fysiikkaharjoittelu 
muuttuu ylläpitäväksi osin huoltavaksi 
harjoitteluksi. Jakson aikana pelataan 
turnauksia ja kisoja, jotka toimivat 
valmistavina harjoituksina kauden 
päätavoitteeseen. Jakso kestää arviolta 
elokuusta loka-marraskuuhun, riippu-
en pääkilpailun ajankohdasta. 

Kilpailukauden aikana lajiharjoitte-
luakin kevennetään, keskitytään suo-
ritusvarmuuteen ja laatuun. Pyritään 

löytämään viimeinenkin peliherkkyys 
ja flow joukkueen välille.  Pääturnauk-
siin mennään hyvin valmistautuneina 
ja levenneinä – kisoihin ei kannata 
mennä väsyneenä eikä puhkiharjoit-
telleena. Mentaalivalmennuksella on 
merkittävä rooli.

Siirtymäkauden aikana harjoitellaan 
mahdolliset tekniikkavirheet pois, voi-
daan muuttaa tekniikkaa tms. Joka ta-
pauksessa tällä ajanjaksolla kannattaa 
mättää kiviä paljon, mutta laadukkaas-
ti. Siirtymäkauden aikana pelataan 
pienempiä turnauksia ”nauttien”. Jos 
haluaa pitää hetken harjoittelutaukoa, 
sen paikka on tällä jaksolla.  

Harjoittelukausien sisällä käytetään 
tyypillisesti 2+1 tai 3+1 viikkoharjoit-
telurytmitystä. Kahta tai kolmea ko-
vaa harjoitusviikkoa seuraa yksi kevyt. 
Sama 2+1 tai 3+1 -malli sopii myös vii-
kon päivärytmitykseksi. 

Vahvista vahvuuksiasi, 
eliminoi heikkoudet !

- Jari Turto

Brad Jacobs juhlii olympiakultaa!  
WCF / Richard Gray 2014



Tarkkuuslajit (ammunta, curling, jousiammunta ja keilailu) tiivistävät 
yhteistyötään. Lajit ovat päättäneet toimia yhdessä myös valmentaja-
koulutuksessa ja järjestävät yhteisen 1-tason valmentajakoulutuksen 
syksyllä 2014. Koulutus sisältää yhteensä kolme lähijaksoa (pe–su), 
joista kaksi on yleisjaksoa ja kolmas 
toteutetaan lajikohtaisesti erilli-
senä. Koulutus sisältää lähi-
jaksojen lisäksi oppimistehtäviä.

1-tason valmentajakoulutus
AIKATAULU JA KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

1. Lähijakso
Fyysisen harjoittelun 

perusteet (19t) 

2. Lähijakso

Vuorovaikutus ja taitojen 
oppiminen (19t)

– sis. paralympialajien erityspiirteet

3. Lähijakso
Lajitaitojen oppimisen

 perusteet (lajikohtaisesti)

Ammunta Vierumäki

Curling Kisakallio

Jousiammunta Oulu

HUOM!
Keilailu Kuortane
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:n palsta

Olen jo aiemmin kirjoittanut val-
mennuksen ja valmennuskulttuurin 
puuttumisesta suomalaisessa curlin-
gissa, mutta haluan vielä uudelleen ot-
taa asian puheeksi, sillä pitkästä aikaa 
Curlingliiton jäsenille on tarjolla kou-
lutusta valmentamiseen. Lehden sivuil-
ta löytyy mainos Olympiakomitean 
Huippu-urheiluyksikön tarkkuuslajien 
yhteisestä valmentajakoulutuksesta! 
Koulutus järjestetään kolmena vii-
konloppuna 19. – 21.9., 24. – 26.10. ja 
31.10. – 2.11. Kaksi ensimmäistä osaa 
järjestetään yhteistyössä ampuma-, jou-
siammunta- ja keilailuliittojen kanssa. 
Kolmas viikonloppu on lajikohtaisesti 
järjestettävä jakso, jonka Suomen Cur-
lingliitto järjestää itsenäisesti. Koulu-
tuksen hinta on 230 € / viikonloppu, 
eli yhteensä 690 €.

Koulutus on huomattavasti laajempi 
ja kattavampi kuin mitä aikaisempi lii-
ton koulutusjärjestelmä on tarjonnut. 
Toivonkin, että lajimme harrastajat 
tarttuvat aktiivisesti tähän mahdolli-
suuteen – mukaan mahtuu 15 osallis-
tujaa / lajiliitto.

Vielä ei ole täysin selvillä miten Cur-
lingliitto tulee tukemaan koulutuk-
seen osallistuvia, mutta koska yhtenä 
tulevaisuuden tavoitteena tulee joka 
tapauksessa olemaan valmentajakult-
tuurin kehittäminen, niin myös liitto 
tulee satsaamaan tähän koulutukseen. 
Lisätietoa subventioista siis seuraa 
myöhemmin.

Valmennus tulee mukaan 
maajoukkuetoimintaan

Istuimme tiistaina 18.3. Olli Rissa-
sen kanssa palaverissa HUY:n Kimmo 
Yli-Jaskarin kanssa keskustellen siitä 
miten curlingia lähdetään viemään 
eteenpäin Suomessa. Olympiakomite-
an näkemys asiasta oli selkeä – maa-
joukkueen tulee koostua urheilijoista, 
jotka ovat harjoittelevat monipuolises-
ti ja pitkäjänteisesti (lajitaito, fysiikka, 
mentaali jne.) sekä myös määrällisesti 
että laadullisesti oikealla tavalla – har-
joittelun tulee olla siis niin ammat-
timaista, kuin liiton resursseilla on 
mahdollista toteuttaa. OK:n rahoi-
tuksen jatkumisen edellytyksenä on 
jo kuluvana vuotena tämän kaltaisten 
valmennusryhmien perustaminen. 
Vallitsevalla maajoukkuevalintasys-

teemillä OK:n rahoitusta ei enää tulla 
nauttimaan.

Menemättä sen syvemmälle siihen 
miten maajoukkue tulevaisuudessa 
valitaan, on mielekkäämpää pohtia 
valmentajan roolia urheilijoiden har-
joittelussa. Valmentaja on mukana har-
joittelun suunnittelussa ja toteutukses-
sa. Valmentaja myös seuraa ja analysoi 
mihin suuntaan harjoittelu kehittyy 
– valmentaja ns. ”potkii perseelle” ja 
vaatii urheilijalta sitä, mihin on yhtei-
sissä suunnitelmissa sitouduttu. Myös 
valmentajalta vaaditaan sitoutumista 
ja panostusta.

Vaikka valmentaja ei ole mukana 
kaikissa urheilijan harjoituksissa, on 
hänellä paljon muuta työtä, joka edes-
auttaa urheilijan valmistautumista. 
Olipa se sitten kilpailu- ja harjoitus-
suoritusten analysointia, harjoitteiden 
ja testien suunnittelua tai muiden si-
dosryhmien (lihashuolto, psykologi, 
lääkäri, fysioterapeutti jne,) käytön 
aikatauluttamista. 

Valmentaja mahdollistaa urheilijan 
keskittymisen olennaiseen – harjoitte-
luun ja kilpailemiseen –  jotta urheilija 
saa itsestään kaiken irti silloin, kun se 
on tärkeintä.

Valmentajalla on myös oma roolinsa 
urheilijan kohtaamissa eri tilanteissa ja 
kehitysvaiheissa. Hyvä valmentaja on 
oikeaan aikaan innostava ja oikeaan 
aikaan vaativa. Hän ottaa huomioon 
myös muut urheilijan elämään vaikut-
tavat asiat, kuten työn ja perheen. Val-
mentajan ei tarvitse olla kaveri, mutta 
taustalta pitää löytyä keskinäinen kun-
nioitus sekä yhteiset tavoitteet ja arvot. 
Myös valmentamiseen pitää olla into-
himo!

