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"KYLLÄ ME VIEDÄÄN SE PERILLE!" 



 

"...kivi matkalla jossain, 

curlingradan laidalla olet kainalossain..."  

 

 SM-SARJOJEN TILANTEET 
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 LOHJALLA MM-TASON TURNAUKSIA  

 HARJAGATE 
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JOENSUUSSA 
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 "JEDIN PALUU" ELI HEMPAN 

PÄHKINÄT PALAA LEHTEEN 

 HEMPAN EM-KOMMENTIT 

 ERÄÄN KIVEN MATKA VALOKUVINA 

 JANNEN JA JUHAN TAIDETTA KUVINA 

 FAKTAA JA FIKTIOTA 

 HUUMORIA JA ASIAA 

 LINNUNRADAN LAIDALTA 
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SUURESSA LINNUNRATANUMEROSSA MM. 

 

 



 

1. PÄÄ : Viimeinen heitto. Ensimmäiseksi pääksi on tietenkin nostettava kokonaisuutena Naisten EM-

kisojen viimeinen heitto. Se on huikea demonstraatio siitä, miten curlingjoukkue, JOUKKUE, parhaimmillaan 

toimii.  Kun Tanska laittoi viimeisen kivensä todella pahasti pesän keskustan suojaksi, huokailtiin monissa 

kisastudioissa. Mutta studioissa nähtiin myös. että siihen jäi pieni sauma, joka vaatisi täydellisen teknisen 

onnistumisen heitolta ja yhtä täydellisen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen onnistumisen harjaajilta ja koko 

joukkueelta. Loppu on jo historian kirjoissa ja kansioissa. Pronssia tuli mukaan Tanskan EM-kisoista 

naisillemme. Itseluottamus, yhteinen tavoite, yhtenäinen toiminta, joukkuehenki. 

 

2. PÄÄ:  Harjaajat.  Curlingissa kunnia kuuluu koko joukkueelle. Siksi oli tällä kertaa nostettava etusivulle 

kuva Suomen harjakaksikon työskentelystä EM-kisojen viimeisen kiven aikana. Intensiteetti, hetkessä 

eläminen, keskittyminen. Ja joukkuehengen eräänä ilmentymänä on mainittava harjaaja Maija Salmiovirran 

(ainakin huhujen mukaan) lausuma kommentti heittäjälle, Oona Kausteelle. "Kyllä me viedään se perille." 

Totta tai tarua, silloin kun joukkueessa on kaikki kohdallaan, tällainen kommentti kuvaa koko joukkueen 

mentaalista tilaa. 

 

3. PÄÄ:  Kapteenin epätietoisuus.  Kaikille curlingia seuraaville suomalaisille on jäänyt mieleen kuva 

epätietoisuuden hetkestä. Menikö pitkäksi, jäikö lyhyeksi, kiersikö tarpeeksi sisälle, riittikö harja.  Tällaisilla 

hetkillä sekunnit venyvät ikuisuuksiksi ja curlingradan etäisyydet linnunradan galaksien etäisyyksiksi. Kaikille 

lajifanaatikoille on jäänyt myös mieleen katsomoon huudettu epätietoisuuden, toivon ja epätoivon sekainen 

kapteeni Oonan huuto "Voitettiiks' me vai hävittiiks' me?" 

 

4. Neljäs sija. Miesten joukkueemme neljäs sija lienee ollut lopulta jopa lievä pettymys joukkueelle.  

Syytä siihen ei tietenkään todellakaan ole. Alkusarja oli äärimmäisen tasainen ja samoilla voittomäärillä oli 

ennen viimeistä ottelua vaarana joutua jopa karsimaan A-sarjan paikasta. Miesten  4. sija  on loistava 

saavutus, vaikka mitali jäi vielä haaveeksi. Curlingkansan mieleen on jäänyt myös maajoukkuekippareina 

toimivien sisarusten halaus naisten ottelun päätyttyä. Siinä ja jo hetkeä sitä ennen nähtiin, että myös 

suomalainen mies osaa tarvittaessa  tunteensa tyylikkäästi näyttää.  Samat tunteet myötäelettiin myös 

monissa kisastudioissa. 

 

5. Pää. Kevään MM-kisat. Hyvin menneiden EM-kisojen jälkeen on turha ottaa paineita menestyksestä 

MM-kisoissa. Sitä toki toivotaan, mutta menestys tulee ainoastaan samalla rennolla ja iloisella asenteella, 

mitä molemmat joukkueemme Esbjergissä esittivät.  

 

6. Jatkopää.  "Kyllä me viedään se perille". Niin meillä on Suomessa tapana. Pienet vaikeudet, 

henkilökohtaiset tai ympäröivän maailman ongelmat eivät ole meitä kaataneet. Horjuttaneet ehkä, kaataneet 

eivät koskaan. Lauseesta  voimme ottaa ehkä oppia tai ainakin jälleen yhden muistutuksen arkiseen 

raadantaamme ja vallitseviin oloihin. Kyllä näillä kulmilla asioita on viety perille ennenkin. Niin tehdään nyt  ja 

niin tehdään Suomessa vielä kauan meidän sukupolvemme jälkeen.  Perille asti. Periksi antamatta. 

"PÄÄKIRJOITUS" 

daley nevantaus 

 

 

OLLIN TERVEISET 

 

 



 

LINNUNRADAN PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

pj. Olli Rissanen 

 

 

CURLINGVUOSI 2015 JÄÄ HISTORIAAN 

Juuri päättynyt vuosi jää suomalaiseen curlinghistoriaan yhtenä menestyksekkäimmistä: PT-curlingin MM-pronssi, 

miesten MM-kisojen 4. sija, miesten EM-kisojen 4. sija ja sokerina pohjalla, naisten EM-pronssimitalit! Ja jos minulta 

kysytään, mikä oli vuoden sykähdyttävin urheiluhetki, se on eittämättä EM-kisojen naisten pronssiottelun viimeinen 

heitto, ja sitä seuranneet tapahtumat suurine tunteineen – juuri tuollaista on urheilu parhaimmillaan! Onnittelut 

vielä kertaalleen Oonalle, Miljalle, Maijalle, Marjolle ja Jennille sekä myös kaikille muille em. saavutuksissa mukana 

olleille!!! 

