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Päätoimittaja 
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Toimittajat ja avustajat 
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Toimittaja on mainittu jutun / 
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Päätoimittaja toisen harrastuksensa 

parissa 

Kausi 2014 -2015 takana 

Curlinglehti katsoo lajimme peiliin 

 

 Ollin terveiset  

 "Pää" ei kun peilikirjoitus 

 Kauden  supermenestys !! 

 Naismaajoukkue Japanissa 

 Miesmaajoukkue Kanadassa 

 Peili 1: Huippu- ja kilpaurheilu 

 SM-sarjat päättyivät 

 Peili 2 : Sarjatoiminta Suomessa 

 Halli Turun Nunnavuorelle ! 

 Strategiakautta takana vuosi 

 Kesän bonspielit  

 Peili 3 : Harrastus- ja Seuratoiminta  

 Valokuvia vuoden varrelta 
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"Peili"kirjoitus 
Arvoisat curlingharrastajat ja curlingista kiinnostuneet ! 

 

Curlingkivi, onnistuneessa määrämittaisessa heitossa pyörii hitaasti mutta varmasti. Tällä aasinsillalla 

voidaan todeta, että kohti seuraavia olympiakisoja tähtäävä strategiaperiodimme on vasta kiven 

irrotusvaiheessa, vain neljännesmatkan kulkeneena, hädin tuskin siis heittopään hog -viivalla.  

Allekirjoittaneesta päätoimittajasta näyttää nyt siltä, että heitolla on mahdollisuus onnistua. Liiton 

"heittostrategia" on hyvä,  hakkiasento oli jämäkkä ja liukukin on nyt lähtenyt kohti merkkiä.  

Kipparin ja koko joukkueemme harjaajien on oltava tarkkana, että heitto hoidetaan hyvin nännille 

asti. Heiton alku näyttää jopa vaarallisen hyvältä.  

Lehden sivuilla mennään  äskeisistä metaforista myös asiaan, joskin kevätnumerossamme olemme 

kesäisellä mielellä ja koostamme tähän pakettiimme myös hieman kevyempääkin materiaalia.  

 

1. Pää(stö) : Harrastuksemme peilit 

 

Curlinglehden toimitus on koonnut tähän lehteen peilin jos toisenkin. Lienee syytä - edellä sanotusta 

huolimatta - kerran vuodessa tarkastella, mitkä ovat aikaansaadut parannukset ja etapit. Mitä 

jäisestä peilistämme näkyy ja olemmeko tyytyväisiä näkemäämme? Käydään kurkistamassa, näkyykö 

siellä muutakin, kuin allekirjoittaneen päätoimittajan pienenevä habitus. 

 
2. Pää(sylippu) : MM-kisat heitetty 

Pääkirjoitusta kirjoitettaessa miesten MM-kisojen jännitys oli käsin kosketeltava. Naiset jo pelasivat 

Sapporossa, myös ilahduttavasti MM-tasolla. Netin kanavien kautta lajia lienee seurannut jokainen  

lajifani jollakin tavoin. Lehteä viimeisteltäessä voi vielä lisätä tämän lauseen: JIIHAA, ÄIJÄT!!.

 

 3. Pää(asiat) kilpakaudelta 2014-2015  

 

Miesten mestari vaihtui ja naisten osalta jännitys säilyi lähes loppuun saakka.  Naisten kärkinelikko ja 

miesten kärkikuusikko on suhteellisen tasainen, mutta muille on mestaruussarjoissa jäänyt kiusaajan 

rooli. Olisiko sarjasysteemissä kehittämistä? Ehdotuksia on tullut ja ainakin divareista on kuulunut 

kannatusta esitetylle "porrasmallille", joka takaisi motivaation säilymisen kauden loppuun asti myös 

divisioonissa . Ajanoton käyttöönotto oli kuitenkin hyvää edistystä ja ehkä kauden odotetuin 

uudistus. Ensimmäinen kokeilu ilmeisesti myös onnistui. 

 

4.( Pää)kohdat kehityksestä  

Käymme lehdessä läpi alkaneen strategiakauden saavutuksia. Niitä on jo reilu kourallinen.

 

5. Pääviesti  kesäksi 

Käykääpä louhimassa graniittia myös tulevana kesänä. 

 

 

 

 

 

 

 

5 päätä 

PÄÄttä- 

väisyys ! 

Hakkaa 

PÄÄlle!  

PÄÄtyyn 

saakka? 

PÄÄoma 

kasvaa 

junnuista 

PÄÄtä, 

että sinä 

teet 

asioille 

jotakin ! 



 

Ollin vasara - President's hammer 

Ollin vasara - President's hammer 

CURLINGKAUSI 2014-2015, SUURI SUOMALAINEN MENESTYSTARINA!! 

Curlingkausi 2014-2015 on sinettiä vailla, ja minkälainen menestystarina siitä lopulta tulikaan: Suomen PT -Curling 

maajoukkue kesti kotikisojen paineet ja teki jälleen kerran Suomalaista curlinghistoriaa!! MM-pronssi on huikea 

saavutus, ja toisaalta esimerkillinen tulos siitä systemaattisesta työstä, jota joukkue taustavoimineen on tehnyt 

viimeisten vuosien ajan. Vaikka PT -Curling on meillä vielä suhteellisen nuori laji, oli joukkueen saavuttama menestys 

osoitus myös siitä, että oikeanlaisella tekemisellä on myös mahdollisuus yltää maailman huipulle – ilman 

”miljoonaluokan budjettia”! Eikä tässä vielä kaikki, vaan MM-kisa menestys varmisti myös käytännössä jo nyt paikan 

vuoden 2018 paralympialaisiin!!!  

Onnittelut ja suuri kiitos Markulle, Sarille, Minalle, Tuomolle ja Vesalle, sekä tietysti myös valmentajina toimineille 

Annelle ja Ollille!! AIVAN MAHTAVAA!!!  

Naisten MM-kisoissa joukkueemme Sannan johdolla aloitti kisat mainiosti, ja vaikka sitten voittoja ei enää tullutkaan, 

olisi useampi peli voinut hieman paremmalla onnella kääntyä myös meidän voitoksi. Tärkeintä mielestäni oli se, että 

joukkue osoitti olympiapaikan saavuttamisen olevan täysin realistinen tavoite, joten toivon ja uskon, että naisten 

joukkueellamme riittää intoa ja motivaatiota myös seuraaville kausille tämän tavoitteen saavuttamiseksi! Kiitokset 

hienosta kaudesta Sannalle, Heidille, Oonalle, Marjolle ja Maijalle sekä valmentajana toimineelle Pertulle!!  

