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MIXED DOUBLES – UUSI MAHDOLLISUUS!

MATTI PEKKALA in MEMORIAM

KOK hyväksyi kesäkuussa, monen mielestä
ehkä hieman yllättäenkin, Mixed Doublesin
uudeksi lajiksi vuoden 2018
talviolympialaisiin. Voinee sanoa, että tähän
asti laji on käytännössä toiminut pelaajien
”sivulajina”, jossa erityisesti pienet
curlingmaat ovat MM-tasolla
kunnostautuneet.

Maanantaiaamuna 21.9.2015 meidät saavutti suruuutinen: meidän kaikkien tuntema Palopäällikkö oli
menehtynyt edellisenä iltana äkilliseen
sairauskohtaukseen palattuaan juuri kotiinsa
pelireissulta Kangasniemen syysturnauksesta. Vielä
lauantai-iltana istuimme yhdessä keskustellen mm.
Ranuan jäähallin remontoinnista sekä tulevan
kauden Poroturnauksesta, johon Matti
sydämelliseen tapaansa kutsui kaikki paikalla olijat
mukaan… on vaikeata hyväksyä, että hyvä
Curlingystävä on nyt poissa.

Suomella oli kunnia järjestää lajin
ensimmäiset viralliset MM-kisat vuonna
2008 ja tuloksena oli meille heti
hopeamitalit (joukkueella Anne Malmi ja
Jussi Uusipaavalniemi)! Lajin saavutettua nyt
olympiastatuksen, heräsi ainakin itselleni
kysymys, pitäisikö tiettyjen pelaajien
keskittyä nyt erityisesti tämän lajin
harrastamiseen ja harjoitteluun?

Matti Pekkala toimi ranualaisen Curlingin
priimusmoottorina toiminnan alusta alkaen ja antoi
kasvot Curling Ranua ry:lle. Matin hyväsydämisyys,
vieraanvaraisuus ja huumori tulivat tutuiksi meille
kaikille, jotka Ranualla vierailivat tai Matin kanssa
pelasivat samoissa turnauksissa muualla.
Matti myös mietti koko ajan rakkaan lajimme
kehittämistä ja oli hyvin innovatiivinen, mistä
osoituksena mm. hänen itsensä rakentama
”kivilinko”. Ja kun Matti lausui minulle tutuksi
tulleen ”tunnuslauseensa” omalla murteellaan, se
tapahtui vilpittömästi ja kertoi kaiken oleellisen
lausujastaan, positiivisessa mielessä: ”TÄSSÄ ON
NIMITTÄIN SELLAINEN POIKA, JOKA HALLITTEE
NÄMÄT HOMMAT!”.
Pyydän saada lausua koko curlingperheen puolesta
syvin osanottomme Matin perheelle ja läheisille
sekä kaikille Curling Ranua ry:n jäsenille.
Palopäällikkö on poistunut fyysisesti
keskuudestamme, mutta hänen muistonsa on
tallentunut pysyvästi curlingsydämiimme!

OLLIN
SI(I)VU

Toistaiseksi lajin MM-kisat ovat avoimet eli
jokainen maa pääsee halutessaan kisoihin.
Tämä avaa mahdollisuuden useammalle eri
maalle saavuttaa paikka olympialaisiin.
Olympialaisissa oman maan edustaminen on
kuitenkin edelleen se amatööriurheilijan
suurin haave ja tavoite! Näin ollen tämä on
myös uusi mahdollisuus Suomalaisille
Curlingpelaajille päästä edustamaan
maatamme!!
Kannustankin kaikkia pelaajiamme,
erityisesti nuoria, miettimään myös Mixed
Doubles pelimuotoa yhtenä vaihtoehtona
kansainvälisessä huippucurlingissa – uusia
paikkoja Suomalaisessa Curlinghistoriassa on
nyt tarjolla!!!

CURLINGKAUSI 2015-2016 – OLETHAN MUKANA!!
Uusi curlingkausi on taas alkanut ja tarjolla on elämyksiä ja yhdessä tekemisen riemua meille kaikille, jäällä ja jään
ulkopuolella. Muistutan kaikkia osallistumaan niin kansallisen tason kuin paikallistason turnauksiin ja kilpailuihin, sillä ne
järjestetään teitä kaikkia varten! Juuri sinun mukanaolosi ja panoksesi on tärkeä Curlingliitolle ja paikalliselle seuralle, sillä
vain yhteisvoimin voimme saavuttaa tavoitteemme ja kasvattaa sekä kehittää rakasta lajiamme!
Kisakalliossa marraskuussa järjestettävät pyörätuolicurlingin B-MM-kisat sekä tammikuussa järjestettävät juniorien B tason MM-kisat tarvitsevat meitä curlingfaneja paikan päälle kannustamaan ja nostamaan kisatunnelmaa. Naisten ja
miesten edustusjoukkueet tarvitsevat marraskuun lopun EM-kisoissa tukeamme, joten jos sinulla on vain suinkin
mahdollisuus lähteä Tanskaan seuraamaan kisoja, suosittelen sitä lämpimästi. Samoin kaikki muut edustusjoukkueemme
taustahenkilöineen odottavat tukeamme, joten olkaamme ainakin kotikatsomoissa kaikin voimin mukana kannustamassa
Suomalaista Curlingia menestykseen! Toivotan kaikille hyvää Curlingkautta 2015-2016, ja ettehän unohda pitää hauskaa,
Curlingin Henkeä seuraten!!! :)
T. Olli Rissanen

'Pää'kirjoitus
1. Pää : Mixedille olympiastatus

2.pää : Menestystä heti alkukaudesta

Kansainvälinen olympiakomitea on myöntänyt
Mixed doublesille olympiastatuksen. Tämä
tietenkin on hyvä uutinen, koska lajin näkyvyys
olympiakisojen aikana lisääntyy. Suomella on
myös hyviä pareja, joilla on mahdollisuus
päästä kisoihin asti. Huhujen mukaan tosin vain
kahdeksan parasta maata pääsevät
olympiarenkaiden alle kisaamaan.