 

Vuosi 2015 antoi meille kaikille sellaisia elämyksiä ja kokemuksia, jotka luovat uskoa Suomalaisen Curlingin 

tulevaisuuteen, ja erityisesti se varmasti antoi lisämotivaatiota edustuspelaajillemme tavoitella niitä saavutuksia, 

joita kukin joukkue ja yksittäinen pelaaja on itselleen asettanut. Tästä on hyvä lähteä kohti kevään MM-kisoja, joissa 

on jaossa kullanarvoisia olympiapisteitä – tavoitteena oleva olympiapaikka on vielä kaikille mahdollinen! Olkaamme 

siis kaikki ylpeitä edustuspelaajistamme, ja mukana kannustamassa edustusjoukkueemme menestykseen, HYVÄ 

SUOMI! 

 

TULEEKO CURLINGISTA VÄLINEURHEILUA….? 

Toivottavasti ei, jos minulta kysytään! Vuoden 2015 ikävä uutinen ja ilmiö oli ”harjahässäkkä”, joka rävähti 

julkisuuteen syksyn aikana. Olen vuosikausien ajan lukuisia esittelyjä vetäessäni aina mainostanut, ettei curling ole 

välinelaji, vaan poikkeaa siltä osin edukseen moneen muuhun lajiin verrattuna. Enpä olisi todellakaan uskonut, että 

curlingharjat, tai pikemminkin niiden kehittäminen olisi mennyt siihen suuntaan, mistä olemme nyt saaneet lukea tai 

mitä olemme kuvaruudulta nähneet. Kehitys on tältä osin tapahtunut mielestäni täysin curlinghengen vastaisesti, ja 

se aiheuttaa vääjäämättä lajillemme huonoa mainetta, ellei tätä kehitystä saada saman tien vihellettyä poikki. 

Maailman Curlingliitto (WCF) onkin jo puuttunut asiaan ja pyrkii saamaan aikaan mahdollisimman kattavan 

säännöstön, jolla näiden ”kohuharjojen” käyttö voidaan evätä. Useimmat meistä ovat varmastikin samaa mieltä 

kanssani siitä, että curlingin pitäisi olla ensisijassa heittotaitoon perustuva laji, jossa harjaus toimii ”apuvälineenä”, 

toki oleellisena osana peliä, mutta ei kuitenkaan huonoja heittoja korjaavana ”teknisenä laitteena”. EM-kisojen 

yhteydessä pidetyssä WCF:n kokouksessa ilmaistiin yksimielisesti halu siitä, että curling pysyy ”heittolajina”, ei 

”harjalajina”!  Jokainen meistä curlingpelaajista voi omalta osaltaan vaikuttaa asiaan olemalla käyttämättä 

”kiellettyjä harjoja”! 

CURLINGVUOSI 2016 

Uusi curlingvuosi on jälleen alkanut, ja edellä mainittuun viitaten uskon, että myös se tuo menestystä suomalaiselle 

Curlingille ja elämyksiä meille kaikille niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin! Lajihankkeista odotan innolla vanhaan 

kotikaupunkiini Turkuun WCF:n pilottihankkeena rakennettavan curlinghallin valmistumista, mikä pitäisi tapahtua 

ensi kauden alkuun mennessä. Kannustan myös jäsenseurojamme panostamaan uusien pelaajien hankintaan 

käytettävissä olevien resurssien mukaan sekä myös selvittämään käytettävissä olevia rahoitusmahdollisuuksia 

parempien peliolosuhteiden luomiseksi eri paikkakunnille!  

Ja kaikkia pelaajiamme muistutan siitä, että vain osallistumalla niin paikallistason kuin kansallisenkin tason 

turnauksiin voimme edesauttaa rakasta lajiamme kasvamaan ja kehittymään – jokaisen yksittäisen pelaajan panos 

on tärkeä. Tehdään siis jälleen yhdessä myös vuodesta 2016 muistamisen ja kokemisen arvoinen CURLINGVUOSI! 

 

Toivotan kaikille onnellista, menestyksekästä ja HAUSKAA CURLINGVUOTTA 2016!!! 

 



 

MIESTEN MESTARUUSSARJAN 1. 

TURNAUS oli aika lailla ennakoidun kaltainen. 

Ennakkosuosikit aloittivat hyvin, Kauste on kärjessä 

ja Sipilälle ennakoimamme kärjen uuden haastajan 

rooli toteutui. Markuksen tiimi onnistui 

ensimmäisessä turnauksessa voittamaan sekä 

Rantamäen, että Sullanmaan.  Kausteen ainoa 

tappio puolestaan tuli ensimmäisessä turnauksessa 

Sullanmaata vastaan.  

 

     Akun maajoukkue johti sarjaa ensimmäisen 

turnauksen jälkeen kuudella voitolla. Tuntumassa 

olivat parhaiten viidellä voitolla Sullanmaa ja 

neljällä voitolla Rantamäki, Uusipaavalniemi ja 

Kiiskinen. Sipilä oli kolmella voitolla ylemmän 

loppusarjan taistossa vielä mukana. Yhden voiton 

keräsivät Rissanen ja Saarelainen.  

     

NAISTEN  MESTARUUSSARJA on 

edelleen vielä alkutekijöissään.  

 

Seuraavan kerran pelataan Lohjalla tammikuun 

lopussa ja tilanne on sama kuin syyslehdessä 

raportoitiin. Kärjessä yllättäen Wickström, sitten 

Kauste ja Malmi. Pelejä on siis pelattu joukkueesta 

riippuen vasta nollasta kolmeen.     

Toimituksen lisäys. Kirsti Kausteen joukkue pelasi 

kaksi rästiottelua miesten turnauksen yhteydessä 

voittaen molemmat, sekä Lehtosen, että Oksasen. 

Kärkikolmikkona on 2-3 ottelun jälkeen Wickström-

O.Kauste-K.Kauste.  Mestaruussarja naisten osalta 

jatkuu 22.1. alkavana viikonloppuna. 

SENNUJEN MESTARIT MARKKANEN 

JA KERÄNEN   

 

Seniorien SM-tulokset, naiset 

1. Saara Markkanen 

2. Kirsi Auvinen 

3. Taru Oksanen 

4. Kirsti Kauste 

     

Seniorien SM-tulokset, miehet 

1.  Kari Keränen 

2. Oiva Manninen 

3.  Jussi Uusipaavalniemi 

4.  Reijo Hakala 

 
 

SM-PÄIVITYS 

 

 

MIESTEN MESTARUUSSARJAN 2. 

TURNAUS vahvisti ennakkospekulointeja.  

