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Päätoimittaja toisen harrastuksensa 

parissa 

Japaniin !! 

Sveitsin EM-kisat menestys :  
Miehet ja naiset kevään  

MM-kisoihin !! 

 

Tässä lehdessä 
 

 Ollin terveiset  

 "Pää"kirjoitus 

 Miesten joukkueen tunnelmia Champerystä 

 Junnutunnelmia ja sennutunnelmia 

 Kevään MM-kisat muutaman kivenheiton 
päässä 

 Sennut ja mixedit ratkoivat mestaruudet 
 Pyörätuolikurlaajat unelmaa kohti 
 Miesjoukkueiden OOM -rankingnäkymiä 

 Mestikset ja Divarit täydessä vauhdissa 

 Pyörätuolicurlingin MM-kisat helmikuussa 
Lohjalla 

 Kivivertailu 

 

  

Kanadaan !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Pää"kirjoitus 

Arvoisat curlingharrastajat ja curlingista kiinnostuneet - Mainiota kauden jatkoa kaikille! 

 

Joulu meni ja taisi vuosikin vaihtua. Pelataan alkuun jo perinteiset päätoimittajan viisi päätä.  

 

1. Pää (sy MM-kisoihin - osa I) 

Naisten maajoukkue aloitti EM-kisat neljän ottelun voittoputkella. Ensin kaatui yksi 

ennakkosuosikeista, Sveitsi, joka voitti lopulta EM-tittelin. Tämä siivitti voitot Tsekistä, Latviasta ja 

Virosta. Vielä tuli voitto Saksasta ja tasaiset ottelut Skotteja ja Ruotsia vastaan osoittivat, että 

joukkueella on mahdollisuus jatkossa kalastella jopa mitalisijoja.  Aivan loistava suoritus 

joukkueeltamme, onnittelut koko tiimille myös lehdeltä ja onnea Japaniin. 

 
2. Pää (sy MM-kisoihin - osa II) 

Miehet aloittivat urakkansa jälleen B-sarjasta, mutta nyt peli tuntui olevan kuosissa alusta lähtien. 

Wales tosin pääsi yllättämään ja aiheutti ainoan tappion joukkueellemme, mutta muuten joukkue 

jyräsi voitosta voittoon alkusarjassa. B-sarjan finaali ja World Challenge olivat odotetusti tiukempia. 

Tasaiset pelit kääntyivät kuitenkin kaikki voitoiksi. Ensin kaatui B-divisioonan finaalissa Hollanti ja 

vielä haasteottelusarjassa MM-paikasta Saksa. Hienoja voittoja, tosin täyttä horroria kotona 

"internetkatsomossa", jossa pelitilanteen päivitys toimi välillä paremmin ja välillä heikommin. Mutta 

kaiken kaikkiaan tuloksena matka Kanadan MM-kisoihin ja olympiakarsintapaikan varmistaminen 

Suomelle olivat täysin ansaitut. Onnea keväälle Kanadaan. 

 

 3. Pää (nsärkyä olympiakomitealle) 

Molemmat joukkueemme näyttivät kuuluvansa maailman 12 parhaan joukkueen eliittiin. Olisi 

toivottavaa, että myös olympiakomitea herää tämän nyt saman tien huomaamaan ja viesti varmasti 

kulkee myös heidän suuntaansa. Siitä liittomme hallitus pitäköön nyt huolen. Olisi kovin toivottavaa, 

että tukieurot, joilla huippu-urheilua ja maajoukkueita on pystytty tukemaan edes jollakin tavoin, 

palaisivat liiton budjetin tueksi. 

 

4. Pää (sarjat käynnissä ja mestaruuksiakin jo ratkottu) 

Valtakuntamme pääsarjat ovat käynnistyneet ainakin allekirjoittaneelle lievin yllätyksin kärjen osalta. 

Miesten kärkeen singahti ensimmäisen viikonlopun jälkeen Jani Sullanmaan joukkue ja naisissa 

kärkipaikkaa piti Anne Malmi. EM-kisoissa Suomea vahvasti edustaneet Aku Kausteen ja Sanna 

Puustisen tiimit eivät aivan vielä päässeet parhaaseen terään, mutta paransivat otteita toisessa SM-

turnauksessa. Kaudesta on tulossa todella mielenkiintoinen. Myös  Seniorit ja Mixed doubles -parit 

ratkoivat mestaruuksia heti jo vuoden vaihduttua.  

 

5. Pää (määränä päiden lyheneminen?) 

Ajanoton tuomista miesten ja naisten mestaruussarjoihin kokeiltaneen jo tällä kaudella. Asia 

herättänee keskustelua, mutta mielestäni uudistus on tervetullut ja vie lajia oikeaan suuntaan.

 

 

 

 

 

 

 

5 päätä 

Päätöntä 

iloa ! 

Lisää 

päätöntä 

iloa 

lisää!  

Pään-

särkyä? 

Pääosan 

esittäjät 

jo 

kentillä 

Päiden 

määrä 

vai 

laatu?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

  

CURLINGKAUSI 2014-2015 TUO MUKANAAN MENESTYSTÄ! 

 

Curlinkausi 2014-2015 on juuri ylittänyt puolivälin, mutta jo tähän mennessä se on ollut täynnä menestystä! 

Naisten ja miesten joukkueet ylsivät EM-kisoissa nappisuoritukseen, ja tänä keväänä on tasan 10 vuotta siitä, 

kun sekä naisten että miesten joukkueet pelaavat kumpikin samalla kaudella MM-kisoissa!! Onnittelut Sannan 

ja Akun joukkueille loistavasta suorituksesta sekä tsemppiä tuleviin kisoihin. Suomalaisen huippucurlingin 

kannalta oli myös erittäin tärkeätä, että niin naiset kuin miehetkin lunastivat paikan vähintäänkin tulevaan 

olympiakarsintaturnaukseen, jossa ratkaistaan viimeiset paikat vuoden 2018 olympiakisoihin. Nyt jos koskaan 

on myös suomalaisella curlingfanilla oiva tilaisuus lähteä kannustamaan MM-kisoihin Suomen joukkueita, naisia 

Japanin eksoottiseen Sapporoon ja miehiä Kanadan Halifaxiin, jonka sanotaan olevan Kanadan paras ”curling 

party- kaupunki” – suosittelen!!  

 

Ilahduttavaa oli myös se, että uudet joukkueet niin pojissa kuin tytöissäkin edustivat Suomea juniorien MM-

karsinnoissa Prahassa. Vaikka menestystä ei tullutkaan, antoi tämä varmasti lisäpotkua suomalaiselle 

junioricurlingille!  

 Onnittelut myös Mixed Doubles SM:n voittaneille Katjalla ja Kallelle sekä Seniorien mestaruuden 

voittaneelle Kari Keräsen joukkueelle ja MM -karsinnan voittaneelle Kirsti Kausteen joukkueelle. Edessä on 

varmastikin mielenkiintoinen MM-kisamatka olympiakaupunki Sotshiin, joten Good Luck and Good Curling!!  

Ja jos tuo kaukomatkailu ei tällä kertaa kaikille faneille onnistu, löytyy myös kotimaasta oiva vaihtoehto. Lohjan 

Kisakalliossa pelataan PT -curlingin MM-kisat 6.-13.2.2015, ja Suomen edustusjoukkue tarvitsee myös täällä 

meidän kaikkien kannustusta. Nämä kisat ovat myös suomalaisen huippucurlingin osalta erittäin tärkeät, sillä 

ensimmäiset pisteet vuoden 2018 paralympialaisiin jaetaan juuri Kisakalliossa. Lähde siis katsomaan PT -

curlingin maailmanhuippuja ja kannustamaan Suomi voittoihin – odotukset ovat nimittäin korkealla!! 

SM-SARJASSA MIELENKIINTOINEN KAUSI 

Naisten ja miesten mestaruussarjaa on nyt pelattu puolet, ja tilanne vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta 

kummassakin sarjassa. Mestaruudesta näyttäisi tulevan tiukka kisa loppuun asti, mikä mielestäni on erittäin 

hyvä huippucurlingin ja kilpailun kannalta. Kaksi viimeistä viikonloppua pelataan Lohjan Kisakalliossa PT -

Curlingin MM-kisojen perään, joten odotettavissa on myös erittäin hyvät jääolosuhteet. Lisämielenkiintoa tuo 

kellojen käyttäminen, mikä on uusi kokemus ainakin osalle joukkueita. Joka tapauksessa luvassa on suomalaisen 

huippucurlingin eturivin  kattaus, joten kannattaa tulla seuraamaan pelejä ja kannustamaan omaa suosikkia 

mestaruuteen! 