Kalle Kiiskisen joukkue eteni vuoden ensimmäisessä
Eurooppa Tourin kilpailussa Sveitsissä neljän parhan
joukkoon asti. Vakuuttava näyttö ja merkki myös siitä,
että kesäharjoittelua ei ole ainakaan unohdettu.
Mielenkiintoisesti alkaa olympiapisteiden keruu tämän
vuoden osalta ja seuraavat rankingit tulevat varmasti
olemaan kiinnostavia.

Tämä aiheuttanee Suomessa kovempaa
kilpailua tässä pelimuodossa. Lajin sääntöjä on
edelleen ruuvattu katsojaystävällisemmiksi ja
poistopeli tulee isommaksi osaksi tätä
pelimuotoa. Toistaiseksi peli on perustunut
pitkälti määrämittaisten heittämiseen.

Tuolicurlaajat pelasivat myös mainiosti. Turnaus oli niin
ikään Sveitsissä. Markku Karjalaisen joukkue aloitti
turnauskauden mukavalla sijoituksella. Joukkue oli neljäs.

Uutinen voi myös kasvattaa laji-intoa niillä
paikkakunnilla, joissa kokonaista mies- tai
naisjoukkuetta ei saa jalkeille. Doublesiin voi
erikoistua !

3. Pää - Junior Tour mainio edistysaskel Seurat herätys !!
Suomen ensimmäinen junior tour organisoidaan näillä
näkymin alkaneella kaudella, kevätpuolella. Edustuspaikat
ratkaistaan erillisissä Juniorien SM-kisoissa, mutta tämän
lisäksi pyritään organisoimaan 3-4 junioriturnausta. Ehkä
sarjasta tulevina vuosina voisi kehittyä junioreiden
mestaruuden ratkaiseva turnaussarja.
Tämä lienee mainio edistysaskel lajille, jonka
junioritoiminta on ollut useita vuosia jopa kokonaan
jäissä, joskin nyt viimeisen 2-3 vuoden aikana osoittanut
elpymisen merkkejä.
Toivottavaa olisi, että jokainen seura kartoittaisi nyt
yksittäisetkin pelaajat, joilla lajikiinnostusta olisi.
Joukkueita voidaan mielestäni koota myös laajemmalta
alueelta yksittäisistä pelaajista.
Pääasia olisi, ettei nyt jätetä junioritoiminnassa yhtään
kiveä heittämättä velton seuratoiminnan takia. Tuokaa
juniorit esille, ottakaa heitä toimintaan mukaan ja tuokaa
yksittäiset pelaajat junnutourille mukaan.

4. Pää - Huippu-urheilun ruska
Ruska valikoitui lehden teemaksi - arvasitte oikein ruskaisen vuodenajan perusteella. Lapista Vantaan
Pähkinärinteeseen, jossa lehteä julkaistaan, on ruska
juuri parhaimmillaan. Päätimme myös tehdä lehdestä
ruskahenkisen.
Urheilijan tie on kivinen, jäinen ja näin syksyisin
varsin ruskainen missä tahansa huippu-urheilussa. Nyt
kun lajin ehdottomalle huipulle on päästy takaisin
maajoukkueiden erinomaisilla suorituksilla, voisi helposti
luulla, että siellä olisi ehkä kevyen soramontun verran
helpompi pysyä. Toisaalta tieto lisää ruskaa.
Huipulla pysyäkseen on pidettävä pää kylmänä, sydän
lämpimänä ja tehtävä viikoittain runsaita ja ajoittain
ruskaisia harjoitusmääriä. Lehti, kuten lajin urheilijakin
toki tietää, että ilman ruskaa ei ole edistystä ja
taidamme kaikki tietää, että onni on ansaittava, työllä ja
ruskalla.

Miesten mestaruussarjan
joukkueiden kipparit
2015-2016
Ylävasen: Aku Kauste, MM-4/SM-2
Yläkeski: Kalle Kiiskinen, SM-1
Yläoikea: Jani Sullanmaa, SM-3
Vasen: Tomi Rantamäki SM-5
Oikea: Markku Uusipaavalniemi SM-6
Alavasen: Olli Rissanen, 1.div. nousija
Alakeski : Markus Sipilä, karsinnan 1.
Alaoikea : Jari Saarelainen, kars. 2.

Miesten SM-ennakko

SM

Miesten mestaruussarja

Ennen kauden alkua keskustelu on jälleen käynyt saunan
lämpöisenä. Eniten debattia lienee herättänyt tälle kaudelle tehty
sääntömuutos, jolla pyritään ohjaamaan mestaruussarjan
joukkueita pelaamaan nelimiehisillä vakiomiehistöillä ja
saamaan peliaikaa mahdollisille "penkkipelaajille". Maailmalla
joukkueet tahkoavat kautta pääosin nelimiehisin kokonpanoin.
Ainakin muutoksella toivotaan saatavan mestaruussarjan
"penkkipelaajia" alempien sarjan otteluihin ja näin ollen
pitämään pelikokemusta ja pelituntumaa yllä. Mittavat
keskustelut säännön puolesta ja vastaan on keskustelu-palstoilla
käyty ja tämän säännön vaikutukset nähdään kuluvan kauden
aikana. Itse ennustan niiden jäävän hyvin vähäisiksi.

Taistelu kohti vuoden 2018 olympialaisia
Tuleva kausi näyttää lajifanaatikolle herkullisen
kiinnostavalta, jopa vielä tasaisemmalta kuin edellisellä
kaudella. Ensimmäisiä olympiapisteitä aletaan nyt kerätä ja
ehdokkaita kärkeen on useita.
Maailmanmestaruuskisoissa neljännen sijan napannut Team
Kauste ja hallitseva Suomen mestari Kalle Kiiskinen kohtaavat
paitsi toisensa, myös ainakin neljä vakavaa haastajaa.
Haastajista selkeimmät ovat viime vuoden tapaan Tomi
Rantamäki, Markku Uusipaavalniemi ja Jani Sullanmaa.
Allekirjoittanut ennustaa myös Markus Sipilän nousua
kamppailemaan ylemmän loppusarjan paikasta. Rissaselle ja
Saarelaiselle lienee taas tarjolla vain kiusantekijän rooli.