Pääsiäinen, tuo mitalipeleihin janoavien nimikkojuhla, menikin sitten viihtyisästi jännittäen miesten MM-kisoja 

seuratessa! Kuinka moni uskalsi etukäteen odottaa tai veikata, että Suomen joukkue pelaa tänä vuonna mitaleista?! 

Joukkue itse on kuitenkin uskonut omaan, pitkäjänteiseen työhönsä, ja nyt se sai siitä palkinnon! Jälleen kerran 

suurta suomalaista curlinghistoriaa, kun joukkueemme raivasi tiensä mitalipeleihin, ensimmäisen kerran sitten 

vuoden 2003 jälkeen!! Vaikka mitalia ei sitten lopulta tullutkaan, on neljäs sija näissä karkeloissa aivan huikea 

suoritus, ja myös tässä tapauksessa ”hengen voitto materiaa vastaan”!! Ainut huono juttu oli se, ettei näissä kisoissa 

vielä jaettu olympiapisteitä, mutta toisaalta myös miesten joukkueemme osoitti nyt olympiapaikan olevan käden 

ulottuvilla!!.  

 

EDUSTUSJOUKKUEEN VALINTASYSTEEMI 

Viime vuoden kevätkokous päätti liiton strategiaan liitetystä uudesta edustusjoukkueen  valintasysteemistä. Moni, 

mm. olympiakomitea piti muutosta ”kosmeettisena” ja oli sitä mieltä, että SM-sarjan voittajasta tulee edelleen 

”automaattisesti” edustusjoukkue, vaikka tarkoituksena oli  lisätä kansainvälisten näyttöjen merkitystä ja vaikutusta. 

Nyt kuitenkin tilanne on se, että vaikka Akun joukkue ei voittanutkaan Suomen Mestaruutta, on sen kansainvälinen 

menestys kuluneella kaudella omaa luokkaansa, josta on erityisesti syytä mainita tammikuun CCT -turnauksen voitto 

sekä loistavat pelit MM-kisoissa! Tämä taas tarkoittaa puolestaan sitä, että Akun joukkueen kansainvälinen ranking 

nousee nyt niin korkealle, että uudistettujen sääntöjemme mukaan Akun joukkue on myös tulevalla kaudella miesten 

edustusjoukkueemme. ohittaen siten Suomen Mestaruuden voittaneen Kallen joukkueen. Systeemi näyttäisi siis 

ainakin tässä tilanteessa toimivan, ja toivonkin, että tämä näkyy nyt myös OK :n valmennustukipäätöksissä. 

Mielestäni niin miesten kuin myös naistenkin joukkue on kuluneen kauden näytöillä ansainnut paikkansa OK :n tuen 

piirissä!  

Vielä on edessä seniorien sekä mixed doublesin MM-kisat, jotka alkavat ensi viikolla Sotshissa. Toivotamme onnea 

Kirstin ja Karin johtamille seniorijoukkueillemme sekä Kallen ja Katjan muodostamalle mixed doubles 

joukkueellemme!! Kaikki peliin ja, TWT!!!  

"Presidentin vasaralla" (Olli Rissanen) 



 

How were your nerves before last stone ?  

"Pretty bad, to be honest" (a.kauste)  

(Kippari joutuu joskus vastaamaan itsestään selviin kysymyksiin) 

 
Kuva vas. Jani Sullanmaa havaitsee sekä Suomen 

curlingin loistavan menestyksen että oman 

joukkueen voittavan mestaruussarjassa pronssia. 

Ei mikään ihme, että aktiivicurlaajaa naurattaa. 

(Kuva Janne Ojanperä) 

 

Kuva alh. Naismaajoukkue valmentajineen työllisti 

myös Finnairia. Ensin matkattiin EM-kisoihin 

Alpeille Champeryyn ja pahus, kun pelit meni 

erittäin  hyvin, niin taas naurattaa viimeinen 

kuulutus Helsinki-Vantaalla. Piti vielä lentää puoli 

maapalloa Japanin Sapporoon asti kiviä 

liu'uttamaan.  Vasemmalta Perttu Piilo, Sanna 

Puustinen, Oona Kauste, Heidi Hossi, Marjo Hippi 

ja Maija Salmiovirta. (Kuva naisten maajoukkue) 



 

1. peili : kansainvälinen toiminta 
ja huippu-urheilu (D.Nevantaus) 

Tunnustus 

 

On kieltämättä tunnustettava, että liiton strategiaprosessia aloitettaessa puolitoista 

vuotta sitten toimittaja oli itsekin hieman skeptinen. Epäilevä Tuomaani kolkutteli 

olalla ja sanoi, että "Hei Frank, tätä jo aiemmin yritettiin". Lähdin silti aidolla innolla 

mukaan ja strategialle tuli annettua myös oma vaatimaton panos työryhmien osana. 

Voin nyt aidosti sanoa olevani iloinen siitä, että olin väärässä skeptisyydessäni. 

Eteenpäin on menty jo nyt kaikilla toiminnan pääosa-alueilla, siis seuratyössä, 

huippu-urheilussa ja kotimaan urheilussa. Tässä ensin huippu-urheilua peilin kautta. 

 

Faktoja huippu-urheilusta ja kv. toiminnasta kaudella 2014-2015 

 Tuolicurlaajien loistava MM-pronssi Kisakalliossa. 

 Miesten maajoukkue eteni EM-kisojen B-sarjasta Kanadan MM-kisojen 

mitaliotteluihin ja sijoittui huikeasti sijalle 4. 

 Naisten maajoukkue eteni EM-kisoista Japanin MM -kisoihin sijalle 11. 

 Nuorten MM-karsinnat järjestettiin syksyllä Lohjalla. Suomelta oli joukkueet 

mukana sekä tytöissä että pojissa. 

 Miesten maajoukkue voitti yhden Eurooppa tourin kisan. 

 Päävalmentaja valittu ja valmennustoiminta aloitettu 

 Kellotus otettiin käyttöön mestaruussarjassa. 

Olen sitä mieltä, että edellä mainittua saavutus- ja menestyslistaa voi ja pitää 

erittäin ylpeänä liputtaa aika monen muun lajin saavutuksia vastaan.  