Seurantaa ja vaikuttavuutta

Huolimatta siitä, minkä suunnan 
tulemme Curlingliitossa valitsemaan 
maajoukkueiden määrittelemisessä tu-
levina vuosina, on selvää, että tuettujen 
joukkueiden harjoittelua ja kehitystä 
tullaan seuraamaan huomattavasti ai-
empaa tarkemmin.

Syy siihen miksi OK edellyttää toi-
mia tuen myöntämiselle on se, että 
tuella halutaan olevan vaikuttavuutta. 
OK:n mielestä ei ole mielekästä tukea 
SM-sarjan voittanutta joukkuetta, kos-
ka se saattaa vaihtua tai hajota vuosit-

tain, eikä ole mitään takeita, että kaik-
ki joukkueen pelaajat ovat mukana 
menestykseen tarvittavalla panostuk-
sella. Valitettavasti miesten SM-sarjan 
voittaminen (ja maajoukkuepaikan 
saavuttaminen) ei välttämättä vaadi 
koko joukkueen sataprosenttista pa-
nostamista. Naisten sarjaa puolestaan 
vaivaa riittävän kilpailun puute.

Valitsemmepa sitten OK:n osoitta-
man tien tai jatkamme omallamme, on 
myös liiton etu, että huippu-urheiluun 
käytetyt eurot käytetään mahdollisim-
man tehokkaasti. Liiton tukea saavil-
ta joukkueilta tullaan edellyttämään 
harjoituspäiväkirjaa ja harjoittelun 
tuloksia mittaaviin testeihin osallistu-
mista. Liitto tulee myös olemaan en-
tistä enemmän tuettavien joukkueiden 
tukena – liiton kautta on mahdollista 
hyödyntää urheilun eri alojen erikois-
aamista ja tukea ohjataan tätä kautta 
monipuolisempaan valmentautumi-
seen.

Tässä vaiheessa kuitenkin valmen-
tajan tarve astuu kuvaan. Liitosta ei 
toistaiseksi löydy osaamista tämänlai-
sen seuranta- ja tukijärjestelmän luo-
miseen ja ylläpitämiseen – tarvitaan 
siis joku, joka huolehtii tästä puolesta 
- kutsuttakoon häntä tittelillä pää-
valmentaja. Päävalmentajan rooli tu-
lee riippumaan erittäin paljon siitä, 
mitä linjauksia 4.5. viimeistä kertaa 
kokoontuva strategiatyöryhmä tulee 
tekemään. Lopullinen leima vuosien 
2015-2018 strategian päälle lyödään 
myös 4.5. Suomen Curlingliiton jatke-
tussa  Kevätkokouksessa.

Päävalmentajan rooli voi siis olla 
jotakin yleisen tason tukijan ja tark-
kailijan roolista maajoukkueen valit-
semiseen valmennusryhmän pelaajista 
– näillä kahdella roolilla on aika suu-
ri ero ja ero on myös suuri SM-sarjan 
merkityksen kannalta.

Pyörätuolicurlingjoukkueen  
esimerkkiä ei voi olla  
ottamatta huomioon

Suomen pyörätuolicurlingjoukkue 
edusti Suomea Sotshin 2014 paralym-
pialaisissa, eikä suinkaan sattumalta. 
Paralympiajoukkueen menestyksen 
takana on pitkäjänteinen työ lähes 
muuttumattomalla joukkuerungolla 
sekä joukkueen ympärille rakennettu 

Tartu mahdollisuuteen!



Suomen pyörätuolicurlingjoukkue 
edusti Suomea Sotshin 2014 

paralympialaisissa

Kuvat. WCF /Alina Pavlyuchik 2014
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valmennusryhmä. Vuosien varrella val-
mennus- ja tukiryhmään on hankittu 
neljä asiaansa vihkiytynyttä henkilöä 
– Osku Kuutamo (päävalmentaja), 
Erkki Lill (valmentaja), Lauri Ikävalko 
(joukkueenjohtaja) ja Jarno Peltovako 
(fyrioterapeutti). Uskon, että myös täl-
lä nelikolla on ollut huomattava merki-
tys joukkueen menestykseen.

Osku Kuutamo on tietääkseni ainoa 
curlingin parissa puuhaileva valmen-
taja, joka on suorittanut ammattival-
mentajantutkinnon. Vaikka Oskun 
tietämys curlingista ei ehkä vielä ole 
paras mahdollinen, niin hän on tuonut 
joukkueen jään ulkopuoliseen toimin-
taan suunnitelmallisuutta ja ammatti-
maisuutta, jota vain asiaan vihkiytynyt 
ammattilainen voi tuoda. Erkki Lill ja 
Lauri Ikävalko ovat oman lajikoke-
muksensa myötä pystyneet auttamaan 
joukkuetta kehittämään toimintaa 
jäällä. Fysioterapeutti Jarno Peltovako 
puolestaan täydentää kokonaisvaltaista 
valmentautumista omalla osaamisalu-
eellaan. Eikö tämän kaltainen valmen-
nus olisi järkevää myös muiden maa-
joukkueidemme kohdalla?

Yhtä kaikki, elämme jännittäviä ai-
koja Suomalaisessa curlingissa.

– Tero Tähtinen
Development Officer

Suomen Pyörätuolicurling maajoukkue: vas. Markku Karjalainen, Sari Karjalainen, Vesa Hellman, Tuomo Aarnikka,  
ja Mina Mojtahedi. 
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SM-SARJA meni loppujen lopuksi 
ilman ihmeenpiä yllätyksiä. Akun pa-
laamista vuoden tauon jälkeen ei voida 
sellaisena pitää. Omissa ennakoissani 
odotin Kiiskiseltä jopa mestaruuden 
palauttamista Hyvinkäälle, mutta 
viimeinen osaturnaus pudotti jouk-
kueen jaetulle toiselle sijalle. Melkoi-
nen pettymys oli Tomin (Rantamäki) 
jääminen ylemmän loppusarjan ulko-
puolelle. Eräs curlingtuntija totesikin 
leikkisästi, että joukkueen fysiikkat-
reenit taisivat jäädä kesällä vähiin. 
Svingi olisi voinut siitä kärsiä. Uusik-
sen kohdalla veikkaukseni meni pahi-
ten pieleen. Tarjosinhan muistaakseni 
sijaluvuksi viitosta. No, joskus on ihan 
mukava olla väärässäkin. M15 pystyi 
hyvin haastamaan vain vähän aikaa 
koossa olleella joukkueellaan Akun ja 
Kallen. Pitää muistaa, että joukkueen 
ehkä isoin yllätysnimi Jari Turto asuu 
Kokemäellä! 

Ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuo-
linen joukkue Tero Tähtisen johdolla 
nousi ehkä yllättäen syksyn karsin-
noista mestaruussarjaan. Kyyti oli kui-
tenkin kylmää ja Copper Hillin pojat 
jäivät viimeiseksi.

SM-sarja tulee vielä vuosia mene-
mään saman kaavan mukaan. Kor-
keintaan yksi joukkue pääkaupunki-
seudun ulkopuolelta tekee pikavisiitin 
mestaruussarjaan, jää todennäköiseksi 
viimeiseksi jne. Eikä Hesan seudulta 
ole tulossa varteenotettavia haastajia 
nykyisille jengeille - pieniä muutoksia 
ehkä nykyisissä porukoissa. Veikkaan-

pa jo nyt, että viiden kärki on ensi kau-
della sama kuin tälläkin kaudella.

Naisten puolella Sanna Puustinen 
oli odotettu mestari. Kaikki mitalisi-
jat menivät odotetusti: Katja toinen ja 
Anne kolmas. Sielläkään ei tapahtune 
mitään merkittäviä muutoksia lähi-
vuosina. Toivottavasti kuitenkin nuo-
rella Emmi Lindroosilla riittää intoa ja 
yritystä!