MEIDÄN CURLINGVUOSI 2015 

Curlingvuosi 2015 tuo mukanaan paljon myös meille ”seuratason” curlaajille. Tuttujen  ja perinteisten 

jokavuotisten turnausten lisäksi tarjolla on myös uusia kisoja esimerkiksi  Ahvenanmaalla, jonka 

curlingolosuhteita ovat kaikki paikan päällä käyneet kilvan kehuneet. Olkaa  siis aktiivisia ja tulkaa mukaan, kun 

kunkin turnauksen kilpailukutsu ilmaantuu. Tehdään jälleen  tästäkin vuodesta juuri sellainen kuin mistä 

curlingissa on loppujen lopuksi kysymys: yhdessä  olemisesta, hauskanpidosta sekä kilpailemisesta – kuitenkin 

niin pelikavereita kuin vastustajaakin kunnioittaen!! 

Toivotan kaikille mitä hauskinta Curlingvuotta 2015!! 

 

Olli Rissanen 

Puheenjohtajan palsta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turku 9.-11.1. - Divareissa 
erittäin tiukkaa vääntöä 

Turussa tammikuussa 

jatkettiin miesten divaripelejä heti vuoden 2015 päästyä vauhtiin. Järjestelyjä johtivat 

Kuparikukkulan curlingklubin (Copper Hill Curling club) joukot. Kiitokset järjestelyistä Turkuun. 

Olosuhteet olivat allekirjoittaneen saaman palautteen mukaan ihan ok, joskin yöllä tapahtunut 

jonkinlaisen kondensioveden katodihilavitkuttimen ekspulsioparametrikäämin "palaminen" 

aiheutti merkittäviä haasteita. On myös mahdollista allekirjoittaneen teknisellä tietämyksellä, että 

kyseessä oli joku muu aivan täysin curlingille tai jäähallin lämmönsäätelylle välttämätön osanen. 

Joka tapauksessa se aiheutti alkavan jääkatastrofin. "Luonnonvoimille" ei tietenkään  voida 

mitään, mutta hyvässä järjestyksessä paikalle saatiin organisoitua jonkinlainen sertifioitu jäähalli- 

ja ekspulsioparametrikäämien asiantuntija (feat. talonmies) ilmeisesti suoraan iltavapailta 

korjaamaan räjähtäneen osan. Viikonlopun aikana täystyöllistetylle Mika Äikiälle apujoukkoineen 

kiitokset onnistuneesta turnauksesta. Sitten tuloksiin...  

2akkonen ensin 

Pelivuorossa olivat divarijoukkueet tutulla vuorovedolla. Kakkosessa ainoana joukkueena pelasi 

puhtaan pelin viikonlopun aikana HC Kiviaidan Lönnbergin joukkue, joka puhtaanapiti paitsi 

harjoillaan jään, myös tappiosarakkeensa viikonlopun aikana. Viisi voittoa viidestä ottelusta tiesi 

nousua kakkosdivisioonan kärkikamppailuun. Varsinkin Kiviaidan vastikään lajin aloittanut rookie 

osoitti mainioita otteita koko viikonlopun ajan pelaten lähes täydellistä peliä ykkösheittäjänä. 

Joukkueen kapteeni Lönnbergiltä saamiemme kommenttien mukaan hänet on jo joukkueessa 

nimetty "Turun teurastajaksi".  Seurauksena nousu pistetaulukon alemmalta puoliskolta jaetulle 

kärkitilalle.  

 

Kärkitilaa jakavat myös Perkiö, joka jatkoi perinteisesti vahvoja otteitaan, sekä Sipilä uudella 

"juniori"joukkueellaan. Yhden voiton päässä majailee myös turnauksen järjestelyupseerin virkaa 

toimittaneen Äikiän joukkue.  Nämä neljä mainittua joukkuetta tulevat ilmeisesti ratkaisemaan 

kakkosdivisioonan kärkipaikan kevään aikana. Loppukauteen lähdetään hyvin tasaisissa merkeissä. 

1kkönen sitten 

Ykkösdivisioonaa hallinnoivat tällä hetkellä Tahvanaisen ja Rissasen joukkueet. Pöyry tosin 

toistaiseksi on kakkossijalla heidän välissään. Rissasen ottelumäärä on tässä vaiheessa selvästi 

pienempi ja luultavasti voittotili karttuu vanhaan tapaan tasaisesti ja ainoasta suorasta 

nousupaikasta kamppailtaessa Rissanen lienee edelleen suosikki Tahvanaisen  ja Pöyryn 

kamppaillessa lähimpänä myös noususta. Ylemmän loppusarjan paikasta tosin kamppailevat  vielä 

kaikki joukkueet. Ero "ylemmän" ja "alemman" loppusarjan viivalle on puolin ja toisin vain parin 

voiton mittainen. Tiukka kevät eletään myös ykkösessä.  
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Hempan määrämittaiset 
 

Väännetään taas vähän jutun tynkää - yrittäen kuitenkin pysyä sillä lailla asiassa, ettei kukaan 

vaan pahemmin ärsyynny.  

 

Jos vaikka ensin jotain miesten mestaruussarjasta. Suurin yllätys on ehdottomasti Aku Kausteen 

pieleen mennyt avauskierros. Syitä voi vain arvailla, mutta kolme tappiota ja vain kaksi voittoa sarjan 

heittopusseista ensimmäisessä turnauksessa.  Jonkinmoinen yllätys - positiivinen ja miellyttävä 

sellainen - on Jani Sullanmaan ja Toni Anttilan keikkuminen sarjan kärjessä. Molemmat toki tiedetään 

suomalaisina huippupelaajina, joten siinä mielessä "kärjen tuuletus" ei tunnu ihan oudolta. 

Sarjajännityksen kannalta on toivottavaa, että heidän liitonsa jatkuisi. Toinen osaturnaus tulee 

näyttämään vahvasti suuntaa mestaruustaistelulle.  (teksti kirjoitettu ennen toista turnausta 

toim.huom.) 

 Akun ja Tomin kohdalla toinen peliviikonloppu on mielestäni erityisen merkittävä. 

Kompurointiin ei enää ole varaa ja myös Markun pitäisi nostaa tasoaan. Olisikohan Jakesta 

(Laukkanen) apua? Se on selvää, että muilla jengeillä ei ole varaa hävitä yhtäkään peliä kaksikolle 

Saarelainen tai Kokkola. Silloin voitaisiin puhua jo katastrofista (lainaus eräästä keskustelusta). 

 Sitten taas vähän vanhan jauhantaa. Mixed doublesit ja seniorit pelattiin 2.-4.1. 

mutta miksi ihmeessä Loimaalla? Eikö muualta löytynyt jääaikaa? Oliko takuuvarma hyvien jäiden 

kehto Kangasniemi varattu muihin juttuihin? Ja olisihan meillä Ogeli? Jos olisi passannut? Täytyy vaan 

toivoa, että kilpailuvaliokunta joskus oppii. Mutta jos Loimaa oli todella ainoa vaihtoehto, niin pyydän 

tietysti anteeksi... 

 Olen seurannut televisiosta harmitonta ja mukavaa sarjaa "Murdochin murhamysteerit". 

Tapahtumapaikkana on 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Toronto. Sarjan päähenkilö on 

rikosetsivä William Murdoch, jonka monet keksinnöt ja oivallukset ovat "ensiaskeleita" nykypäivän 

monille asioille. 

1.1. esitetyssä jaksossa päähenkilö Murdoch päätyy perehtymään lajiin nimeltä Curling. Tässä 

muutamia kommentteja mainitusta jaksosta (suluissa roolihahmo).  

 "Curling on erittäin tekninen laji. Se on jääkenttien shakkia." (ylikonstaapeli Brackenreid) 

 "Newtonin 1.lain mukaan kappale jatkaa liikettäään, jos ei mikään voima..." (Murdoch) 

 "Vauhdin hidastuessa curlingkiven liikerata muuttuu." (Murdoch) 

 "Mitä lyhyempi on kiven liuku, sitä paremmin eri muuttujia voi hallita." (Murdoch) 

Myös mainio dialogi pelistä: 

 "Halvatun perkule !" (ylikonstaapeli Brackenreid pelin aikana epäonnistuneesta heitosta.) 

 "Tuo oli asiatonta käytöstä, rienaamista" (ottelun tuomari, poistaa ylikonstaapelin pelistä) 

 

Mainitun jakson löytää Ylen netistä, esitettiin siis 1.1. 

Ai joo! Hyvää alkanutta vuotta kaikille,  myös kilpailuvaliokunnan jäsenille! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestaruussarjoissa viiden kierroksen viikonloppu 

 

Curlingin SM-kilpailu jatkui mestaruussarjojen otteluilla sekä naisissa, että miehissä. Viikonloppu 

pelattiin Vierumäen urheiluopiston jäähallissa. Miesten puolella Aku Kausteen joukkue teki 

odotetun tason noston ensimmäiseen turnaukseen verrattuna ja on nyt noussut kärjen 

tuntumaan. Naisissa kärkikolmikko jatkaa tasaisesti, mutta ylempään loppusarjaan on vielä 

mahdollisuudet myös Norrilla ja Juhaszilla. Miehissä tilanne on jos mahdollista, vielä 

kutkuttavampi. Ylempään jatkosarjaan menijöitä on miesten osalta turha arvuutella, tämä 

viikonloppu tasoitti tilannetta huomattavasti sarjataulukossa.  