"Kenen ansiota..." - lienee turha kysymys 

Aina voidaan toki kysyä, mistä yhtäkkiä alkanut hyvä kehitys lajissa sitten todella 

johtuu. Ainakaan se ei nyt luultavasti johdu siitä, että olympiakomitea pienensi 

hiljattain lajillemme annettuja rahallisia tukia. Toivottavasti olympiakomitea lukee ja 

ymmärtää tämän kauden saavutusten listan oikein ja miettii rahoituksen osalta, 

olisiko lajillamme annettavaa suomalaisyleisölle myös tulevissa olympiakisoissa. Raha 

ei tietenkään ratkaise kaikkea tai tee hyvää joukkuetta, mutta se mahdollistaa sen, 

että monia asioita voidaan tehdä vieläkin paremmin. 

 

Yleisesti ottaen omaan silmänpohjaan on kuitenkin palanut havainto toiminnan 

terävöitymisestä rakkaassa lajissamme laajalla rintamalla. Parannusta on tapahtunut 

lajin pelaajien asenteissa harjoittelua kohtaan, monen seuran toiminnassa, liiton ja 

sen hallituksen toiminnassa, valiokuntien toiminnassa ja palautteiden mukaan myös 

kilpailuolosuhteissa on menty eteenpäin. 

 

 



 

Huippu-urheilun osalta voitaneen lajissamme todeta, että olympiakomitealla 

oli eräässä mielessä sormensa pelissä alkaneessa liiton toiminnan 

kehityksessä. Ehkä me liiton eri tehtävissä toimivat tarvitsimme lievän 

potkun takamuksillemme, että lukuisat banketti- ja kokouskeskustelut 

saatiin muutettua eteenpäin suuntaavaksi toiminnaksi.  

Strategian kirjoittaminen paperille oli vain ensimmäinen askel, sen jälkeen 

on otettu jo monta konkreettisesta strategian mukaista askelta. Hallinto on 

tehostanut toimintaansa, päävalmentaja on nimitetty, viestintää on 

tehostettu, kilpailutoimintaan on tehty muutoksia ja yksityiskohtaiset 

tavoitteet nelivuotiskaudelle asetettu. 

 

Tason nousua? 

Mikään näistä ei tietenkään ole näin nopeasti ja yhtäkkiä "nostanut" huippu-

urheilun tai maajoukkueidemme tasoa. Kyllä se tasonnosto on tietenkin 

joukkueiden pitkän työn tulosta. Joka tapauksessa kilpaurheilua on kehitetty 

niin, että huippupelaajamme ovat saaneet esittää toiveitaan. Osa asioista 

taas tulee olympiakomitean kautta meille annettuina ja ”välttämättöminä”. 

 

Valmentautumisessa on otettu päävalmentajan johdolla käyttöön uusia 

toimintatapoja, esimerkiksi säännöllinen urheilijoiden fyysinen ja 

lajinomainen testaus. Maajoukkueet vastaavat tietenkin edelleen 

varsinaisesta harjoittelusta itse. Lienee selvää, että treenaamisen määrä ja 

laatu ovat vuosien varrella parantuneet ja säännöllinen kiertäminen 

Eurooppa tourilla tuo tarvittavaa pelikokemusta kovista peleistä. 

Tavoitteena on mm. ollut, että päävalmentajan avulla saadaan käyttöön 

valmentautumisessa ylipäätään järjestelmällinen ja raportoiva ote. Sitä 

olympiakomitea toiminnaltamme tukieurojen saamiseksi edellyttää.  

Strategiatyö jatkukoon  

 

Curlingväki voinee olla tyytyväinen nelivuotisjakson ensimmäiseen 
toimintavuoteen. Työn tuloksia on nähty kentällä sekä aivan konkreettisesti,  

että ajatusten ja keskustelun tasolla. Muistutetaan varmuuden vuoksi ja 
lopuksi kaikkia siitä, että seurat, liitto, hallitus ja valiokunnat työskentelevät  

vapaaehtoisesti ja aidolla innolla hienon pelimme mahdollistamiseksi. 

Urheilijoille jätettäköön kunnia sheetillä tapahtuneesta menestyksestä.  
Suunnitelmallisen työn on nyt jatkuttava ja hyvä energia pidettävä yllä nyt 

kun menestyksesstä on saatu nauttia. Ei jäädä jäälle makaamaan 
jatkossakaan. 

 



V 

SM -sarjat päättyivät Vierumäellä. Naisten mestari uusi tittelinsä, miehissä mestari 

vaihtui. 

 

Miehet 

 

Miesten Mestaruussarja oli tänä vuonna ainakin toimittajan muistijäljen pituudelta 

ennätyksellisen tasainen. Mestaruus ratkesi viimeisen peliviikonlopun viimeisissä otteluissa 

ja parhaiten pelasi tällä kertaa Kalle Kiiskinen joukkueineen. Muut mitalit menivät Aku 

Kausteelle ja Jani Sullanmaalle. Neljänneksi pelasi Toni Anttilan tiimi.  

 

Alemmassa loppusarjassa viidenneksi sijoittui Tomi Rantamäki, joka varmisti paikan 

seuraavan vuoden mestaruussarjassa. M. Uusipaavalniemi, Kokkola ja Saarelainen ottavat 

vauhtia tulevien karsintojen toisesta vaiheesta.  

 

Sarjan tasaisuus ei toki ollut yllätys. Suurimpana yllätyksenä voitaneen pitää nousijajoukkue 

Kokkolan kauden aikana saavuttamaa kuutta voittoa. Hyvä merkki siitä, että uusiakin 

joukkueita mestaruussarjaan mahtuu mukaan. 

 

Naiset 
 

Myös naisissa mestaruus oli avoin vielä ennen viimeistä peliviikonloppua kolmelle 

joukkueelle. Sanna Puustisen hallitseva mestarijoukkue kuitenkin puristi tarvittavat voitot ja 

uusi mestaruutensa. Hopealle pelasi Milja Hellsten ja Anne Malmi otti pronssia Lare Norrin 

jäädessä neljänneksi. Naisjoukkueiden määrä nousi ilahduttavasti tänä vuonna jälleen 

kahdeksaan, kun ahvenanmaalaisista koostuva Wickströmin joukkue tuli mukaan sarjaan ja 

otti ensikertalaisena kolme voittoakin. Viidenneksi Juhasz, kuudenneksi Oksanen, 

seitsemänneksi K.Kauste ja kahdeksas Wickström. 