 

Lohjalla pelattiin 14.-17.1. jo toinen miesten 

mestaruussarjan seitsemän ottelun kierros, siis 

alkusarja pelattiin jo loppuun. Mestaruussarjan 

"jakoviivalla" peli meni tasaiseksi ja uusinta 

tarvitaan. Toimituksen saaman tiedon mukaan 

Markku Uusipaavalniemen joukkue jatkaa ylempään 

loppusarjaan tasoissa olevan kolmikon keskinäisten 

otteluiden perusteella.  

 

Kaksi muuta tasapisteissä ollutta, Kiiskinen ja 

Sullanmaa pelaavat tiebreakin Kangasniemellä, 

ennen loppusarjaturnauksen alkua perjantaina kello 

15. Tieto saatiin myös vahvistettua ennen lehtemme 

julkaisua. 

 

     



 

LOHJALLA pelattiin jälleen 

kansainvälisiä turnauksia.  

 

Pyörätuolicurlingin B-tason MM-kisat 

järjestettiin Lohjalla. Joukkueita oli 

mukana 15, eksoottisin joukkue 

Israelista. Neljän parhaan joukossa oli 

ilahduttavasti kaksi pohjoismaata, joista 

Norja nousi A-kisoihin yhdessä Korean 

kanssa. Kisojen finaalissa Norja voitti 

Korean 7-5 ja pronssi meni Ruotsiin 

voitolla Tsekistä 5-4. Tapahtuma sai taas 

hienot palautteet kansainvälisiltä 

vierailta ja Lohjan Kisakallio saa varmasti 

järjestettäväkseen lisää kisoja.   

Kuvassa oikealla Patrik Kallin, Ruotsin 

kapteeni, näyttää merkkiä. 

 

Heti vuoden 2016 aluksi Lohjalla miteltiin 

Juniorien B-MM-kisojen merkeissä peräti 

45 joukkueen voimin. Joukkueita oli 

tullut mm. Hong Kongista, Uudesta-

Seelannista, Australiasta ja Kiinasta, 

kokeilemaan Eurooppalaisten tasoa. 

 

Naisjunioreissa A-sarjaan nousi 

turnauksen kärkikolmikko eli mestari 

Venäjä, hopeaa ottanut Japani ja 

pronssijoukkue Unkari. Miesjunnuissa 

voittaja oli niin ikään Venäjä. Muut A-

sarjaan nousijat olivat hopeamitalisti 

Tanska ja pronssille yllättänyt Korea. 

 

Kuvassa oikealla: Venäjän joukkueet 

voittivat B-sarjan mestaruudet sekä 

tytöissä että pojissa. Kuva WCF/Janne 

Ojanperä 

LOHJALLA PELATTIIN KAHDET KANSAINVÄLISET KISAT 

 

 



 

KAKSI KUVAA KERTOO KAKSITUHATTA SANAA 

 

 

TAIDON KEHITTÄMISEN UUSINTA TUTKIMUSTIETOA - 

VAIHTELUN MERKITYS TAITOLAJIHARJOITTELUSSA  

HYVÄ UUTINEN useimmille sarjoissamme heittäville ja harjaaville lajitovereille on se, että ihminen voi tutkimusten 

mukaan kehittää kaikenlaisia taitojaan käytännössä koko loppuelämänsä ajan, jos fyysisesti siihen kykenee.  

HUONO UUTINEN on taas se, että aivan huippupelaajiamme lukuun ottamatta suuri enemmistö lajin harrastaja- 

ja kilpapelaajista  EI TEE  taidon kehittämiseksi käytännössä mitään. Taitoharjoittelu on hyvin monella samaa junnaamista 

joka treeneissä, ilman juonta, progressiivisuutta ja tavoitetta. 

 

Monet tasokkaatkin curlaajat pelaavat useissa paikallisissa sarjoissa ja käyvät harjoittelemassa lähimmällä hallilla 

maksimissaan sen "pakollisen" yhden treenin viikossa. Rennosti treenien ajan heitellään vähän määriksiä ja sitten kympin 

poistoja. Aivan huippuharrastajat yltyvät harjoittelemaan jopa kämmen- ja rystyheittoja, joskus jopa myötä- ja vastakierteisiä 

heittoja ehkä peräti sheetin eri puolilta.  Tunnetko sinä omantunnon tuskaa siitä, että aina kierretään sitä samaa määrisrinkiä 

myötäpäivään tai että 10-poistotreenissä yksi pelaaja näyttää merkkiä ja huutelee aikoja, kun muut paiskovat "kymppejä".  Ja 

siinä se treenien sisältö sitten oli. Loppuun peli, morjens ja kahville kuka mihinkin.  

 

En ole ainakaan itse havainnut, että treeneissä kukaan  heittäisi silloin tällöin "väärällä kädellä", väärässä asennossa, eri 

hakkiasennolta lähtien tai vaikkapa pipo silmillä. En ole nähnyt heitettävän 10-metristä määristä tai määristä, jonka 

tavoitteena on päätyä vain HEITTOpään hog-linjalle tai sheetin puoliväliin tai muuten määrätylle etäisyydelle hogien väliin.  

En ole nähnyt heitettävän niin, että vieressä huutaa Norjalainen death metal -yhtye ghettoblasterista volyymit kaakossa tai 

heitettävän niin, että juuri ennen liu'un lähtöä kaveri tönäisee heittäjää ja yrittää häntä hieman horjuttaa.  Enkä ole nähnyt 

harjattavan "väärällä käsiotteella", takaperin liikkuen tai paikkaa vaihtaen, kiven ympäri harjatessa kiertäen. 

Nimittäin, JUURI NÄIN pitäisi CURLINGTAIDON kehittymiseksi tehdä.  

 

Nyt kaikkein traditionaalisimmat ja äärikonservatiivisimmat harrastajat ovat luultavasti jo lopettaneet lukemisen. Hyvä niin, 

että he lopettivat, sillä he eivät kehity lajissa ainakaan kovin nopeasti, varsinkaan, kun jatkavat samanlaisten treenien toistoa 

vuodesta toiseen.  Jos sen sijaan jaksoitte lukea tähän asti, kehittyminen lajissa ilmeisesti kiinnostaa. Seuraavaan lauseeseen 

on kiteytetty nykyisen taitolajitietämyksen ja aivotutkimuksen tärkein viesti taitolajiurheilijoille : POIKKEUTA 

HARJOITTELUASI SÄÄNNÖLLISESTI JA USEIN kaikin mahdollisin tavoin. Ja palaa sitten taas rutiineihin. 

