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Curling 
Suomen curlingväen puolueeton äänenkannattaja 

SUOMEN CURLINGLEHTI 3 / 2014 

Julkaisija : 

Suomen curlingliitto ry 

 

Osoite 

Kivivuorenkuja 4 a 3, 

 01620 Vantaa 

 

Päätoimittaja 

Daley Nevantaus 

 

Toimittajat ja avustajat 

 

Lehti on koostettu lajin 

aktiiviharrastajien ja lajia 

ulkopuolelta seuraavien 

kirjoittajien ja kuvaajien voimin. 

Toimittaja on mainittu jutun / 

kuvan yhteydessä. 

 

Toimitus kiittää kaikkia avustajia ! 

 

Julkaisu 

Curlinglehti julkaistaan neljä kertaa 

vuodessa Suomen curlingliiton 

sivuilla.  

 

Jutut, mainokset ja ilmoitukset 

Mainostajat, ilmoittajat  ja 

kirjoittajat : Ottakaa yhteys 

Daley Nevantaus 045-312 9989 

daley.nevantaus@gmail.com 

 

 
Päätoimittaja toisen harrastuksensa 

parissa 

 "Pää"kirjoitus uudelta päätoimittajalta 

 Liiton puheenjohtajan terveiset 

 Junioritoiminta arvojen näkökulmasta 

 Olympiakomitean valmentajakurssin oppeja 

 Pieksämäellä liiton seurojen brainstorm 

 Maajoukkueiden kuulumiset 

 Juniorien SM-raportti 

 Hempan määrämittaiset 

 Miesten SM-karsinnat pelattu 

 Miesten maajoukkue voitti Edinburghissa 

 Harjoitteluun uusia näkökulmia 

 Vieraskynä lajiharrastajien ulkopuolelta 

 

Tässä numerossa lisäksi... 

Edinburghin CCT -turnauksen voittopokaali 
Suomeen! Tiukka raportti tapahtumista joukkueen 
kertomana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pää"kirjoitus 

Arvoisat curlingharrastajat ja curlingista kiinnostuneet 

 

Luettavananne on ensimmäinen nettiin siirtyneen Curlinglehden "pää"kirjoitus. Lehden 

siirtyminen nettiin  on vain yksi esimerkki  monista lajissamme tapahtuneista kehitysaskelista  

viimeisen vuoden aikana. Raportoimme nyt uudessa mediassa lajitapahtumista ja kaikesta 

lajiimme liittyvästä lajin harrastajien ja muiden  curlingista kiinnostuneiden ja tiedonjanoisten 

iloksi.  Curlinglehti jatkaa toimitustyötään nyt osin uusin voimin ja uudessa mediassa, curlaajien 

iloksi.  Pelaan tähän ensimmäisen verkkolehden pääkirjoitukseen  viisi tiukkaa päätä. 

 

1. Pää(valmentaja)  

 

Kevään aikana monissa työryhmissä ja liiton kehityskokouksissa taitettiin peistä tulevasta 

nelivuotiskaudesta eli  jo kuluvan olympiadin mittaisesta strategiasta. Mainittakoon heti alkuun, 

että esimerkiksi olympiakomitean tukieurojen saamisen edellytyksenä on jatkossa  uskottava 

strategia sekä uskottava, selkeä ja nousujohteinen valmennusjärjestelmä, jota johtaa 

valmennuspäällikkö.    

Suomen curlinghistorian ensimmäinen valmennuspäällikkö on nyt valittu ja hän on aloittanut 

työnsä urheilijoiden testauksella sekä esittelemällä suunnitelmansa ja toimintamallinsa 

hallitukselle. Palaamme asiaan varmasti lehdessämme ja toivotamme menestystä sekä 

harrastajien ja seurojen tukea Tomi Rantamäelle tähän haasteeseen.  

 

2. Pää(töksenteko Curlingliitossa) 

 

Toisena päänä on huomioitava ja tuotava esille Curlingliiton päätöksenteko. Se on 

allekirjoittaneen mielestä viimeisen vuoden aikana jäntevöitynyt selvästi. Päätökset eivät ole 

enää jääneet pöydälle elämään kokouksesta toiseen ja asioihin on saatu vauhtia uusien 

hallituksen jäsenten tuotua ehkä "tarvittua virtaa" hallitustyöhön. Päätösten toteuttaminen 

aikataulutetaan ja päätösten toteutumista myös seurataan tarkemmin.  Hallitustyöskentelyä 

noin yleensä on saatu virtaviivaistettua huomattavasti.  

  

3. Pää (määrämme?)  

 

Kolmantena päänä on otettava esille keväällä luotu strategia kuluvan olympiadin ajaksi.  

Strategian viimeisin versio ja pienet viilaukset siihen hyväksyttiin Pieksämäellä liittokokouksessa 

ja ne ovat kaikkien luettavissa.  Päämäärät on nyt tiukasti asetettu tuleviin Pjongchengin 

olympialaisiin.  Tavoitteena on kilpaurheilullisesti tietenkin vain ja ainoastaan edustuspaikka. 

Toisena kärkenä strategiasta voi lukea seuratoiminnan ja sitä kautta junioritoiminnan 

aktivoimisen, josta on jo hyviä merkkejä useilla paikkakunnilla. 
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4. Pää (toimittaja) 

 

Curlinglehden päätoimittaja vaihtui kesällä ja allekirjoittanut jatkaa nyt Riku Harjulan ja Tero 

Tähtisen jälkeen lehden toimittamista. Asiasisältö pidetään yhtä tiukkana kuin edeltäjänsä. 

Lukupakettia maustetaan mitä luultavimmin sekä omalla, omituisella ja curlingiin liittyvällä 

huumorilla, että muiden kirjoittajien  asiallisella toimitustyöllä, sekä ajoittain viihteellisemmällä 

materiaalilla. Palautetta teksteistä saa ja pitää antaa. Samalla toivon, että kaikki vanhat ja uudet 

kirjoittajat, kuvaajat ja muut sisällöntuottajat jatkavat edelleen materiaalin toimittamista lehdelle. 

Uskon, että Curlinglehti saa vähintään saman yleisön, kuin paperilehti, ehkä jopa uusiakin lukijoita 

lajin ulkopuolelta. Pidetään siis sisältö tiukasti lajiin fokusoituneena, mutta myös keveämpi 

materiaali huomioidaan. 

 

5. Pää(toiveeni) 

 

Ennen Pjongchengin kisoja riittää päitä pelata kotimaassa ja artikkeleita kirjoitettavaksi. Jäälle te 

lajiharrastajat varmasti löydätte. Mutta arvoisat  kirjoittajat, ottakaa se vanha Remington tai edes 

tietokoneen näppäimistö silloin tällöin esiin ja kirjoittakaa. Mielipiteitänne ja näkemyksiänne sekä 

joskus hieman iloittelevampaakin kirjoittamista ja lajiin heittäytymistä arvostetaan.  Toivon 

mainiota curlingin nelivuotiskautta teille kaikille ja aktiivisuutta, paitsi jäällä, myös näppäimistöllä. 

Samat toiveet tietenkin esitetään myös kameravirtuooseille. Kuvia koskevat samat asiat, huumoria 

tai asiaa, kunhan kuva kertoo edes sata sanaa. 

 

Huomioittehan ystävällisesti myös sen, että lehti ei ole nyt ammattilaisen taittama. Lehden 

ulkonäkö paranee seuraavissa numeroissa ja jämäkkä sisältö kompensoikoon nyt kauneusvirheitä.   

Jakakaa - kaikki te - tarinoitanne, sillä tarinat yhdistävät joukkoja ja muokkaavat ihmisyyttämme, 

ne tekevät meistä lajina ja myös meidän lajistamme poikkeuksellisen.  

 

Pääkirjoitusterveisin, Daley  Nevantaus 
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JUNIORITOIMINTAA! 

Curlinglehden uusi nettiversio on mieluista aloittaa toteamalla, että suomalainen junioricurling on 
vihdoinkin saanut tuulta alleen! Tästä on kiittäminen paikallistason aktiivista seuratyötä, jonka tuloksena 
on nyt syntynyt uusia juniorijoukkueita. Erityisesti on syytä mainita Turun seudun sekä Ahvenanmaan 
tuloksellinen seuratoiminta, josta konkreettisimpana esimerkkinä on Ahvenanmaan poikajoukkueen 
voittama Suomen Mestaruus! Onnittelut mestarille sekä myös kaikille muille mukana olleille 
juniorijoukkueille!! On äärettömän tärkeätä, että olette kaikki mukana luomassa suomalaisen curlingin 
tulevaisuutta!!!  

Toinen tärkeä tekijä junioritoiminnan kehittämisessä on nyt liiton käynnistämä säännönmukainen 
juniorileiritys, jonka organisoinnista suurin kiitos kuuluu Markus Sipilälle ja liiton Development Officer 
Tero Tähtiselle. Toivon myös, että mahdollisimman moni seura kannustaa ja aktivoi omia 
junioripelaajiaan osallistumaan näille leireille, sillä olen varma, että se antaa lisämotivaatiota nuorille, 
jotka haluavat kehittää curlingin pelaamistaan ja jotka haluavat tavoitella edustuspaikkaa arvokisoihin. 
Leireillä voi paitsi tavata uusia kavereita, myös solmia kontakteja, jotka voivat hyvinkin johtaa uusien 
juniorijoukkueiden syntymiseen –tulkaa siis mukaan!! 

HUIPPUCURLINGIN VALMENNUSPROJEKTI 

Kuten edellisessä kirjoituksessani tällä palstalla totesin, suomalainen huippucurling on tilanteessa, jossa 
vaaditaan nyt konkreettisia toimintatavan muutoksia, jotta saavutettaisiin kaivattua arvokisamenestystä 
ja jotta esimerkiksi voisimme saada rahoitusta myös olympiakomitealta / huippu-urheiluyksiköltä. Tälle 
vuodelle tätä rahoitusta ei tullut lainkaan, mitä perusteltiin paitsi menestyksen, myös ”uskottavan 
valmennusjärjestelmän” puuttumisella. Tämän vuoksi liiton valmennuspäälliköksi on nyt valittu Tomi 
Rantamäki, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida huippucurling toimintaa sekä toimia 
edustusjoukkueiden apuna kisoihin valmistauduttaessa ja mahdollisuuksien mukaan myös kisojen aikana. 
Nyt jo pidettyjen testien myötä Tomi on tuonut mukanaan omaa osaamistaan sekä juuri sitä 
”kokonaisvaltaista toimintamallia”, mitä meiltä on peräänkuulutettu. Ja vaikka Tomi samanaikaisesti 
jatkaa edelleen omaa pelaajauraansa, olen vakuuttunut siitä, että Tomin roolista valmennuspäällikkönä 
on suurta hyötyä suomalaiselle huippucurlingille!!  