SM ...jatkoa
...Markus Sipilä palaa "mentorointivuoden"
jälkeen entiseen tiimirunkoon, johon nyt
liittyvät takaisin Juha Pääjärvi ja Janne
Ojanperä. Joukkueeseen liittyy myös team
Kausteesta Leo Mäkelä sekä edellisvuoden
Anttilan joukkueesta Perttu Piilo.
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Ykkönen

Ykkösdivisioona näyttää äärimmäisen
tasaiselta, joskin Pastorin kokemus
noussee merkittäväksi tekijäksi kauden
mittaan. Urheilullisuus on lisääntynyt myös
divarissa ja ainakin muutaman joukkueen on
kuultu tähtäävän mestaruussarjaan tosissaan.
Vastaako sitten harjoittelu tavoitetta, on
toinen asia, mutta erittäin tiukka divisioona
ykkösestä on tulossa.
Veikkaan kuitenkin rohkeasti
kärkinelikkoon Pastoria, Pöyryä,
Kokkolaa ja Äikiää. Nousijan ratkaisee
sitten niin sanottu "päivän kunto" kevään
ratkaisupeleissä."

Joukkuemuutoksia mestaruussarjassa
Team Kauste pelaa ainakin alkukauden nelimiehisenä, kun Leo
Mäkelä vaihtaa joukkuetta. Markku Uusipaavalniemen
joukkueeseen tekevät paluun Toni Anttila ja Kimmo Ilvonen.
Toimittajan silmään nämä siirrot vahvistavat Uusipaavalniemen
joukkuetta viime vuotisesta.
Sullanmaan joukkue jatkaa viimevuotisella "neljän ässän"
kokoonpanolla ja Kiiskisen kokoonpanosta puuttuu vain Juha
Pekaristo. Tomi Rantamäen viime vuoden nelikkoon tulee
viidenneksi nuorten maajoukkuekapteeni Iikko Säntti.
"Presidentin miehet" Olli Rissasen johdolla ottivat viime
kaudella vauhtia ykkösdivisioonasta. Pieniä muutoksia
joukkueessa on, kun pastori Kauste ja Mika Ollikainen
vaihtuvat Jari Valkamaan ja Lauri Ikävalkoon....

2

Kakkonen

Kakkoseen riitti tänä vuonna kahdeksan
joukkuetta. Ennakkosuosikiksi on
kokeneista konkareista huolimatta nostettava
juniorimaajoukkueena pelannut Iikko
Säntin porukka. Muuten ennustan, että
kakkosdivisioonassa nähdään mitä
luultavimmin piippuhyllykansaa
viihdyttävää, erittäin aggressiivista
härdellipeliä.

SM

NAISET

Sanna Puustinen joukkueineen ylsi kahteen peräkkäiseen
mestaruuteen ja nosti Suomen takaisin EM-kisojen Asarjaan. Tällä kaudella Sanna pitää välivuotta onnellisen
perhetapahtuman johdosta ja joukkueen kapteeniksi on
astunut Oona Kauste. Joukkuetta vahvistamaan ovat tulleet
SM-hopeajoukkueesta kapteeni Milja Hellsten ja Jenni
Räsänen. Melko kovan työnäytteen saavat muut antaa, jos
meinaavat maajoukkueen tällä kaudella lyödä.

--Anne Malmi lienee mestareiden haastajasuosikki.
Joukkueessa jatkavat Tuire Autio ja Sari Auvinen ja
Hellstenin hajonneesta joukkueesta on tullut vahvistukseksi
Tiina Suuripää ja viidentenä pelaajana on Salla Soini.
Toiseksi kovimpana haastajana toimitus pitää Lare Norria,
jonka joukkue on myös rakentunut uudelleen. Nyt Laren
kanssa pelaavat Sanna Piilo, Nina Sipilä, Hanna Männynväli
ja Kati Tahvanainen.

Team Lehtonen. Riittääkö kokemus
vielä tänä vuonna ylempään
loppusarjaan? Taidot varmasti kohta
jo riittävät...

--Kirsti Kausteen konkarijoukkue jatkaa ennallaan. Taru
Oksasella on pari uutta nimeä joukkueessaan, joten
joukkueen vahvuus on vielä pieni arvoitus. Ahvenanmaan
Mari Wickströmille tulee vahvistukseksi kanadalainen Jenny
Scott, joten sarjan suurin yllätys voi muhia Ahvenanmaan
suunnalla.

--Mira Lehtosen joukkue edustaa uutta sukupolvea ja
nuorisotiimi voi yllättää konkarit muutamaan otteeseen ja
näin sekoittaa sarjan voimasuhteita. Riittääkö kokemus vielä
ylempään loppusarjaan asti? Saara Markkanen kipparoi
Ranuan naisia tällä kaudella, mutta ennustamme edelleen
alempaa loppusarjaa

--Kaiken kaikkiaan naisten joukkueet ovat kokeneet tuttuun
tapaan lievää myllerrystä. Viimevuotiseen tapaan vain
kahdeksan joukkuetta asettuu lähtöhakille.

--Sen verran on nyt käytettävä itsesuojeluvaistoa, että en
lähde ennustamaan, mikä joukkue on Kausteen, Norrin ja
Malmin mukana ylemmässä loppusarjassa.

Kuvassa malliesimerkki
Curlingmurikasta.
"Hevoshäntäharjan kanssa
Curlingvaari istuu
sheetin päässä joka ilta.
Kuuluu curlinghallilta,
kippari huusi, karjas',
"Hei, tuo mukaan, vaari, harjas' !!,
Ennen oli miehet rautaa,
radat ulkojäitä, hiio-hoi..
Nyt on kivet valmiina ja
hallit lämpimiä, hiio-hoi..."
HIIO - HOI !!

1. Moro, Jukka, kuka olet ja mistä klaanista?
Moro, olen helsinkiläinen curlingin harrastaja ja valmentaja.
Kuuluun keltaiseen klaaniin eli seurani on HC Kiviaita.

Development Officer
Jukka Lönnberg

2. Miten päädyit liiton Development officeriksi?
Paikan vapauduttua päädyin hakemaan liiton DO:n
tehtävään, koska olen kiinnostunut toimimaan urheilun,
erityisesti curlingin parissa. Työtilanteeseeni sopi hyvin
osa-aikainen työ curlingliitossa.