 

Divarit 
 

Ykkösdivarin veivät  melko vakuuttavasti ”presidentin miehet” eli Olli Rissasen joukkue. 

Ylempään loppusarjaan pelasivat lisäksi Tahvanainen, Pöyry ja Härkälä. Alemmasta 

loppusarjasta vähintään ykkösdivarin paikan säilytti Vähälä. Manninen, Lehtonen ja 

Lumijärvi hakevat vauhtia tulevan kauden ensimmäisistä karsinnoista.  

 

Kakkosen voiton ratkaisuun tarvittiin tasapisteisiin päätyneen sarjan jälkeen tie-break -ottelu. 

Äikiä voitti Sipilän ja palkinnoksi tuli nousu ainakin ykköseen. Sipilä kakkoseksi ja Perkiö 

kolmanneksi. 

      

   

Mestaruudet ratkottu 



 

Mäkelä 

Toimitus suosittelee Suomicurlaajan kesäohjelmistoon 

karpalonpoimintaa, paljon erittäin C-vitamiinipitoista 

karpalomehua ja hyvää elokuvaa 



 Naismaajoukkueen kapteeni Sanna Puustinen 
palkittiin Frances Brodie -palkinnolla Sapporossa 

 
 

Suomi pelasi syksyn EM-kisoissa paikan loistavasti myös naisten MM-kisoihin. Vastus 

toki koveni huomattavasti, mutta myös naismaajoukkueemme on parantanut peliään  isoin 

harppauksin. Käteen jäi tällä kertaa Sapporosta tosin vain voitot Tanskaa ja Norjaa vastaan. 

Kokemusta kertyi roppakaupalla ja ilman palkintoakaan ei jääty, kun joukkueen kapteeni 

Sanna Puustiselle myönnettiin kisojen jälkeen Frances Brodie -kunniapalkinto.  

 

Frances Brodie oli nainen, joka myötävaikutti toiminnallaan merkittävimmin siihen, että 

myös naisten MM-kilpailuja alettiin järjestää vuodesta 1979 alkaen. Hänen nimeään 

kantava palkinto annetaan pelaajalle, joka esittää parhaiten taitojaan että osoittaa 

rehellisyyttä, ystävyyttä ja urheilullisuutta naisten MM-kisojen aikana. Palkinnon arvoa 

lisää se, että palkinnon äänestävät kaikki kilpailussa pelaavat pelaajat.  

Sanna valittiin hienoon joukkoon, sillä ennen häntä palkinnon ovat saaneet mm. sellaiset 

legendaariset pelaajat kuin Mirjam Ott ja Eve Muirhead.  

Ei, en toki unohtanut : Vieläkin legendaarisempi pelaaja löytyy. Tässä yhteydessä lienee 

syytä mainita, että ainoa kyseisen palkinnon kaksi kertaa voittanut pelaaja on suomalainen 

Jaana Jokela, joka voitti palkinnon vuosina 1993 ja 1997. 

 



 

SM -sarjat 
 

Heti alkuun on toistettava se hieno tosiasia, että Suomen terävin kärki on tasoittunut. Saman 

tien perään on lausuttava, että haastajia miesten top-6:lle ja naisten top-4:lle syntyy liian 

harvoin. Toki joukkueet aina hieman elävät kausien välillä ja pelaajia vaihtuu myös 

joukkueiden välillä, mutta kokonaan uudet yrittäjät, jotka tosissaan haastaisivat kärjen, 

puuttuvat. Onko tämä sitten ongelma, riippuu kysymyksen vastaajasta.  

 

Selvää lienee se, että huippujoukkueemme tarvitsevat mahdollisimman kovia pelejä. ”Niitä saa 

ulkomailta”, argumentoi joku, johon joku toinen vastaa, että ”SM-ohjelma on liian tiivis”.  

 

Jos unohdetaan kaikki taloudelliset rajoitteet, niin tuossa lienee kiteytettynä se vastakkain-

asettelu, josta paljon puhutaan. Toisaalta pitäisi olla kovia otteluita Suomessa, toisaalta ei saisi 

olla liian pitkä sarja, että Eurooppa Tourille ehtisi pelaamaan levänneenä ja hyvin 

harjoitelleena. Divareista taas argumentoidaan, että jos et koskaan pääse kokeilemaan kovimpia 

suomalaisjoukkueita vastaan, et myöskään lajissa kehity.  

 

Tämän hetkinen fakta lienee SM-sarjassa seuraava: 6 joukkuetta taistelee aidosti tosissaan 

ylemmän loppusarjan paikasta ja kaksi muuta ovat sarjassa – kaikella kunnioituksella – 

täytejoukkueina. Tilanne on ristiriitainen. Yhtäältä mitään kilpailua ei tietenkään ole ikinä 

paperilla ratkaistu ennen kuin pelit on pelattu. Toisaalta parhaat pitäisi voida haastaa. Mikä 

ratkaisuksi? 

 

Ehdotuksia sarjajärjestelmiksi on kyllä pyöritelty. Yhtenä ehdotuksena on pyöritelty ns. 

porrasmallia ja on myös ehdotettu kanadalaistyyppistä ”brier” -mallista lopputurnausta ja 

näiden välimuotoja.  

Porrasmalli : Kuuden joukkueen lohkot/portaat. Yhdellä sarjajaksolla (sarjajakso on esim. yksi 

peliviikonloppu) pelattaisiin aina lohkossa/portaassa yksinkertainen sarja. Lohkon voittaja 

nousisi yhden portaan ja huonoin putoaisi yhden portaan. Kauden päättyessä kaikki olisivat 

”omalla tasollaan”, josta jatkettaisiin seuraavana vuonna. Uudet joukkueet aloittaisivat 

alimmalta portaalta, mutta voisivat kauden aikana nousta porras portaalta vaikka mestaruuteen. 

 

Brier -malli : Pelataan pelkästään 8-10 päivän mittainen lopputurnaus (käytännön syistä kaksi 

peräkkäistä pitkää viikonloppua, jolloin mestari ratkaistaisiin. 

 

Välimalli : Edellisen vuoden maajoukkueet ja/tai X parasta suoraan lopputurnaukseen ja 

”porrasmallin mukaan” vuoden varrelta parhaaseen lohkoon päätyneet lopputurnaukseen 

haastajiksi. 