 

Naiset 

 

Ennen tammikuun peliviikonloppua kärkipaikkaa pitänyt Anne Malmi jatkoi joukkueineen hyviä 

otteita keräten neljä voittoa ja häviten vain Sanna Puustiselle. Puustisen joukkueen ainoa tiplu 

voittosarakkeeseen taas tuli perjantain iltaottelussa Hellsteniä vastaan.  Sen sijaan Hellsten 

porhalsi joukkueineen viikonlopun läpi häviämättä kertaakaan. Viisi ottelua, viisi voittoa, tosin yksi 

ikävästi luovutuksella Wickströmin kustannuksella. Kärkeä pitää Malmi yhdeksällä voitolla ja 

tuntumassa ovat Puustinen ja Hellsten kahdeksalla voitolla. 

 

Miehet 

Aku Kausteen joukkue kohensi siis asemiaan sarjassa voittaen kaikki viisi viikonlopun otteluaan. 

Toisessa päässä sarjataulukkoa Kokkola otti avausvoiton ja toisenkin, sen sijaan Saarelaisen 

voittotili ei vieläkään auennut. Sarjan kärjessä 10 pelatun ottelun jälkeen porskuttaa Jere 

Sullanmaa, joka on voittanut 8 ottelua kymmenestä. Aku Kauste nousi kintereille seitsemään 

voittoon ja seitsemän voittoa on kerännyt myös Kalle Kiiskinen. Kukaan kärkinelikosta ei vielä voi 

olla varma ylemmän jatkosarjan paikasta sillä edellä mainittujen kintereillä vaanivat Tomi 

Rantamäen (6 voittoa), Markku Uusipaavalniemen (5 voittoa) ja Toni Anttilan (5 voittoa) 

joukkueet. Kaikilla on vielä mahdollisuus nousta mestaruustaistoon. Kokkolan ja Saarelaisen 

kohtaloksi koitunee tulevalle kaudelle jääminen karsintoihin, ellei nopeaa tasonnostoa alempaan 

loppusarjaan mentäessä tapahdu.  

Mestaruussarjasta on muodostumassa erittäin mielenkiintoinen kamppailu. Allekirjoittaneen 

toimittajan on aivan turha lähteä arvailemaan, kuka heittää tässä kilpailussa viimeisen kiven. 

Varmaa on ainoastaan se, että tänäkin vuonna saadaan aikaiseksi erittäin mielenkiintoinen taistelu 

ja kauden päätös aikaiseksi miesten osalta.  

 

Taistelusta ei kuitenkaan luultavasti tule yhtä verinen, kuin Bannockburnin taistelusta vuonna 

1314, jossa Robert Bruce ja Edvard Toinen mittelivät paremmuudesta keski-Skotlannissa. 

Mestaruussarjat jatkuivat 
Vierumäellä 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorimestaruudet ratkottiin 
Loimaalla 

Naiset ensin, tosin vain kaksin joukkuein 

 Naisten seniorien mestaruus ratkottiin tällä kertaa vain kahden joukkueen voimin. 
Edellisvuonna naisjoukkueita oli sentään kentällä neljin kappalein, mutta sitä ennen naisten 
senioriedustusjoukkue oli ratkaistu monet vuodet ilman pelin peliä. Vuosina 2004-2008 Helena Pahlin 
tai Mimmi Koivulan kipparoima joukkue ryyditettynä Kirsti Kausteella, Pirjo Hautasella, Irma 
Elfvengrenillä, Eila Ilmakankaalla ja Terttu Pakarisella dominoi muutaman vuoden ajan naisten 
senioriskeneä ja edusti Suomea  hienosti seniorinaisten MM-kisoissa 
 
 No, takaisin tähän päivään ja laatu tietysti korvaa määrän. Mukaan olivat tällä kertaa 
ilmoittautuneet siis vain Kirsti Kausteen edellisen kauden mestarijoukkue ja "haastajaksi" asettui Taru 
Oksasen kipparoima joukkue.  Ottelut eivät olleet millään tavalla ennalta pelattuja, sillä Oksanen antoi 
molemmissa pelatuissa otteluissa Kausteelle tiukan vastuksen. Molemmissa peleissä Oksanen johti 
peliä, mutta "paras kolmesta" -järjestelmällä pelatuista otteluista kaksi ensimmäistä kääntyivät 
lopulta Kirstin tiimin voitoksi ja kolmatta ottelua ei tarvittu. Edustuspaikka seniorien mm-kisoihin ja 
mestaruusonnittelut siis Kirsti Kausteen joukkueelle. 
 

Miesten sennuissa pelattiin erillinen karsintaturnaus 

 Niin, vaikka naisten curling kärsii Suomessa aikamoisesta pelaajapulasta, ei miehissäkään 

tilanne ole kovin lupaava. Siitä kertoo se, että seniorijoukkueiden määrä lähestyy kovaa vauhtia 

Suomen "avoimen mestaruussarjan" joukkuemäärää. Mainiota tietysti on se, että "sennuja" riittää 

kisoihin. Tänä vuonna mukaan ilmoittautui jo sellainen nippu joukkueita, että järjestettiin erillinen 

karsintaviikonloppu. Tämä aiheutti jonkin verran debattia ja monet haluaisivat pelata kyseisen 

kilpailun yksittäisenä yhden viikonlopun turnauksena, koska osa pelaajista pelaa myös miesten (ja 

naisten) mestaruussarjoissa. Toisaalta moni ei haluaisi aloittaa pelejä jo torstaina tai tyytyä 

esimerkiksi "double-cup" eli "kahdella tappiolla ulos" -turnausmuotoon, jolla kisat saataisiin vietyä 

läpi nopeammassa ajassa useammalle joukkueelle.  

 Oli miten oli, tällä kertaa karsittiin erillisessä turnauksessa ja pelatusta karsinnasta 

lopputurnaukseen etenivät Peisa Ranualta ja Lindholm Kuparivuorelta, siis Turun suunnalta, Jäntti 

Tampereelta ja Pihtilä Loimaalta. Edellisen vuoden sijoitusten perusteella lopputurnaukseen oli 

suoraan ilman karsintoja kelpuutettu Rissasen, Härkälän, Mannisen ja Keräsen tiimit.  

 

 Lopputurnaus pelattiin heti vuoden vaihduttua Loimaalla ja miehet pelasivat kahdessa 

alkulohkossa. A-lohkossa nähtiin kevyenä yllätyksenä "presidentti" Rissasen joukkueen jääminen 

semifinaalien ulkopuolelle. Tappiot tulivat ranualaiselle Peisan joukkueelle ja Hiitteenharjun 

curlingputken "kasvateille", Härkälän tiimille. B-Lohkossa Keränen voitti alkusarjan kaikki ottelunsa ja 

eteni jatkoon, muitten kolmen pelatessa ristiin. Ristiin pelanneista Jäntti voitti Lindholmin uusinnassa 

välieräpaikasta. Välierissä Peisa voitti Jäntin ja Keränen eteni Finaalin voitettuaan Härkälän. 

Mestaruusottelun ja kultamitalit vei Keränen 8-4 ja Peisalle siis Hopeaa. Pronssit Härkälälle 

harvinaisen nollapelin jälkeen 10-0.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANNE PITKO  : EM-kisat 2014 

Tämän vuoden Euroopan mestaruuskilpailut pidettiin jälleen kerran Champeryssa, Sveitsissä. Kisat olivat siellä edellisen 

kerran siellä 2010. Noista ajoista liikkui paljon kauhutarinoita siitä, millaisessa kunnossa B-halli oli, joten odotukset 

kisojen suhteen olivat epävarmat. Puhuttiin linnun ulosteista ja muuten vaan todella vaikeista eli huonoista 

jääolosuhteista. Linnun ulosteet olivat edelleen teoreettinen ongelma, mikä ei tainnut kuitenkaan realisoitua missään 

vaiheessa, mutta jäät olivat kuitenkin tällä kertaa varsin hyvät. Kivet taipuivat aika hyvin, mikä on pääasia. Luisto oli 

hieman paikkakohtaista ja käytössä olleet Champeryn omat kivet olivat hieman haasteelliset. Joka tapauksessa 

olosuhteiden taakse ei olisi voinut piiloutua, jos menestystä ei olisi tullut. 

Pitkien kisojen inhottavin puoli lienee mahdollinen hotellikuolema eli tekemisen puute. Tekemisen puute johtaa 

liialliseen tylsyyteen ja makoiluun hotellihuoneessa. Tämä olikin yksi syy, miksi päätimme tällä kertaa majoittautua 

omaan mökkiin (Swiss chalet). Myös taloudelliset seikat painoivat tässä; ruoan laittaminen itse on paljon edullisempaa 

kuin jatkuvasti ravintoloissa syöminen.  Chalet sijaitsi suunnilleen Montheyn (B-halli) ja Champery (A-halli) puolessa 

välissä, joskin ylempänä eli pystyimme valmistautumaan peleihin korkean paikan leirillä. 