EM-KISOISTA MENESTYSTÄ…? 

Yksi curlingkauden huipennuksista eli vuosittaiset EM-kisat ovat taas ovella… Nyt on ilmassa mielestäni 
positiivista värinää, ja ainakin omat odotukseni niin naisten kuin miestenkin osalta ovat korkealla! Sanna 
Puustisen kipparoima naisten joukkueemme pelaa A-sarjassa, ja joukkue on hakenut positiivista 
valmistautumista leireilemällä mm. Ahvenanmaalla ja Ruotsissa. Tavoitteena ei voine olla vähempää kuin 
MM-kisapaikan saavuttaminen ja samalla sarjapaikan varmistaminen! Aku Kausteen johtama miesten 
edustusjoukkue säväytti eilen päättyneessä Edinburghin CCT -kisassa voittamalla koko turnauksen!! 
Loistava suoritus, josta onnittelut koko joukkueelle!!! Tämä lupaa hyvää EM-kisoja silmällä pitäen, josta 
tavoitteena on paitsi B-sarjan voitto ja nousu A-sarjaan, myös MM-kisapaikan saavuttaminen! Toivon siis 
molemmille joukkueille vankkaa kannustusta myös kaikilta suomalaisilta curlingpelaajilta, huudetaan 
yhdessä Suomi voittoon!! 

Curlingkausi 2014-2015 on muutenkin jo hyvässä vauhdissa, joten toivotan kaikille hyviä pelejä sekä 
onnistumisen iloa niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin, unohtamatta kuitenkaan sitä kaikkein tärkeintä eli 
Curlingin Henkeä!!! TWT!!! 

Olli Rissanen 

 

Puheenjohtajan terveiset 

Tämän 

lehden 

4.sivu  

sivu 



Olli Rissanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junioritoiminnan markkinointi 
- curlingin arvot esiin !? 

Lajin juniorityö saatu hyvin alulle! 

 

Jo yhdeksän vuoden ajan olen tarkkaillut lajiamme sisältä. Aluksi aloittelevana pelaajana, 

sitten bonspielejä himoitsevana harrastajana ja sittemmin kilpapeleistä oppivana 

seuraajana, katsojana, lajiaktiivina, seurajohtajana ja kirjoittajana. Laji on hieno, laji on 

hyvä, siinä ei ole mitään vikaa - paitsi, että sen pariin on vaikea saada uusia pelaajia, 

varsinkin junioreja. Vai onko? 

 

Pienin askelin eteenpäin on nyt menty 

 

Hyviä askelia junioripelaajien suhteen on nyt viimeisen 1-2 vuoden aikana otettu ainakin 

Turussa, Tampereella ja Ahvenanmaalla, vain muutamia mainitakseni. Hyvinkäällä ja 

Joensuussa tietenkin tehdään jo vanhalla kokemuksella juniorityötä lajin parissa ja niillä 

paikkakunnilla työ on järjestelmällistä.  Myös Helsingissä on nyt joitakin junioreita nähty 

äskettäin hallilla harjoittelemassa. Kaikki nämä ovat hyvä ja uusi alku! 

 

Kaikille aktiivipaikkakunnille hatunnosto tästä työstä, mutta kysymys kuuluu silti, miksi 

lajin pariin on niin vaikea saada uusia, nuoria pelaajia? Aktiivipelaajien lapset ja heidän 

kaverinsa on varmaan yritetty kynsin hampain repiä lajin pariin enemmän tai vähemmän 

onnistuneesti, mutta järjestelmällistä juniorityötä on vain muutamalla paikkakunnalla.  

Kahdeksan pitkää vuotta ihmettelin itse, miksi näin hieno laji ei saa uusia junioreita 

houkuteltua lajin pariin.  Enkä tehnyt itse asialle mitään.  

Niin sitä vaan joskus vihdoin huomaa, että aika kuluu puhuessa ja ihmetellessä, miksi joku 

tavoite jää saavuttamatta ja miksi kukaan muu ei asialle tee mitään. Syy löytyi peilistä. 

Oman seuratoiminnan puolustuksena todettakoon kuitenkin, että seura on samassa 

ajassa kerännyt uusia aktiivipelaajia aikuispuolella ja seura on kehittynyt nykyiselle 

tasolleen noin kolmenkymmenen harrastajan kokoiseksi, joista pelaajista noin puolet 

pelaa mestaruussarjoja. Mutta ne junnut, kyllä niitä siellä on... 

 

Liiton toiveet  ja tehtävät 

Toisin kuin moni seuratoimija on varmaankin luullut, juniorien hankinta ja heille 

markkinointi ei ole Curlingliiton tehtävä. Liitto voi toki tukea seuroja jonkin verran tässä 

työssä, mutta totuus on se, että seurojen on katsottava peiliin ja tehtävä se 

ruohonjuuritason työ.  Itseäni hieman hävettää, että olemme varsinkin 

pääkaupunkiseudulla olleet aivan liian passiivisia asian suhteen. 

 

Seurojen tehtävä 

Kun taannoin kysyin pääkaupunkiseudun seuroilta halukkuutta kehitystyöhön, sain 

vastaukseksi pääosin joko "on yritetty" tai "ei siitä mitään tule" -tyyppisiä vastauksia. 

Joitakin "voisihan sitä kokeilla" -vastauksia myös toki sain.  Syynä passiiviseen 

pääkaupunkiseutuun lienee virran loppumisen lisäksi tosiaan myös se, että aktiivihenkilöt 

ovat lajissa jakautuneet useisiin seuroihin.  Jos viidestä - kuudesta seurasta aktiivisin 

joukko kerättäisiin saman katon alle, olisi varmuudella junioritoiminta käynnissä 

muutamassa kuukaudessa. JOS?! 
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Tiedon jakaminen 

Aktiivisten seurojen tietämyksensä jakamista ja toimintatapojensa julkikirjoittamista 

peräänkuulutan edelleen. Olen itse pyytänyt useita kertoja kokemuksia niiltä seuroilta, 

jotka jonkinlaista junioritoimintaa ovat aikaan saaneet. On pyydetty heitä kirjoittamaan 

tai opastamaan kokemuksiaan esimerkiksi Curlingwikissä. Sieltä en kyllä millään 

kolmesta silmästäni ole löytänyt ohjetta:  "Curlingseuran junioritoiminnan 

käynnistäminen : Best practices". En ole löytänyt asiaa käsittelevää osiota tai vastaavaa 

dokumenttia, jota on sinne lupailtu jo useana vuonna. "Ottakaa yhteyttä 

liikunnanopettajiin" on paras ohje, joka on suullisesti jaettu.  En nyt kuitenkaan aio 

mennä  enää siihen, miksi tieto ei aiemmin ole valunut seuroista liittotasolle 

julkaistavaksi  ja jaettavaksi muille seuroille.  

 

Pieksämäen seuraseminaari - pitkä askel oikeaan suuntaan 

Tänä syksynä järjestettiin seurojen yhteinen foorumi Pieksämäellä, jossa tietoa jaettiin 

seminaarityyppisesti ja hyvähenkisesti seurojen kesken ja liiton johdolla. Tilaisuus oli 

mainio ja yksimielisesti jatkoa seuraa vuosittain. Sieltä vaan parhaat vinkit julki ja 

käytäntöön.   

Kehitys on junioripuolella kaikesta huolimatta  lähtenyt käyntiin ja lienee todettava, että 

lajin pariin tulleet juniorit ovat ilmeisesti kuitenkin viihtyneet. Nyt on pitkästä aikaa 

päästy siihen, että juniorien SM-kilpailut järjestettiin tätä artikkelia kirjoitettaessa 

kuluneella viikolla. Hyvä! Edustusjoukkueetkin saadaan EM-kisoihin. Loistavaa! 

Allekirjoittaneen seurassa on nyt Helsingissä aloittanut kolme junioria, ikä 12 vuotta ja 

tätä kirjoittaessa sain kyselyn kahden junioripelaajan mukaan tulemisesta. Jo paikalla 

käyneet "minicurlaajat" ovat päässeet heitoissaan jo pesäetäisyyksiin ja tulevat 

kuulemma hallille jatkossakin. Varusteet on nyt hankittu ja kivaa on kuulemma ollut. 

Vaan kun osa pelikavereista on nelikymppisiä miehiä. 

Lajimme ARVOT 

Itse otin jo kolmannella treenikerralla junioripelaajiemme kanssa puheeksi lajimme 

arvot. Kyllä. 12-vuotiaskin ymmärtää eron siinä, heitetäänkö miestä seinälle, lyödäänkö 

mailalla käsille ja taklataanko törkeästi päähän vai olisiko pelin jälkeen kivempaa käydä 

nauttimassa limpparit vastustajien kanssa. 12-vuotias YMMÄRTÄÄ nämä arvot ja niitä 

pitäisi heille ja heidän vanhemmilleen markkinoida.  

  

Yleensä ottaen, kun lajiamme markkinoimme, olisiko tarpeen tuoda kaikkein vahvimmin 

esille lajin arvomaailma. Ystävyys, pelitovereiden ja vastustajan arvostaminen, 

ihmisyyden kunnioittaminen, väkivallattomuus ja tuomarittomuus.  Näitä arvoja esiin 

tuoden  voisi kuvitella saavansa myös sponsoreita lajille. Myös strategiatyössä 

määriteltiin Suomen curlingin arvoja. Arvojamme ovat urheiluhenkisyys, hyväntahtoinen 

mieli ja kunnioitettava käytös. Etiketissä on tietysti vielä lisää lajia ohjaavia periaatteita. 

 

Kysymykseni seuroille ja lajitoimijoille kuuluu : Käytämmekö tarpeeksi sanoja  

"urheiluhenki", "hyväntahtoinen mieli", "kunnioittava käyttäytyminen" ja 

"läsnäolo/ystävyys" silloin, kun puhumme lajista ulkopuolisille, joko sponsoreille tai 

potentiaalisille harrastajille tai vaikkapa juniorien vanhemmille? Meidän lajissamme ei 

ole väkivaltaisia lieveilmiöitä tai "filmaajia",  dopingia tai muitakaan urheilun 

lieveilmiöitä.  Ja voitaisiinko näillä arvoilla markkinoida lajia seuratoiminnassa 

huomattavasti nykyistä paremmin? 