3. Heitä lyhyt katsaus Curling-CV:hesi?
Aloitin curlingin vuonna 2006 ja siitä asti olen pelannut
SM-sarjassa sekä Oulunkylän hallisarjaa. Vuonna 2009
suoritin lajiohjaajakurssin ja viime vuonna tarkkuuslajien
valmentajakurssin 1-tason. Tällä hetkellä suoritan
tarkkuuslajien valmentajakurssin 2-tasoa.

4. Huippuhetket curlingissa toistaiseksi ?
Pelillisesti paras ajankohta on ollut kausi 2011-2012,
jolloin menestyimme parhaiten.

"JUST DO!"
!
7. Mihin asioihin pyrit DO:na vaikuttamaan tai
mitä asioita edistämään?
Pyrin vaikuttamaan junioritoiminnan kehittämiseen ja
uusien junioreiden saamiseen lajin pariin. Vain
junioritoiminnan kautta voidaan pitkällä tähtäimellä
kehittää curlingia Suomessa.
8. Terveiset seuroille ja kenttäväelle ?
Toivoisin vieläkin aktiivisempaa toimintaa lajin parissa ja
erityisesti tiedon levittämistä lajista. Joissain seuroissa
tilanne on erittäin hyvä, mutta joillakin on parantamisen
varaa. Jokaisen seuran kotipaikalla tulisi olla
mahdollisuus päästä tutustumaan lajiin.

5. Käyt siis myös valmentajakurssia,
kerro jotain siitä ?
Viime vuonna käynnistettiin Suomessa
olympiakomitean johdolla uudenlainen
valmentajakoulutus tarkkuuslajeja varten. Näillä
kursseilla käydään sekä lajikohtaisia että yleisiä
koulutusjaksoja. Kurssien sisältö on varsin laaja,
aiheina mm. psyykkinen valmennus, ihmisen
fysiologia, ravinto, taitoharjoittelu, jne.

6. Mitä kiviä liikkuu DO:n
tehtäväkentällä?
DO: n päätehtävä on lajin edistäminen kaikin
mahdollisin tavoin. Erityisinä alueina on nyt
harrastajamäärän lisääminen ja
yhteistyökumppanien hankinta, mutta DO
osallistuu liiton tarpeiden mukaan laajasti lajin
toimintaan.

"JUNIOR TOUR" KÄYNTIIN KEVÄÄLLÄ 2016?
Lajimme junioritoiminta on saatu ilahduttavasti
elvytettyä hyvään alkuun. Nyt jo useilla
paikkakunnilla on nähty pienikokoisempia
curlaajia ihmettelemässä kiviä, jotka ovat lähes
heittäjän kokoisia. Mutta niin se vaan kivi saadaan
liikkeelle pienenkin heittäjän toimesta.
Nuorimmat lienevät olleet allekirjoittaneen
seurassa Helsingissä, jossa on käynyt
treenaamassa jo useita 11-vuotiaita.

Jo kaudelle 2015-2016 on suunniteltu muutaman
turnauksen mittaista "junior tour" -turnaussarjaa.
Ajatuksena on järjestää juniorien SM-kisojen lisäksi
ja niiden jatkoksi 2-4 yksi- tai kaksipäiväistä
tapahtumaa, jossa Suomen juniorijoukkueet voivat
kohdata toisiaan.

Suurta ikähaitaria lajissa ei kannata pelätä.
Pienempikin juniori on oppinut heittämään
hallitusti 8-9 sekunnin poistoa. Pikkujunnun
määris osuu myös yhtä kauniisti snäbälle kuin
aikuisella, silloin kun se siihen sattuu osumaan.

Turnaukset järjestetään vuodenvaihteen jälkeen
kevätkaudella. Jos vain mahdollista, jatkossa junior
"tourista" on tarkoitus tehdä pysyvä osa suomalaista
curlingkalenteria. Tarkempaa tietoa turnauksista
saadaan luultavasti jo lähiviikkojen aikana.

Tärkeää olisi saada kaikilta seurojen toimintaalueilta yksittäiset pelaajat mukaan. Yksittäiselle
pelaajalle luonteva tapa päästä mukaan
juniorikisoihin voisi olla liiton leiritys. Sitä kautta
pääsisi tutustumaan muihin junnuihin ja ehkä
aluksi apupelaajaksi johonkin olemassa olevaan
joukkueeseen. Lajilla ei olisi varaa jättää yhtäkään
junnuikäistä toiminnan ulkopuolelle.

Junioricurlaajia 2010 -luvulta, kuvan
curlaajat 11-vuotiaita.

Junioricurlaajia 1960-luvulta, kuvan
curlaajat kaikki alle 50-vuotiaita

MITÄ KUVA KERTOO JA MITÄ SE EI KERRO !

Kuva (vas.) ei kerro, että
"Keltaisen sukellusveneen" eli HC Kiviaidan joukkueen
Sakari Männikkö käyttää tähtäyksessä hyväkseen
kaukalonreunan alalaidassa olevaa ja kuvassakin
selvästi havaittavaa keltaista viivaa. Hetkeä ennen asia
on varmistettu kapteenilta. Ja vastaus on tullut "Kyllä,
keltaista viivaa pitkin tähdätään".
Kuva kertoo sen sijaan, että
Joukkueen varakippari Sakari Männikkö tarkkailee
oikeaoppisesti alhaalta kiven kulkusuuntaa, vauhtia ja
break pointia. Samaan aikaan hän muistaa
kahvipannun jääneen kotona päälle.

Kuva (oik.) ei kerro, että
Mika Matarmaa tarkkailee heiton jälkeen jään
peblin kulumisastetta lähietäisyydeltä.
Kuva kertoo sen sijaan, että
Mika Matarmaan joukkueen heiton lopputulos ei
ilmeisesti ole kapteenin mielestä täysin onnistunut
tai ainakaan toivottu. Onneksi kuitenkin takana
olevassa kaukalomainoksessa tuttu meijerifirma
vakuuttaa olevansa osa näitäkin elämän nautintoja.