 

Tutkimus nimittäin on kiistatta osoittanut, että "väärien ja erilaisten toimintamallin" säännöllinen harjoittelu vahvistaa, 

parantaa ja nopeuttaa "oikean toimintamallin" opiskelua. Jopa erittäin taitavalla huippu-urheilijalla, virheellisten suoritusten 

tekeminen tahallaan harjoituksissa  - yllättävää kyllä - auttaa urheilijaa välttämään virheitä kilpailutilanteessa. 

Mielenkiintoista on myös se, että poikkeuttavan harjoittelun kautta oppiminen tapahtuu tiedostamatta.  

DO Jukalla ja päätoimittajalla oli tilaisuus osallistua taitolajien valmentajaguru Sami Kalajan luennolle tästä aiheesta TALA 

II -valmentajakurssilla.  Hänen viestinsä aivotutkijoiden säestämänä on se, että toistojen tekeminen ei toki ole turhaa. Se on 

edelleen perusta taitoharjoittelulle. Mutta sen ohella on tehtävä myös riittävästi "poikkeuttavaa" harjoittelua, joka 

tehostaa halutun taidon oppimista.  Poikkeuttaminen nopeuttaa siis oikean suorituksen oppimista. Niin meidän aivomme on 

rakennettu.  Toistojen teko jatkuvasti opettaa kyllä, mutta se on menetelmänä vähemmän tehokas, kuin poikkeuttavien 

mallien ajoittainen harjoittelu. Siis Suomeksi.  Kun käyttää poikkeuttavaa harjoittelua (jopa 30% taitoharjoittelusta), menee 

oikean taidon suoritustavan oppimiseen vähemmän aikaa ja vähemmän treenikertoja. 

 

VÄÄRÄ TEKNIIKKA OPETTAA OIKEAA TEKNIIKKAA 

Menetelmä, jossa heitetään myös  "väärällä" tai "poikkeavalla" tekniikalla, luo aivoihin fyysisesti uusia hermoyhteyksiä.  

Taidon harjoittelijan "aivot" ja "hermosto" oppivat myös mm. korjaamaan automaattisesti vääriksi tai tehottomiksi 

tulkitsemiaan tapoja. Ei toki saman tien ja heti siellä harjoituksessa, vaan ajan myötä. Kuitenkin huomattavasti lyhyemmässä 

ajassa, kuin pelkästään oikeaa suoritusta toistamalla.  JOS ASIA KIINNOSTAA, kannattaa tutustua esimerkiksi Sami Kalajan 

sivustoon osoitteessa :  http://www.valmennustaito.info/taito/taitotohtori/ 



åå 

Ainakin yläkuva kertoo sen, että lajissa kuin lajissa on huipulle tähdättäessä kehitettävä kaikkia mahdollisia 

osa-alueita. Huiput eivät kuvasta päätellen jätä meidän lajissamme yhtään kiveä kääntämättä. Hienoa, että 

miesten maajoukkue näyttää esimerkkiä  tässä tasapainon ja liikkuvuuden kehittämisestä. Näiden ihmisen 

fysiikan osa-alueiden  ylläpitäminen on erittäin tärkeä osa myös curlingin tavoitteellista harjoittelua. 

 

Alakuvasta riittää kommentiksi, että ottelu pelattiin Hong Kongin ja Australian välillä. Tilanne 1. pään jälkeen. 

 

 

KAKSI KUVAA KERTOO ENEMMÄN KUIN KAKSI TUHATTA 

SANAA 



 

"KAIPUU YLI JÄISEN ITÄMEREN" 
(ESTONIAN GIRL -  DANISH BOY) 

Art of Janne Ojanperä and Juha Pääjärvi 



http://thedanplan.com/a-summary-of-the-dan-plan/ 

"ASIAN ICE BALLET @LOHJA" 
(KIINALAIS-KOREALAISTA CURLING-AKROBATIAA JUNIORIEN B-KISOISTA LOHJALTA) 

Art of Janne Ojanperä and Juha Pääjärvi 



 

Curlingkauden 2014-2015 päätyttyä 

Suomen Curlingliitto järjesti workshopin SM-sarjan 

kehittämiseksi – tavoitteena oli joukkuemäärän 

kasvattaminen liiton sarjoissa. Vaikka kaudelle 2015-

2016 mitään muutoksia sarjajärjestelmään ei 

tehtykään, käytiin kehittämisestä rakentavaa 

keskustelua seurojen ja pelaajien välillä. 

Liiton organisoima SM-sarja tarjoaa parhaat 

jääolosuhteet pelata curlingia Suomessa. Tämän 

luulisi motivoivan yhä useampia joukkueita 

osallistumaan sarjaan vuosi vuodelta. Keräsin 

oheiseen kaavioon vuosina 2000 – 2016 SM-sarjaan 

osallistuneiden joukkueiden määrät kausittain.  

JOUKKUEMÄÄRIEN KASVATTAMINEN LIITON SARJOISSA 
Tero Tähtinen 

Naisjoukkueiden kohdalta voidaan lyhyesti todeta, että joukkuemäärät ovat pysyneet lähes 

muuttumattomana kauden 2003-2004 jälkeen. Edes olympiamenestys ei siivittänyt naisten 

joukkuemäärää kasvuun. Miesjoukkueiden määrä puolestaan lähti odotetusti nousuun Torinon 2006 

olympiahopean jälkeen. Vielä kaudelle 2006-2007 hyppäys ei ollut valtava (3 joukkuetta enemmän 

kuin kaudella 2005-2006), mutta kaudella 2007-2008 joukkueita oli jo 26 kappaletta ja kaudella 2008-

2009 28 kappaletta. 13 enemmän, mitä kaudella 2005-2006, ennen olympiamenestystä – tämä on 

vieläkin suurin määrä joukkueita mitä miesten SM-sarjaan on curlingliiton historiassa osallistunut.  

Seitsemän kautta myöhemmin, kaudella 2015-2016, joukkueita on miesten SM-sarjassa 24. Alaspäin 

on siis tultu neljän joukkueen verran. Samana aikana kuitenkin Curlingliittoon on liittynyt uusia 

jäsenseuroja, joten eikö joukkuemäärien pitäisi kasvaa niin miesten kuin naistenkin sarjoissa? 