 

Näitä voi kukin meistä pyöritellä ja leikitellä ajatuksilla. Nyt on toki kuitenkin niin, että Aku 

Kausteen joukkue löi pöytään vahvat argumentit. Nykyisestäkin systeemistä pystyy 

ponnistamaan maailman huipulle. Kaiken kaikkiaan kotimaan urheilumme peilistä näkyy 
tänään erinomaisen kirkkaasti: 

 Tekemisen meininkiä, hyvää asennetta ja vapaaehtoisten sitoutunutta toimintaa 

 Uudistuksia uskalletaan tehdä ja ottaa käyttöön - aikapelit käyttöön mestaruussarjassa 

 Juniorikehitys saatu muutamilla paikkakunnilla alkuun hyvin 

 Haasteena : SM-sarjan pelijärjestelmän toivottu uudistustarve 

 Suurimpana haasteena (?) junioritoiminnan vähäisyys 
 

2. peili: kotimaan kilpailutoiminta  



 

Hallinnollista kehitystä tapahtuu  
 

 Maaliskuussa liiton hallituksen kokouksessa tehtiin eräällä tavalla historiaa. 

Menemättä mihinkään ”pieni askel nörteille, mutta suuri curlingliitolle” -tyyppisiin ylenpalttisiin 

hehkutuksiin, voitaneen todeta, että Curlingliitto on siirtynyt vuoteen 2015 myös tietojärjestelmien 

hyödyntämisessä.  

       Mutta ennen kuin kerrotaan komeista äijistä seinällä, todetaan muutamia steppejä, joita 

hallitustyöskentelyssä on virtaviivaistettu. Joku lukija voi ja tietenkin myös saa vapaasti olla eri 

mieltä, mutta hallituksessa varajäsenenä istuvan toimittajan mielestä takavuosien 

hallitustyöskentelystä on harpattu eteenpäin muutama iso askel. Eletään tässä tietysti jo vuotta  2015 

ja nyt on havaittu, että vanhakin koira – rodultaan esim. harjaskarvainen curlingsheetilläseisoja 

(mainio rotu muuten)  - oppii uusia temppuja. Entisenä ICT -alan ammattilaisena kieltämättä 

toimittajakin tunsi lievää syyllisyyttä, ettei tietojärjestelmiä ollut hyödynnetty toiminnassa 

tehokkaammin jo aiemmin.  

       Vaan joka vanhoja muistelee, sitä harjalla silmään. Pääasia on, että nyt aletaan olla 

toiminnassa jo vuoden 2015 tasolla. Näiden steppien ottamisesta voinee mainita Markus Sipilän 

panoksen erilaisten tietojärjestelmäalustojen organisoimisessa. Otan vain muutaman lyhyen 

esimerkin. 

 Dokumentoinnin siirtäminen  pilveen on pieni esimerkki siitä, kuinka toimintaa voi 

tehostaa. Aiempina vuosina esimerkiksi hallituksen sähköpostirumbasta oli vaikeaa, välillä jopa 

mahdotonta löytää oikeaa ja viimeisintä versiota dokumenteista. Nyt kun dokumentti luodaan tai sitä 

viilataan tai korjataan, se tehdään pilvessä ja se on saman tien viimeisenä versiona kohderyhmänsä 

luettavana. Samalla luotiin verkkoon tyylikkäät dokumenttipohjat. Yksinkertainen toimenpide, jolla 

saatiin liiton dokumentaatio ammattimaisemman näköiseksi ja pohjat ovat verkossa kaikkien 

toimijoiden saatavilla. 

 Lehdistötiedotteiden jakelujärjestelmä on parantanut uutisten läpimenoa mediassa. 

Kapsi -sähköpostilistan avulla uutinen lähtee kerralla kaikille Suomen päämedioille. Järjestelmää on 

hyödynnetty mm. nyt EM- ja MM-kilpailujen raportoinnissa menestyksekkäästi. Curlinguutiset 

päätyivät tällä kaudella entistä useammin mm. teksti-tv:n sivuille ja joidenkin lehtien tulossivuille. 

Huomattavaa on se, että mainitut askeleet ovat vapaaehtoistyön "arvoa" lukuun ottamatta ”ilmaisia”.  

 Viimeisimpänä steppinä otettiin viime hallituksen kokouksissa käyttöön 

etäosallistuminen. Peräti kaksi rohkeaa ja varsin komeaa äijää Turusta toimi testihenkilöinä. 

Mainittakoon, että Pasilan Valo-talon kokoushuoneesta kantautui syvä kollektiivinen ”Oooooh” -

huokaus, kun kehityspäällikkö Teron kuva heijastui komeana kokoushuoneen seinälle.  Myös Mika 

Turusta esitteli hallitukselle kilpailuvaliokunnan toimenpiteitä ”seinältä”, tosin vielä vain pilvestä 

kaikuvalla äänellään ja ilman epäilemättä yhtä komeaa kuvamateriaalia. Jatkossa etäkokoukset 

toteutetaan säännöllisesti ja tällä säästetään hallitusjäsenten  matka-aikaa, liiton rahaa ja 

mahdollistetaan hallitustyöskentelyyn osallistuminen ihan siitä kotikoneen työpöydältä, 

mökkilaiturilta tai matkan päältä. 

Curlingliitto on siis siirtynyt modernien organisaatioiden tapaan soveltuvilta osiltaan  pilven  

reunalle ja vuoteen 2015. 

 

Pilven käyttöä ja äijiä 
kokoushuoneen seinällä?  



 

Kevään karvamuotia ja 
auringonlasku Kanadasta  



 

Curlingliiton strategia 2014-2018: 

välitilinpäätös ensimmäisen vuoden jälkeen 

Teksti: Markus Sipilä 

Curlingliiton strategia vuosille 2014-2018 hyväksyttiin jokseenkin vuosi sitten. Wikipedian 

määritelmän mukaan ”strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan 

tavoiteltu päämäärä”. Curlingliiton tavoitteet vuoteen 2018 mennessä löytyvät osoitteesta 

www.curling.fi/fi/liitto/strategia. Tavoitteet on jaettu 

 Kansainvälisen huippucurlingin tavoitteisiin 

 Kansallisen tason kilpaurheilun tavoitteisiin 

 Curlingharrastuksen edistämisen ja seuratoiminnan tukemisen tavoitteisiin 

Wikipedian määritelmän mukaisesti strategian pihvi on niissä toimenpiteissä, joihin 

panostamalla päämäärää tavoitellaan. Curlingliiton strategia haluttiin tarkoituksellisesti pitää 

hyvin konkreettisena, jotta se ei jäisi tyhjänpäiväiseksi käsienheilutteluksi vaan aidosti antaisi 

konkrean suunnan, mihin asioihin vuosien 2014-2018 aikana keskitytään. On aika tarkastella 

miten maailma makaa ja missä asioissa on työsarkaa edessä.  