D.Nevantaus  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hempan määrämittaiset 1 

Kirjoittaja : Juhani "Hemppa" Heinonen on pitkän linjan curlingaktivisti 

Hemppa, Moi,  

 

Curlingin SM-sarja on taas pyörähtänyt käyntiin ensimmäisellä avoimella karsinnalla. Toinen avoin karsinta on lehden 

julkaisuhetkellä myös jo pelattu (6-8.11) ja silloin selvisi myös, mitkä kaksi joukkuetta pääsevät miesten 

mestaruussarjaan, joka käynnistyy joulukuun puolivälin tietämissä 

Ensin mentäköön naisiin. Positiivinen asia on se, että joukkueita on taas enemmän kuin viime kaudella - mukana jopa 

aivan uutena paikkakuntana Ahvenanmaa (Åland). Uusia pelaajia sarjaan tuovat myös kokeneemmat Lare Norri ja 

Eszter Juhasz uudistuneilla joukkueillaan. Vanhoista porukoista Ranuan tytöt ovat jääneet pois - joukkue toki nähdään 

seniorinaisten SM-kisoissa. Ennakkoveikkauksen tekeminen tuntuu ehkä liiankin helpolta. Viimevuotinen mestari 

Sanna Puustinen uusii mestaruutensa. Mainittakoon että Sanna edustaa tulevalla kaudella Maarianhaminan 

curlingseuraa, Åland Curlingia. Muista mitaleista pelaavat Milja Hellsten ja Anne Malmi. Hellstenin joukkueen 

menestymiseen vaikuttanee se, että Katja Kiiskinen ei ilmeisesti juurikaan pelaa mestaruussarjaa. Pääpaino hänellä 

lienee tällä kaudella mixed -peleissä. Sijoille 4 -5 veikkaan Lare Norrin ja Eszer Juhaszin joukkuetta. 

 

Tätä kirjoitettaessa varmoja mestaruussarjalaisia miesten puolella ovat Aku Kauste, Kalle Kiiskinen, M15,Jani 

Sullanmaa, Tomi Rantamäki  ja Savitaipaleelta Säänjärven curlingseuran Tomi Kokkola. Uskon, että karsintojen kautta 

sinne nousee Toni Anttila ja saa seurakseen ”jonkun muun”. Sijoitusten veikkaaminen alhaalta päin vaikuttaa helpolta. 

Kokkola ja ”joku muu” jakavat sijat 7 ja 8.Voisiko muuten Saarelainen olla se kahdeksas mestaruussarjalainen? (Anttila 

ja Saarelainen pääsivät mestaruussarjaan toim. huom.) 

 

 Sarjakärjen sijoitusten veikkaaminen on sitten tälle kaudelle vaikeampaa. Pelaajat ovat samoja kuin vuosi sitten, 

mutta joukkueiden sisällä on tapahtunut siirtoja, jotka ovat mielestäni tasoittaneet voimasuhteita. Viime kaudella 

polvivaivoista kärsinyt Jani Sullanmaa jätti Aku Kausteen joukkueen. Tilalle tuli Kasper Hakunti. Joukkue taistelee 

varmasti kärkisijoista. Akun joukkuehan vei mestaruuden, vaikka Jani ei juurikaan kevätpuolella pelannut. Rantamäen 

Tomin joukkueen menetys oli Toni Anttila, joka on yksi kovimmista joukkuetta vaihtaneista nimistä. Tilalle tuli 

kuitenkin kovan luokan nimi, Jere Sullanmaa. Tero Tähtinen on tarvittaessa Tomin käytössä.  

M15 tulee olemaan tällä kaudella kovempi kuin vuosi sitten Pelaajaringissäkin on kuusi nimeä mukana - taas Jari 

Laukkanen. Mielenkiintoista nähdä, pelaako Jakke usein?  Kiinnostavaa on myös, mahtuuko kanadalainen Jason Moore 

pelaavaan kokoonpanoon? 

Hyvinkään Kalle Kiiskisen joukkueesta lähti Perttu Piilo - muut jatkavat. Vahva mestarisuosikki siinä missä joku muu. 

Mainittakoon, että Wille Mäkelä on taas täysillä mukana. Vaikka Jani Sullanmaa on yksi parhaimmista, niin joukkueella, 

joka hänellä on käytössään, ei mestaruutta voine voittaa. Miksiköhän Jani muuten ei enää pelaa Akun kanssa.. 

Toni Anttila on uusi tuttavuus kippareiden joukossa. Hänen hommaansa varmaan helpottaa se, että varakapteenina 

hänellä on kokenut Perttu Piilo, joka aikanaan oli voittamassa junnujen MM-kisoissa Japanissa hopeaa. Niin, toki Tonin 

pitää ensin selvittää toinen karsinta. 

 

Oli vallan unohtua. Kolmen kärki aakkosjärjestyksessä Aku, Kalle, M15. Olen ennenkin sanonut, että en pane 

pahakseni, vaikka olisin väärässäkin näissä ennakoinneissa. Se on hyvinkin mahdollista.                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naisten maajoukkueen kuulumiset  

Kesän peruskuntokausi on takanapäin, treenikausi jäällä aloitettu ja katseet 

suunnattu kovaa vauhtia lähestyviin marraskuun EM-kilpailuihin. Tavoitteiksi tälle alkavalle 

kaudelle olemme asettaneet sijoittumisen EM-kilpailuiden seitsemän parhaan joukkoon ja 

sitä kautta MM-kilpailupaikan vuodelle 2015 - sekä tietenkin SM-kullan. 

Peruskuntokausi aloitettiin joukkueen valmentajan Perttu Piilon järjestämillä 

kuntotesteillä toukokuussa. Näiden testien pohjalta jokainen treenasi kesän pääosin 

itsekseen kuntosalilla, lenkkeillen ja muiden lajien parissa. Niinikään Pertun organisoimana 

joukkueemme pelasi viikoittain jalkapalloa, tai ”höntsäfutista”, yhdessä muiden curlingin 

pelaajien kanssa. Varsin suosittuun tapahtumaan saapui joka kerta ”vakio”pelaajien lisäksi 

vaihtuvampaa curling-porukkaa. Peruskuntokauden päätteeksi joukkueen omat kuntotestit 

uusittiin syyskuussa ja riemuksemme toivottua tulosta oli saavutettu kaikkien parannettua 

tuloksiaan. 

 Jäätreenikausi potkaistiin käyntiin Ahvenanmaan leirillä syyskuun alussa. 

Tämä oli ensimmäinen vierailu Eckerön Vianor curlingcenteriin koko joukkueelle. Vianor 

curlingcenterissä meitä odotti lämmin vastaanotto, hyvät jäät ja upea majoitus 

Degersandin leirintäalueella. Tämän positiivisen leirin päätteeksi päätimme vielä ennen 

EM-kisoja tehdä toisen viikonloppuleirin Eckeröön. 

 Syksyn ohjelmaan ennen marraskuun 22. päivä alkavia EM-kilpailuja 

kuuluvat viikkotreenit Oulunkylässä, viikonlopputreenejä Kisakalliossa, maanantaisin 

Oulunkylän sarjapelejä, CCT Baselissa sekä leiri Tukholmassa ja Eckerössä. Joukkueen 

valmentamista jatkaa entiseen malliin Perttu Piilo, joka iloksemme pystyy olemaan 

mukanamme lähestulkoon kaikkialla ja mahdollistaa näin joukkueen parhaan mahdollisen 

valmentautumisen syksyn tärkeimpään kilpailuun. 

 EM-kilpailuiden jälkeen loppukauden suunnitelmiin kuuluvat ainakin SM-

sarja, normaalit viikkotreenit, Bernin CCT -kilpailu ja toivottavasti valmentautuminen 

kevään MM-kilpailuihin. Mukavaa alkanutta curlingkautta kaikille!  

 

T. Oona Kauste, naisten maajoukkue 

 

Naisten tavoitteena MM-2015 

Suomen naisten 

maajoukkue kaudella 

2014-2015: 

 

Sanna Puustinen  

Heidi Hossi 

Oona Kauste 

Maija Salmiovirta 

Marjo Hippi 

 

Helsingissä junioritoiminta 

on saatu alkuun kolmen 

innokkaan "minicurlaajan" 

voimin. Kuvan neljäs 

minicurlaaja on vielä 

lavastettu, mutta huhuja on 

jo neljännestäkin. 2 poikaa 

ja 1 tyttö ovat käyneet 

harjoituksissa ja intoa 

tuntuisi riittävän. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Kivien heivaamista? 

Wikipedian parodiaversio Hikipedia määrittelee curlingin lajiksi, ”jossa sinun pitää 

heivata kiveksi kutsuttuja graniittiympyröitä nänniin.” Koska kyseessä on herrasmieslaji, 

”pelaajien tulee käyttää aina yhtä tyylikkäitä curlingkenkiä.” Lajin kuuluisuuksista 

Hikipedia mainitsee monimielisesti itävaltalaisen maajoukkuepelaajan Werner 

Wankerin. 

Kun on kasvanut ja elänyt ikänsä Hyvinkäällä, on curlingiin saanut väkisinkin jonkinlaisen 

kosketuksen. 70-lukulainen radanvarsikaupunki oli ulkopuolisille yhtä outo kuin tuolloin 

kaupunkiin lanseerattu uusi ja erikoinen jääpeli. Erityistä hilpeyttä herätti silloisen 

kaupunginjohtajan Osmo Anttilan innostus lajia kohtaan. Jos Anttilan ei-niin-

urheilullisella habituksella pystyi luutimaan kiville lisää vauhtia, oli perushyvinkääläisen 

asenne kallioon hakattu; eliitin leikkiä, eikä missään nimessä urheilua. 

En ymmärrä curlingista oikeastaan mitään, mutta jotain hypnoottista lajin 

seuraamisessa ja pelaamisessa on. Olen käynyt kokeilemassa kivenheivaustaitojani ehkä 

kymmenkunta kertaa, enkä muista että olisin kertaakaan onnistunut heitossani. 

Verrattuna useimpiin urheilulajeihin, curling on suorastaan raivostuttavan vaikeaa! Olen 

aikanaan ensimmäisellä yrityskerrallani saanut keilaradalla kaadon, osunut 

pesäpallomailalla palloon ja upottanut koripallon vapaheittoviivalta sukkana sisään. 