OLYMPIALAISTEN KARSINTA-
TURNAUS oli tietysti jonkinasteinen 
pettymys. Jossitellahan aina voi, mut-
ta kyllä tämäkin turnaus osoitti, että 
Suomella on kurottavaa jos ja kun ta-
voitellaan maailman kärkeä. Pystytään 
kyllä hetkittäin haastamaan koviakin 
maita, mutta…

Mielestäni hiukan yllättävää oli se, 
että Aku ja Suomi olivat jopa tämän 
turnauksen ennakkosuosikkeja. Itse 
taas epäilin Saksan (John Jahr) mahik-
sia – vaan kuinkas kävikään.

OLYMPIALAISTEN CURLING 
oli Kanadan juhlaa. Vasta 28 vuotias 
Brad Jacobs yllätti jo viime kaudella 
voittamalla Kanadan MM-karsinnat. 
Alun takkuilun jälkeen tuli pelkkiä 
voittoja ja finaalissa Iso-Britannia kaa-
tui helponkin näköisesti selvin nume-
roin 7-3. Pientä sydänsurua itselleni 
aiheutti Niklas Edinin putoaminen 
finaalista. Ruotsi otti kuitenkin prons-
simitalit lyömällä kanadalaisopein hui-
pulle nousseen Kiinan. 

Silmiinpistävää oli huippujoukku-

eiden fyysisen voiman lisääntyminen, 
joka selvimmin näkyi kanukeissa. 
Ruotsalaiset eivät olleet yhtä skramo-
ja kundeja, mutta heistäkin näki, että 
kuntosalilla on käyty. Mitenkähän on 
suomalaisten laita? Harjaamisen mer-
kitys kasvaa, kun kaikki kärkimaat 
alkavat olla heittotaidoiltaan samaa 
luokkaa-ainakin lähes.

Kanadan naiset ovat viime arvoki-
soissa kokeneet kolhuja. Tällä kertaa 
kaikki oli toisin, niin vakuuttavasti 
kultamitali meni ”oikeaan osoittee-
seen”. 

LAJIMME sai mukavasti näkyvyyt-
tä Olympialaisten ansiosta. Paljon hie-
noja matseja reaaliajassa. Mikä oli seu-
ratessa, kun curling on kerta kaikkiaan 
hieno TV-laji. 

Oma lukunsa tähän loppuun voisi 
olla palaaminen Hesarissa 17.2. ollee-
seen juttuun otsikolla ”M15 valmis 
palaamaan”. Artikkeli oli aika hauska-
kin, tosin mukana oli karuja totuuk-
siakin. ”Suomen Chuck Norris”, ”…
kaikissa unelmapareissa olisi ollut M15 
toisena osapuolena”.  Make ruokki 
Suomen urheiluintoista kansaa esittä-
mällä ajatuksen, että ”voisin olla mu-
kana seuraavissa talviolympialaisissa, 
jos vain…”. Sellaista oikeaa porukkaa 
voi vaan olla aika vaikea saada kasaan. 
Unelmapareista puheenollen - mitä 
naispelaajamme ovat mieltä Norjan 
Thomas Ulsrudista?

– Hemppa

Curlingkausi 2013–2014
Kuvat Timo Kauste.



Sveitsin joukkue juhlii mestaruutta! 
Naisten MM. CCA / Michael Burns 2014
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Curlingvuosi 2014 on pitänyt si-
sällään suuren määrän arvokilpailu-
ja. Tässä kilpailujen tulokset lyhyesti 
muutamalla kuvalla höystettynä.

European Junior Curling Challenge  
3.–8.1.2014 Lohja, Suomi

Pojat 
Itävalta1. 
Hollanti2. 
Tshekki3. 

Suomi sijoittui omassa alku- 
lohkossaan neljänneksi.
Tytöt

 Italia1. 
 Unkari2. 
 Englanti3. 

Suomi sijoittui omassa alku-
lohkossaan viimeiseksi.

World Financial Group Continental 
Cup 2014: 16-19.1.2014  
Las Vegas, USA

Pohjois-Amerikan joukkue voitti  
Muun maailman joukkueen  
pistein 35-25 

Olympialaiset 2014:  
7. - 23.2.2014 Sotshi, Venäjä

Miehet
Kanada (Jacobs)1. 
Iso-Britannia (Murdoch)2. 
Ruotsi (Edin)3. 

Naiset
Kanada (Jones)1. 
Ruotsi (Sigfridsson)2. 
Iso-Britannia (Muirhead)3. 

Juniorien MM-kilpailut:  
26.2. – 5.3.2014 Flims, Sveisi

Pojat
Sveitsi1. 
Skotlanti2. 
Norja3. 

Tytöt
Canada1. 
Korea2. 
Venäjä3. 

Paralympialaiset 2014:  
7. - 16.3.2014 Sotshi, Venäjä

 Kanada (Armstrong)1. 
 Venäjä (Smirnov)2. 
 Iso-Britannia (Neilson)3. 

Suomi sijoittui alkulohkon viimei-
seksi kahdella voitolla ja  
seitsemällä tappiolla.

Naisten MM-kilpailut: 
 15. - 23.3.2014 St. John, Kanada

 Sveitsi (Feltcher)1. 
 Kanada (Homan)2. 
 Venäjä (Sidorova)3. 

Miesten MM-kilpailut: 29.3. - 
6.4.2014 Peking, Kiina

 Norja (Ulsrud)1. 
 Ruotsi (Eriksson)2. 
 Sveitsi (De Cruz)3. 



Miesten MM.
WCF / Céline Stucki 

Kanada ja kapteeni Jennifer Jones  
voittaa olympiakultaa!

Naisten Olympia.  WCF / Richard Gray

Ruotsin Christina Bertrupin oli  
tyytyminen olympiahopeaan  

Naisten Olympia.  WCF / Richard Gray

Paralympialaiset: 
WCF / Alina  
Pavlyuchik 2014 

Norja nappasi miesten MM-kultaa!

Suomi vs. Kiina 
Sotshin para-
olympialaisissa.

Kanadan joukkue valtaa korkeimman korokkeen. Miesten olympia. 
WCF / Richard Gray 2014

Norja nappari Juniorien MM-kisoissa pronssia. Junnu MM. WCF / Richard Gray 2014
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Juniorien MM-karsinnat, eli Europe-
an Junior Curling Challenge, pelattiin 
ensimmäistä kertaa Suomessa, Lohjan 
Kisakalliossa, 3. – 8.1.2014. 

MM-kisapaikka on tarjolla ainoas-
taan poikien/tyttöjen voittajajoukku-
eelle, joten kakkossijasta ei tarjolla ollut 
muuta kuin mitali ja lämmintä kättä. 

Mukana oli yhteensä 26 tyttö- ja poi-
kajoukkuetta 16 eri maasta. Suomella 
oli edustus niin pojissa (Säntti) kuin 
tytöissäkin (Turto). Suomen joukku-
eet lähtivät turnaukseen haastajan ase-
masta ja hankkimaan arvokasta koke-
musta tuleviin kilpailuihin. 

Molemmat Suomen joukkueet esitti-
vät ajoittain hienoja otteita heitä koke-
neempia joukkueita vastaan. 

Poikien joukkue onnistuikin nap-
paamaan voitot Espanjasta ja Sloveni-
asta ja pelasi tasaiset ottelut Hollantia, 
Englantia ja Itävaltaa vastaan, joista 
kaikki kolme joukkuetta selviytyivät 
välieriin. 

Tytöille voittoja ei kertynyt, mutta 
erityisesti viimeiseen kiveen ratkennut 
ottelut Latviaa vastaan antoi tytöille 

intoa ja itseluottamusta turnauksen 
muihin peleihin.

MM-kisapaikat menivät lopulta hie-
nojen finaalipelien jälkeen pojissa Itä-
vallan joukkueelle ja tytöissä Italialle.