Peliolosuhteet ja niiden kehittäminen 

Harrastajalähtöiset curlinghallit ovat lajin kehittämisen peruskivi. Tällä saralla Suomessa 

riittää töitä.  

CopperHill Curlnig Club haki WCF:n Portable Curling Facility -hankkeen pilotiksi vuoden 

2014 lopussa. SM-sarjan päätösbanketin aikaan loppusuoralla oli enää kaksi kandidaattia, 

joista Turku oli toinen. Maaliskuun lopussa WCF:ltä tuli uskomattoman hienoja uutisia: 

Turku ja CHCC on valittu WCF:n pilotiksi ja Turkuun nousee kaksiratainen curlinghalli!  

- jatkuu seuraavalla sivulla -   (kuva OB Wiik, edell. s. kuvat Michael Burns, Youtube,  maajoukkue) 

http://www.curling.fi/fi/liitto/strategia


 

Valitettavasti Hyvinkäältä ei kuulunut yhtä positiivisia uutisia, kun Hyvinkään kaupungivaltuusto hylkäsi 
kaupunginhallituksen esityksen taata 80% curlinghallin lainasta. Uskon kuitenkin yhä, että 
Hyvinkäälläkin curlataan vuoteen 2018 mennessä nykyistä pressua merkittävästi paremmissa 
olosuhteissa.  

Huippucurlingin edistäminen ja kilpailutoiminta 

Kilpajoukkueiden kannustaminen kansainvälisiin kilpailuihin on strategian vahvimpia teemoja. EM-
edustusjoukkueiden valinta kansainvälisten näyttöjen perusteella on historiallisen suuri muutos 
entiseen. Tämä on tietoisesti valittu tie, sillä kovien kansainvälisten turnausten pelaaminen on ainut tie 
kiriä kansainvälistä kärkeä kiinni. Suomalaisia joukkueita vastaan kotimaassa pelaamalla Edinejä ja 
Ulsrudeja ei saavuteta.  
 
Olen erittäin iloinen siitä, että uutta valintatapaa päästiin soveltamaan heti vuoden 2015 EM-
kisajoukkueen valinnassa, kun Aku Kausteen joukkue täräytti CCT- ja MM-menestyksellä tauluun 
sellaiset lukemat, ettei asiasta jäänyt mitään epäselvää. Iloni ei kumpua siitä, että SM-kultaa voittanut 
Kalle Kiiskisen joukkue olisi missään määrin huono joukkue, vaan siksi, että uusi valintatapa pakottaa 
arvokilpailuihin mieliviä joukkueita hakeutumaan kansainvälisille kilpa-areenoille. Tämä kehittää 
Suomen tasoa.  
 
Valmennuspäällikkö Tomi Rantamäen kehittämä valmennusjärjestelmä on toinen konkreettinen 
toimenpide, johon on jo ryhdytty. Onko valmennusjärjestelmä jo valmis ja täydellinen? Ei varmasti vielä 
ole, mutta onko se hyvä ja onko se kehittymässä oikeaan suuntaan? Ainakin minun mielestäni vastaus 
molempiin näihin kysymyksiin on ”kyllä”.   

Yksi kansainvälisen huippu-urheilun tavoitteista on jo täyttynyt, kun pyörätuolicurlaajamme nappasivat 
kotikisoista MM-pronssia. Ei muuta kuin täyttä höyryä kohti seuraavia kisoja ja paralympialaisia! 
Pystycurlinginkin tavoitteet tuntuvat tällä hetkellä paljon lähemmiltä kuin vielä vuosi sitten. Miesten 
neljäs sija ja naisten hyvät otteet MM-kisoissa näyttivät että Suomella on kaikki edellytykset pärjätä.  

 

Kansainvälistä huippua tavoiteltaessa on erinomaisen tärkeää pitää mielessä, että näiden 

tavoitteiden saavuttaminen on kiinni urheilijoistamme. ”Curlingliitto” tai ”Suomi” ei heitä 

arvokisoissa yhtään kiveä, vaan menestys on lopulta urheilijoidemme käsissä. Curlingliitto sen 

sijaan voi ohjata, kannustaa ja tukea kansainvälistä huippua tavoittelevia urheilijoita. Tässä 

olemme mielestämme oikeilla raiteilla. 

   - jatkuu seuraavalla sivulla - kuva Richard Burns, WCF 



              Kuva : Mari Wickström 

Seuratoiminnan tukeminen ja juniorien määrän kasvattaminen 

Kirjoitin pari vuotta sitten Curlinglehteen artikkelin, jossa kiinnitin huomiota siihen, että suomalaisten 
curlaajien keski-ikä kasvaa hälyttävästi. Junioritoiminta on ilahduttavasti aktivoitunut useammallakin 
paikkakunnalla ja liiton järjestämille juniorileireille on ollut erittäin mukava määrä osallistujia. Juniorien 
SM-turnauskin saatiin järjestettyä marraskuussa neljän vuoden tauon jälkeen! Odotan innolla, mitä 
CopperHill Curling Club saa aikaan junioririntamalla oman curlinghallin valmistuttua. Seurassa on 
useampia opettajia ja uskomattoman hieno ”can-do” asenne. 
 
Toinen seura, jonka haluaisin erityisesti nostaa esiin on Ålands Curlingklubb. Vianor Curlingcenterin 
valmistuimisen jälkeen seura on noussut jo Suomen kolmanneksi suurimmaksi seuraksi Hyvinkään ja 
Joensuun jälkeen. Pieksämäen Curling ja HC Kiviaita Helsingistä ovat mukana kehittämässä omaa 
toimintaansa yhteistyössä Curlingliiton kanssa. Vahva yläpeukku kaikkien seurojen puuhanaisille ja -
miehille, jotka toimintaa omalla paikkakunnallaan pitävät pyöriä pyörimässä! 