Kuva (vas.) ei kerro,
Että harjaajat huomaavat juuri kiven ja harjan väliin
juosseen päästäisen ja pohtivat reaktiivisesti, mitä
tapahtuu, jos päästäinen jää kiven alle, saako siitä
uuden heiton, kuoleeko päästäinen ja heitetäänkö
kivi uudelleen.
Kuva kertoo sen sijaan, että
Pastori Kauste (takana) ei kuvan ottohetkellä vielä
tiedä kentälle juosseesta päästäisestä. Kapteeni on
juuri karjaisemassa reipasta harjauskomentoa
joukkuetovereille. Harjaava kaksikko näyttää
päättäneen, että päästäinen harjataan sivuun ja
tämän kiven jälkeen lähdetään juomaan kahvit.
Harjaajat Yrjö Franssila ja Kai Wist

Säästä ja lamasta
Sääsekava kesä alkaa olla paketissa. Jotkut turnailivat kesäkuussa
Leppävirralla ja kestosuosikki Kangasniemellä on ehditty pitää perinteinen
syysturnaus. Itselleni oli pieni yllätys, ettei jälkimmäiseenkään saatu
toivottua 30 joukkuetta. Mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu, kun ensi
vuonna tulee kymmenes kerta täyteen. Onko isommat juhlat ja tunkua
turnaukseen?
Onkohan lamalla muuten mitään tekemistä sen kanssa, että turnauksien
joukkuemäärät ovat laskusuunnassa? Virolaisystäviemme haaveet
jättiturnauksesta kokivat myös pahan takaiskun, kun iso - ehkäpä alunperin
utopistinenkin - joukkuemäärä jouduttiin loppujen lopuksi rajaamaan
kahdeksaantoista.

Tulevan kauden miesten mestaruussarjasta
Pientä spekulaatiota tulevasta kaudesta. Suurin mielenkiintoni kohdistui
kautta odottaessa miesten mestaruussarjaan - onko tapahtunut
pelaajasiirtoja ja jos on, niin miten ne vaikuttavat joukkueiden voimasuhteisiin jne. No, joukkueiden nimilistat on katsastettu ja todettu, että
ainoa merkittävä muutos viime kauteen on tapahtunut siinä, että M15 ja
Toni Anttila ovat lyöttäytyneet yhteen. Tämä onkin semmoinen liitto, joka
voi johtaa onneen ja jopa tulevan kauden Suomen mestaruuteen. Uskollinen
Joni ja fiksu ja karismaattinen, ilmeisesti vakavasti nyt lajiin panostava
Kimmo Ilvonen täydentävät jengin, joka on yksi suosikeistani, kun pelit
alkavat.
Muut mitalisuosikit ovat sitten - ei mikään yllätys - Hyvinkään Kalle Kiiskinen
ja Vantaan Aku Kauste. Kummankin jengin kokoonpano on sama kuin viime
kaudella - ainoa muutos on oman suosikkini Leo Mäkelän siirtyminen Sipilän
Markuksen jengiin. Edelleen jaksan korostaa, että hyvinkääläisten
menestymisen kannalta on tärkeää, että Wille Mäkelä on vielä lähes täysillä
mukana.

Haastajista ?
Ihmeemmin miettimättä nimeäisin kärkikolmikoksi veikkaamieni jengien
pahimmaksi haastajaksi Jani Sullanmaan, jota pidän edelleen yhtenä
Suomen taitavimmista pelaajista ,kun puhutaan yksilöistä. Joukkueen
nimilistassa on vain neljä pelaajaa ja toivottavasti kundit pysyvät terveenä.
Tomi Rantamäki pystyy haastamaan kaikkia edellä mainittuja. On hänen
joukkueessa toinen Sullanmaista eli Jere. Mestaruuteen eivät eväät
kuitenkaan riitä.
Lopuista kolmesta vahvin on Markus Sipilä, jolla taitaa nyt olla käsissään
paras joukkueensa koskaan. Leo Mäkelä ja Perttu Piilo parantavat
merkittävästi iskukykyä. Tosin jälkimmäisen pelaamista voi rajoittaa
uunituore isyys ja miten vaikuttaa muutto Tampereelle? Mr P ja Jari
Saarelainen jakavat sijoja 7 ja 8.
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Divareista
Divarit voisi kuitata sillä, että ei mitään uutta näkyvissä. Yhtään kelvollista
joukkuetta sieltä ei mestaruussarjaan ole tulossa. Jos nyt jotain sanoisin
kumminkin. Presidentin hylännyt Pastori Timo päässee loistamaan - eli on
siis kärjessä. Itse toivon sen tarkemmin perustelematta menestystä VeliPekan (Vähälä) jengille.

Naisista
Jotain naisistakin. Joukkueita on jälleen kahdeksan, joista kyllä kärkikolmikko
erottuu selkeästi. Viime vuoden mestarijoukkueesta Sanna (Puustinen) on
vetäytynyt pois. Olen kuullut puhuttavan ,että
Heidi Hossi ei ota tätä kautta tosissaan. Heidi on kuitenkin edelleen
joukkueessa, jonka kapteeniksi on noussut Oona Kauste. Edelleen kuitenkin
vahva mestariehdokas, vaikka iskukyky ei ole viime kauden luokkaa.
Anne Malmilla on tällä kaudella paremmat saumat tavoitella jopa ihan
mestaruutta. Kolmas mitaliehdokas on Lare Norri, jonka joukkueesta löytyy
Sanna Piilonkin nimi! Muilla viidellä ei ole asiaa kolmen joukkoon.
Ihailtavaa rakkautta lajiin - Saara Markkanen Ranualta on mukana.
Reissaamista on myös Ahvenanmaan Mari Wickströmillä. Niin, jäin kyllä
kaipaamaan nimiluetteloista Eszteriä ja Katjaa.
En taaskaan pane pahakseni, jos ennakointini menee pieleen. Kovin helpolta
ennakon teko vaan tuntui. Hyvää curlingkautta teille kaikille!
P.S. Kuulin, että Vierumäki oli sössinyt jotenkin jäävuorovarausten kanssa ja
yksi osaturnaus on sen takia siirretty Oulunkylään. Kiitos siitä yläkerran
Herralle!
P.S. 2 TIESITKÖ SINÄ?
Tieteen Kuvalehdessä oli visainen kysymys koskien talviolympialaisten
merkittäviä tapahtumia. Yhtenä kysymyksenä oli seuraava:
”Mille maalle luovutettiin CURLINGIN olympiamitali, kun sen voittamisesta
oli kulunut jo 82 vuotta?” Vaihtoehtoina tarjottiin kolmea maata - Tanskaa,
Alankomaita ja Britanniaa.
1924 talviolympialaisten pitopaikka oli Ranskan Chamonix. Curling oli
kisoissa näytöslajina, mutta 2006 Kansainvälinen Olympiakomitea antoi sille
jälkikäteen, 82 vuotta myöhemmin olympiastatuksen. Joukkueita oli mukana
neljä. Iso-Britannia voitti kultaa, Ruotsi oli mukana kahdella joukkueella,
jotka molemmat saivat hopeamitalit ja pronssia sai Ranska.
KUVA (Seuraavalla sivulla) on vuodelta1924 (Lähde: Tieteen Kuvalehti)
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HUOM !
Käytä selaimesi
"suurennuslasia",
suurentaaksesi
kuvaa.