Lähes parikymmenkiloisen graniittikiven lähettäminen oikeanmittaiseen ja – 

suuntaiseen liukuun tuntuu olevan itselleni yhtä suuri mysteeri kuin Cheekin suosio. 

Yksi curlingin viehättävimmistä piirteistä on se, että lajin parissa tuntuu toimivan 

kohtuullisen älykkään oloisia ihmisiä. Jos joskus sattuu näkemään tai kuulemaan jonkun 

laji-ihmisen haastattelun, ei koskaan tarvitse kuulla myötähäpeää aiheuttavia latteuksia 

siitä, ”kuinka kaveri tuli kovaa päälle” tai ”uskotaan omaan tekemiseen.” Viileän 

analyyttiset arviot pelin kulusta ja yksityiskohdista vahvistavat kuvaa, että kyseessä on – 

de facto – äly- ja herrasmieslaji.  

 Kun Suomicurlingin huippuhetkiä elettiin Torinon olympialaisissa, televisiosta taisivat 

tulla päällekkäin sekä curling -miehistön että Leijonien mitalikamppailut. Tämän lehden 

lukijoille kanavan valinta oli varmaan helppoa, mutta itse jouduin punnitsemaan 

tilanteen ainutlaatuisuutta. Päädyin lopulta curlingin pariin, koska hetkessä oli jotain 

taianomaista ja amatöörin silmille uutta ja jännittävää. En tiedä, ymmärsikö Voitto 

Liukkonen –vainaa lajista yhtään itseäni enempää, mutta kotikatsomossa menestys 

aiheutti sellaisen elämyksen, että vaimon kanssa katsoimme parhaaksi korkata aidot 

samppanjat.  

Seuraavan skumpan korkkaan, kun saan vihdoin heivattua kiven sinne kirottuun 

nänniin! 

 

Kuvasta päätellen Curling on 

pitkänhuiskeiden ja sangen 

hoikkain miesten laji. 

Kumottakoon kuitenkin 

kuvasta saatava käsitys: 

 Curling sopii kaikenikäisille ja 

kaikenkokoisille 

herrasmiehille,   herrasnaisille 

ja kaikille muillekin.  

Eikä knalliakaan lajissa tarvita. 

Kirjoittaja Marko Kallionpää on hyvinkääläinen erityisopettaja ja opinto-ohjaaja, joka 

on innokkaana penkkiurheilijana hurahtanut myös curlingiin. Curlinglehti toivottaa 

onnistumisia lajin parissa ja odottaa lisää kirjoituksia myös "lajin ulkopuolisen" silmin. 

 



 

Edinburgh International 7.-9.11, Skotlanti 

Edinburghin perinteinen kansainvälinen turnaus oli viimeinen turnauksemme ennen EM-kisoja. Tämä oli jo 

kolmas viikonloppu putkeen, kun olimme pelireissulla, mutta motivaatio oli edelleen korkealle lähestyvien 

EM-kisojen vuoksi. Turnaus on pieni poikkeus syksyn CCT -kalenterissa (Curling Champions Tour), sillä 

tourin muut osakilpailut syksyllä pelataan Sveitsissä (Baden, Basel ja Champery).  

Merkittävin ero lienee se, että osanottajista suurin osa on skotlantilaisia sveitsiläisten sijaan. Tästä kertoo 

myös turnauksen historia. Ennen tätä vuotta voitto oli mennyt Skotlannin ulkopuolelle vain viisi kertaa: 

Peter Attinger, Sveitsi, (1977); Eigil Ramsfjell, Norja (1988 ja 1996); Ulrik Scmidt, Tanska (1999) ja Andy 

Kapp, Saksa (2008). 

Turnauksessa oli alun perin neljä kuuden hengen lohkoa, joista kaksi kutistui viiden hengen lohkoksi 

peruutusten myötä. Jokaisessa lohkossa oli tarjolla kaksi jatkopaikkaa. Euroopan terävimmän kärjen 

pelatessa samaan aikaan Kanadassa, jatkomahdollisuudet lohkostamme olivat realistiset. Sama päti myös 

muihin suomalaisiin, joita oli meidän lisäksi peräti kolme muuta mukana turnauksessa. Suomi olikin toiseksi 

edustetuin maa turnauksessa Skotlannin jälkeen. 

Pokaali Edinburghista !! 



Aloitimme turnauksen kokenutta Lee McLearyn (Skotlanti) joukkuetta vastaan. Ennakolta pidimme 

McLearya kenties lohkon kovimpana vastustajana Kyle Smithin jälkeen. Ottelu eteni alussa tasaisissa 

merkeissä. Keskivaiheilla pääsimme kuitenkin muutaman pisteen johtoon, joka sitten kesti aina 

seitsemänteen päähän asti, missä vastustaja onnistui ottamaan kaksi pistettä viimeisen kiven edulla. 

Viimeiseen päähän lähdettiin tasatilanteessa meidän pitäessä viimeisen kiven etua. Valitettavasti viimeinen 

pää ei sujunut meiltä siisteimpään mahdolliseen tapaan, mutta Aku naulasi viimeisen määriksensä 

kokonaan punaiselle ja tämä riitti tärkeään voittoon. Olosuhteet vaihtelivat ensimmäisen pelin sisällä varsin 

paljon ja viimeinen määris oli todellisuudessa vaikeampi, kuin miltä se ehkä kuulostaa. 

Toisessa ottelussa saimme vastaamme  Graeme Blackin (Skotlanti) joukkueen. Vastustajasta ei ollut meillä 

ennakolta juuri mitään tietoa. Pelissä vaihdettiin ykköset alkuun puolin ja toisin, mutta kolmannessa päässä 

onnistuimme hyvän pään jälkeen ottamaan kolmosen, jonka jälkeen puolustimme johtoamme 

onnistuneesti ottaen vielä varmuuden vuoksi seitsemännessä päässä kaksi pistettä. Kahdeksannessa päässä 

vastustajan kivet eivät enää riittäneet lopussa kuromaan kiinni kolmen pisteen takamatkaa, joten toinen 

voitto toisessa ottelussa näki päivänvalon. Tähän päättyi ensimmäinen turnauspäivä osaltamme. 

Lauantaina aamupelissä oli vastassa Unkarin Kiss. Oletimme, että vastassa olisi ollut sama Unkari kuin mitä 

tulevissa EM-kisoissa, mutta pelin jälkeen selvisi, että näin ei ollutkaan. Nollasimme tässä ensimmäisen 

pään viimeisen kiven edun turvin ja otimme sitten toisessa päässä ns. skipin kakkosen Akun ensimmäisellä 

kivellä heitetyllä hyvällä nojalla, jota vastustaja ei onnistunut poistamaan. Kolmannessa olimme hieman 

onnekkaita, kun vastustaja missasi nollausyrityksen suojaan ja varastus tuli enemmän tai vähemmän 

yllättäen ja pyytämättä. Neljännessä onnistuimme pakottamaan vastustajan yhteen, jonka jälkeen 

kontrolloimme tulostaulua ja peliä kohtalaisen helposti. Viimeisessä päässä riitti avoimen kohdekiven 

poisto voittoon.  

Neljännessä pelissä pian edellisen jälkeen saimme vastaamme lupaavan nuoren ruotsalaisjoukkueen 

(Nyman). Joukkueella lienee tulevaisuudessa mahdollisuudet nousta yhdeksi Ruotsin kärkijoukkueeksi. 

Tässä kolmessa ensimmäisessä päässä molemmat onnistuivat pakottamaan hammerilla pelaavan 

joukkueen ykköseen, mutta neljännessä pelasimme erinomaisen pään ja otimme ison nelosen. Vastustaja 

kuitenkin kuittasi ottamalla kakkosen heti perään ja varastamalla kuutospään. Rehellisyyden nimissä täytyy 

kuitenkin myöntää, että ihan kaikki ei ollut vastustajan hyvyyttä näissä päissä. Seiskassa ja kasissa 

vaihdettiin sitten ykköset päittäin taululle ja pääsimme jatkopäähän viimeisen kiven edun turvin. Tässä 

vastustaja ei onnistunut täysin viimeisessä hyvin ohuessa tuplapoistossa ja meidän ei tarvinnut heittää 

viimeisestä kiveä. Tällä voitolla  varmistimme jatkopaikkamme. 

Päivän viimeisessä ottelussa tuli vastaan Kyle Smithin skottijoukkue, joka oli yksi koko turnauksen 

ennakkosuosikeista. Pitkä päivä ja kenties jo varmistunut jatkopaikka näkyi tässä pelissä molemmilla 

joukkueilla, sillä pelin taso ei päätä huimannut missään vaiheessa. Rimpuilimme vielä viiden pään jälkeen 

tasan 3-3 tilanteessa. Kuudennessa päässä lähdimme hakemaan kuitenkin aggressiivisesti varastusta 

kahdella keskisuojalla, mutta varastuksen sijaan tulostaululle tuli vastustajan puolelle vitonen ja sitä myötä 

kättelyt.  

Valitettavasti tappio tarkoitti kuitenkin sitä, että Kyle Smith vei lohkovoiton nenämme edestä ja saimme 

täten puolivälierissä vastaamme turnauksen ennakkosuosikki Tom Brewsterin joukkueen. Ennen tätä 

turnausta kyseinen joukkue oli maailman rahalistalla kakkosena voitettuaan sekä Baselin että Champeryn 

turnauksen. Kaiken lisäksi viimeisen kiven etu oli heillä. Muista suomalaisista puolivälieriin pääsi myös Kalle 

Kiiskinen ja Tomi Rantamäen joukkueet. 



Peli alkoi odotetun hankalasti, kun Brewsterin joukkue onnistui ottamaan viimeisen kiven edun turvin kaksi 

pistettä heti ensimmäisessä päässä. Toisessa päässä onnistuimme vastaamaan ainoastaan yhdellä pisteellä, 

mutta tämän jälkeen kahdessa seuraavassa päässä varastimme yhteensä peräti kolme pistettä. Viidennessä 

päässä pakotimme vastustajamme yhteen pisteeseen ja peli oli varsin hyvin kontrollissamme. Valitettavasti 

kuitenkin kuudennessa päässä muutama huono heitto ja harjaus johtivat siihen, että vastustaja varasti kaksi 

Akun viimeisen määriksen liukuessa pitkäksi. Seitsemännessä päässä teimme päätöksen lähteä 

hyökkäämään aggressiivisesti sen sijaan, että hakisimme nollapäätä ja viimeisen kiven edun pitämistä 

viimeiseen päähän. Saimmekin rakennettua hyvillä heitoilla melkoisen härdellin ja Tom Brewsterin 

epäonnistuttua puolittain toiseksi viimeisellä ja vielä hieman enemmän viimeisellä, meille jäi pienehköstä 

portista lyhyt ratsupoisto neljään, jossa onnistuimmekin täydellisesti. Viimeisen pään puolustimme siististi 

ja vastustajalta loppui kivet kesken. Tämä oli ehdottomasti kauden paras voittomme toistaiseksi. 