Liiton toimintaedellytysten kehittäminen, markkinointi ja viestintä 

Kolmas strategian osa-alue liittyy liiton toimintaedellytysten kehittämiseen, markkinointiin ja 

viestintään. Liiton toimintaa pyörittävien ja kehittävien toimijoiden määrä on laajentunut 

ilahduttavasti viimeisen vuoden aikana. Varsinaista toiminnanjohtajaa liitolla ei edelleenkään 

ole, mutta esimerkiksi kilpailuvaliokunnan puolella tutkapari Äikiä ja Mäkinen ovat ottaneet 

erittäin mallikkaan kopin kilpailuvaliokunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan Toni Sepperin 

siirrettyä viestinkapulan eteenpäin. Hallituksen työskentelyyn on tullut vuosien 2014 ja 2015 

aikana selkeästi uutta virtaa ja toiminta on selvästi entistä systemaattisempaa. 

Strategian toteuttamisen selkeästi suurin TODO -kohta liittyy rahoituspohjan laajentamiseen. 

Strategiaan on kirjattu, että Curlingliitto pyrkii löytämään lajin arvomaailman jakavan 

pitkäaikaisen yhteistyökumppanin. Tosiasia on, että tähän osa-alueeseen ei ole vielä strategian 

ensimmäisen vuoden aikana pystytty keskittymään, koska huomio on keskittynyt edellä 

käsiteltyihin kokonaisuuksiin.  

Vanha sanonta kuuluu, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Sallitaan silti itsellemme lupa 

nauttia näin kauden loppupuolella hetki niistä saavutuksista, joita jo tähän mennessä on 

saavutettu.  

 



          Uusi peliareena 
Nunnavuoren juurelle !!  

       

Suomen Turkuun WCF:n pilottihankkeena halli  

 
Juuri silloin, kun luulee jo parin viikon aikana käyttäneensä kaikki adjektiivinsa ja ylisanansa 

suomicurlingia hehkuttaessaan, päättivät Kuparivuoren äijät pudottaa vielä yhden loistavan 

uutispommin. Turkuun saadaan kaksiratainen halli, jonka kuparivuorelaiset rakentavat 

Nunnavuoren huipulle! Tai ainakin ihan siihen viereen.  

 

Uusi halli tulee siis sijaitsemaan Impivaaran urheilupuistossa, Nunnavuoren juurella. Yleensä 

Suomen paikannimistöllä on jonkinlainen etnis-sosiologinen tai etymologinen tausta ja tässä 

tapauksessa voitaneen todeta, että ilmeisesti seudun naisväki on ollut näillä seuduilla varsin 

pidättyväistä, ainakin joskus historiassa. Tiettävästi paikalla asunut ikäneito Impi Umpilempi 

ryhtyi viimeisillä päivillään nunnaksi ja paikka sai nimensä.  

 

Toisaalta hallin paikka sijaitsee varsin lyyrisesti Runosmäen kaupunginosassa ja jo tämä fakta 

luultavasti vaatisi allekirjoittanutta sepittämään halliprojektista vähintään yhden runon jambista 

pentametriä eli ns. shakespeare -mittaa hyödyntäen. Toisaalta, kun nyt runoista puhetta tuli, 

perusskottilainen limerikki tai suomalaisempi nelipolvinen trokee eli kalevalamitta sopisi tähän 

tilanteeseen paremmin.  

 

Pirunpeltoa liki 
Jatkossa Turun hallilla vierailevat voivat käydä katsomassa aivan hallin kupeessa olevaa 

pirunpeltoa. Nunnavuoren 63-metriseltä laelta voi käydä ihastelemassa omien preferenssiensä 

mukaisesti joko lännessä siintävää merta ja saaristoa, etelässä sijaitsevaa Turun keskustaa, 

pohjoisessa hohtelevaa maaseutua tai vaikkapa komeasti läheisyydessä kiiltelevää upouutta 

curlinghallia. Paikka on luonnonsuojelualuetta, joten kaikenlainen metelöinti ja 

harjauskomennot ovat kuitenkin Nunnavuoren laella kiellettyjä. Tiedonjanoisille mainittakoon, 

että kyseinen Nunnavuori oli vain pahainen kari muinaisessa Litorinameressä, korkeintaankin 

rantakivikkoa, kunnes merenpinta päätti laskea ja sallia Turun kaupungin syntymisen. 

Turun seudun Curlingkansan uusi pyhättö 

Uusi halli ei nyt ehkä ole koko suomen kansan merkkiteos, mutta on se merkkiteos 

curlingkansalle. Projekti Turussa käynnistynee pikavauhtia ja korvanappiini sain tiedon, että 

aivan kaikki yksityiskohdat eivät projektista vielä ole selvillä, mutta epäilemättä asia hoidetaan 

Turussa alkuun ja loppuun sen suuremmitta ongelmitta. Suomen curlingväki odottaa 

mielenkiinnolla, milloin ensimmäinen turnauskivi Turun-Runosmäen-Nunnavuoren-Impivaaran 

hallilla kuparivuorelaisten toimesta heitetään.  

Jaa se limerikki? No, vaikka näin  nousee halli uusi liki Nunnavuorta 

Runosmäen kaupunginosan kunniaksi  on lattiaa jäistä sekä kivistä kuorta 

     siel' Kuparivuoren äijien kikat 

     saa paikalle lukuisat turkulaislikat 

    etsimään curlaajaa komeeta, nuorta. 



   
Yläkuva :   [Leo Mäkelä]  "Heitä  tuosta keskeltä portista triplaratsupoisto. Sitten sanotaan                    

.                                          vastustajalle käsipäivää ja  moikataan katsomoa. Sitten joka äijä 

                                           pikkuhiljaa suihkuun ja pikkutakilla bankettiin.  

                  [A.Kauste]      "Mitä sä sanoit karpaloista? Yleisö metelöi." 

                 [P.Jäämies]     "Aku, mitä Lexa sanoi karpaloista?" 

                 [K-Hakunti]    "Siis heitetään kasin voimalla kourallinen karpaloita ja  

                                          mennään kymppivoimalla bankettiin." 

                [J.Pitko]           "Ei vaan heitetään ensin kivi, sitten karpaloita ja lopuksi   

                                          pikkutakki niskaan." 

 

Keskikuva  vas: [A.Kauste] : Tee mitä muuta tahansa, mutta ÄLÄ HARJAA !! "  

Keskikuva oik. [P.Jäämies] : "Kato, Aku, Lexa otti kisojen kovimmat aplodit ja yleisö 

                                                   on aivan villinä."  

                          [A.Kauste] :  "Ja veti vielä matkalla yläviitoset jenkkiäijien kanssa." 