Itse chalet oli upea. Jokaisella oli oma makuuhuone. Vessoja oli vain kolme, joten kaksi täytyi niistä jakaa, jos jostain 

pitää nillittää. Normaalin olohuoneen ja keittiön lisäksi kolmekerroksisesta chalesta löytyi vielä ns. pelihuone. Pelihuone 

toki sisälsi ainoastaan biljardipöydän, mutta huoneessa pelattiin  myös aktiivisesti Football Manageria läppäreillä. 

Henkilökohtaisesti menestyin molemmissa lajeissa varsin hyvin. Pöydältä lähdin hallitsevana mestarina, vaikka muuten 

voitto-tappio suhde ei ehkä ollutkaan paras mahdollinen.   

Paikan ainoa pieni miinus oli sen sijainti ylhäällä vuoristossa. Saavuimme paikalle torstaina päivä ennen kisojen alkua. 

Olimme ottaneet iltalennon Geneveen, josta vuokrasimme auton. Halukkaita kuskeja ei ollut liian montaa, mutta Aku ja 

Leo suostuivat ottamaan auton vastuulleensa. Navigaattorit eivät olleet täysin tietoisia chalet'n sijainnista. Pienet, 

valottomat vuoristotiet eivät auttaneet asiaa. Ilmassa oli hieman epävarmuutta, mutta jossain kaukaisuudessa eli 

arvatenkin noin 100 sadan metrin päässä näimme lopulta pienen mitäänsanomattoman taskulampun valon, jonka 

päättelimme kuuluvan isännällämme. Sitä se olikin ja löysimme lopulta aika helposti perille. Isompia haasteita emme 

autolla kohdanneet pariin päivään, mutta alkuviikosta sumu tai pilvi yltyi niin tiheäksi, että näkyvyys ei ollut viittä metriä 

enempää missään tapauksessa. Yhdesti jätimme iltatreenit välistä sen takia, että autolla ei yksinkertaisesti uskaltanut 

lähteä liikkeelle. 

Pelithän sujuivat varsin hyvin läpi viikon. Ainoa tappio tuli kisojen toisessa ottelussa Walesia vastaan, kun yhdeksännessä 

päässä tuli ikävä roska ja sitten kymppipään viimeisessä ratkaisevassa heitossa emme olleet saaneet täysin kiinni 

suorasta kohdasta keskilinjan vieressä ja hieman suorasta kivestä. Tästä emme kuitenkaan liikaa masentuneet maansa 

myynyttä Kasperia lukuun ottamatta vaan otimme tarvittavat voitot alkusarjasta lopuista matseista. Lohkovoittajien 

välisessä pelissä voitimme Englannin ja saimme vastaan Hollannin B-finaalissa.  

Tässä kohtaa säännöt menivät vähintään hieman oudoiksi. Kaksi vuotta sitten Karlstadissa samassa pelissä kohtasimme 

Latvian. Latvia sai valita finaaliin viimeisen kiven edun tai kivet, koska se oli rankattu ykköseksi voitettuaan juuri tuon 

lohkovoittajien välisen pelin. Tämä on selvää ja loogista ja näin se menee käytännössä aina, kun pelataa page-playoffeja. 

Tuolloin sai kaiken lisäksi valita kivet finaaliin useammalta radalta. Nyt emme saaneet kuitenkaan mitään etua finaaliin – 

päinvastoin. Hollannilla oli meitä parempi LSD (Last stone draw, t-heitot) ja he saivat valiita finaaliin joko kivet tai 

jälkimmäisen harjoittelun. Viimeinen kivi meni t-heitoilla. Aiemmilla peleillä ei siis tässä vaiheessa ollut käytännössä 

mitään merkitystä ja ranking meni pelkästään t-heittojen perusteella. Kivisarjatkin oli määrätty ennakkoon.  

Uskomatonta puuhastelua.  

(jatkuu seur. sivulla) 

Miesjoukkueemme Champeryssä 
 



 

 

  

Loppu hyvin kaikki hyvin, sillä ammensimme tästä ja universumin parhaasta videosta Youtubesta sen verran kiukkua, 

että onnistuimme kuitenkin voittamaan B-finaalin, vaikka pelasimmekin tuossa huonommilla kivillä kuin vastustajamme. 

MM-karsintakin hoitui tällä kertaa suoraan kahdessa ottelussa, vaikka Saksa antoi varsinkin jälkimmäisessä varsin hyvän 

vastuksen ja olisi kenties ansainnut voittaa tuon pelin. Onneksemme vastustaja kuitenkin missasi seitsemännessä päässä 

kohtalaisen helpon heiton kolmeen tai neljään ja antoi meille varastuksen, mikä sitten käänsi koko ottelun. 

Pelien jälkeen oli jäljellä vielä päättäjäiset, voitonjuhlat ja paluumatka. Päättäjäiset olivat odotetun tavalliset, joten niistä 

ei sen enempää. B-sarja paras puoli on se, että ison Le Gruyere -juustokimpaleen saanti on paljon helpompaa kuin A-

sarjassa. Nimittäin molempien sarjojen kolme parasta joukkuetta palkitaan juustolla mitaleiden lisäksi. Päättäjäisiä 

seurannut banketti oli puolestaan aika vekkuli. Ruoka ei ollut parasta mahdollista, mutta illan esiintyjä villitsi yleisön 

alusta loppuun esiintymisellään. Lavashow muistutti hyvin pitkälti euroviisuja.  Hauska päätös raskaalle viikolle. 

Enää oli jäljellä paluumatka. Olimme ottaneet varmuuden vuoksi vasta iltalennot, jotta vuoristosta ei olisi tarvinnut 

lähteä laskeutumaan liian nopeasti alas. Suunnitelma ei kuitenkaan ollut veden pitävä, sillä chalet'n oli tulossa jo uudet 

asukkaat samana päivänä, jolloin jouduimme lähtemään aikaisin aamupäivästä. Jotain täytyi siis keksiä päivän 

ohjelmaksi. Suurena eläinten ystävinä päätimme etsiä matkan varrelta eläintarhan ja käydä ihastelemassa vekkuleita 

eläimiä. Tuollainen löytyikin sopivasti matkan varrelta. Valitettavasti Pauli kärsi selkeästi vuoristotaudista tai 

vastaavasta, ja tämän osalta eläintarha jäi välistä. Rehellisyyden nimissä Pauli ei kuitenkaan paljon menettänyt, sillä 

eläintarha oli aika vaatimaton puitteineen. Onneksemme huomasimme kuitenkin, että tarhaa oltiin laajentamassa 

huomattavasti ja eläimet olivat saamassa huomattavasti paremmat olot. 

Kisat menivät osaltamme niin hyvin, kuin uskalsimme haaveilla. Kanadan MM-kisat olivat tavoite ennen kisoja ja se 

toteutui. Seuraava tavoite on uusia Suomen mestaruus. Se on ollut vaikeaa viimeiset viisi vuotta hallitsevalla mestarilla 

miehissä ja ei se nytkään liian hyvin alkanut osaltamme. Pelejä on vielä kuitenkin 15 jäljellä, joten vielä ei kannata laskea 

meitä ulos mestaruustaistosta. 

   - Janne Pitko - 

 

Curlingottelu  Eglingtonin linnan liepeillä, Ayrshiressä, Skotlannissa, vuonna 1860 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotikatsomoissa jännityshetkiä 

Kotikatsomoiden raastava ja ääriteknologinen jännittyneisyys 

 

Niin, suurin osa meistä lajiharrastajista muistaa vielä ne ajat, kun Stock-Aitken-Waterman soi discossa ja 

soi se toki vielä iloksemme jokaisessa bonspielissä etelänaapureissamme. Samoihin aikoihin myös herrat 

Antero Karapalo, Pentti Salmi tai Anssi Kukkonen selostivat jalkapallon MM-kisojen puolivälieräottelua 

nauhoitettuna lähetyksenä. Jotkut saattavat muistaa jopa kuunnelleensa olympiakisoja radiosta tai 

saaneensa tiedon ottelutuloksista useita päiviä tapahtuneen jälkeen sanomalehdestä.  