Tämän jälkeen siirryimme jännittämään nähdäänkö peräti kokonaan kotimainen välierä, kun kaavion 

mukaan kohtaisimme Tomin ja Hollannin van Dorpin ottelun voittajan.  Tomin joukkue oli pitkään kiinni 

voitossa, mutta van Dorp onnistui kuin onnistuikin ottamaan viimeisestä päästä tarvittavan kakkosen ja 

pakotti pelin vielä jatkopäähän, jonka he vielä kaiken lisäksi onnistuivat varastamaan.   

Van Dorp oli voittanut oman lohkonsa puhtaalla pelillä ja oli näin oikeutettu viimeisen kiven etuun, mutta 

mielestämme hieman oudosti he valitsivat mieluummin kivet ja antoivat täten hammerin meille. Kiitimme 

tästä ja otimme ottelun haltuun heti alusta alkaen parin pisteen johdon muodossa. Pidimme johtomme 

aina kuudenteen päähän asti, jossa vastustaja onnistui tasoittamaan pelin kolmeen-kolmeen kahdella 

pisteellä. Vaihtelevien vaiheiden jälkeen onnistuimme kuitenkin kuittaamaan tilanteen kakkosella heti 

seuraavassa päässä ja pääsimme viimeiseen päähän kahden pisteen johdossa. Kerrankin onnistuimme 

pitämään tilanteen varsin siistinä ja pelissä ei ollut vaarallisia suojia kertaakaan omien heittojemme jälkeen. 

Hollantilaiset kuitenkin onnistuivat kiertämään hienosti etupesäkivemme kolmannen heittäjän viimeisellä 

kivellä ja lopulta Aku joutui viimeisellään heittämään suoraan voittoon tuplapoiston, joka onnistui kuin 

onnistuikin. Tämä oli myös tärkeä voitto henkisesti, sillä Hollanti on ennakolta yksi kovimmista joukkueista 

B-sarjassa. Tässäkin turnauksessa he olivat voittaneet jo Tomin ja Kallen joukkueet sekä Skotlantia EM-

kisoissa edustavan Edwardsin.  

Tässä vaiheessa oli selvää, ettemme ehtisi paluulennollemme. Yritimme siirtää lentoja KLM:n kanssa, mutta 

epäonneksemme heidän systeeminsä oli alhaalla ja saimme ohjeistuksen soittaa uudelleen noin tunnin 

päästä. Pieni ongelma oli kuitenkin puolen tunnin päästä alkava finaali, joten puhelu jäi soittamatta. Kiitos 

kuitenkin Jerelle, joka yritti hoitaa asiaa puolestamme. 

Finaalissa tuli vastaan Tšekin David Sik. Tämä oli ensimmäinen kerta turnauksen historiassa, kun finaalissa ei 

nähty skotlantilaista joukkuetta. Vaikka Sikin joukkue onkin vakituinen vierailija Tourin osakilpailuissa,  

emme ole koskaan päätyneet pelaamaan vastakkain, joten ihan täyttä varmuutta vastustajan pelitavasta ja 

vahvuuksista tai heikkouksista ei ollut. Molemmat tulivat finaalin kakkossijoilta omasta lohkostaan, joten 

viimeisen kivi meni arvalla. Olimme tällä kertaa onnekkaita ja saimme sen ensimmäiseen päähän. 

Ensimmäinen pää sujui hieman takaa-ajoasemissa melkein alusta asti, mutta onnistuimme kuitenkin lopulta 

saamaan nollauksen Sikin viimeisen suojakiven jäätyä liian suoraksi. Toisessa päässä saimme heti hyvän 

otteen alusta alkaen ja rakensimme hyvän tilanteen kulmasuojan taakse. Pää päättyikin avoimeen 

määrikseen, jolla otimme kolme pistettä.  Kolmannessa päässä vastustaja kuitenkin kuittasi kolmosen 

takaisin, kun missasimme parikin tuplaa muutamalla sentillä. Neljäs pää nollattiin taas, kun emme oikein 

saaneet kunnon kiertoa kulmasuojan taakse useasta yrityksestä huolimatta. Viidennessä päässä pääsimme 



heti kahden pisteen vauhtiin levittämällä peliä keskelle ja laidalla. Vastustaja kuitenkin epäonnistui 

tärkeässä rolliyrityksessään lopussa ja pääsimme kiertämään Akun ensimmäisellä toisen kiven keskelle 

suojien taakse. Sik yritti viimeisellään ratsua, mutta epäonnistui tässä ja toistamiseen meillä oli avoin 

määris kolmeen. Kuudennessa päässä pelasimme hyvää puolustusta ja onnistuimme pakottamaan 

vastustajan yhteen pisteeseen. Toiseksi viimeisessä päässä vastustaja pelasi isolla riskillä ja jätti meidän 

kiviä pesään yrittäen varastaa tosissaan. Olimme hieman perässä koko pään, mutta viimeisellä oli vielä 

mahdollisuus heittää ohuehko tupla ja sitä myötä kaksi pistettä. CCT -turnauksen voittaminen ei ole 

kuitenkaan kovin helppoa, sillä tässä vaiheessa Akun viimeinen otti roskan heti irrotuksen jälkeen ja heitto 

epäonnistui, minkä seurauksena vastustaja varasti kaksi ja tuli aina tasoihin asti. Varsin dramaattinen 

paikka koko meidän turnauksen ensimmäiselle roskalle! Tätä emme kuitenkaan jääneet liikaa 

murehtimaan, sillä voitto oli edelleen omissa käsissä; peli tasan ja viimeisen kiven etu. Viimeinen pää eteni 

kohtalaisen selkeänä ja kun vastustaja epäonnistui viimeisessä kierrossaan hieman, meille jäi avoin poisto 

voittoon, jota ei sitten enää missattu. 

Kyseessä oli kaikkien aikojen ensimmäinen suomalaisjoukkueen voitto CCT -turnauksessa. Voitto toi rutkasti 

itseluottamusta sopivaan aikaan ennen EM -kisoja ja myös arvokkaita euroja. Tänä vuonna olemme olleet 

pelkästään Suomen Curlingliiton tuen varassa Olympiakomitean lopetettua tukensa ainakin toistaiseksi. 

Palkintosumma ei ollut isoimmasta päästä, mutta se kuitenkin melkein tuplasi tämän kauden 

tulopuolemme toistaiseksi. Tätä kirjoittaessa EM-kisoihin on tasan viikko aikaa. Viimeisen viikon tavoitteena 

on vahvistaa jokaisen henkilökohtaisia vahvuuksia entisestään. Usko on jokaisella kova siihen, että jos 

pelaamme samalla tasolla kuin Edinburghissa, pystymme nostamaan Suomen takaisin A-sarjaan ja kaiken 

mennessä nappiin taistelemaan pääsystä MM-kisoihin. 

teksti  Janne Pitko (muut joukkueen pelaajat Aku Kauste, Pauli Jäämies, Kasper Hakunti ja Leo Mäkelä) 

 

 

 

Kuva: Vuoden 1908 talvi oli vähäluminen. Silti Edinburghin linnan luona kokoonnutaan Curling -

kilpailujen avajaisiin. 



 

Parrat pärisivät Partaharjulla - Jäävätkö hyvät ideat pelkäksi puheeksi ? 

 

Syksyinen viikonloppu kokosi Suomen Curlingseurat yhteen liiton syyskokouksen merkeissä. Tällä kertaa 

sääntöjen mukainen kokous järjestettiin seuraväen pyynnöstä Helsingin ulkopuolella. Pieksämäen 

Partaharju sai toimia isäntänä kokousedustajille. Pieksämäki tunnetaan lajipiireissä paitsi Juicen tekemästä 

asema-bluesista, myös aktiivisesta lajin seuratoiminnasta.  

 

Toimittajan silmään liittokokousedustajat tuntuvat vuosi vuodelta pysyvän samoina. Onko tosiaan niin, että 

seuroihin ei uusia aktiivijäseniä ilmesty vai pysyvätkö samat vanhat kasvot toimissaan vain "vanhasta 

muistista". Kaikki kunnia toimitukselta toki edustajien pitkälle kokemukselle, mutta nuorempaa väkeä saisi 

liiton kokouksiin ottaa mukaan ainakin keskustelemaan ja kuuntelemaan päätöksentekoa ja ehkä ottamaan 

oppia ja jakamaan ideoitaan. Ties vaikka joku innostuisi järjestötyöhön osallistumaan.  

 

Varsinkin nyt olisi nuorison edustajia toivonut paikalle, kun kokouksen teema oli "seuratyön kehittämineni".  

 

Seuratyön seminaarissa käytiin läpi vanhaa hääkliseetä lainatakseni jotain vanhaa, jotain uutta, jotain 

lainattua ja jotain sinistä. Ideoita seuroilla tuntuu olevan, mutta se toteutus on takavuosina tuntunut 

puuttuvan. Syynä lienee pääosin se, että vapaaehtoistyö seuroissa kaatuu liiaksi samojen aktiivien harteille 

ja apua ei juuri löydy. Ainakin pääkaupunkiseudulla tähän auttaisi seurojen tiukempi yhteistyö lajin 

kehittämisessä ja markkinoinnissa. Joissakin seuroissa on jämähdetty vain ylläpitämään pelaavia 

kokoonpanoja SM-sarjassa ja mitään muuta ei ole tehty lajin parissa vuosikausiin. 

 

Kun nyt liiton hallituksessa on lajin kehittämiseen saatu aivan uusi vaihde päälle viimeisen vuoden aikana, 

olisi nyt todellakin seurojen vuoro ottaa curlingkivi haltuun ja alkaa paiskoa kiviä urakalla omissa 

toimintaympäristöissään. Juniorien ja koulujen kimppuun on hyökättävä Hyvinkään mallin pohjalta suoraan 

pesään saakka kulkevilla määrämittaisilla heitoilla. Työpaikkaliigoja on yritettävä puskea käyntiin vaikka 

poistoheitoin edes vain muutaman joukkueen voimalla, opiskelijoita ja koululaisia on saatava halleille 

kokeilemaan ja pelaamaan vaikka harjat irvistellen. Seurayhteistyö on saatava Helsingissä käyntiin. Lajin 

gurut ja esimerkiksi valmennustietämystään kehittävät aktiivit on otettava hyötykäyttöön koko maassa ja 

niin edelleen.   