Ottelut pelattiin 20-päisinä

Chamonix
1924

Savitaipaleella Curlataan!
Jorma Kokkola Savitaipaleelta osui Curlinglehden
haastateltavaksi. Seurassa on harrastettu Curlingia vuodesta
2008 alkaen. SM-sarjaan Kokkola tuli mukaan kaudelle 20132014.
Moi, Lyhyt esittely seurastanne ?
Seuran nimi on Savitaipaleen Urheilijat, StU. Liityimme
curlingliiton jäseneksi 2013. Curling on seuran uusin laji, kesällä
2015 vietimme seuran 100 -vuotisjuhlia Säänjärven lavalla,
runsaan yleisön kera. Seura on alueen yleisseura, lajeja on
jalkapallo, lentopallo, hiihto, salibandy, jääkiekko ja viimeisenä
aloitettu curling.
Mistä idea Curlingiin Savitaipaleella lähti?
Taisi olla sellainen joukkue kuin Uusipaavalniemi, joka voitti
hopeaa Torinon olympialaisissa. Tämä sai jäähalliyhtiön
rakentamaan jäähallin viereen yksirataisen curlinghallin.
Missä pelaatte, olosuhteet, kuinka usein?
Samassa jäähallin kylkeen rakennetussa curlinghallissa pelataan
edelleen ”kyläsarjaa” sekä pidetään harjoituksia. Opastamme
myös lajiin tutustuvia ryhmiä, noin 50 ryhmää vuodessa.
4. Paljonko harrastajia alueellanne on?
Harrastajia on aivan liian vähän. Kunnollista jääaikaa olisi
vapaana vaikka kuinka paljon. Koko seurassa on jäseniä noin 250
kpl, mutta curlingia harrastaa enemmin tai vähemmin
säännöllisesti toistakymmentä henkilöä.
5. Osallistutteko liiton sarjoihin?
Kyllä osallistumme liiton sarjoihin, 2014-2015 olimme jopa
mestaruussarjassa. Tulevalle kaudelle jäimme karsinnassa
divisioonaan.

6. Kehu muutamalla lauseella Savitaipaletta?
Savitaipale on vireä maalaispaikkakunta, jossa kaikki
on lähellä ja helposti saatavilla. Lähin suurkaupunki,
Pietari, on yhtä lähellä kuin Helsinki. Liikuntapaikat
täällä on laitettu kuntoon ja pidetään kunnossa.
Osasta huolehtii kunta ja osasta yksityinen taho,
mutta liikkumaan pääsee kyllä jos halua on.
7. Miksi Curling on upea laji?
Curling on upea laji, jossa pitää suunnitella, mitä
yritetään heittää ja sitten pitää vielä heittää se
suunniteltu heitto. Kaikki tämä tehdään yhdessä
joukkueena. Kaikilla joukkueen jäsenillä on heiton
toteuttamisessa oma merkityksellinen rooli. Ja sitten
pitää voittaa vielä se yksi mukana kulkeva pää.
8. Mitä haluat sanoa henkilölle, joka miettii lajin
kokeilemista?
Älä mieti, vaan kokeile.
9. Millaisia suunnitelmia Savitaipaleella on lajin
kehittämiseksi?
Lajin pariin täytyy saada lisää harrastajia. Meillä on
loistavat olosuhteet harraastaa curlingia

KAUSTE - KIISKINEN - UUSIPAAVALNIEMI
KÄRKIJOUKKUEITAMME MUKANA
EUROOPPA TOURILLA BASELISSA
Kauden ensimmäinen suomalaishuipentuma miesten Eurooppa tourilla
oli Swiss Cup Basel. Turnauksen rahapussi on 40 000 Sveitsin frangia ja
tällä kertaa Suomen huippujoukkueista olivat jaolle lähteneet Aku
Kausteen, Kalle Kiiskisen ja Markku Uusipaavalniemen joukkueet.
Lajissamme on hieman hankalaa kuvailla turnausta kivikovaksi tasoltaan,
koska lajin kivet pääsääntöisesti ovat kovia. Mutta Swiss Cup on kivikova
myös kuvaannollisesti. Paikalla oli runsaasti maailman huippujoukkueita.
Oikeastaan vain ruotsalaiset loistivat tällä kertaa poissaolollaan.
Kanadasta mukana olivat Casey ja Gushue, Skotit Murdoch ja Brewster,
Norjasta Ulsrud, Tanskan Stjerne ja Tsekistä sekä Sik että Snitil. tietenkin
koko Sveitsin parhaimmisto on turnauksessa mukana. Ohessa tulokset
suomalaisten osalta.
.....
Toimitus pahoittelee äärimmäisen sveitsiläiskliseistä uutiskuvitusta
Sveitsin turnauksesta lehden oltua juuri menossa "painoon".

Tuloksia Baselista (pelimuotona 3:lla tappiolla ulos) :
Kauste - Smith (SCO)
Kauste - van Dorp (HOL)
Kauste - Schwaller
Kauste - Ruch
Kauste - Drozdov

5-3
5-8
5-6
7-0
1-8

Uusipaavalniemi - Casey (CAN)
Uusipaavalniemi - Biedermann
Uusipaavalniemi - Wunderlin
Uusipaavalniemi - De Cruz

1-8
8-2
3-6
4-6

Kiiskinen - Murdoch (SCO)
Kiiskinen - Retornaz (ITA)
Kiiskinen - Hölberg (NOR)
Kiiskinen - Wunderlin
Kiiskinen - Smith
Kiiskinen - Stjerne
Kiiskinen - Schwaller
Kiiskinen - Van Dorp

6-3
6-4
3-8
8-7
5-2
6-2
4-2
5-6

KIISKISELLE HIENOSTI SIJOITUS 3.-4. !!