 

Ei, en sentään aio viedä tätä taaksepäin kelaavaa teknologista kehitysajatelmaani  aivan savumerkkeihin 

asti, mutta viime aikoina on kuitenkin ollut havaittavissa, että kehitys, kröhöm, kehittyy.  On tullut 

matkapuhelinta, tekstiviestiä, pikaviestiä ja aivan viimeisimpinä huimina kommunikaation 

kehitysaskeleina facebook ja twitter. On myös jo muutamana vuonna saatu suoraa videolähetystä jopa 

joistakin SM-sarjan peleistä, kiitos siitä Curlingharrastajien audiovisuaalisesti ja input/output -asioissa 

aktiivisimmalle osastolle. Tulisiko tuosta muuten lyhenteeksi kyseiselle viestintävaliokunnan osastolle 

vaikkapa Audio-Visuaalinen-Input-Output -osasto eli lyhennettynä AVIO -osasto.  :) 

 

Mutta asiaan. Äskettäin pelattiin lajin EM-kilpailut, naisissa ja miesten osalta B-sarja. Parasta mitä 

Euroopan curlingliitto tarjosi, oli "lähes reaaliaikainen" graafinen kuva pelitilanteesta. Kaikki kunnia siitä, 

jännitys ainakin allekirjoittaneen kotikatsomossa nousi tämän graafisen otteluseurannan (esimerkki 

kuvassa) ansiosta aivan käsittämättömän kihelmöivälle tasolle.  Tunnelma oli sietämättömän ahdistunut, 

pelokas ja toiveikas yhtaikaa, kuitenkin samaan aikaan huikean fanaattinen. Pienten graafisten pallojen 

vaihtuminen ruudulla tapahtui silmänräpäyksessä (aikansa selaimen F5 -päivitysnäppäintä taottuaan). 

Uuden kuvan räpsähdettyä ruudulle pelitilanteen muokkautuminen tajuntaan vei arviolta kolmesta 

kahteentoista sekuntia, kunnes alkoi joko reipas, järisyttävä, tanakka tuuletus tai syvältä kumpuava, 

laaksojen ja kukkuloiden välistä sakeana särkevä ahdistunut huuto. Jompikumpi tai molemmat. 

 

Siis, unohtakaa telkkari, unohtakaa netti, unohtakaa twitter ja facebook. Seuratkaa otteluita graafisesti. 

Saatte taatun tunnemyrskyn, kunnon äärikicksit tai raivoisan, turruttavan pettymyksen. Niin kuin 

urheilua seuratessa pitääkin.  (Kuvassa oli A.Kausteen EM-kisojen viimeisen nousukarsinnan huipennus.) 

TEHTÄVÄ 

FANAATIKOILLE 

 KOETA 

TUNNISTAA 

OHEISEN 

GRAFIIKAN 

OTTELUN 

NELJÄN 

VIIMEISEN 

HEITON 

PERUSTEELLA, 

MIKÄ  OTTELU 

KYSEESSÄ ? 

Vast. tämä sivu  



 

 

  

Sennunaisissa väki vähäistä... 

 

Seniorinaisten varsinaisia Suomenmestaruuskilpailuja ei järjestetty tänä vuonna, koska kisaan ilmoittautui 

lopulta vain kaksi joukkuetta. Näiden välillä toki kisattiin haasteotteluissa edustuspaikasta kevään 

maailmanmestaruuskilpailuihin Sotshiin. Ottelut pelattiin Taru Oksasen ja Kirsti Kausteen joukkueiden välillä. 

Pelit pelattiin Loimaalla paras kolmesta -systeemillä. 

 Oksasen joukkueessa pelasivat Heli Saavalainen, Taina Heino, Kirsi Paarma ja Taru Oksanen. 

Kausteen joukkueessa pelasivat Krisse Nokelainen, RiittaLiisa Hämäläinen , Tuula Merentie ja 

Kirsti Kauste. 

 

...vaan ei se laske mestaruuden arvoa 

Jäät Loimaalla olivat vähintäänkin mielenkiintoiset. Perjantai iltana pelattiin ensimmäinen peli 

joka ratkesi vaiherikkaan pelin jälkeen – jäät tarjosivat paljon haasteita kummallekin joukkueelle – 

Kausteen joukkueen hyväksi 85. 

Lauantaina puolelta päivin pelattiin toinen peli. Peli noudatti perjantain kaavaa ja päättyi jälleen Kausteen 

joukkueen hyväksi 118 ja edustuspaikka ratkesi näin kahdella pelillä. Joukkueiden välillä vallitsi iloinen 

curlinghenki jota kuvastaa hyvin, että Oksasen joukkue kutsui heti pelin jälkeen Kausteen joukkueen yhteisille 

harjoitusvuoroille kevääksi. 

Itselleni tulevat MM kisat ovat yhdeksännet. Tällä joukkueen kokoonpanolla lähdemme neljänsiin MM 

kisoihin, joten ainakin osa kilpasiskoista tulee olemaan tuttuja. Odotamme kovasti Sotshin kevättä! Edessä 

on varmasti mielenkiintoinen matka.                               T. Kirsti Kauste 

Kirsti Kauste 

Sennuedustusjoukkueen 
kommentit 

Kuka voitti Continental cupin? 

Continental Cup pelattiin tällä kertaa Calgaryssa. 

 

Curlingin Continental Cupia vastaavaa kilpailua voinee hakea ainoastaan toisesta skottiperäisestä 

urheilumuodosta, golfista, jonka Ryder Cup lienee tutumpi urheilua seuraavalle maailmalle. Kuitenkin myös 

Curlingissa on pelattu "Maanosien ottelua" jo vuodesta 2002, olympiavuosia lukuun ottamatta.  Ottelu 

pelataan joukkuekilpailuna Kanadan (aiemmin "Pohjois-Amerikan") ja muun maailman (aiemmin Euroopan) 

välillä. Myös suomalaisia curlaajia on nähty kisassa. Vuoden 2006 Continental Cupissa Eurooppaa edusti 

muiden eurooppalaisjoukkueiden mukana Markku Uusipaavalniemen kipparoima Torinon hopeajoukkue. 

Continental cupissa pelasivat Markun lisäksi Kalle Kiiskinen, Jani Sullanmaa ja Teemu Salo. Eurooppa vei 

tuolloin myös voiton.  

 Kilpailutapa on hieman vaihdellut vuosien varrella. Ottelussa on pelattu miesten, naisten ja 

mixed-joukkueiden otteluita sekä ns. skins-pelejä. Tämän vuoden Calgaryn ottelun jälkeen "Cupin" voitot 

ovat 6-4 Amerikalle. Täksi vuodeksi sääntöjä oli muokattu niin, että Pohjois-Amerikan sijaan kyseessä oli 

nimenomaan Kanada vs. Muu maailma. Otsikon ei-niin-yllättävä ja Kummelihenkinen vastaus kisan 

voittajasta on:  Kanada.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Unelmaa kohti --Huaveesta tulloo suunitelma justiisa, kun läntteet sen perrään 
päevämäärän 

 

Sotshin paralympialaisten jälkeistä pettymystä työstettiin kukin tahoillaan pitkä kuuma kesä ennen kuin elokuussa 

kokoonnuttiin aloittamaan uusi kausi. Muutoksen tuulia ja uutta puhtia kauden aloittamiseen toi uusi valmentaja.  

Helppoihin saappaisiin ei Anne Malmi suinkaan astunut tullessaan tähän suurten tunteiden peliin ja Sotshin 

haavoja eheyttävään joukkueeseen.  Anne toi jämäkkyyttä ja ryhtiä joukkueeseen omalla pitkällä kokemuksellaan 

niin pelaajana kuin valmentajanakin. Anne on ollut ensimmäisen kerran pyörätuolicurlingissa mukana jo vuonna 

2007, jolloin hän oli käynnistämässä lajia Suomessa sekä toimi maajoukkueen valmentaja. 

Uutena pelaajana maajoukkueessa aloitti syksyllä Leppäsen Vesa. Vesa on ollut jo vuodesta 2008 Lappi kurlingin 

kantavia voimia.  Maajoukkueessa jatkavat Tuomo Aarnikka, Mina Mojtahedi, Sari ja Markku Karjalainen sekä 

managerina Lauri Ikävalko.  Ensi töikseen tämä porukka kokosi viisaat päät yhteen, laati yhdessä joukkueelle 

säännöt ja tavoitteet tulevalle kaudelle. Uusina välineinä joukkueen toiminnan ja pelien arvioimiseksi otettiin 

käyttöön palautejärjestelmä. Sen lisäksi jokainen pelaaja laati omatoimisen lajiharjoittelun ja fyysisen 

kuntoharjoittelun suunnitelman ja toteutumisen seurannan. 

Perinteisessä syyskuun Tanskan turnauksessa tavoitteena oli näyttää uudelle valmentajalle miten joukkue toimii 

ja mitä kehitettävää meillä toiminnassamme on. Pelaajakokoonpanoa kuin myös kipparia vaihdeltiin peli peliltä ja 

tiedä häntä tuliko osaaminen esitettyä, mutta ainakin kehitettävät kohteet nousivat selkeästi esille ja huomattiin, 

että paljon on työtä vielä edessä ennen kuin se kuuluisa kunniankukko laulaa. 

Skotlannin turnauksessa lokakuussa tavoitteena oli suoritusten tasaisuus niin heitoissa kuin kipparoinnissakin. 

Tasaista kuitenkin oli vain hotellin lattia. Edistystä Tanskaan verrattuna kuitenkin tapahtui, mutta paljon jäi 

vieläkin kehitettävää, erityisesti taktiikan osalta ja yksilötasolla suoritusvarmuudessa. Joukkuehenki oli kuitenkin 

parempi kuin aikoihin ja se näkyi peli-ilona ja rentoutena kentällä.   Turnauksen neljäs sija saavutettiin neljällä 

voitolla ja kolmella niukalla tappiolla. Vaikka kristallilasit jäi  saamatta, Skotlannin turnauksen pohjalta vahvistui 

usko joukkueeseen ja sen mahdollisuuksiin kehittyä taas uudelle tasolle ja kohti suurempia saavutuksia.  