 

Kausi päättyi bankettiin 

Ylärivi : Vasemmalla Naisten Mestarit ja bling-bling -mitalit. Oikealla Pressa ja the Icemaker 

Toinen rivi : Miesten mestarit, kiiltoa kaulassa ja pytty. Oik. Pressa ja Kisakallion Lauri Ikävalko 

Kauden päätteeksi jaetaan palkinnot perinteisessä banketissa. Mitalit ja 

pokaalit vaihtoivat omistajaa, puheita pidettiin, aktiivisia toimijoita 

palkittiin ja maljoja nostettiin.  

Alakuvassa esimerkki monipuolisesta vapaaehtoistoiminnasta: Selostajan 

taitoja pääsee kokeilemaan halutessaan curlingkanavalle. Tällä kertaa 

mikrofonia pitelee M. Sipilä ja asiantuntijakommentaattorina T.Tähtinen. 

Kaikki kuvat paitsi smiley, J. Ojanperä 



 

Kolmantena strategian pääkohtana otettiin 4-vuotiskauden tavoitteisiin seura- ja 

harrastetoiminta.  Vaikka tämä kohta liiton tavoitteiden kolmesta pääkohdasta kuuluu vähiten 

liiton varsinaiseen toimialueeseen, voitaneen luoda lyhyt katsaus myös tähän. Seurat tuntuvat 

joiltakin osin aktivoituneen kuluvan kauden aikana, mutta silti tuntuma on se, että pientä 

alavirettä oli varsinkin syksyllä ja edellisessä seuraseminaarissa kuultavissa. Ajatuksia toki 

esitettiin paljonkin, mutta haastan tässä seurat kysymään itseltään seuraavan kysymyksen.  

 

Mitä Pieksämäellä puhuttiin ja mitä tuli seuroissa tehtyä ? 

En toki halua ottaa mitään pois tänä vuonna tapahtuneelta hienolta kehitykseltä kilpatoiminnassa 

ja huippu-urheilussa, mutta seuratyössä meillä on monenlaisia seuroja ja monenlaisia haasteita. 

On niitä, jotka tekevät, niitä, jotka haaveilevat ja niitä, jotka eivät enää edes haaveile. Yleinen 

maailman tila on ilmeisesti se, että harrastuksesta halutaan mieluummin maksaa jollekin pieni 

summa rahaa, ettei  vaan itse tarvitse seuratoiminnassa tehdä mitään. Kunhan laittaa kengät 

jalkaan, ottaa harjan, treenaa ja pelaa  annetun aikataulun mukaan. Hyvä tietysti niinkin.  

 

Pieksämäellä noin vuosi sitten oli paikalla useita seuroja ja niiden aktiiveja. Puhetta oli paljon ja 

varmaankin joitakin kehitystoimenpiteitä on seuroissa tehty, mutta suuri  osa esitetyistä 

toimenpiteistä tuntui jäävän puheiden ja haaveiden tasolle. Tässä yhteydessä rohkenen käyttää 

esimerkkinä omaa seuraamme. Ilmoitimme tavoitteenamme sen, että Helsingin curlingin 

kehittämisessä  otamme yhteyttä ainakin opiskelijaurheiluun, työpaikkaurheiluun, ja 

liikunnanopettajiin ja että käynnistämme junioritoiminnan.  

Mitä saimme aikaan? 

Seura otti yhteyttä opiskelijoihin, työpaikkaurheiluun, liikunnanopettajiin ja käynnisti myös 

junioritoiminnan, kuten ilmoitti tavoitteekseen. Tässä esimerkkinä aikaansaannoksia. 

 

1. Opiskelijajärjestöksi valikoitui  randomisti lääketieteen opiskelijat.  Yhden puhelinkontaktin 

seuraus : Lajiesittelyyn saapui noin 30 lajin kokeilijaa. 

2. Pääkaupunkiseudun työpaikkaurheilujärjestöt. Yhden sähköpostikontaktin seuraus : Paikalle 

saatiin noin 60 lajin kokeilijaa ja mahdollinen sarja tulevalle syksylle. 

3. Opiskelijoiden liikuntaliitto. Kontakti otettiin ja OLL oli erittäin kiinnostunut järjestämään 

opiskelijacurlingin SM-kisat talvikaudella 2015-2016.   

4. Pääkaupunkiseudun liikunnanopettajat ry. Noin 10 kontaktiyrityksen  seuraus: Syksylle 2015 on 

sovittu 2-3 lajiesittelyä liikunnanopettajille. 

5. Juniorit : Seurassa on aloittanut 6 junioria kauden aikana. Yksi jo ehtinyt lopettaakin. 

6. Yleisradion Areenan TV-ohjelma "Anin Ällilajit" teki lajiesittelyvideon 

http://areena.yle.fi/tv/2747731 -->Tässä aloite toki tuli Yleltä, mutta asia hoidettiin. 

 

Tulevana viikonloppuna keskustellaan Harjavallassa taas seurojen kesken toiminnan 

kehittämisestä. Allekirjoittanut toivoo mukavaa kokousta. Ja toivoo, että Harjavallassa jälleen 

esitettävät visiot johtavat aidosti toimenpiteisiin myös seuroissa.  

3.  Peili: Seura- ja 
harrastetoiminta 



 

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

Helsinkiläisiä 

peruscurlaajia :  

 

Ylhäällä vasemmalla :  

Ani, 16 v. tekemässä 

Ylen ohjelmaa 

"Summeri". Tällä kertaa 

lajina curling.  

Ylhäällä oikealla: Lajin 

hardcoreharrastaja, 

olympiakomitean 

taitolajikurssin käynyt 

lajivalmentaja, 

divarijoukkueen kippari 

Jukka Lönnberg. 

 

Alakuvassa : 11-vuotias 

curlaaja Emma Tornberg, 

seura HC Kiviaita. 

Suomen curling on ottanut tällä kaudella isoja askeleita huippu-urheilussa, 

liiton toiminnassa ja monien seurojen toiminnassa. Curlinglehti toivottaa 

Curlaajille ansaittua kesälomaa. Nähdään kesän bonspieleissä...  

Viime hetken uutisena saimme vielä juuri ennen painoa:  

 

Mixed-SM-tulokset: 

 

1. Tiina Suuripää, Iikko Säntti, Anne Malmi, Tomi Rantamäki 

2. Joni Ikonen, Milja Hellsten, Jere Sullanmaa, Jenni Sullanmaa 

3. Hanna Männynväli, Antti Männynväli, Katja Kiiskinen, Pauli  

Jäämies 

 

Onnea mitalisteille ja lajin MM-kisoihin lähtijöille !! 