Niinpä, mutta entä toteutus? 

Seminaarin tuloksena saatiin kuitenkin iso läjä hyviä ideoita. Ne kasattiin yhteen ja DO Tero Tähtinen 

koostaa seminaarin annista materiaalin seuroille. Loppu jää seurojen tehtäväksi ja lajiväen nähtäväksi. 

Allekirjoittaneen toimittajan ja lajiaktiivin toiminta-alueella, siis pääkaupunkiseudulla toivoisi seurojen 

Parran pärinää Partaharjulla 



ottavan harjan kauniiseen käteen ja alkavan hommiin junioritoiminnan käynnistämiseksi NYT eikä taas 

"sitten kun näiltä SM-kiireiltä ehditään".  On selvää, että junioritoiminta on mahdollista myös Helsingissä.   

 

Partaharjun kokonaisanti oli kuitenkin positiivinen ja kokous hyvin organisoitu ja asiapainotteinen. Otetaan 

yhdessä myös ideat sieltä käyttöön seurojen toimintaan. Jokainen potentiaalinen pelaaja tulisi kaivaa lajin 

pariin, vaikka kiven silmästä.  Partaharjulle ja Pieksämäelle kiitokset hienosta maisemasta sekä hyvästä  

seminaarista ja kokouksen järjestelyistä kaikille osapuolille kiitos. 

Partaharjulta raportoi Daley Nevantaus (ei alla kuvassa) 

 

 

 

  

Hempan 
määrämittaiset - 2 

Ihan aluksi kiitokset Jari Turtolle hienosisältöisestä jutusta tämän vuoden curlinglehden ykkösnumerossa. Onkohan hän itse 

toteuttamassa tavoitetta 365. Tällainen huhu ainakin liikkuu... Yksi kohta artikkelissa oli sellainen, josta olin hieman eri mieltä. 

Voi olla, etten ymmärtänyt asiaa aivan oikein, mutta sehän selviää, kunhan osutaan kasvokkain. Ja ainahan asiaa voi kysyä 

Pejalta, jolta joskus on tullut kysyttyä neuvoa. 

 

Mitäs muuta? No ainakin sitä, että olen ollut Maken kanssa ”kirjeenvaihdossa” useampaankin otteeseen. On ollut ihan 

mielenkiintoista kuulla hänen katsantokantojaan Liiton touhuista. Oli oikeastaan ihan pakko ottaa häneen yhteyttä jo siksi, 

että kun yritän puhua Liiton hemmojen kanssa Oulunkylän hallista ja siihen liittyvistä asioista, niin selitellään vain kuinka 

hankalaa Markun kanssa on tulla toimeen ja että on mahdotonta saada aikaan sopimusta hallin käytöstä. En usko, että M15 

ihan aiheetta moittii Liitoa. Kyllä  parantamisen varaa on taatusti paljonkin. Pitäisiköhän molempien osapuolien kaivaa malkaa 

omasta silmästä? 

           Keskustelin aiheesta myös Markun pitkäaikaisen pelikaverin Tommi Hätin kanssa ja hän oli sitä mieltä, että Make 

kuitenkin loppujen lopuksi ajattelee suomalaisen curlingin parasta, vaikka häntä syytetään voimakkaasti siitä, ettei hän tee 

mitään, mistä ei ole hyötyä hänelle itselleen. Pitää aina muistaa, mitä hän on tehnyt lajimme eteen. En lähde arvostelemaan 

nykyistä Liiton hallitusta, mutta sen urheiluasian- 

tuntemus kohenisi varmaan, jos toiminnassa olisivat mukana M15 ja Jari Turto. 

                   Vielä loppuun toivotan menestystä Rantamäen Tomille valmennuspäällikön pestissä. Tomi on hyvä tyyppi, jolla on 

eväät hoitaa homma, jos hän saa rauhassa tehdä duunia. Turha negatiivinen kritiikki pois. Pitää muistaa, että pesti on uusi ja 

montaa Tomia kokeneempaa ja fiksumpaa curlingpelaajaa ei Suomessa ole. 

 

Kuvassa tuntematon kanadalainen 

lajiharrastaja kaukaa 1950-luvulta. Tämä 

arvoisa 

herra on ymmärtänyt, että pelitaidon 

lisäksi lajissa pitää säilyttää myös tyyli. 

Oli se sitten millainen tahansa. 

 



 

 

  

Kangasniemi 24.-26.10.2014 

Miesten 1. Mestaruusarjakarsinta eteni Anttilan komennossa 

 

Kangasniemellä miesten karsintaviikonloppu käynnistyi perjantain iltapäivässä kolmella melko selvällä ja yhdellä 

tasaisella kamppailulla. Vain Kalpamaa ja Lönnberg taistelivat loppuun saakka voitosta. Sipilän uusi 

nuorisokokoonpano ja Perkiön muuten vaan nuorekas porukka ottivat selvät voitot ensimmäisellä kierroksella.  

Samoin karsintaan ennakkosuosikkina lähtenyt Toni Anttilan tiimi voitti ensimmäisen ottelunsa peräti nollaten 

vastustajansa.  

 

Sekä Sipilä että Anttila etenivät toisen ottelun jälkeen A-cupin finaaliin, jonka voitti Anttila. Pelijärjestelmässä 

Sipilä siirtyi  B-cupiin ja Anttila pääsi suoraan B-cupin finaaliin. B-cupin finaaliin oli edennyt ensimmäisen tappion 

jälkeen Tahvanainen, jonka Anttila voitti B-cupin finaalissa. Näin ollen Anttila jatkaa vielä toisessa 

karsintaviikonlopussa taistelua mestaruussarjapaikasta ja pelaa vähintään 1.divisioonassa. Sipilän joukkue pelaa 

tulevan kauden 1.divisioonassa.  

 

   ------------- 

Vierumäki  7.-9.11.2014 

 

Anttila hallitsi myös miesten mestaruusarjakarsinnan 2.osan, myös Saarelainen mestaruussarjaan 

 

Vierumäellä pelattu miesten toinen karsintaviikonloppu meni ennakkosuosikin hallinnassa. Toni Anttilan joukkue 

oli monissa papereissa nimetty vahvimmaksi ja joukkue etenikin suoraan kolmella voitolla mestaruussarjaan. 

Matkalla vastaan osuivat Lehtonen, Pöyry ja Saarelainen, joista tiukin peli oli  Pöyryn joukkueen kanssa. 

Saarelainen kuitenkin eteni B-cupin voittoon ja lunasti paikan mestaruussarjatasolle. Mestaruussarjan joukkueet 

kipparien nimien mukaan ovat siis :  Aku Kauste, Kalle Kiiskinen, Markku Uusipaavalniemi, Jani Sullanmaa, Tomi 

Rantamäki, Tomi Kokkola, Toni Anttila ja Jari Saarelainen. Muualla lehdessä kokeneen "Hemppa" Heinosen 

analyysit voimasuhteista. 

   ---------------- 

Kanada 30.9.2014  

 

Viides suojakivi käyttöön Kanadan huipputurnauksissa.  

 

Kanadan huipputurnauksissa otetaan käyttöön sääntömuutos, jonka mukaan myös viides päässä heitetty kivi on 

suoja-aluesäännön mukaan turvassa suoralta poistolta. Näin ollen ensimmäisenä heittävällä joukkueella on 

mahdollisuus ryhmitellä peräti kolme suojakiveä pesän eteen, ennen kuin hammerin omaava joukkue saa alkaa 

niitä poistamaan. Sääntömuutoksen taktinen vaikutus on tietenkin lajiharrastajille selvä. Muutoksella haetaan 

mielenkiintoisempia päitä ja ensimmäisenä heittävälle joukkueelle lisää suojakivien tuomaa apua poistopeliä 

vastaan. Suomen sääntöihin muutos ei vielä tällä kaudella ulotu, mutta arvatenkin ainakin divaripeleissä nähdään 

hyviä härdellejä siitä huolimatta. 

 

Curling-uutisia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyörätuolimaajoukkueella  
tiukka tavoite 

kesätunnelmissa 

Suomi mukana pyörätuolicurlingin maailmanmestaruuskisoissa 2015 Lohjalla 

“Sotshin Paralympialaisten jälkeen joukkueemme on virittäytynyt tuleviin MM-kisoihin”, kertoo joukkueen 

kapteeni Markku Karjalainen. “Olemme käyneet läpi yksilöharjoittelujakson kesällä, ja palasimme yhdessä 

jäälle elokuussa. Myös Yhteistyö Tata Consulting Services OY:n kanssa sujui Sotshin paralympialaisissa  

loistavasti, joten olemme luonnollisesti iloisia että yhtiö jatkaa pääsponsorinamme.” 

Maailmanmestaruus kotikentällä ?  

 

Kuluvalla kaudella joukkueen päätavoite on maailmanmestaruuskisat, jotka pelataan Suomessa, Lohjan 

Kisakalliossa. Sponsoriyhteistyön jatko oli tärkeä ja  tukee joukkueen harjoittelua ja toimintaa lajin MM-

kisoissa Kisakalliossa (6-13.2.2015) sekä maailmanmestaruuskisavuoden ajan.  

 

“TCS:n tuki joukkueelle on elintärkeää. Se mahdollistaa osallistumisemme kolmeen MM-kisoja edeltävään 

turnaukseen. Ne ovat olennainen osa valmistautumista kotikisoihin. MM-kisat puolestaan ovat tärkeä 

etappi matkalla kohti seuraavia paralympialaisia Etelä-Koreassa vuonna 2018. Kaikki edeltävät MM-kisat 

vaikuttavat paralympiapaikan saamiseen.” 

Karjalainen työskentelee päivisin TCS:n palveluksessa. Yhtiö päätti lähteä tukemaan urheilijoita kuultuaan 

joukkueen tarinan ja nähtyään miten positiivinen henki ryhmässä vallitsee. 