He jotka ovat olleet aktiivisesti mukana lajin parissa vuosina 2000-2015 tietävät, että sarjoihin on 

tullut lähes joka vuosi uusia joukkueita, mutta samaan aikaan joitakin joukkueita on jäänyt eri syistä 

pois. Ennen viime kesän SM-sarjaa koskevaa workshopia Curlingliitto teetätti kyselyn, missä pyrittiin 

mm. kartoittamaan syitä miksi liiton sarjoihin ei osallistuta. Syyt olivat seuraavanlaisia: turnaukset 

pelataan liian kaukana, ei tarpeeksi pelaajia joukkueen muodostamiseksi, ei soveltuvaa sarjatasoa, 

sarjan hinta liian korkea, turnauksia liian usein, pelit alkavat liian aikaisin (perjantaina). 

Curlingliiton tärkein tehtävä on curlingin edistäminen Suomessa. Mielestäni tähän kuuluu olennaisena 

osana myös SM-sarjojen joukkuemäärien kasvattaminen. Viime vuoden workshop-ryhmä valmisteli 

kokonaisvaltaisen SM-sarjauudistuksen, joka keskittyi ratkaisemaan juuri nuo kyselyssä esiin tulleet 

ongelma. Keinoja joukkuemäärien lisäämiseksi olivat mm. sekajoukkueiden salliminen eri 

sarjatasoille (ei kuitenkaan Mestaruussarjaan) sekä alemman divisioonan järjestäminen paikallisesti. 

Näillä keinoilla pystyttäisiin samanaikaisesti vaikuttamaan pelimatkoihin, turnausten määrään, sarjan 

kustannuksiin, sopivan sarjatason löytämiseen sekä joukkueiden muodostamiseen. Tämän 

toteuttamiseksi oltaisiin kuitenkin jouduttu tekemään melko radikaaleja väliaikaisia muutoksia 

miesten ja naisten mestaruussarjaan, jotta joukkuemäärä oltaisiin saatu uudistuksille riittävälle tasolle 

tai edes mahdolliseksi toteuttaa.    (jatkuu seuraavalla sivulla) 

 



 

JOUKKUEMÄÄRIEN KASVATTAMINEN LIITON SARJOISSA 

 

Curlingliiton seurojen äänienemmistö kuitenkin päätti, että SM-sarjan säilyttäminen nykyisellään on 

tärkeämpää, kuin Joukkuemäärien kasvattaminen ”keinolla millä hyvänsä”. Henkilökohtaisesti olin 

muutoksen ja joukkuemäärien kasvattamisen kannalla. Eikä muutosta vastaan äänestäneissä seuroissa 

tietenkään olla joukkuemäärän kasvattamista vastaan, mutta ei myöskään olla valmiita uhraamaan sen 

eteen nykyistä sarjamallia. 

 

Itse en ole enää aktiivisesti mukana Curlingliiton toiminnassa, enkä tällä kaudella edes pelaajana, mutta 

ainakaan minun korviini ei ole kantautunut keskustelua joukkuemäärän kasvattamisesta liiton sarjoissa. 

Uskon, että erityisesti sekajoukkueiden salliminen helpottaisi yksittäisten naispelaajien mahdollisuuksia 

päästä pelaamaan hyviin olosuhteisiin. Kokonaan naisista muodostuvan joukkueen kasaan saaminen on 

monessa seurassa varmasti haasteellista. Sekajoukkueessa pelaaminen antaisi myös näille nyt ilman 

joukkuetta jääville naispelaajille mahdollisuuden kehittyä ja ehkä rohkaisisi myös perustamaan lopulta oman, 

kokonaan naisista koostuvan, joukkueen. 

Kuten aiemmin todettiin, niin naisjoukkueiden määrä on pysynyt jo pitkään lähes muuttumattomana ja 

erityisesti naisjoukkueita Suomen curling kaipaa lisää! 

 

Toivon, että curlingvuodesta 2016 tulee muutosten ja parannusten vuosi – kehitys loppuu tyytyväisyyteen. 

- Tero Tähtinen - 

JOUKKUEMÄÄRIEN KASVATTAMINEN LIITON SARJOISSA 
Tero Tähtinen 



 

HEMPAN EM-KISAMÄÄRIKSET  

 

 

MAAKOHTAISTA POHDINTAA EM-KISOJEN JÄLKEEN. (Juhani Heinonen) 
 
NAISTEN MAAJOUKKUEISTA 
 
Tämän jutun voisin aloittaa vaikka kysymällä, että kuinka moni ennakkoon uskoi runkosarjan jälkeen, että miesten puolella 
Suomen sijoitus on toinen ja naisten sijoitus kolmas?  Ja naiset sitten loppukahinoissa ylsivät historialliseen ensimmäiseen mitaliin. 
      Itse tohdin epäillä ennen kisoja, että säilyvätkö Suomen naiset edes A-sarjassa. Samalla tavalla meni moni muukin pieleen 
omissa ennakkoveikkauksissaan, kun kevään MM-kisojen jälkeen joukkueessa oli tapahtunut todella merkittäviä muutoksia. 
Kuitenkin vain puolen vuoden yhdessäolon jälkeen kippariksi nousseen Oona Kausteen johdolla uudistunut joukkue ylsi hienoon 
urotekoon. Kevään tulevat MM-kisat näyttävät, miten joukkueen iskukyky säilyy. 
      Naisten puolella EM-kisoissa nähdyn perusteella Venäjä ja Skotlanti ovat selkeästi Euroopan kärkimaat. Parivaljakon lähin uhka 
tulee Ruotsista. Olisi mielenkiintoista tietää Ruotsin päävalmentajan ”Peja” Lindholmin mietteitä valintaperusteistaan. Halusiko 
hän antaa uudelle  joukkueelle mahdollisuuden hankkia kisakokemusta? Naapurista kun tiettävästi löytyy kaksikin parempaa 
joukkuetta. 
       Perinteisesti vahvat curlingmaat Norja ja Saksa hakevat molemmat uutta nousua kansainväliselle huipulle. Erikoista sinänsä on 
kyllä se, että molemmat maat olivat näkyvästi kansainvälisellä huipulla vuosikymmeniä pitkälti yhden naisen ansiosta. Norjalla 
tämä nainen oli Dordi Nordby ja Saksalla tietysti Andrea Schöpp. Molemmat olivat mukana jo vuoden 1981 EM -kisoissa. Dordi 
lopetti joitakin vuosia sitten. Andrea yrittäisi vielä, mutta Saksan liitto on evännyt sen mahdollisuuden. 
 