Suomea kilpailuissa edustivat pojis-
sa Iikko Säntti, Lauri Holopainen, 
Eetu Leppäniemi ja Lassi Mustalah-
ti. Tyttöjen joukkueeseen kuuluivat 
Miia Turto, Mira Lehtonen, Noora 
Suuripää, Iiris Koilahti ja Emilia 
Koskinen. Molemmat joukkueet toi-
mivat esimerkillisesti niin jäällä kuin 
jään ulkopuolellakin – kokemus oli 
mieleenpainuva ja antoi tarvittavaa 
lisämotivaatiota lajin harrastamisen 
jatkamiselle. Molempien joukkueiden 
pelaajia tullaankin näkemään varmasti 
yhä enemmän myös kotimaisissa kar-
keloissa.

Vanhemman näkökulma

Daley Nevantaus haastatteli Iikko 
Säntin äitiä, Virpi Sänttiä, joka oli 
myös seuraamassa Suomen poikien ot-
teita paikanpäällä.

Oliko perheellänne aiem-
paa kokemusta lajista?
– Ei, Iikko innostui lajista itse.

Miten kuulit poikasi uu-
desta harrastuksesta ja mit-
kä olivat ensitunnelmat ?
– Tämä oli ensimmäinen harras-
tus, jota Iikko itse halusi kokeilla. 
Kun sen huomasin, aloin soitella ja 
kysellä, missä lajia voisi kokeilla.

Lajissahan on tullut Suomeen 
olympiamenestystäkin ja Tori-
non kisoista suurin osa ihmisistä 
muistaa Curlingin. Olitko kuullut 
lajista Suomessa muulla tavoin 
tai nähnyt lajia pelattavan?
– En ollut aiemmin huomannut 
– Torinon kisoja meillä seurattiin 
televisiosta. Minä en niinkään.

Mikä on kotipaikkakuntasi lä-
hin curlingseura ja millaiset olo-
suhteet lajin harrastamiselle on?
– Tampereen Curling ry on perus-
tettu vuonna 2011, ja sen pyrkimys 
on aktiivisesti kasvattaa lajin tunte-

European Junior Curling Challenge 
3.–8.1.2014



Vas. Suomen joukkue ja valmentaja neuvonpidossa pelitauolla. Oik. Suomen tyttöjen Iiris Koilahti valmistautumassa heittoon.
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musta ja saada mukaan harrastajia. 
Jääajan saaminen Tampereella on 
toki haasteellista, mutta TaCulla 
on tällä hetkellä vuorot Hervannan 
jääkiekkokaukalossa myöhäisillois-
sa maanantaisin ja lauantaisin.

Oletko ehtinyt tutustua la-
jiin nyt muuten kuin tietys-
ti katsomalla otteluita?
– Olen kyllä muutamankin kerran  
ollut jäällä kokeilemassa. Kerran  
pääsin mukaan myös peliin  
ykkösheittäjänä- ja siis myös harjan  
varteen.

Millainen yllätys oli, kun maa-
joukkuekutsu tuli. Oliko yllätys, 
että lajin junioriharrastajia Suo-
messa on todella vähän tai mitä 
ajatuksia ylipäätään heräsi?
– Kutsu oli tervetullut. Iikkohan sai 
kutsun jo edellisiin arvokisoihin, 
mutta koska liitto ei saanut muo-
dostettua koko joukkuetta juniori-
harrastajien vähyyden vuoksi, 
paikka jäi valitettavasti käyttämättä.

Onko perheellänne muuta  
urheilutaustaa? 
– Isä harrasti urheilua lapsena  
piirikunnallisella tasolla. 
Pikkusisko pelaa aktiivises-
ti ringetteä ja jalkapalloa.

Ovatko lajin säännöt ja takti-
set kuviot tulleet jo tutuiksi?
- Monta sääntöä selvisi nyt kisoja 
seuratessa, mutta paljon on vielä 
opittavaa. Pääsin siis seuraamaan 
EJCC:ssä kahta Suomen poikien 
peliä (sunnuntain ja maanantain 
pelit). Ensin yritin seurata meidän 
poikien peliä Curlingkanavalta, 
mutta kun selvisi, että ainakaan 
yhtään alkusarjan Suomen poikien 
peliä ei näytetä sieltä, ajelin sunnun-
taina Kisakallioon. Kaikkien muit-
ten joukkueitten alkusarjan peleistä 
(sekä tyttöjen että poikien) näytet-
tiin ainakin yksi Curlingkanavalla.

Yllättikö se, että lajissa, ottelun ai-
kana kävellään jopa 5-8 kilometriä 
ja siitä osa intensiivisesti harjaten ja 
että laji vaatii myös hyvää fysiikkaa?
- Kyllähän se oli alun alkaen yllätys, 
mutta on se jo käynyt selväksi.

Keskustellaanko kotona lajista ja 
onko itsellä noussut kiinnostus 
kokeilla lajia. Onko ystäväpiiris-
sä ollut ennakkoluuloja lajista?
- Kyllä, mutta antamani "neuvot" 
ovat kuulemma järjestelmällisesti 
olleet toistaiseksi pielessä. Iikon syn-
tymäpäiviä olemme myös viettäneet 
pelaten Curlingia ja tutustuttaen si-
ten ystäviä ja sukulaisia lajin pariin. 
Lisäksi Iikko on aktiivisesti tuonut 
Curlingia esiin ystäväpiirissään, jos-

ta lopputuloksena näemme EJCCn 
maajoukkueen kokonaisuudessaan.

Oletteko ehtineet tutustua lajin  
toimijoihin, esimerkiksi  
valmentajiin yms?
– Tapasin maajoukkuevalmentajan  
ensimmäisen kerran Kisakalliossa  
nyt EJCCssä.

Miltä lajin ns. Curlinghenki, 
kaikki-pelaa -henki tuntuu. Esi-
merkkinä lajin harrastajien yhteis-
henki ja otteluiden pelaaminen 
ilman tuomaria, miltä se vaikuttaa?
–  Joskus tilanteet ovat todella  
tiukkoja –  kumman kivi on 
lähempänä. Olen nähnyt käy-
tettävän myös mittamiestä.

- Tero Tähtinen
Kuvat: Katja Kiiskinen 
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Kuurojen curlingjoukkue on olemas-
sa. Läheskään kaikki eivät kuitenkaan 
tiedä kuurojen curlingjoukkueesta. 
Toimintamme alkoi Lahdessa vuonna 
2004, mutta miten?

Kuurojen talviolympialaiset pidet-
tiin 2003 Sundvallissa, Ruotsissa missä 
curling oli näytöslajina. Me päätimme 
kokeilla uutta lajia. Curlingia ei oltu 
aikaisemmin kokeiltu kuurojen jouk-
kueilla Lahdessa, eikä koko Suomessa-
kaan.

Vuonna 2007 järjestettiin kuurojen 
talviolympialaiset Salt Lake Cityssä, 
Yhdysvalloissa missä curling oli jälleen 
näytöslajina. Pääsimme edustamaan 
Suomea siellä ensimmäistä kertaa. 
Opimme paljon uusia asioita kanta-
pään kautta, koska tässä vaiheessa 
meillä ei ollut vielä mukana valmen-
tajaa.

Ryhdyimme järjestämään harjoitus-
leirejä valmistautuaksemme ensimmäi-
siin kuurojen curlingin MM-kilpailui-
hin Winnipegissä, Kanadassa 2009. 
Kanadassa mukana oli valmentaja ja 
Suomen pelit kehittyivät entisestään. 
Vuonna 2011 Slovakiassa oli tarkoitus 
järjestää kuurojen talviolympialaiset, 

mutta ne peruuntuivat eikä uutta päi-
vämäärää asetettu. 

Suomen joukkue oli luonnollisesti 
varsin pettynyt, sillä joukkue valmen-
tajan kera oli valmis voittoon! Joukkue 
jäi odottamaan seuraavia haasteita, eli 
vuoden 2013 MM-curlingkilpailuja 
Bernissä, Sveitsissä. Joukkue valmis-
tautui kilpailuihin hyvin ja mukaan 
tueksi saatiin myös valmentaja. 