Matkamme kohti unelmaa jatkuu kovalla harjoittelulla kotosalla sekä kolmella yhteisellä leirillä ennen tammikuun 

lopun British Openia. Tavoite Hamiltonissa on kristallinkirkas. Siellä kaikkien palikoiden pitäisi olla kohdillaan, 

onhan se meidän kenraaliharjoitusnäyttämönä ennen kauden päätavoitetta eli  MM-kisoja kisakalliossa Lohjalla 6- 

13.2.2015, joka toimii osaltaan välitavoitteena kohti Etelä-Korean Pyeongchangin talviparalympialaisia 9.-

18.3.2018. 

Meistä saa tykätä ja matkaamme  seurata naamakirjassa (Wheelchair Curling Team Finland)  

Sari ja Markku Karjalainen 

 

Tuolicurlaajat kohti uutta unelmaa 



 

 

 

 

 

 

  

Mixed - doubles - SM-
pronssia: Milja Hellsten ja 
Jere Sullanmaa 

Mixed - doubles - SM -Kultaa 
vasemmalta :  
Kalle Kiiskinen ja  
Katja Kiiskinen 

Mixed - doubles - SM -hopeaa: 
Oikealta Anne Malmi ja  
Tomi Rantamäki 

Seniorimiehet SM -pronssia:  
Tapani Härkälä, Kari Hurme, 
Markku Isoviita, Seppo 
Pohjonen, Jari Turto 

Seniorimiehet - SM -hopeaa : 
Timo Peisa, Jouko Niskavaara, 
Olli Näyhä, Seppo Hanhisuanto  
 

Seniorimiehet - SM -Kultaa 
Kari Keränen, Matti Virtaala, 
Ari Pitko, Jaakko 
Lemettinen, Kari Kuskelin, 
Pytyn jakajana Mika Äikiä 

Sennu- ja mixed -mitalistit 



  

Uusi EM-joukkueen valintatapa - näkymiä kauden puolivälissä 
Suomen curlingseurat hyväksyivät viime toukokuun kevätkokouksessa liiton strategian 
vuosille 2014-2018. Strategian liitteessä määritellään edustusjoukkueiden valintakriteerit, 
joissa painotetaan kansainvälisiä näyttöjä. EM-kilpailuihin ei siis enää välttämättä lähetetä 
hallitsevaa Suomen mestaria. Curlinglehti laski, kuinka paljon Suomen tämänhetkisiltä 
kärkijoukkueilta puuttuu kansainvälisiä rankingpisteitä suorasta EM-paikasta. 

Order of Merit -lista 
Kansainvälisiä näyttöjä tarkastellaan World Curling Tourin ylläpitämältä Order of Merit -
listalta. Joukkueille on listalla kaksi pistesaldoa: YTD (year-to-date) -pisteissä on mukana 
kuluvalla kaudella kerätyt pisteet, ja TOTAL -pisteissä on mukana myös edelliskauden 
pisteet. Rankinglistan kehittymistä voi seurata WCT :n sivuilla viikkokohtaisesti. 

EM-kilpailujen edustusjoukkueen valinta 
EM-kilpailujen edustusjoukkueeksi voidaan valita pelkästään kansainvälisten näyttöjen 
perusteella (ilman SM-sarjaan osallistumista) sellainen suomalaisjoukkue, joka on Order 
of Merit YTD -listalla paras suomalaisjoukkue, ranking on TOP40 joukossa ja vähintään 
10 sijaa parempi kuin seuraava suomalaisjoukkue. 
 

Mikäli tällaista joukkuetta ei ole, valitaan edustusjoukkue SM-sarjan mestaruussarjassa 
pelaavista joukkueista seuraavasti: 

 Edustusjoukkueeksi valitaan paras sellainen suomalaisjoukkue, joka on Order of 
Merit listalla TOP50 joukossa ja vähintään 10 sijaa parempi kuin seuraava 
suomalaisjoukkue. 

 Jos paras suomalaisjoukkue on TOP50 joukossa ja muita joukkueita on alle 10 
sijan päässä parhaasta, lähtee näistä edustamaan SM-sarjassa parhaiten 
menestynyt joukkue. 

 Mikäli yksikään suomalaisjoukkue ei ole TOP50 joukossa, lähtee edustamaan SM-
sarjan voittaja. 

Suomalaisjoukkueiden rankingtilanne tammikuun puolivälissä 
Miehissä Order of Merit pisteitä ovat tällä kaudella keränneet toistaiseksi Aku Kausteen, 
Kalle Kiiskisen ja Tomi Rantamäen joukkueet. Kauste tienasi marraskuussa Edinburgh 
Internationalin voitolla 5 050 rankingpistettä. Tilastoknoppina mainittakoon, että voitto oli 
kautta aikain ensimmäinen suomalaisjoukkueen voitto Curling Champions Tourin 
osakilpailussa. Kiiskinen ja Rantamäki etenivät samassa turnauksessa puolivälieriin ja 
ansaitsivat kumpainenkin 1 515 pistettä.  
 

Kauste pärjäsi hyvin myös Perth Mastersissa, jossa Aku Kauste, Kasper Hakunti, Pauli 
Jäämies ja Janne Pitko pääsivät välieriin. Tästä semifinaalipaikasta joukkue nappasi 
itselleen 10 475 rankingpistettä. Tästä käy hyvin ilmi Order of Merit -listan pisteytystapa, 
joka huomioi turnauksiin osallistuvien muiden joukkueiden rankingsijoitukset. Perth 
Mastersin välieräpaikka toi kovatasoisempana turnauksena Kausteelle tuplapisteet 
verrattuna Edinburghin voittoon.        <jatkuu> 
 

Ken edustaakaan Suomea ? 

http://www.worldcurl.com/oom/oom.php?task=week


  

Naisissa Sanna Puustisen joukkue on toistaiseksi ainoa tällä kaudella rankingpisteitä 
kerännyt joukkue. Puustisella on kasassa hienosti menneistä EM-kilpailuista 10 000 
pistettä. EM- ja MM-kisoissa mitalipelien ulkopuolelle jääville joukkueille jaetaan jokaisesta 
runkosarjan voitosta 2 000 pistettä. 

Suomalaisten rankingnäkymät 
Kausteella on tähän mennessä kerättynä 15 525 pistettä. Kolmella edellisellä kaudella 
TOP50-sijoitukseen on riittänyt 21 810 - 24 000 pistettä. SM-kullasta on jaossa 4 000 
pistettä, hopeasta 2 500 pistettä ja pronssista 2 000 pistettä. Mikäli TOP50-rajapyykki 
asettuu samoihin uomiin tälläkin kaudella, Kauste voi saada TOP50 joukkoon 
pääsemisestä puuttuvat pisteet kasaan esimerkiksi SM-pronssilla ja kolmella tai neljällä 
voitolla MM-kilpailuista. 
 

Naisissa TOP50-raja on kulkenut kolmella viime kaudella 16 250 - 18 000 pisteen kohdalla. 
Mikäli Puustinen jäisi SM-sarjassa hopealle, mutta voittaisi MM-kilpaluissa kolme peliä, 
nousisi joukkue 18 500 pisteeseen. 
 

Markus Sipilä 

Viikon sääntöpähkinä: Mitä vikaa on oheisissa kuvissa? Vast. s. 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Suuri (?) kivivertailu (?) 

 Haaste toimitukselle 

 Curlinglehden toimittajalta on monesti toivottu analyyttistä vertailua kivistä. Mainittakoon, että 

toimitukselta on myös toivottu analyyttistä otetta ylipäätään johonkin asiaan ja onpa kysytty myös analyysia curlingista, 

maailmankaikkeudesta ja kaikesta. Nyt toimittajamme kuitenkin tarttui ensin mainittuun haasteeseen ja  alkoi analysoida. 

 Vihdoin pääsevät myös alempien tason harrastajat saamaan riittävästi dataa kivistä. Usein kivien vertailu 

alasarjoissa ja harrastajatasolla jää yhtä helposti tekemättä kuin hyvä alkuverryttely tai  - niin -  vaikkapa ylipäätään hyvä 

heittokin jää joskus tekemättä. Osittain hyvän heiton puuttumiseen lienee syynä ihan vaan osaamisen puute ja vähäinen 

harjoittelu.  

 Tätä testiraporttia luettaessa on muistettava, että jos ja kun se oma heitto ei ole aivan sitä taatuinta 

tasalaatua, niin luultavasti eivät siinä heittokivessä olevat pienet erot vie joukkueen peliä syteen tai saveen. Kivien 

eroavaisuuksia usein kuitenkin syytetään epäonnistumisista ja kivien suuriin eroihin  uskotaan vakaasti ainakin 

kakkosdivisioonan saunailloissa. Näin ollen haasteena tuli muutaman kakkosdivisioonan joukkueen taholta, että saataisiin 

lehteen jonkinlaista raportin kaltaista osviittaa kivissä olevista eroista, jos niitä on. 