      Sveitsi oli yksi EM-kisojen suuria pettymyksiä. Odotukset heillä itsellään olivat taatusti isommat. Todennäköisesti maa on 
paremmalla sykkeellä mukana MM -kisoissa. Tanska on mielestäni vakiinnuttanut paikkaansa Euroopan 
maiden keskikastissa. Kotijoukkueen pelissä näkyi ehkä selvimmin hermojen pitävyyden merkitys - kotikisojen paine oli liian suuri 
ja hermot eivät kestäneet.  
     Unkarissa ja Virossa tehdään kovasti töitä lajin nostamiseksi niin ,että paikka A-sarjassa vakiintuisi. 
Italia ja Tsekki lienevät kuitenkin lähivuosien pahimmat uhkat nykyisille A-sarjalaisille. 
 

MIESTEN MAAJOUKKUEISTA 

      Miesten puolella ei aiemmin ole runkosarjassa ollut niin tasaista kuin nyt. Norja oli ylivoimainen, mutta sitten tulikin peräti 

neljä joukkuetta tasapisteissä. Saldona alkusarjan jälkeen viisi voittoa ja neljä tappiota. Lopullisessa taulukossa Suomi oli toisena! 

Itse olen ollut sitä mieltä, että runkosarjan voittajan pitäisi päästä suoraan loppuotteluun. Nyt kuitenkin Norjan Ulsrudin kohtaloksi 

tuli hävitä semifinaalissa Edinille. Jotain lohtua Norjalle tuli pronssiottelussa. Akulla ei mahdollisuuksia enää siinä ottelussa ollut. 

Niklas Edin uusi kevään MM -temppunsa. Loppuottelussa kaatui Sveitsi. 

      EM-kisojen perusteella ja muutenkin fakta lienee se, että Euroopan kärkimaita ovat Ruotsi, Norja, Sveitsi ja vahvan nousun 

loppua kohti tehnyt Skotlanti. Sotshin olympialaisten jälkeen Niklas Edinin joukkue hajosi ja hänet ”istutettiin” Oskar Erikssonin 

joukkueen kapteeniksi. Ruotsista varmasti tasoa löytyy, mutta Edin on sen verran kova, ettei vakavia uhkaajia liene. Norja tuntuu 

menevän  vielä pitkään Tomas Ulsrudin komennossa. Tietääkseni curlingharrastajien määrässä olisi myös Norjassa toivomisen 

varaa?  

      Sveitsissä laji on kohtuullisen hyvällä pohjalla ja kilpailu edustuspaikoista on kovaa. Skotlannissa liitto tukee kolmea-neljää 

joukkuetta, joita voidaan pitää käytännössä ammattilaisina. EM-kisajoukkueessa näkyi hienosti, kuinka lajivalinta on periytynyt 

isältä pojalle. Aikanaan maailman mestaruuden voittaneen David Smithin Kyle -poika kipparoi ja velipoika Cameron oli 

ykkösheittäjänä. Varakipparina oli Thomas Muirhead, jonka isä Gordon on voittanut useita mitaleja MM- ja EM-tasolla. 

Varapelaajankin sukunimi oli Muirhead-Glen. Skotlannin päävalmentaja on muuten Ruotsista - Viktor Kjäll. 

      Jotta nostaisin Suomen omassa rankingissani keskikastia ylemmäksi, haluaisin nähdä vielä heti perään yhden hyvän näytön. 

Siihen mahdollisuus tulee jo ensi keväänä.  

     Saksa ei Kappín veljesten lopettamisen jälkeen ole päässyt pahemmin hätyyttelemään Euroopan kärkeä. Maan voisi tällä 

hetkellä katsoa kuuluvan maanosamme keskikastiin yhdessä Venäjän kanssa. 

      Italia ja Tsekki väläyttelevät ajoittain . Tällä kertaa molemmat putosivat B-sarjaan. Oma mielenkiintoinen lukunsa on sitten 

Hollanti, jolla nyt ensimmäistä kertaa oli jalkeilla kansainvälisesti kovan luokan joukkue. Ennen kisoja joukkue pelasi monta hyvää 

turnausta Euroopassa. Haave Olympiakarsintapaikasta mureni, kun se putosi B-sarjaan. Nuori joukkue on kuitenkin päättänyt 

nousta Euroopan ja Maailman huipulle hankalista harjoitusolosuhteista huolimatta. 

t. Hemppa 



 

KUVAKERTOMUKSIA KAUDEN 2015-16 ALKUPUOLELTA 

 

 

Vas. ylhäällä "Kax kingii" ja oikealla ylhäällä "Kax Lunnii" 

 

Keskikuvassa Määrätietoinen Curlingjuna a' la' Perttu Piilo, Juha Pääjärvi ja Leo Mäkelä 

 

Alakuvassa kelta-asuinen henkilö lienee eksyksissä, koska kulkee vastavirtaan. 



 

LINNUNRADAN SUURIN HARJASKANDAALI (1) 

 

 
"S(k)andaalit jalkaan ja kravatti pois,  

vanhat bermudashortsit löytää jos vois' 

Havaiji-paita mut nuoreksi saa,  

nyt on elämä niin upeaa."  

       Turun seudun toiseksi tunnetuin rytmiryhmä  on 

ykkössijaa pitävän Copperhill Curlingin jälkeen  

tietenkin Matti ja Teppo. Muutama vuosi sitten 

ilmestyneessä laulussaan he sanailivat skandaaleista 

edellä mainittuun tapaan laulussaan : "Näin se 

kesäloma toimii". 

       Toimittajan teki jo melkein mieli riipaista 

turkulaisveljesten humppahittiin ajankohtaiset  ja 

lajiimme liittyvät sanat otsikolla "Näin se harjakangas 

toimii." ja aloittaa kappale sanoilla "Skandaalit kehiin ja 

riidellä vois...", mutta en tehnyt niin. Epäilemättä laulun 

aiheena lajimme syksyinen harjaskandaali olisi ollut 

kieltämättä kutkuttava.  

       Skandaali se vähintäänkin oli. Harjantekijät 

ilmoittivat luoneensa myyttisen, kaikkivoivan harjan, 

joka poistaa käytöstä kaikki edelliset harjat,  joka tekee 

Curlingista helppoa ja jonka avulla voi saatella kiven jos 

jonkinlaisten mutkien kautta niin - aivan mihin tahansa. 

Samalla se harja olisi tarinoiden mukaan parantanut 

joukkuehengen, treenimoraalin ja pelaajien parisuhteet. 

      Ihan näin yksinkertaista se ei tietenkään ollut. 