Maailmalla siis järjestetään kuu-
roille olympialaisia ja MM-kilpailuja. 
EM-kilpailut ovat puuttuneet, kunnes 
vihdoin saatiin tietää että ensimmäi-
set curlingin kuurojen EM-kilpailut 
järjestetään 28.10. – 2.11.2014 Ka-
liningradissa, Venäjällä. 

Tämän jälkeen kolmen kuukau-
den kuluttua ovat talviolympialaiset 
27.2. - 7.3.2015 Khanty-Mansiyskis-
sä, Venäjällä. 

Suomen joukkue on pelannut myös 
Suomen kansallisissa sarjoissa sekä 
ulkomailla (esim. Virossa). Kuuroja 
pelaajia on mukana eri tasoilla divisi-
oonissa, turnauksissa, kortteliliigassa 
ja paikallissarjassa yms. 

Hienoa oli, että kuurojen maajouk-
kueesta oli mukana kaksi curlaajaa, 

Jari Häkkinen ja Risto Lehtinen, myös 
senioreiden SM-kisoissa sijoittuen upe-
asti toiseksi. Onnittelut heille!

Kuuroja curlaajia on alle 10 kappa-
letta. Tiedoksi kaikille, joiden kuulo 
on heikentynyt: kuulonaleneman pitää 
olla vähintään 55 dB paremmassa kor-
vassa ilman kuulolaitetta mitattuna. 
Tämä on hyvä kaikkien tietää, sillä 
tarvitsemme uusia (vähintään 55dB) 
pelaajia mukaan esim. kansainvälisiin 
kisoihin. 

Etsimme uusia yhteistyökumppa-
neita ja sponsoreita, koska haluamme 
harjoitella paljon mm. maajoukkuelei-
reillä. 

Ota yhteyttä!

– Tero Suominen
curlingin sihteeri

tero.suominen@gepardit.com

Kuurojen curlingia vuodesta 2004
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Meiltä ja 
maailmalta
Teksti:  Jari Laukkanen
Kuva 
dream team fall 1983
curlnews.blogspot.com

• Kaksi curlingpelaajaa sai Sotchin olympialaisissa kunnian kantaa maansa 
lippua avajaisissa. Molemmat olivat hyvin otettuja saamastaan kunniasta. Lene 
Nielsen Tanskasta ja Ayumi Ogasawara Japanista olivat nuo kunniakkaan tehtä-
vän hoitaneet curlaajat.

Las Vegasin Continental Cup  
Pohjois-Amerikan heiniä

Pohjois-Amerikka niisti Muun maailman joukkueen viemällä Continental 
Cupin voiton toisen kerran peräkkäin. Voitto vei Pohjois-Amerikan kautta aiko-
jen tilastossa 6-4 johtoon. Katsojia tapahtumalla oli yli 50 000 ihmistä paikan 
päällä ja se onkin pitkään aikaan suosituin tapahtuma lajissamme, jos paikalla 
olleita katsojia lasketaan.

Miesten MM-kisat 2015 Halifaxissa
Tämän vuoden MM-kisat pelataan Kiinan Beijingissä maalis-huhtikuun tait-

teessa. Seuraavat MM-kisat on myönnetty Kanadan Halifaxiin, jossa tällä tasolla 
ei ole ennen pelattu. Nova Scotiassa ei miesten arvokisoja ole pelattu sitten 1986, 
jolloin nuorten maailmanmestaruuskisat olivat Darthmouthissa. Pelipaikkana 
on 10 500 katsojaa vetävä Halifax Metro Centre. Ford jatkaa myös ensi vuonna 
kisojen nimisponsorina.

Lohjan Kisakallioon pyörätuolicurlingin 
MM-kisat 2015

WCF ilmoitti helmikuussa, että Suomi ja Lohjan Kisakallio saa järjestettä-
väkseen pyörätuolicurlingin MM-kisat 7. - 14. helmikuuta 2015. WCF iloitsee 
paluusta Kisakallioon, jossa on aiemmin järjestetty mm. Euroopan junioreiden 
MM-karsinta sekä pyörätuolicurlingin MM-karsintaturnaus. Liitto kehuu eri-
tyisesti ensiluokkaisia olosuhteita pyörätuoliurheilijoille ja erinomaista isännyyt-
tä, jota Kisakallio on aina aiemmin tarjonnut vierailleen.

WCF satsaa kehitysprojekteihin rahaa
Maailman curlingliitto satsaa erilaisiin kehitysprojekteihin ympäri maailmaa 

210 000 USA:n dollaria. Yli 50 erilaista projektia 30 liitosta on hakenut rahoi-
tusta eri kehitystarpeisiin. Mukana on anomuksia curlingklinikoiden toteutta-
miseksi, kivien hankintaa, ohjaajakoulutusta ja muita mielenkiintoisia projek-
teja. Lisätietoa aiheesta saa suomalaisillekin tutulta Eeva Röthlisbergeriltä, joka 
vastaa kehitystyöstä Maailman curlingliitossa.

Neil Harrison menehtyi
Kuuluisan Ed Werenichin ”dream teamiin” kuulunut Neil Harrison menehtyi 

64-vuotiaana vaikeaan sairauteen helmikuun lopulla. Hän oli viime vuosina sai-
rastanut syöpää ja kärsinyt useista sydänkohtauksista. Harrison tuli curlingrin-
tamalla tunnetuksi kaksinkertaisena maailmanmestarina Edin, John Kawajan 
ja Paul Savagen kanssa vuosina 1983 ja 1990. Kanadan mestaruuskilpailuihin 
eli Brieriin Neil osallistui yhteensä neljä kertaa. Jälkimmäisen maailmanmes-
taruuden joukkue otti Ruotsin Västeråsissa, jossa allekirjoittanutkin pääsi otta-
maan lukua Dream Teamilta. Neil Harrison on nimetty Curling Hall of Fameen 
vuonna 1991 muun joukkueensa kanssa. Harrison auttoi myös Venäjän joukku-
eita matkalla Sotchin kisoihin. Vuosien varrella Neil auttoi monia ulkomaisia 
joukkueita heidän turnatessaan Kanadassa. Harrison oli ammatiltaan palomies 
ennen eläkkeelle jäämistään.

Curlingpelaajat  lipunkantajina
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Paina, paina! Lyseon pojat harjaa

Katariinan kiveä tuodaan läheltä suojaa

Finalistien ilmeet kiristyvät
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CURLINGKULTTUURIA 
PARHAIMMILLAAN

Keväiseksi perinteeksi on muodostu-
nut varsinais-suomalaisten opettajien 
sähköpostiin pompahtava Opecurling-
mainos, jossa on kerta kerralta vähem-
män ilmoittautumisaikaa. Ja kerta 
kerralta turnaus ”buukataan” täyteen 
nopeammin.

Tänä vuonna halukkaita joukkueita 
tuli paikalle jopa ilmoittamatta. Järjes-
täjällä meinasi alkuun mennä sumpit 
väärään kurkkuun, kun paikalle ilmes-
tyi 11. joukkue, Piispanlähteen yläkou-
lun joukkue, joka oli ilmoittautunut 
hieman väärän henkilön sähköpostiin. 
Tilanne selvisi, kun viime vuoden 
mestarit, Rieskalähteen koulun jouk-
kue, jättäytyi katsomoon luovuttaen 
paikkansa kaarinalaisille kollegoilleen. 
Voiko suurempaa jaloutta ollakaan?