 

 Testin tavoite ja testausmenetelmä 

 Testin tavoitteena oli  aikaansaada puolueeton raportti kaikkien kakkosdivisioonalaisten ja muiden 

kiinnostuneiden käyttöön. Testausmenetelmä on pääosin kvasi-pseudo-kvalitatiivinen, siis suomeksi kvasi-pseudo-

laadullinen.  Laadullisten testausten lisäksi kakkosdivarin taholta pyydettiin myös määrällisiä, siis kvantitatiivisia testejä, 

mutta nopeasti testiryhmälle hahmottui, että määrälliset testit ovat varsin turhia, koska kivien määrä pelissä on 

poikkeuksetta täsmälleen 16 kappaletta, kuitenkin poikkeuksena Mixed doubles -kilpailu, jossa pelissä on  12 kiveä.  Kiven 

määrä normaaliottelussa voidaan esittää myös niin, että kiveä on pelissä noin 320 kilogrammaa (240 kg Mixed doubles). 

 Laadullisissa testeissä päädyttiin käyttämään tuloksissa lähinnä deskriptiivistä, siis kuvailevaa menettelyä, 

jossa kielen antamin mahdollisuuksin kuvataan kivien eroja. Tutkimus on toistettavissa, mutta ainakin ensimmäisissä 

tuloksissamme on lukijan huomioitava, että alla tiivistetyt kvasi-pseudotulokset ovat pääosin myös kvasi-pseudo- 

objektiivisia. 

 Tulokset 

 Ensin testiin otettiin kalkkikivi, joka mureni välittömästi käytettäessä. Murenemisen määrä oli suurin 

piirtein saman suuruinen määrä, kuin kakkosdivisioonan kipparin murenemisen määrä silloin, kun hän huomaa viimeisen 

ratkaisuheiton tyhjään pesään valuvan pitkäksi. Hän yksinkertaisesti murenee, kuten kalkkikivi. Seuraavaksi vertailtu 

rapakivi kesti painetta ja kohtalon kovia iskuja hieman paremmin, mutta mureni sekin lopulta. Erona näissä kivissä oli se, 

että kalkkikivi mureni aivan hiekkamaiseksi, kun taas rapakivestä jäi jäljelle sentään jonkinlaisia tunnistettavia kiven 

kappaleita. Nyt hyvänä vertauksena käy murentunut joukkuehenki edellä mainitun tilanteen jälkeen.   

 Kolmantena vertailun tekopäivänä syvennyttiin hammaskiviin ja sappikiviin. Heittäjän kannalta molemmat 

ovat melko ikäviä kiviä. Hammaskivi, calcius dentalis on ikävä kivilaatu, joka ajan myötä rapauttaa Curlaajan kalustoa. Sen 

ominaisuuksina ovat erittäin kova pinta ja sijainti curlaajan hampaissa. Curlaajan huoltotoimenpiteinä ainakin 3-5 vuoden 

välein tehty hammaskivisarjan huolto edistää kokonaishyvinvointia ja parantaa keskittymistä pelin aikana, kun ainakaan 

hampaisiin ei satu. Sama koskee sappikiviä. Hyvin hoidettu curlaaja tosin välttänee sappikivet, mutta ylenmääräinen 

alkoholinkäyttö ja huono ruokavalio lisäävät riskiä saada kentälle mukaansa myös sappikiviä. Testiryhmä huomasi 

edelleen, että pelin etenemistä ja harjoittelua vaikeuttavat myös munuaiskivet. 

 Laajemmassa katsannossa testiryhmä päätti siirtyä aivan yhtäkkiä ja pseudo-kvasi-epäloogisesti 

kansallisromanttiseen realismiin. Siltä saralta seuloutui vertailuumme yksi hyvinkin tärkeä kiviyksilö, jos ei nyt aivan 

kansakuntamme curlinghistorialle, niin kansakuntamme taiteen historialle yleensä. Kyseessä on tietenkin Aleksis Kivi. 

Testiin valitsimme näiltä osin kuusi "Kiveä" eli Nummisuutarit, Seitsemän veljestä, Kullervo,  Selman juonet, Olviretki 

Schleusingenissa  sekä runokokoelma Kanervala.  Näiden Kivien kriittinen katsanto toi testiryhmältä esille runsaasti 

laatusanoja, kuten mehevä, historiallinen, tarkkasilmäinen ja kielellä leikittelevä. Testiryhmä päätyi suosittelemaan 

Aleksiskiviä kaikille curlaajaan ja turnaukseen katsomatta.  

  Lopuksi testiryhmä antaa aihetta jatkotutkimuksille ja pyytää tulevia tieteenharjoittajia laajentamaan 

tutkimusta ja testaamaan mm. jalokiviä, monoliittejä, pienikokoisia meteoriittejä sekä kiuaskiviä. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 
 

Prahassa pelattiin 3.-9.1.2015 Maailman Curlingliiton alainen juniorikilpailu nimeltään European Junior Curling 

Challenge (EJCC), joka on käytännössä Euroopan maiden välinen MM-karsinta. Taistelu MM-paikasta on kuitenkin 

armotonta, sillä jaossa on vain yksi paikka juniorien MM-kilpailuihin. Muut Euroopan maiden MM-paikat pysyvät 

mailla, joiden joukkueet pärjäsivät aikaisemman vuoden MM-kilpailuissa riittävän hyvin.  

Edustustiimimme Prahassa 
 

Tämän vuoden EJCC -kisassa Suomella oli edustusjoukkueet sekä tyttöjen että poikien sarjassa. Suomen tyttöjen 

joukkueessa pelasi Mira Lehtonen (skip), Lotta Immonen, Iiris Koilahti, Emilia Koskinen ja Noora Suuripää. Tytöt 

koostuvat eri puolilta Suomea tulevista pelaajista, joten yhteistä jääaikaa kertyy luonnollisesti kauden aikana melko 

vähän. Sekä tyttöjen että poikien joukkueiden apuna kisoissa oli mukana päävalmentaja sekä Suomen Curlingliiton 

Development Officer Tero Tähtinen.  

Poikien sarjassa nähtiin Ahvenanmaan curling -seuraa edustava joukkue, joka hankki edustuspaikkansa päihittämällä 

juniorien SM-kisoissa Iikko Säntin kipparoiman poikien joukkueen, joka edusti Suomea EJCC -kilpailuissa kahtena 

aikaisempana vuotena. Koko poikien joukkue on harrastanut lajia vasta vuoden ajan, mutta kiitos Ahvenanmaan hyvien 

harjoitusolosuhteiden ja toimivan valmennusjärjestelmän, poikajoukkueen kehitys on ollut nopeaa ja kokonaisvaltaista. 

Poikien edustusjoukkueessa pelaavat Melker Lundberg (skip), Orvar Nordberg, Isak Nordlund, Hemming Hanses ja 

Jonas Fellman. Poikien joukkueen tukena ja joukkueen johtajana oli matkassa mukana myös Mari Wickström.  

Pojilla ensimmäinen kansainvälinen koitos 

Poikien sarjassa 18 joukkuetta oli jaettu kolmeen kuuden joukkueen lohkoon, ja joukkueet pelasivat yksinkertaisen 

Round Robinin, jonka jälkeen jokaisen lohkon kaksi parasta, sekä kaksi parasta kolmosjoukkuetta selvittivät tiensä 

puolivälieriin. Suomen pojat jäivät ensimmäisessä EJCC -kisassaan voitoitta, mutta pitivät pelin tasaisena Slovakiaa ja 

Ranskaa vastaan, ja pelasivat lisäksi hienon ottelun kokenutta Hollannin poikajoukkuetta vastaan.  

Suomen pojille EJCC oli ensimmäinen kansainvälinen turnaus ja nuorelle joukkueelle kokemuksena ainutlaatuinen. 

Kansainvälinen peli-ilmapiiri toi aivan uudenlaista näkemystä taktiikkaan ja ennen kaikkea motivaatiota ja paloa 

harjoitella enemmän, kehittyä ja jonain päivänä lähteä MM-karsintoihin valmiina voittamaan koko turnaus. Taktiikan 

lisäksi pojat kokivat oppineensa lisää myös peleihin valmistautumisesta ja kiittivät hyviä jääolosuhteita. He odottavat 

myös innolla uusia turnauksia, jotta pääsevät jälleen tapaamaan kisoissa hankittuja uusia ystäviä muista maista. 
(...jatkuu seuraavalla sivulla) 
 
 
Kuvassa vasemmalla Suomen asiantuntevaa fanijoukkoa, oikealla tyylikäs Espanjan junnutiimi tyylikkäine valmentajineen. 
 