 

“Markku joukkueineen innoittaa meitä kaikkia”, sanoo TCS:n maajohtaja Ruchikar Dalela. “Mikään ei ole 

mahdotonta. Tämän viestin haluamme kertoa niin TCS:n yli 300,000 työntekijälle ympäri maailman kuin 

laajemmallekin yleisölle.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karjalainen on ollut aktiivinen urheilija koko elämänsä. Hän on harjoitellut lajeja hiihdosta ja melonnasta 

pyörätuolikelaukseen. Vuoden 1992 paralympialaisissa Barcelonassa Karjalainen teki 1500 metrin 

pyörätuolikelauksen Suomen ennätyksen. Opiskeluaikana tapahtuneen dramaattisen laskuvarjo-onnettomuuden 

jälkeen hän on tehnyt vaikuttavan matkan. Karjalainen liittyi vuonna 2007 perustettuun Suomen 

pyörätuolicurlingjoukkueeseen vuonna 2008,. Joukkue on noussut maailmanluokan haastajaksi. 

 “Mieleisin muistoni Sotshin paralympialaisista ovat rökälevoitot Kanadasta ja Iso-Britanniasta”, Karjalainen sanoo. 

Kanada voitti lopulta kultaa, ja Iso-Britannia pronssia. 

 

“Nuo voitot osoittavat, että voimme voittaa kenet tahansa. Olemme nyt tehneet rajusti töitä suorituksemme 

tasaisuuden kehittämiseksi. Lähdemme kisoihin tavoittelemaan sijoitusta kuuden parhaan joukossa. Haluaisimme 

antaa hyvän sijoituksen kannattajillemme ja koko Suomelle.” 

 

TCS:n Suomen maajohtaja Dalela on vakuuttunut joukkueen menestymisen mahdollisuuksista: “Olen nähnyt näiden 

urheilijoiden määrätietoisuuden ja luotan heihin. Markku ja hänen joukkueensa ovat sankareita. Olemme ylpeitä 

saadessamme olla mukana heidän matkallaan maailmanmestaruuskisoihin ja kohti vuotta 2018.” 

 

TCS panostaa hyvinvointiin 

TCS tukee lukuisia maailmanlaajuisia yhteiskunnallisia ohjelmia jotka edistävät taitojen kehitystä, kestävää kehitystä, 

hyvinvointia ja terveyttä.  

 

Seuraa joukkueen kuulumisia ja osoita tukesi pyörätuolicurlingjoukkueen Facebook-sivulla:  

 

www.facebook.com/WheelchairCurlingTeamFinland<http://www.facebook.com/WheelchairCurlingTeamFinland> 

#ReleaseYourRock 

 

 Pyörätuolicurlingista 

Pyörätuolicurlingia kuvataan usein 

jääshakiksi. Lajissa taktinen ajattelu yhdistyy 

heittotekniikkaan. Tärkeimmät erot 

pystycurlingiin ovat se, että pyörätuoliversiota 

pelataan sekajoukkuein, ja että kivi lähtee 

liikkeelle pysäytetystä pyörätuolista. Toisin 

kuin tavallisessa curlingissa, 

pyörätuoliversiossa jäätä ei harjata, mikä 

tekee heitoista entistäkin vaativampia ja 

vaatii urhelijalta äärimmäistä tarkkuutta. 

http://www.facebook.com/WheelchairCurlingTeamFinland
http://www.facebook.com/WheelchairCurlingTeamFinland


  

Kuortane 19.-21.9. : "HERÄTYS, CURLAAJA - AJATTELE OMAN BOKSISI ULKOPUOLELTA" 

 

Suomen olympiakomitean taitovalmentajien koulutusryhmä aloitti taipaleensa syyskuun lopulla Kuortaneella. Urheiluopisto 

keskisellä Pohjanmaalla, aakeitten ja laakeitten peltojen keskellä on pohjalaiseen tapaan komia paikka kokoontua. Tällä 

kertaa valmennettiin tulevia valmentajia.  Komioita olivat maiseman lisäksi tietysti myös osallistujat, mutta mennään 

asiaan. 

 

Osana curlingliiton strategiaa ja suunnitelmallisemman toiminnan tavoitetta on Olympiakomitean taholta ilmoitettu 

curlingliitolle joukko vaatimuksia, jotka Curlingliiton tulee täyttää mm. tukieurojen saamiseksi. Yhtenä kehitysalueena on 

järjestelmällisempi valmennuskoulutus.  

 

Koulutuksen osalta seitsemän lajiaktiivia ilmoittautui mukaan, Helsingistä, Vantaalta, Hyvinkäältä, Tampereelta ja 

Savitaipaleelta. Koulutus kesti lähiopetuksena kolme pitkää viikonloppua, joista kaksi oli eri lajeille yhteistä asiaa ja kolmas 

viikonloppu pidettiin lajikohtaisena Kalle Kiiskisen johdolla. Erilaisia ryhmätöitä,  etätehtäviä ja muita tehtäviä tehtiin 

runsaasti. Olympiakomitea on organisaatiossaan niputtanut yhteen kolme olympiastatuksen omaavaa taitolajia, 

ammunnan, jousiammunnan ja Curlingin. Neljäntenä lajina oli kurssilla mukana olympialaisten "statusta" haluava Keilailu. 

 

Curling, ammunta, keilailu, jousiammunta - Mitä yhteistä ? Mitä ihmettä? 

 

Alkuun toki näyttäisi, että mainituilla lajeilla ei ole paljon yhteistä. Jo ensimmäisellä kerralla Kuortaneella  kävi selväksi, että 

yhteistä asiaa on taitolajeina paljonkin. Kävi myös selväksi, että tämä kurssi tekisi terää erittäin monelle aktiivijoukkueelle, 

jotka "tietävät", miten lajitaitoa harjoitellaan. Toisto on hyvä alku, mutta jos se on koko oman valmentautumisen kantava 

ajatus, niin aika metsässä ollaan.  

 

Sse, että paikalla oli usean lajin edustajia, sai aikaan hyvää keskustelua, hyviä ja kehittäviä ryhmätöitä sekä aivan uusia 

näkökulmia harjoittelun toteuttamiseen muissa lajeissa. Monet harjoitteet on helposti sovellettavissa omaan lajiin. Lajeja 

yhdistävä tekijä on yksittäistä suoritusta määrittävä Taito. Monessa muussa lajissa on tärkeimpänä voima-, nopeus-, 

kimmoisuus-, yms. fyysisiä elementtejä. Näissä neljässä lajissa tärkeimmäksi on havaittu taito tärkeimpänä onnistumisen 

elementtinä, vaikka fysiikan ja yläkopan on yhtä lailla oltava näissä lajeissa kunnossa. Curlingissa tulee lisäksi ainoana näistä  

joukkueen toiminta yksittäisen suorituksen ja kokonaisen ottelun osana. Mikä tekee tietenkin Curlingharjoittelusta vielä 

astetta vaikeampaa, mutta myös monipuolisempaa. 

 

Fakta 1 : Curlingissa taitoharjoittelu on useimmilla joukkueilla liian yksitotista ja yksipuolista. 

 

Useiden asiantuntijaluentojen ja keskustelujen perusteella huomattiin yllä mainittu fakta. Me harjoittelemme aivan liian 

yksipuolisesti. Curlingissa joukkueet usein mielikuvituksen puutteessa tai laiskuuttaan "Tyytyvät" tekemään sitä samaa ja 

niitä ikuisia määris/poisto -drillejä, kun muutakaan eivät vaivaudu kokeilemaan. Jokaiseen harjoitustapahtumaan pitäisi 

pohtia vähintään jokin yksittäinen harjoitus, joka poikkeaa totaalisesti normisuorituksen kaavasta.  Se voi olla vaikka rivissä 

harjaamista, heittämistä väärällä kädellä, tekniikan nopeuttamista, hidastamista, poikkeuttamista. Se voi olla osin 

humoristinen, joukkuehenkeä kohottava, koominenkin harjoitus tai se voi olla normikaavasta ja normisuorituksesta täysin 

poikkeava harjoite. Kurssin opettajien monesti toistettu viesti oli : "Poiketkaa säännöllisesti kaavasta, keksikää uutta". 

 

 

Kokemuksia olympiakomitean 
valmentajakurssilta, osa 1 : 

"Jäätyneitten aivojen herätys" 



  

Miksikö pitäisi keksiä vanhat menetelmät uudelleen? 

 

Fakta 2 :  Aivot ja kroppa oppivat toistamaan rutiinia, mutta aivot oppivat vielä enemmän ja nopeammin silloin, kun ne 

ajoittain haastetaan tekemään jotain poikkeuksellista tai jo opittua rutiinia hieman poikkeuttaen, eri tavoin ja eri 

ominaisuuksin.  

Lisäksi aivoja pitäisi haastaa yhä uudelleen ja uudelleen tekemään uutta. Tällöin myös rutiinisuoritus tallentuu mielen 

mutkiin paremmin. Heitto väärällä kädellä tai harjaaminen takaperin juosten kuulostavat alkuun naurettavilta. Kuitenkin ne 

ovat vain esimerkit tuhansista tavoista, joilla myös Curlingin harjoittelua voi "poikkeuttaa" radaltaan.  Ja kun näin tehdään, 

seuraus on se, että perusheittoharjoitus todetaankin aivan totaalisen helpoksi ja se normiharjaus onnistuu vanhasta 

muistista helposti ja tehokkaasti.  

 

Allekirjoittaneen mielestä eräs mehukkaimmista viesteistä valmentajille, lajiohjaajille,  kapteeneille ja niille, jotka treenejä 

Curlingjoukkueille suunnittelevat, oli seuraava: Tee vähintään 10-15 minuutin "poikkeutustreeni edes kerran viikossa".  

Näin stimuloidaan kehoa oppimaan uutta ja se uusi, poikkeuksellinenkin liike tai harjoite TUKEE normaalisuoritusta. 

 

Kuortaneella myös fyysisen harjoittelun lyhyt oppimäärä 

 Ensimmäisen kurssin pääotsikkona oli yksinkertaisesti "Fyysisen harjoittelun perusteet." Fyysinen kunto, voima, ravinto, 

uni, verryttely/venyttely ja urheilulliset elämäntavat yleensä sekä muut ns. lajin "ulkopuoliset" asiat olivatkin aiheena 

ensimmäisellä kurssilla. Myös näiden harjoittelussa pitää tehdä em. poikkeutusta.  

Esimerkki : Jos joukkueen rutiinina on ollut vaikkapa puolen tunnin juoksulenkki ennen heittotreeniä, muuta sitä. Korvaa se 

vaikka niin, että lenkin pituudeksi otetaan vain 10 minuuttia, mutta lenkki tehdään niin, että samalla pitää pomputtaa 

koripalloa tai kuljettaa salibandymailalla palloa. Rasitus aivoille on erittäin kova, kun yhtäkkiä pitääkin hallita juoksun lisäksi 

pallo. Ja se tukee jälleen normisuoritusta myös curlingissa. Think out of the box!! 