Turnaus itsessään oli tasainen ja 
jatkopäitä pelattiin useita. Ennakko-
suosikit pitivät pintansa ja Vähä-Heik-
kilän koulu otti Rieskalähteeläisten 
poissaollessa voiton varsin suvereenis-
ti, kapteeninsa Anssi Reinin johdolla. 
Joukkueessa pelasivat myös Harri Peu-
ra, Kalevi Hänninen ja Marko Lehti. 
Onnittelut vielä heille! Anssilla viikon-
loppu jatkui juhlallisesti, kun heidän 
perheeseensä syntyi maanantaipäivällä 
tytär. Ehkä pikku prinsessasta kasvaa 
Suomen naiscurlingin ”uusi toivo”. Isot 
ylävitoset Anssille ja parhaat terveiset 
koko perheelle kaikilta opecurlaajilta!

Vaikka ilmoittautuminen ei oikein 
onnistunutkaan, curlaaminen Piispan-
lähteen yläkoulun porukalta sentään 
sujui mallikkaasti. Viime vuoden seit-
semäs sija vaihtui hopeaan. Joukku-
eessa curlasivat Miia Suominen, Petri 
Heinonen, Joni Korventausta ja Tuo-
mas Salonen. Puhtaalla naisenergialla 
pelannut Kuparivuoren koulun jouk-
kue osoitti yli-innokkaille miespelaa-
jille pesän paikan. Helle Vuorenmaa ja 
Meri Jaakkola saivat tänä vuonna hou-
kuteltua (pakotettua) mukaansa Kris-
tiina Björklöfin ja Annukka Saranpään 
ja jälki oli kaunista katsottavaa. Ensi-
kertalaisjoukkue Raunistula onnistui 
nousemaan kapteeninsa Riikka Sirkki-
län ansiosta heti pronssiotteluun asti. 

Muillakin joukkueilla oli mieleen-
painuvia pelaajia, upeita suorituksia ja 
onnistumisia. Ne kaikki ovat muistele-
misen arvoisia. Pikkunippeleihin ja la-
jinyansseihin meneminen tuntui muu-
taman tunnin turnauksessa turhalta, 
eikä se ole tarpeenkaan. Tärkeintä 
Opecurlingissa on aina ollut mukava 
yhdessä tekeminen.

Ensi vuonna pitänee juhlavuoden 
Opecurling–mainos lähettää vasta tur-
nauksen jälkeen.. 

Opecurling 2014 lopputulokset (su-
luissa kapteeni):

Vähä-Heikkilän koulu (Reini)1. 
Piispanlähteen yläkoulu  2. 
(Salonen)
Kuparivuoren koulu 3. 
(Vuorenmaa)
Raunistula (Sirkkilä)4. 
Lyseo (Mäkinen)5. 
Lieto (Hovinmäki)6. 
Katariina (Pajakkala)7. 
Hepokulta (Lagercrantz)8. 
Piispanlähteen alakoulu  9. 
(Pohjola)
C.O.Malm (Tenho)10. 

Herrasmiespelaajat:  
Rieskalähteen koulu (Lahtinen)

– Mika Lehtinen

Pronssipeli on ratkennut

Voittajat. Oikealla tuore isä.
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Intoa on ilmassa, kun joukkueet 
eivät viivy ruokatauolla varttia kau-
empaa. Lohikiusaus katoaa nopeasti 
suihin. ”Saadaanko me treenata?” ky-
syvät Kultarannan joukkueen pelaajat, 
Nella, Wilma, Saka ja Niko.

Ulkona paistaa aurinko eikä edelli-
sillan lumimyräkän jäljistä näy kuin 
sulavia lumikasoja hallin seinustalla. 
Naantalin vanhasta jäähallista kuuluu 
kiljahduksia, huutoja ja kivien kolah-
telua. Käynnissä ovat Koululiikuntalii-
ton Varsinais-Suomen ala- ja yläkoulu-
jen koululaiscurlingkisat. 

Aamulla kahdeksan joukkuetta saa-
pui hallille. Halukkaita joukkueita oli-
si ollut vielä enemmänkin, mutta tällä 
kertaa osallistujia ei saatu mahtumaan 
mukaan enempää. Kolme joukkueista 
on noin kilometrin päässä sijaitsevasta 
Maijamäen yläkoulusta. Monet heis-
tä ovat ehtineet koulu-uransa aikana 
kokeilla curlingia liikuntatunneil-
la jo alakoulussa, mutta mukana on 
ensikertalaisiakin. Ennakkosuosikin 
paineita kohdistuu Maijamäen seiska-
luokkalaisten poikien joukkueeseen, 
sillä he ovat talven aikana osallistuneet 
samalla porukalla Naantalin curling-
puulaakiin. Kahdella Maijamäen tyt-
töjoukkueellakin on kyllä sanansa sa-
nottavana. Toisen seiskaluokkalaisten 
tyttöjoukkueen kapteenina häärii niin 
ikään puulaakista tuttu, viime vuoden 
koululaiscurlingmestari, Jasmin Sat-
to. Jasminin ilmeestä voi heti päätellä, 
kenen päänahkaa tänään tavoitellaan. 
Kaksi joukkueista on Turusta, Lyseon 
seiskaluokkalaisten joukkue ja Ka-
tariinan koulun joukkue. Alakoulu-
laisjoukkueita edustavat Kultarannan 
koululaiset ja ”isäntäkoulun”, Kupa-
rivuoren koulun joukkueet. Toinen 
Kuparivuoren koulun joukkueista on 

Koululaiscurling Naantalissa 20.3.2014

Vilma näyttää Joselle merkin1. 
Verneri ja Olli näyttävät  2. 
harjaamisen mallia
Kukka-Lotta Akkanen ja  3. 
tyylikäs liuku
Finalistit4. 
Kultarannan oppilaat vauhdissa5. 
Lyseon kapteeni näyttää merkin6. 
Niklas on kokenut harjamies7. 

”
...jäähallista kuuluu 
kiljahduksia, 
huutoja ja 
kivien kolahtelua...
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6. 7.

4.



hälytetty viime tingassa paikalle Ry-
mättyläläisten peruttua saapumisen-
sa viime tingassa. Kuparivuorelaisten 
”ykkösjoukkue” vilkuilee muita jouk-
kueita mitalinkiilto silmissään. Heis-
täkin kaksi, Josefiina ja Vilma, on 
pelannut jo pitkään puulaakia. ”Isosis-
koa olisi hauska pöllyttää”, tuntuu Jose 
ajattelevan.

Kisat järjestävä Kuparivuoren opetta-
ja kokoaa joukkueet kentälle, toivottaa 
heidät tervetulleiksi ja antaa muuta-
man ohjeen. Opettaja sakoaa senois-
saan pari kertaa ja se keventää jännitty-
nyttä tunnelmaa. Hän esittelee kaikki 
joukkueet. Katariinan pojat näyttävät 
alakoululaisjoukkueiden silmissä tosi 
isoilta ja pelottavilta. Viereisen radan 
Kultarannan koulun pelaajat näyttävät 
heidän rinnallaan kääpiöiltä. Lopuksi 
opettaja muistuttaa curlingetiketistä; 
pelit alkavat kättelyllä ja ”hyvää peliä” 
-toivotuksella ja loppuvat kättelyyn ja 
pelistä kiittämiseen. Varsinkin pojilla 
tämä ohje tuntuu aiheuttavan mielen-
osoituksellista äännähtelyä ja mölinää. 
”Onks pakko?” Pelit käynnistyvät.  

Vauhdikkaiden vaiheiden jälkeen ot-
telut päättyvät. Voittajaksi ovat selvin-
neet Maijamäen seiskaluokan pojat. 
Niklas Siltamäki, Leevi Ruohonen ja 
Eemeli Virtanen hakevat mitalit kau-
laansa ja saavat kouluunsa vietäväksi 
pytyn. ”Viekää tuo liikunnanmai-
kalle ja sanokaa, että kymppi liikun-
nasta, eiks niin?” veistelee opettaja. 
Hopeamitalit pujotetaan Maijamäen 
tyttöjen ”ykköjoukkueen” kaulaan. 
Häviö finaalissa harmittaa Jasminia 
silminnähden, mutta muut pelaajat, 
Mira Virtanen, Tessa Salonen, Serena 
Savola ja Pinja Ahonen, eivät voi pidä-
tellä hymyään. Kuparivuoren joukkue; 
Josefiina Satto, Vilma Kyllönen, Noora 
Tuominen ja Wiljam Smolensky saavat 
pronssimitalit. Herrasmiehenä Wiljam 
antaa tyttöjen hakea mitalinsa ensin. 