 

Suomijunnut Prahassa  
(feat. Espanjaa koutsaamassa)  

 
 



POHJOINEN JA ETELÄ - KAIKKI CURLAA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tytöille yksi  voitto 

Tyttöjen sarjassa yhdestä MM-paikasta kilpaili yhteensä 14 joukkuetta, jotka oli jaettu kahteen seitsemän joukkueen 

lohkoon. Myös tyttöjen sarjassa pelattiin yksinkertainen Round Robin, jonka jälkeen molempien lohkojen neljä parasta 

joukkuetta jatkoivat urakkaansa puolivälieriin. Suomen tytöt onnistuivat nappaamaan selkeän 9-1 voiton kokemattomasta 

Romanian joukkueesta ja kävivät myös tasaisen taiston Latviaa ja Saksaa vastaan, joille he hävisivät niukasti. Osa 

Suomen tyttöjoukkueen pelaajista oli kisoissa jo toista kertaa. Tällä kertaa Suomen joukkuetta kipparoi Mira Lehtonen, 

joka oli kisoissa ensi kertaa kapteenin roolissa. Miralla oli turnauksesta pelkkää hyvää sanottavaa:  

- EJCC oli taas kerran kokemuksena aivan mahtava ja kasvattava. Tämä oli minun ensimmäinen vuoteni skippinä ja 

jännitti tosi paljon, miten pelit tulisivat menemään. Odotin edellisiltä vuosilta tuttujen pelaajien näkemistä ja myös oman 

ja muiden joukkueiden kehityksen näkemistä. En joutunut pettymään ja suurta kehitystä nähtiin joukkueen eri saroilla, 

Mira tiivisti kisakokemuksen. 

Tyttöjen sarjan kärkikolmikko oli Englanti, Turkki ja Unkari, joista Englanti saavutti paikan kevään MM-kisoihin 

Tallinnaan. Miesten sarjassa Voiton vei Venäjän ammattipelaajista koostuva joukkue tiukan finaalin jälkeen, jossa 

vastaan asettui ensi kertaa curlingin historiassa Espanjan poikien joukkue. Pronssiottelun voitti Turkin joukkue. Turkilla 

olikin ensi kertaa molemmat joukkueet kärkikolmikossa, joten maan kova panostus junioritasolta alkavaan 

valmennusohjelmaan alkaa tuottaa tulosta. 

 

Espanjaa koutsaamassa 

Allekirjoittanut oli tällä kertaa matkassa Espanjan poikien valmentajana. Viikossa ei voinut paria pientä muutosta lukuun 

ottamatta paljon tekniikkaan puuttua. Sen sijaan erilaiset pelijännityksen hallitsemisen keinot tuottivat parilla joukkueen 

pelaajalla nopeasti tulosta, kun turha puristaminen jäi jään ulkopuolelle. Pienillä muutoksilla saatiin myös 

kommunikaatiota kehitettyä peli peliltä toimivampaan suuntaan.  

Jälkikäteen ajatellen valmentajan mieltä lämmitti ehkäpä eniten se, kuinka avoimesti ja vastaanottavaisesti uusi joukkue 

suhtautui ulkopuolisen valmentajan ehdotuksiin pienistä yhteispeliä ja dynamiikkaa parantavista muutoksista. Yhteistyö 

parani entisestään, kun pelaajat itse oivalsivat, miten nopeasti kokonaispeli koheni muutoksilla, jotka keskittyivät 

kaikkiin pelaamiseen osa-alueisiin, ja unohdettiin esimerkiksi pelkästä irrotuksesta huolehtiminen. Koko Espanjan 

joukkue oli tietysti menestyksestään haltioissaan, mutta pojat suhtautuivat historialliseen saavutukseensa myös hyvällä 

huumorilla. Kun pohdimme Espanjan kapteenin Sergio Vezin kanssa ennen semifinaaleja mahdollisuutta, että poikien 

finaalissa saattaisivat kohdata Espanja ja Turkki, hän totesi virnuillen:   

”Oh man, the whole curling world’s gonna think we were playing on hockey ice.”  -  teksti Katja Kiiskinen 

 

 

 

 

Viikon sääntöpähkinän vastaus: Sääntö 1.g. "Lisäksi radan molempiin päätyihin merkitään neljä samankeskistä 

ympyrää joiden kaikkien keskipisteenä toimii tee-piste." Kuvien pesät eivät ole samankeskisiksi piirrettyjä, 

joten ne ovat sääntöjen vastaiset. 



 

 

 

 

  

  

Harjoitus tekee mestarin ! 
 Joensuuhun sennujen mestaruus  

 

Kiitos loistavan kotihallin ja Suomen ehkä parhaiden jäiden, Joensuun miesseniorit nauttivat nyt harjoittelusta kohti 

Sotshin MM-kilpailuja. Voitokkaita uutisia on lupa odottaa lisääkin. Voidaan sanoa, että harjoittelu teki joensuulaisista 

Suomen mestareita.  

 Tinkimätön harjoittelu ja järkähtämätön jäänlukutaito toivat SM-voiton Joensuun miesseniorijoukkueelle 

Loimaalla Tammikuun alussa. Joukkueessa pelasivat kapteeni Kari Keränen, Jaakko Lemettinen, Ari Pitko ja Matti 

Virtaala. Joensuulaiset voittivat kaikki ottelunsa. Ensimmäisessä ottelussa Jäntin joukkue Pieksämäeltä tarjosi hyvän 

vastuksen aina jatkopäälle saakka. Sen jälkeen joensulaisten meno oli pitelemätöntä.  

 Finaaliturnauksen kahdeksasta joukkueesta perinteisesti vahvaa Hyvinkää-Helsinki -curlingseutua edusti 

tällä kertaa ainoastaan Olli Rissasen joukkue helsingistä. Muut finalistit tulivat ympäri Suomea, Ranualta, Harjavallasta, 

Pieksämäeltä, Naantalista, Kangasniemeltä, Lahdesta ja Joensuusta. 

 

Jäänlukutaito korostui Loimaalla 

 

SM-jäät Loimaalla olivat joukkueen mukaan "ei niin loistavassa kunnossa". KApteenin tarkka jäänlukutaito nousikin 

ratkaisevan tärkeäksi.   

 "Jäät eivät olleet ihan parhaat mahdolliset, mutta osasimme lukea jäätä ja vieläpä uskoa sen, mitä 

näimme. Tällä konseptilla pystyimme säilyttämään pelimme tason alusta loppuun. " 

 

Harjoitteluun uusi kipinä 

 

Sotshiin matkaava joensuulaisjoukkue hioo taitojaan aina huhtikuun kevätjäälle saakka.  

 "Pidämme hallissa jäät riittävän pitkälle kevääseen. Harjoittuun joukkue on saanut kuluvalla kaudelle 

aivan uutta voimaa. Joukkue on lisännyt treeniä eikä ole lainkaan liioiteltua sanoa, että menestyksemme on 

harjoittelun tulos. Curlingharjoitteita on tehty systemaattisesti. " 

 "Kaiken kaikkiaan seurassamme on noussut erityisesti tänä vuonna uudenlainen harjoittelun kulttuuri. 

Useat joukkueet harjoittelevat systemaattisesti ja vaikutteita otetaan nyt myös muilta lajiosaajilta. Erityisen ilahtuneita 

olemme mm. Suomen Curlingliiton juniorivalmennuksesta vastaavan Markus Sipilän viikonloppuleiristä ja sen annista 

junorivalmennukseen täällä ja koko seurallemme.  

Joensuulaiset ovat syystä ylpeitä myös curlinghallistaan. Hallin eteen on vuosien mittaan tehty paljon seuratyötä ja 

investointeja, mm. viime aikoina ilmankuivain ja lämmityslaite. Menestyksestä ja kotihallista iloitseva kapteeni 

joukkueineen lähtee Sotshiin kilpailuhenkisenä ja turhia ujostelematta.  

 "JOensuussa on tällä hetkellä ehkä Suomen parhaat jäät ja harjoittelumahdollisuudet. Olemme voineet 

nauttia erinomaisista oloista! MM-kisoissa lohkossamme tulevat pelaamaan Australia, Ranska, Saksa, Puola, Slovakia, 

Sveitsi ja USA. Osa joukkueista on meille tuttuja, mutta tiedämme olevamme hyvinkin kilpailukykuisiä.  

 Sotshissa Senioreiden MM-kilpailujen ajankohta on 18.-25.4. Hymyilevä joensuulaisjoukkue aikoo nauttia 

täysin siemauksin olympiajäistä. Kapteeni paljastaa myös sen, että matkalle pakataan mukaan yhtä lailla uikkarit, kuin 

suksetkin. 

 

Matti Virtaala 



 

Hyvää kevään odotusta !  
Jää on teidän!  

  

 
 

Näillä kuvilla ja tunnelmilla on 

hienoa aloittaa suomalaista 

Curlingvuotta 2015. Tehdään 

yhdessä siitä mahtava vuosi.  

Jää on teidän ! 

Champeryn  

sinivalkoisissa tunnelmissa  

 
 