Kiviä pyörittävä kansa, erityisesti curlingkansa närkästyi 

laajalti, koska lajista oltiin tekemässä liian helppoa. Ja 

kieltämättä, onhan se totta, että jos jokainen heitto 

saataisiin korjattua alkuperäiseen tavoitteeseensa 

harjoilla ohjaten, peliltä putoaisi pohja, perinne,  aatos 

ja ennen kaikkea eetos. 

      Paatosta lajista ei puuttune muutenkaan, mutta 

sitä tuli koko maailman curlingin pelaajille rutkasti lisää. 

Ja paatosta, siis tunteisiin vetoamista käytettiin  

häikäilemättä hyväksi asiasta keskustellessa.  Mutta 

toisaalta hyvä niin.  

        Hienoksi asian tekee se, että lajin harrastajat ja 

huippupelaajat ottivat kantaa tunteella, tiedolla ja 

taidolla. Se osoittaa, että asia koettiin tärkeäksi ja tässä 

kohtaa toimittajan on yhdyttävä "vanhan liiton" 

harjojen puolustajiin. Juuri harjaaminen tekee lajista 

joukkuelajin.  

        Curling on taitolaji ja kestävyyslaji, mutta 

älkäämme koskaan antako teknologian viedä tai 

vähentää lajin joukkueluonnetta.  Curlingheitto on 

heittäjän suoritus, mutta se on ennen kaikkea  

joukkueen suoritus.  

HUIPPUJOUKKUE IDEN ANTAMA 

LAUSUNTO  HARJASKAN-

DAALISTA (LYHENNETTYNÄ) 

"The curling world has seen a significant 

technological enlightenment regarding broom 

technology. The advancements of technology in 

our sport had never reached the point where it 

could affect the true spirit and integrity of our 

game....  .... So the thought that technology could 

bring us backwards and eliminate that need for 

athleticism is a major concern that none of us take 

lightly. 

...Many of us have tested, witnessed and used this 

new technology.... 

....that these fabrics can affect the path of a rock to 

an extent that we are not comfortable with in tradition of 

our game.  

Strong sweepers.... should be rewarded, not the team 

with the best technology. ....however there is 

technology now that appears to be able to slow down 

rocks. None of us are comfortable with that... 

       The best players in our game should be rewarded 

for all of the skills that it takes to make great shots; 

sliding accuracy, weight control, line calling, as well as 

brushing technique and judging. Having two of those 

skills greatly diminished is not something we are 

comfortable with... 



 

AIKA, ETÄISYYS JA HENKI (aka HARJASKANDAALI 2) 

 

 
Aika tuo eteemme monesti kummallisia asioita. Asioita, joista olemme ymmällämme, asioita, joiden 

merkityksestä emme voi olla varmoja ja asioita, joihin näkemystä saa vasta vuosien päästä. Aika tuo eteen 

päätöstilanteita, jolloin joidenkin meistä on kysyttävä itseltämme, ystäviltämme, kanssaihmisiltämme ja 

yhteisöltämme, mikä on oikein?  

 Vaikeinta vastaaminen on silloin, kun näyttäisi siltä, että molemmat vaihtoehdot voivat olla oikeita. 

Aika, jos sitä meille kussakin asiassa tarpeeksi suodaan, tuo kuitenkin meille kaikille varmuuden, ennemmin tai 

myöhemmin, oliko valittu tie oikea vai väärä.   

 

Etäisyys voi olla vain noin neljäkymmentäviisi metriä, curlingradan pituus. Se voi olla myös 

seitsemänkymmentäkahdeksan vuotta, ihmisen keskimääräinen ikä.  Tai se voi olla alle puoli senttimetriä, ero, jolla 

Curlingissa mitaleita ratkaistaan. Mutta aina etäisyys on suhteellista.  

         Etäisyyttä saatuamme näemme asiat usein paremmin. Näemme kokonaisuuden.  Jotkut ovat visionäärejä ja 

näkevät jo etukäteen, osaavat analysoida seuraukset paremmin, ovat asiantuntijoita.  Visionäärejä ovat tavallaan 

myös ne, jotka haluavat haastaa vallitsevia käsityksiä ja näkevät väärät toimintatavat heti niiden tapahtuessa. 

Jälkiviisaudessakaan ei ole mitään väärää, jos se on ainoa tapa tehdä lopulta viisas päätös. On tärkeää nähdä 

ennalta, ja on tärkeää kokeilla ajoittain rajoja, mutta on myös uskallettava tunnustaa ja korjata virheet.  

      Kaiken kaikkiaan ns. "Brushgaten"  -  jos nyt suomeksi käyttäisi sanaa "harjaskandaali" -  merkitys on lajillemme 

pitkällä katsannolla yllättävänkin tärkeä. Kävi lopulta niin, että lajin suuri enemmistö ohjasi toiminnan siihen 

suuntaan, että uusimmat innovaatiot harjoissa kiellettiin.  Ehkä etäisyys on vielä lyhyt arvioida koko tapahtuman 

merkitystä, mutta ainakin lajia seuraavan toimittajan mielestä siinä on monia merkittäviä piirteitä.  

 

Se oli hengen voitto aineesta, enemmistön voitto vähemmistöstä, demokratian voitto, joukkuepelin 

voitto, perinteiden voitto ja pelin sielun voitto. Ja curlingin hengen voitto.  Ainakin. Kiitos kuuluu koko 

curlingyhteisölle, mutta esimerkiksi on otettava alla  oleva nimilista, johon on kirjoitettu se ensimmäinen 

ammattilaisjoukko, joka nopeasti kerättiin kasaan asiaa vastustamaan. Kiitos ei toki kuulu pelkästään heille, paljon 

muitakin oli hengessä mukana,  Suomestakin. Jo tuo nimilista kuitenkin kertoo tässä ammattiurheilun kyllästämässä 

maailmassa, että raha ja/tai rahassa mitattava menestys hinnalla millä hyvänsä ei sittenkään merkitse kaikkea. 

Ainakaan Curlingissa ja curlingin hengessä. Päivä päivältä olen koko ajan yllättyneempi ja inspiroituneempi siitä, 

miten paljon lajimme henki ja arvot todella merkitsevät, varsinkin nykymaailman muun, alati kiireisen ja 

ylikilpailullisen toiminnan valossa. 