SVEITSI-TEEMA JATKUU: TUOLICURLINGJOUKKUEEMME
MUKANA EUROOPPA TOURILLA LUZERNISSA

1st Lucerne Wheelchair Curling Cup, Sveitsi

Markku Karjalainen kommentoi Luzernista:

(Markku Karjalainen) : Myöhäisen lennon takia
yöunemme jäivät vähiin, mutta se ei joukkuetta
näyttänyt haittaavan aamun klo 9 pelissä Tsekkejä
vastaan. Suomi sai nopeammin heittovoimat ja jään
haltuun nousevilla jäillä. Toisessa päässä Suomi otti
neljä pistettä hienolla tuplapoistolla. Pelin 7. päässä
Suomen koko joukkue onnistui loistavasti heitoissa ja
pakotti Tsekin heittämään viimeisen kiven Suomen
neljää pistettä vastaan. Suomi varasti viimeisestä
päästä 2 pistettä. Tulos 11-3 Suomelle.

Pyörätuolicurlingmaajoukkueen kausi on lähtenyt
vauhdikkaasti liikkeelle. Kesän aikana kukin pelaaja on
hankkinut peruskuntoa tulevaa kautta varten.
Henkilökohtaisten treenien lisäksi joukkue on
kokoontunut kaksi kertaa leiritykseen kisakallioon.

Toisessa pelissä matkaväsymys vaikutti. Peli
kotijoukkue Sveitsiä vastaan alkoi vain 1,5 tunnin
tauon jälkeen eikä mikään tuntunut sujuvan. Joukkue
Vesa, Yrjö, Sari ja Make, jaksoivat kaksi ensimmäistä
päätä, mutta sen jälkeen alkoi oppirahojen
tienaaminen. Melkoisen paksu lompakko oli tämän
pelin jälkeen, mutta Sveitsi onkin melko kallis maa.
Peli Sveitsille 2-7.
Kolmannessa pelissä tuli vastaan Saksa ja
kolmannessa päässä ottelun ratkaiseva neljän pisteen
varastus. Peli päättyi lopulta 7-2 ja sarakkeeseen
toinen voitto. Venäjälle Suomi kärsi tappion pistein 53 . Ottelu päättyi kättelyyn 7. päässä. Viidennestä
pelistä Suomi nappasi taas voiton, tällä kertaa
helpohkosti Koreasta pistein 5-2.
Näin ollen Suomi eteni sijoitusotteluun sijoista 3-4.
Italia oli "pronssiottelussa" parempi ja Suomi sijalle 4.

Joukkuetta luotsaavat valmentajakaksikko Anne ja Olli
Malmi. Joukkueenjohtajana jatkaa Lauri
Ikävalko. Pelaajakokoonpanossa on tapahtunut hieman
muutoksia. Edelliseltä kaudelta joukkueessa jatkavat
Markku ja Sari Karjalainen, Vesa Leppänen ja Tuomo
Aarnikka. Uutena pelaajana maajoukkuerinkiin on
liittynyt curlingkonkari Lahdesta, Yrjö Jääskeläinen. Myös
kokenut Curlingpelaaja Riitta Särösalo Tampereelta on
palannut maajoukkueeseen.
Joukkue on tätä juttua kirjoitettaessa turnausmatkalla
Sveitsin Luzernissa, joka tulee toimimaan myös vuoden
2016 pyörätuolicurlingin MM-kisanäyttämönä. Yhtenä
tavoitteena on tutustua kisapaikkaan, jotta sitten
helmikuun MM-kisoissa käytännön järjestelyt sujuvat
jouheasti.
Joukkueen katse on kohdistettu seuraavia
paralympialaisia kohti ja tulevan kauden MM-kisat ovat
seuraava tärkeä välitavoite. Tulevalla kaudella tavoitteena
on vakiinnuttaa paikka MM -kisoissa ja vahvistaa
joukkueen toimintaa ja osaamista niin taidon kuin
taktiikan osa-alueilla.

Suomen pyörätuolijoukkue @ Luzern, Sveitsi:
Vesa Leppänen, Yrjö Jääskeläinen, Sari Karjalainen, Markku
Karjalainen, Tuomo Aarnikka

PCF – Portable Curling Facility - Turkuun !
Hakemusprosessi
WCF lanseerasi Portable Curling Facility projektin
24.9.2014 avaamalla julkisen haun kaikille jäsenmaiden
seuroille. Haun takarajana oli 15.12.2014. Mietimme
pitkään CHCC :n ydinryhmässä
pitäisikö seuran laittaa hakemus projektiin. WCF :n
sisäpiirissä huhuiltiin, että halli olisi jo kabinettipäätöksellä
kenties määrätty jonnekin muualle. Pitkän harkinnan
jälkeen päätimme kuitenkin laittaa hakemuksen sisään,
koska Turun seudulla olimme hallista unelmoineet jo
pitkään ja ajattelimme, että hakemuksen täyttäminen
antaa entistä konkreettisempaa tietoa halliprojektista
seuralle mm. budjetin ja toimintasuunnitelman muodossa,
joita hakemuksessa edellytettiin.
Hakemuksemme lähti WC :lle 16.12.2014 klo 1.13 suomen
aikaa. Seuraava kontakti WC F:ään tuli 9.2.2015, kun
saimme sähköpostin, missä tiedusteltiin, miksi emme ole
vastanneet tarkentaviin kysymyksiin, joita he olivat
esittäneet ja vastausten takaraja oli umpeutunut 8.2.2015.
Jostain syystä tämä sähköposti ei ollut koskaan saapunut
seurallemme. Saimme kuitenkin kaksi päivää lisäaikaa
vastata tarkentaviin kysymyksiin ja saimme kuin saimmekin
kerättyä tarvittavan tiedon nopeassa aikataulussa. Muilla
hakijoilla oli sentään ollut aikaa kerätä tietoa muutama
viikko.
18.2.2015 sähköpostiimme saapuu tieto, että olemme
kahden parhaan hakijan joukossa ja WCF :n edustajat
olisivat tulossa paikan päälle tutkimaan hallin
sijoituspaikkaa ja keskustelemaan projektista kanssamme
ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Viimeinen puristus
(ja voitelu) tapahtui 23-24.2, kun Richard Harding ja Leif
Öhman saapuivat Turkuun tutustumaan kaupunkiin ja
seuramme toimintaan. Mukana tapaamisessa olivat myös
Olli Rissanen ja Markus Sipilä vakuuttamassa liiton täyttä
tukea hankkeelle.