Kaikissa joukkueissa on koettu on-
nistumisia.  Ennakkosuosikkien pär-
jääminen ei tunnu silti pahemmin 
haittaavan ketään. Hauskaa oli kaikil-
la. Ensi vuonna uudestaan.

 – Mika Lehtinen

Kilpailijoiden 
tunnelmat

Pääsimme kokeilemaan  curlingia 
oppilasturnaukseen Kuparivuoren hal-
liin viime perjantaina. Kultarannan 
koulusta meitä oli yksi joukkue eli nel-
jä: Nella Saarikko 4. lk, Wilma Vaihi 
4. lk, Saka Partanen 4. lk ja Niko Virta 
5. lk. Nella harrastaa pesäpalloa, Wil-
ma ringetteä, Saka jääkiekkoa ja Niko 
yleisurheilua ja jalkapalloa.

Meitä jännitti aamulla, koska emme 
olleet koskaan aikaisemmin kokeilleet 
curlingia. Jokainen meistä oli viimeksi 
nähnyt televisiosta curlingpelejä olym-
pialaisten aikaan. Harjoittelimme 
koulussa yhtenä tuntina hernepussien 
heittämistä ja laskimme pisteet samal-
la tavalla kuin curlingissa. 

Hallille tultuamme saimme va-
sempaan kenkäämme kalossin tapai-
sen suojuksen. Olipa se liukas. Ensin 
meille opetettiin miten kivet saatiin 
liukumaan. Ensin oli vaikeaa saada 
kivi tarpeeksi pitkälle. Vaikeaa oli py-
syä liukuma-asennossa. Emme tien-
neet, että harjakin pitää olla mukana 
liu’ussa.

Vähitellen jokainen meistä onnistui 
saamaan kiven tarpeeksi pitkälle. Lo-
pulta kivi liukui jo liiankin pitkälle. 
Lopulta saimme kierteenkin kiveen. 

Sitten aloitimme pelaamisen.  On-
nistuimme monessa pelissä, vaikka 
voitto tuli vain yhdestä pelistä.  Huo-
masimme, että pelissä tarvitaan taitoa, 
mutta tietenkin taktiikkaa. Harjaami-
nen todella auttaa kiven liukumisessa. 
Pelissä on tärkeää, että joukkueella on 
hyvä yhteistyö.

Pelipäivä oli hieno. Oli erittäin kivaa 
tutustua uuteen lajiin. Saimme jokai-
nen mukavia onnistumisen kokemuk-
sia, vaikka alussa tuntui aika vaikeal-
takin.  Oli jännää huomata, että pelit 
olivat tasaväkisiä, vaikka olimme tur-
nauksen nuorimpia. Lähdimme hallil-
ta kaikki iloisina ja haluaisimme tulla 
ensi vuonna uudestaan.

– Wilma, Nella, Saka ja Niko
Kultarannan koulu, Naantali

”...Oli jännää 
huomata, että pelit 
olivat tasaväkisiä...
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Curling-kakkua
leipomassa

 KoluMnI  

Lähes kaksi vuosikymmentä sitten 
istuin koulussa kotitalouden tunnilla 
pöydän ääressä ja seurasin kun opetta-
ja esitteli kuinka helppoa kakkupohjan 
tekeminen lopulta on. Otetaan kolmea 
raaka-ainetta, sokeria, kananmunia ja 
jauhoja, kutakin yhtä paljon, ja parin 
välivaiheen jälkeen kakkupohja on val-
mis uuniin laitettavaksi. Tuolloin en 
vielä ajatellut curlingia, tai oikeastaan 
en tiennyt edes koko lajin olemassaolos-
ta vaan tutustuin lajiin likimain vasta 
vuosikymmentä myöhemmin tekniikan 
opintojeni alkuaikoina.

Välitön ihastukseni lajiin kumpusi sii-
tä viehättävästä kokonaisuudesta, josta 
lajissa on lopulta kyse. Heittotekniikan 
on oltava viimeisen päälle hiottu, sillä 
pelissä on toisinaan äärimmäisen pienet 
marginaalit odotettavissa olevan lop-
putuloksen suhteen. Taktiikan on niin 
ikään oltava viimeisen päälle harkittua 
ja laskelmoitua, jotta vastustaja saadaan 
ahdistettua lopulta nurkkaan ja pakotet-
tua virheisiin. Lisäksi joukkuedynamii-
kan ja hermokontrollin on oltava rautaa, 
jotta suorituksen taso ei ailahtele kovan-
kaan henkisen paineen alla.

Väitän, että curling on yksi niistä har-
voista lajeista, jossa kaikki edellämaini-
tut elementit ovat ensiarvoisen tärkeitä 
menestyksen kannalta ja on todella 
vaikea arvioida, mikä elementeistä olisi 
enemmän tai vähemmän tärkeä kuin jo-
kin toinen. 

Menestyvä curlingjoukkue tarvitsee 
toisin sanoen peruselementteinä menes-
tyksensä pohjaksi karkeasti nämä kolme 
mainittua elementtiä: fysiikka/tekniik-
ka, taktiikka/päätöksenteko ja joukkue-
dynamiikka/hermokontrolli.

Käytännön tasolle siirryttäessä huo-
maan suomalaisten curlingpelaajien ja 
-joukkueiden asenteissa usein puutteita 



tettä, jonka jälkeen Kanada sai onnitella 
tuoreita maailmanmestareita.

Jokainen voi muodostaa asiasta oman 
näkemyksensä, mutta seuratessani ot-
telua totesin 7. pään ykkösheittäjän 
kahden epäonnistuneen heiton jälkeen 
Rachel Homanin olemuksen perusteel-
la, että Kanada ei välttämättä voita tätä 
ottelua ja osuin aavituksellani ilmeisen 
oikeaan. Kanadan pelaamisesta katosi 
se nautinto ja positiivisuus, joka ruokkii 
onnistumisia. Suorittamisesta tuli väki-
näistä eikä peli koskaan noussut takaisin 
omalle tasolleen.

Valtakunnan rajojen sisäpuolelle siir-
ryttäessä huolestuttavan asiasta tekee 
huipulle pyrkivän curlingpelaajan kan-
nalta se, että edellä mainitut asenteet 
ovat porautuneet lajin harrastajien ja 
kilpapelaajien lisäksi myös syvälle järjes-
telmään. 

Pari vuotta sitten meillä oli vireillä 
"huippucurlingin valmennusprojekti", 
jonka kantavana ajatuksena päävalmen-
taja esitti edellytyksenä projektiin pääse-
miseksi sitoumuksen käydä keskimäärin 
viisi kertaa viikossa jäällä treenaamas-
sa. Tämän huippucurling-projektin 
yhteydessä ei ollut puhetta esim. lajin 
ulkopuolisesta (fysiikka)harjoittelus-
ta, ruokavaliosta, levosta, henkisestä 
valmentautumisesta ym. ym. Projekti 
keskittyi lähinnä yhteen kolmesta ka-
kun palasesta, ja siihenkin vain puoliksi 
(pelkän lajiharjottelun muodossa ilman 
oheisharjoittelua).