 

 

 Brad Jacobs, Sherry Middaugh,  

Mike McEwen, Kevin Koe,  Kelsey Rocque, 

Brendan Bottcher,  Eve Muirhead,  

Glenn Howard, Niklas Edin, Steve Laycock,  

Brad Gushue, Jennifer Jones, John Epping, 

Val Sweeting, Thomas Ulsrud,  

Chelsea Carey, Reid Carruthers, 

Binia Feltscher, Rachel Homan, Jaap van Dorp,  

David Murdoch, Pat Simmons 
 



 

JOENSUUN CURLINGIN MATKA RADALLAAN 

ALKOI NÄIN... 

 

 
Matka radalla alkaa 

radan luomisesta  

 

Joensuussa Curlingin 

pelaaminen aloitettiin  

keskustan 

hotelli/ravintola Kimmelin 

terassin kupeeseen 

tehdyllä radalla. Ja 

suomalaiseen tapaan, 

joku siitä tietenkin 

suivaantui ja antoi 

"Ankarat moitteet". 

Pääasia curlingin kannalta 

lienee, että hotellin johto 

suhtautui myönteisesti. 

 

Nykyisin Joensuussa on 2-

ratainen curlinghalli 



v 

HEMPAN MÄÄRÄMITTAINEN RIIMITTELY 

 

Isä, äiti, Oona ja Aku 

tänään siinä on tekemisen maku 

Pastori lapsilleen saarnat luki 

ja heitä Kipan kanssa tuki 

 

mikä olikaan Akun ensi juttu 

ei oo varmaan kaikille tuttu 

Junnu-MM Kanadassa, Aku sinne lähti 

sitten pikkuhiljaa alkoi kasvaa tähti 

 

monta pettymystä aika vielä tuotti 

mutta Aku aina itseensä kyllä luotti 

samaa taitaa Oonassakin olla 

aika on näyttänyt, kestää myös polla 

 

Tanskassa päästiin menestyksen makuun 

siis pannaan lisää nannaa hakuun 

kevään MM-kisat,Kanada, Sveitsi 

niistä menestystä toivoo moni ja meitsi. 

             "Curlingrata loisti vyönä,  

             heittelimme sinä yönä,  

             muisto ei katoa      

                          milloinkaan... 

 ( etsi linnunradalta kaikki ottelun 17 kiveä 

) 

CURLINGRADAN LAIDALLA 
(etsi kaikki 16 pelikiveä linnunradalta) 

Lexa " Obi-Wan" 

Mäkelä tähtää 

valosapelilla 

 

Tomi Rantamäki - 

tyylinäyte 

paineharjauksesta - vai 

harjataanko sittenkin kiven 

väärältä puolelta? 

Junnuja finaalissa. 
SE PIENI ERO, 

JOKA RATKAISI 

EM-PRONSSIN 



 

LINNUNRADAN KINKKISIMMÄT CURLINGPÄHKINÄT 

ELI "JEDIN" PALUU 

 

 

"HEMPAN PÄHKINÄT" on curlinglegenda Juhani 

"Hemppa" Heinosen takavuosina curlinglehdessä 

lanseeraama palsta.  

 

Päätoimittajan strateginen ja taktinen kiinnostus lajiin heräsi 

toden teolla Hempan haastavien "pähkinöiden" parissa jo 

vuosia sitten. Palsta on ollut lehdessä tauolla, mutta tekee nyt 

paluun edelleen yhtä haastavana. Annetaan Hempan itse 

jatkaa tästä: 

 

EM-kisat tarjosivat monia mielenkiintoisia pelitilanteita. 

Ilman sen suurempia perusteita valitsin jostain syystä nämä 

kaksi tilannetta käsittelyyn. Ensimmäinen esimerkki  (ylempi 

kuva)  

Esimerkki on Suomen (punaiset) ja Saksan (keltaiset) pelistä. 

Tilanne neljän pään jälkeen on Akun joukkueen hyväksi 4-1. 

Kuvan tilanteessa Aku on heittänyt viidennen pään viimeisen 

kivensä rystyllä ykköseksi. Pohdi keltaisen viimeisen kiven 

ratkaisua tässä kohtaa, ennen kuin luet eteenpäin. 

 

Jokaisen pitää tietenkin myös muistaa se, että pelaaminen 

huipullla ja suomalaisella divaritasolla ovat kaksi eri 

maailmaa. Heittotaito ei anna edes aina mahdollisuutta 

harkita EM-, MM- ja Olympialaisissa nähtäviä suorituksia. 

Ratkaisut ovat teoreettisia ja perustuvat siihen, että heitto 

ylipäätään onnistuu. 

 

Nopeasti voisi ajatella, että pitäisi tulla samalla heitolla 

perässä ja hyvällä onnistumisella ykköskiveksi.  

Pitkän harkinnan jälkeen saksalaiset lähtivät kuitenkin 

hakemaan triplaratsua heittämällä päin pesän edessä olevaa 

punaista kiveä. Heiton tavoitteena oli poistaa kaksi 

keskimmäistä punaista ja jättää kaksi keltaista. Yritys 

epäonnistui ja Suomi vei pään 1-0. 

            Miksi näin? Huipputasolla kun ollaan, niin 4-1 on jo 

sellainen johto, että peli alkaa olla taputeltu - ainakin erittäin 

usein. Siksi saksalaiset lähtivät rohkeasti, jopa riskillä 

hakemaan kahta pistettä, pysyäkseen pelissä mukana. 

(Tietysti joku voisi jossitella, että oli ”vasta viides pää”) 

 

Toinen esimerkki semifinaalimatsista Norja (keltaiset)-

Ruotsi (punaiset). Siinä Edin johti ennen vikaa päätä 

kahdella, mutta Ulsrud nousi upeasti tasoihin häviten 

kuitenkin jatkopäässä. 

KUVA 1  Tilanne ennen Edinin seitsemättä kiveä. 

KUVA 2  Niklas on poistanut suojan. 

KUVA 3  Tomas on onnistunut täydellisesti poistossaan. 

KUVA 4  Niklas on yrittänyt ”siivota” pesän. Osuma on 

kuitenkin hieman liian ”paksu”. 

              Tämän jälkeen Ulsrudilla oli helppo homma poistaa 

Ruotsin kivi. 

 POHTIKAA TAKTIIKOITA - PELI PARANEE! 

 

"JEDIN PALUU" ELI HEMPAN PÄHKINÄT TAAS MUKANA 

 

 



 

YHDEN PUNAISEN KIVEN MATKA LINNUNRADALLA 

 

 



 

ART OF JANNE OJANPERÄ 

 

 



 

ART OF JANNE OJANPERÄ 

 

 

Curlinglehti kiittää lukijoitaan jääkylmässä tammikuussa 2016 