23.3.2015 Ensimmäiseen PCF -hankkeen vahvistetaan
osuneen Turkuun ja Copper Hill Curling Clubiin!
Hakemuksia projektiin saapui yhteensä 16 kappaletta
10:stä eri maasta. CHCC :n vahvuuksia olivat hakemuksen
laatu, seuratoiminnan saavutukset, Turun kaupungin
vahva tuki ja se, että Suomi oli potentiaalisin kohdemaa
projektin onnistuneeseen toteuttamiseen (turvallinen /
rehellinen toimintaympäristö).
Projektin eteneminen
Valinnan jälkeen ensimmäisessä (ja toistaiseksi ainoassa)
tapaamisessa WCF:n edustajien kanssa toukokuussa
saamme tietää, että projekti on todellakin täysin
pilottihanke, sillä WCF:llä ei ollut mitään hankkeeseen
liittyvää materiaalia valmiina. Tapaamisen jälkeen WCF:n
tehtäväksi jäi laatia spesifikaatiot hallista, tarvittavasta
tekniikasta, perustuksista ja jääkoneista, joiden pohjalta
tarjouksia voidaan eri toimittajilta ryhtyä kyselemään.
Seura-aktiivien on tarkoitus toimia projektin moottoreina
Turun päässä.
Olimme jo hakuprosessin edetessä pyytäneet em.
tarjouksia suomalaisilta toimittajilta, joten pystyimme
esittämään ensimmäisen arvion kokonaisbudjetista WCF
:lle heti tapaamisessamme. Alkuperäinen WCF :n
kaavailema budjetti oli n. $ 400 000. Suomen
kustannustasolla tämä raha ei kuitenkaan tulisi
riittämään vaan todellinen kustannus tulisi liikkumaan
500 000€ - 550 000€ tuntumassa. WCF :n edustajat
vakuuttivat, että tämä ei tulisi kaatamaan projektia ja
uskoivat budjetin pysyvän kurissa, kun WCF pyytää
tarjouksia heidän olemassa olevilta
yhteistyökumppaneiltaan.
Rakentamisen oli tarkoitus lähteä etenemään
projektimaisesti vaihe vaiheelta (maaperätutkimus,
suunnittelu, rakentamislupa, pohjatyöt, rakennus,
tekniikka jne.), kunhan spesifikaatiot valmistuvat ja
toimittajat voitaisiin tarjousten perusteella valita.
Toimitimme WCF :lle myös aikataulun, joka meidän
mukaan oli realistinen toteuttaa – hallin tulisi valmistua
loka- marraskuun vaihteessa.
Rakennuslupa prosessi eteni nopeasti ja jäsenten
suhteita apuna käyttämällä lupa on valmis
rakennusvalvonnan viimeiseen hyväksyntään elokuun
alussa. ....

Missä mennään nyt ?

Jossain vaiheessa projektia kuitenkin WCF :n
suhtautuminen hankkeeseen muuttuu ja huomaamme,
että projektin veto on käytännössä siirtynyt täysin yhden
henkilön harteille heidän organisaatiossaan ja seuramme
toimintamahdollisuudet Turun päässä ovat minimaaliset.
Syynä tähän ovat todennäköisesti olleet kasvanut
budjetti ja WCF :lle yllätyksenä tullut maaperän laatu (0,5
m soraa ja alla savea, mikä on täysin normaali
rakennusalusta ainakin Suomessa). Vaihe vaiheelta
eteneväksi suunniteltu projektimalli pysäytetään ja WCF
haluaa odottaa kaikkien spesifikaatioiden valmistumista
sekä toimittajien tarjouksia, jotta he saavat itse lopullisen
hinnan projektille. Elämme nyt lokakuun alkua, eivätkä
kaikki spesifikaatiot ole vielä valmiita ja siitä syystä
kaikkia tarjouksia ei olla voitu edes vielä pyytää. Tarkkaa
aikataulua ei ole olemassa, milloin rakentaminen
mahdollisesti voitaisiin aloittaa. Hankkeen muututtua
lähes täysin WCF :n vetämäksi seuran mahdollisuudet
vaikuttaa aikatauluun heikkenivät huomattavasti.
Luonnollisesti olisimme halunneet aloittaa jo käynnissä
olevan kauden uudessa omassa hallissa. Nyt kuitenkin
näyttää siltä, että hallia voidaan ehkäpä koekäyttää
kauden loppupuolella, mutta täysillä toiminta voi alkaa
vasta kaudella 2016-2017.

Vastoinkäymisistä huolimatta seuramme on joka
tapauksessa etuoikeutettu. Mahdollisuus saada
ulkopuolinen taho järjestämään alkurahoitus omalle
curlinghallille ei olisi voinut toteutua mitään muuta
kautta. Olemme erittäin kiitollisia WCF :lle siitä, että
Turku valittiin pilottikohteeksi ensimmäiseen PCF projektiin!
Lisätietoja:
http://worldcurling.org/wcf-rule-changes-and-portablecurling-facility-programme
http://worldcurling.org/finland-awarded-pcf
Tero Tähtinen

Yllä : Juuri saamamme tiedon mukaan hallin teräskonstruktio kestää jopa 350 kilon lumenpaineen
neliömetriä kohti.
Alla : Hallityömaan projektikaavio
Alimpana : Jäähdytyslaitteistokontti

Matti Pekkala,
Palopäällikkö
Curlaaja, Ranua Curling
Herrasmies
muistoissamme
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