Viimeisin huoleni nousi kuullessani 
viestistä, jonka olmypiakomitea antoi 
hetki sitten Curlingliiton suuntaan kos-
kien edustujoukkueiden määrittelyä. 

kakkureseptiensä suhteen, jopa valta-
kunnan huipulla saakka. Kananmunia 
ja sokeria voidaan vatkata vaahdoksi 
kuinka paljon vaan, mutta jos ainekset 
laitetaan uuniin lisäämättä joukkoon 
jauhoja, niin valmista kakkua siitä ei 
valitettavasti synny. Yritän siis sanoa, 
että edellä on kyse menestyksen edelly-
tyksistä, ei voimavaroista, joita voidaan 
menestyksen tai nälän lisääntyessä ottaa 
käyttöön, mikäli uudelle (perus)elemen-
tille katsotaan olevan tarvetta.

Naisten MM-kilpailut päättyivät het-
ki sitten ja lopputulos oli lähes kaikille 
vähintään pienimuotoinen yllätys Kana-
dan kompastuessa finaalissa Sveitisiin. 
Kaikki kunnia Sveitsille, finaalissa jouk-
kue pelasi hyvin ja ansaitsi voittonsa. 
Kysymys kuuluukin, mitä analyysi pal-
jastaa kun tarkastellaan tilanteita hive-
nen pintaa syvemmältä?

Hienoisella yleistämisellä Kanada oli 
ottelun selkeä suosikki ja teknisiltä, jopa 
taktisilta valmiuksiltaan ylivoimainen. 
Joukkue ei kuitenkaan saanut finaalis-
sa parastaan irti ja pelin loppupuolella 
(päissä 7-9) joukkue teki tasoonsa näh-
den melko paljon suhteellisen karkeita 
virheitä. 

Mistä on kysymys, eikö Kanada ole-
kaan teknisesti kisojen paras joukkue 
vai mistä tämä kompurointi johtuu? Ka-
nada oli, ja on, kisojen teknisesti paras 
joukkue! Joukkueen heittovalikoima on 
laaja, poistot ovat kovia ja harjaajat ovat 
huippuluokkaa. Finaalissa joukkue ei 
kuitenkaan kestänyt syystä tai toisesta 
sitä henkistä painetta, joka joukkuee-
seen kohdistui ja ottelun kaksi viimeistä 
päätä tuottivat Sveitsille yhteensä 6 pis-
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Viestin pääasiallinen ajatus on hyvä, 
sillä jonkinlaista ryhtiliikettä edustus-
joukkueiden valmentamiseen ja val-
mentautumiseen varmasti tarvitaan 
(tai ainakaan siitä ei ole haittaa), mutta 
taustalla painoi hyvin vahvasti edelleen 
samansuuntainen ajatus kuin edellä. 
Kerätään ryhmä urheilijoita, jotka ovat 
valmiita sitoutumaan harjoitteluun ja 
edellytetään tältä ryhmältä ”ammatti-
maista harjoittelua” ja lopuksi valitaan 
ryhmästä edustamaan lähtevät pelaa-
jat – itseasiassa tämä on varsin osuva 
ilmaisu. 

Mikäli joukkuerajoja aletaan rikkoa, 
en halua puhua enää edustusjoukku-
eesta, joten puhun mielummin pe-
laajista yksilöinä. Lopulta meillä on 
uunissa kakku, joka sisältää kaksi raa-
ka-ainetta kolmesta ja kysymys kuuluu 
voidaanko näistä lähtökohdista lähteä 
tosissaan haastamaan maailman kärki-
joukkueita?

Sitoutumista harjoitteluun ja ammat-
timaista harjoittelua, KANNATAN. 
Pelaajavalintoja tekevää ulkoista auk-
toriteettiä, EN KANNATA. Otetaan 
siis ryhtiliike ja luodaan valmennusjär-
jestelmä edustusjoukkueille ja niihin 
pyrkiville urheilijoille, mutta annetaan 
jokaisen joukkueen muodostua luon-
nollisesti ja leipoa oma kakkunsa itse 
käyttäen kaikkia raaka-aineita – näin 
lopputulos on vallitsevista lähtökoh-
dista paras mahdollinen!

Hyvää alkavaa kesää ja kovaa  
off-season harjoittelua toivottaa,

– Toni Sepperi

Rachel Homanin ja Kanadan joukkueen kantti ei kestänyt. (CCA/Michael Burns)
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DO-Tero ja Presidenttimme olivat 
18.3. pitämässä miitinkiä Kimmo 
Yli-Jaskarin kanssa – herran, joka on 
tarkkuuslajien lajivastaava ns. Huippu-
urheiluyksikössä. Ja tässä kokouksen 
anti Teron yhteen lauseeseen tiivistä-
mänä lyhyesti: Joko curlingliitto pe-
rustaa miehille ja naisille ammattimai-
sesti harjoittelevat ryhmät tai rahoitus 
Olympiakomitean suunnalta loppuu. 
Ongelmanahan näissä ylemmän tahon 
tapaamisissa ja sieltä tulevassa kritii-
kissä on se ettei tiedetä riittävästi lajis-
tamme.

Kari Niemi-Nikkola jo aikanaan 
esitti omia asiantuntemattomia kom-
menttejaan, jotka tuntuivat perustu-
van enemmänkin siihen, että ” joku oli 
sanonut näin”. Tällä kertaa kuitenkin 
oli toisin. Kimmo kohtasi kaksi curlin-
gin tuntijaa kasvotusten. 

Kun Olympiakomitea antaa tukea 
lajille, niin taustallahan on tietysti 
toive menestymisestä tai ainakin kehi-
tyksen tapahtumisesta. 

Huippu-urheiluyksikössä ollaan kui-

tenkin siinä oikeassa, että menestys 
kansainvälisessä kilpailussa ei ole ollut 
toivotunlaista. Olisikohan viimeinen 
pisara ollut pieleen menneet olym-
piakarsinnat marraskuussa Saksas-
sa. Olympiakomitea varmaan elätteli 
suuria toiveita menestymisestä, kun 
omaksi yllätykseksenikin Suomi oli 
nostettu karsintojen yhdeksi ennak-
kosuosikiksi. No, karsinnat osoittivat, 
että maailman terävin kärki on lisän-
nyt etumatkaansa meihin.

Maailman huipulla kaikki kärkimaat 
– kärkijoukkueet – ovat ammattimai-
sia. Jopa Tshekki, jossa laji sentään on 
nuorempi kuin Suomessa. Miten se 
onnistuisi suomalaisilta? 

Pelkällä Olympiakomitean tuella 
se ei onnistu. Ketkä olisivat valmii-
ta sitoutumaan ammattimaisuuteen 
– mietittyään tietysti tarkkaan, mitä 
siihen mukaan meneminen tarkoittaa 
kaikkineen? Ammattimainen treenaa-
minen vaatii myös hyviä olosuhteita. 

M15 näytti aikanaan hyvää esimerk-
kiä siitä, mitä kovalla harjoittelulla ja 

voisi sanoa ammattimaisella otteella 
saa aikaan. Sellaiselta se ainakin mi-
nun silmissäni vaikutti. 

Make keräsi ympärilleen jengin, joka 
sitoutui kurinalaisesti hommaan sekä 
uhrasi varmaan lähes kaiken vapaa-
aikansa ja omia varoja melkoisesti. 

Tämä kaikkien aikojen paras suo-
malaisjoukkue, jossa olivat mukana 
Wille, Tommi ja Jakke (varalla Pekka 
Saarelainen), voitti lukuisia EM- ja 
MM-kisamitaleja.

Joukkue lopetti sitten Salt Laken Ci-
tyn jälkeen. Se johtui varmasti suurel-
ta osalta siitä, että ”ammattimaisuus” 
kulutti loppuun joukkueen eväät. Sen 
tämä ensimmäinen ammattimainen 
yritys sai aikaan, että curling alkoi 
saada tukea, joka nyt on loppumassa, 
ellei… 

Mielenkiintoista nähdä, miten käy 
18.3. pidetyn neuvonpidon suhteen. 
Olympiakomitea varmasti toivoo, että 
curlingliitto pystyisi vastaamaan haas-
teeseen.

Hempan 
2 senttiä

HUIPPU-URHEILUYKSIKÖN ”YLLÄTYS”
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