 

Kurssilla perehdyttiin myös ihmisen eri elinjärjestelmien vaikutukseen suorituskyvyssä,  voima- ja nopeusharjoittelun 

toteutukseen sekä junioritoimintaa silmällä pitäen kasvavan nuoren eri "herkkyyskausien" huomiointiin, siis siihen, minkä 

tyyppistä harjoittelua mihinkin ikäkauteen tulisi soveltaa. 

 

Ajattele jään ulkopuolelta, poikkeuta pelaajiesi harjoituksia, tee niistä mielikuvituksellisia, sisällytä niihin osia muista 

lajeista.  Käytä mielikuvitustasi, ihminen, valmentaja, kapteeni, pelaaja. 

 

 

 10 Käskyä joukkueelle harjoittelua varten 

 Käytä tietoa ja malleja 

 Käytä mielikuvitusta, tee poikkeuksellisia harjoitteita 

 Tee toistoja, vaikeuta harjoitteita, haasta aivot ja hermosto  

 Harjoita yksilöä ja harjoita tiimiä 

 Harjoita tekniikkaa ja taktiikkaa 

  Harjoittele ottelutapahtumassa ja turnauksessa toimintaa 

 Organisoi pitkällä tähtäimellä - aseta joukkueen tavoite 

 Suunnittele kausi-kk-viikko-jokainen harjoituskerta - aseta joka 

jaksolle ja joka treenille tavoite 

 Muista oheisharjoittelu, fysiikka, lepo ja ravinto 

 Harjoita myös psyykettä ja sen eri osa-alueita 

 



  

Vierumäki 24.-26.10. : YLÄKOPPA TERÄVÄNÄ 

 

Suomen olympiakomitean taitovalmentajien koulutusryhmä jatkoi opiskelua lokakuussa Vierumäellä. Paikalla olivat jälleen 

neljän taitolajin edustajat ja aiheena myyttinen "psykologinen harjoittelu" ja tutumpi "taitoharjoittelu". 

 

Okei, näiden jako on helppoa. Toisessa valmennetaan ja harjoitetaan "kroppaa ja lihaksia" ja toisessa "päätä, sielua ja 

sydäntä". Niinhän sitä taas luulisi. Totuus on se, että koko ajan tulisi valmentaa ja harjoitella molempia puolia. Harjoitteita 

voi toki tehdä molemmissa ryhmissä erikseen tai yhdistää harjoitukseen osa-alueita molemmilta puolilta. Molempia on 

huipulle päästäkseen kuitenkin harjoiteltava jatkuvasti. 

 

Luultavasti kaikki me ymmärrämme fyysisen harjoittelun tarpeellisuuden lajissa, jossa otteluita on pahimmillaan kolme 

päivässä usean tunnin mittaisina ja turnauksissa useita päiviä peräkkäin. Niin. Ymmärrämme kyllä, mutta kummallista on se, 

että ymmärrys loppuu silloin, kun pitäisi ymmärtää myös aivojen harjoittamisen merkitys.  

 

Curling-turnaus on kaikkien olympialajien pitkäkestoisin laji.  8-9 päivää, jolloin 10-12 ottelua, yli 3 tuntia per ottelu 

verryttelyineen.  

 

Kurssilla oli muuten mielenkiintoista havaita, kuinka muiden lajien edustajat pyörittelivät silmiään, kun ymmärsivät, kuinka 

pitkäkestoista keskittymistä ja hyvää kuntoa lajimme vaatii. Kunnon on oltava kliseisesti ilmaisten vähän toisenlainen kuin 

allekirjoittaneen toimittajan. Kondiksen on oltava graniittinen, gneissinen, timanttinen. Kondiksen on oltava peräti ylämaan 

spektroliittinen. Niin kova sen on oltava, siis huipulla. Joku siellä taas huutaa, että "Jaa, miksi?"  

 

Yläkoppaan liittyviä faktoja: Se ensimmäinen pää on tärkein !! 

Ensimmäinen pää jokaisella pelaajalla, tässä lajissa,  on siinä hartioiden välissä. Ja se on lajimme tärkein elementti. Oma pää 

on ensimmäinen huomioitava pää, ns. nollapää. Ja valitettavan usein joukkueiden näkee simahtavan pelin loppupuolella, 

kun päässä alkaa vipata ja tulee huonoja taktisia ratkaisuja. Ns. "Sipuli ei enää kestä." Tämä on suoraa seurausta fyysisestä 

rasituksesta.  

Jos ajatukset ovat tulevassa banketissa, kotona, töissä tai omissa   

päivittäishaasteissa, ei tule pelistä mitään, suoritustaso laskee.  

Ei silloin yleensä myöskään harjoittelu ole tehokkainta mahdollista.  

Pää on siis pysyttävä mukana jokaisessa heitetyssä päässä, jokaisessa  

heitetyssä ja harjatussa kivessä, yksilönä ja joukkueena. 

 

Pääasioita VOI HARJOITELLA !! 

 

Esitän tähän loppuun vapaassa järjestyksessä eräitä havaintoja kurssilta. Ne ovat toisaalta tutkittuja faktoja, mutta tietysti 

osa näistä on tarkemmin ajatellen  aivan tervettä maalaisjärkeä, jota ei ehkä ole tullut tarkemmin ajatelleeksi. 

 

Tärkein havainto psyykkisestä harjoittelusta on se, että kaikkia tässä mainittuja asioita voi harjoitella ja ainakin huipulle 

tähdättäessä niitä myös pitäisi harjoitella. Toki voi jättää harjoittelemattakin ja "luulla hallitsevansa psyykettään ja 

kilpailutilanteita", mutta harjoittelematta jättäminen on huipputasolla suoraan tasoituksen antamista Euroopan ja 

maailman parhaille.  Tässä asioita sekalaisessa järjestyksessä: 

 

Kokemuksia olympiakomitean 
valmentajakurssilta, osa 2 :  

"Tie mielestä kiveen" 

Kestääkö                     "Sipulisi?"   

10. pää                                     15. kivi.  

Määris suojien välistä.             

Ratkaisuheitto                     Murenetko ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.  Maailman huiput ja euroopan huiput näissä kaikissa lajeissa harjoittelevat myös yläkoppaansa, sekä yksilöllisesti, että 

      joukkueena. 

2.  Psyykkinen harjoittelu on "yhtä haastavaa" kuin fyysinenkin harjoittelu 

3.  Myös psyykkisessä harjoittelussa toistojen määrä vaikuttaa.  

4.  Myös psyykkisessä harjoittelussa toistojen laatu vaikuttaa tulokseen.  

5. Psyykkinen harjoittelu on laajempi käsite kuin vain "keskittymisen" tai paljon puhutun "flown" löytämistä 

6. Psyykkinen harjoittelu sisältää suhtautumisen koko pelitapahtuman tai jopa koko kilpailun aikaisiin tunteisiin 

7. Psyykkinen harjoittelu sisältää reaktiot onnistumiseen ja epäonnistumiseen, esimerkiksi  tuulettamisen ja onnistumisen 

tai epäonnistumisen jälkeisen nollauksen -->Ja siis niiden reaktioiden harjoittelun. 

8. Psyykkinen harjoittelu sisältää joukkueen ilmapiirin ymmärtämisen ja siihen reagoimisen, kannustamisen, 

myötäelämisen, läsnäolemisen ja tunneälyn --> ja siis niiden harjoittelun 

9. Psyykkinen harjoittelu sisältää sen, että osaa kilpailuun lähdettäessä hahmottaa Oman itsensä lähtötilanteen 

(perhetausta, työ, kotiasiat, yms. päässä pyörivät päivittäiset asiat) ja ymmärtää huomioida samat asiat pelitoveria 

koskien.  

10. Psyykkinen harjoittelu sisältää pelitoverien kuuntelemisen ja ymmärtämisen, ylipäätään joukkueen kommunikaation 

ja sen vastaanottamisen harjoittelun 

11. Psyykkinen harjoittelu sisältää itseluottamuksen harjoittelun (sekä yksittäisen pelaajan, että joukkueen 

kokonaisitseluottamus) 

12. Psyykkinen harjoittelu sisältää myös sosiaaliset ulottuvuudet (Miten reagoin pelitoverin huonoon päivään, hyvään 

päivään) 

13. Psyykkinen harjoittelu sisältää päivittäisen tekemisen "mielialan". Treenamalla voi vaikuttaa mielialaan treeneissä, 

peleissä, turnaustilanteissa pelin ulkopuolella jne. Jokainen meistä on tullut treeneihin, jossa joukkueen kapteeni tai 

valmentaja on jo valmiiksi huonolla tuulella ja muistaa, oliko kyseinen treeni tehokas? Kannattaisiko siis harjoitella myös 

treeneihin oikealla asenteella tulemista? 

  

NÄMÄ SIIS OVAT VAIN MUUTAMIA ASIOITA, joita voi ja pitää, uskokaa tai älkää, harjoitella. 

 

 

 OTTELUN RATKAISEVAT NE 8 PÄÄTÄ, JOTKA 

ROIKKUVAT PELAAJIEN HARTIOITTEN PÄÄLLÄ.  

4 KUMMALLAKIN JOUKKUEELLA ! 

Mentaaliharjoittelun lyhyt 

oppimäärä - 13 faktaa 



 

 

 

 

 

Poikajuniorien Suomen mestarit (kuvassa) löytyvät Ahvenanmaalta: Melker 

Lundberg, Hemming Hanses, Orvar Nordberg ja Isak Nordlund 

Koko junnuposse Hiitteenharjun Curlingputkessa - Lehden toimitus ja koko Suomen 

curlingväki toivottaa vilpittömästi intoa lajin harjoitteluun! Loistava meininki ! 

JUNNU-SM HIITTEENHARJU/HARJAVALTA 

Bongaa tyttöjuniorien Suomen mestaruusjoukkue alakuvasta 

Mestarit : Mira Lehtonen, Iiris Koilahti, Emilia Koskinen, 

Lotta Immonen ja Noora Suuripää. Pelaajat ovat Turun ja 

Lohjan alueen seuroista. Tyttöjen finaalipelin tulostaulu 

vasemmalla - melkoinen comeback, mutta.. hieno trilleri 

joka suhteessa!! 


