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PÄÄKIRJANPITÄJÄN KIRJOITUS 

1.PÄÄ : JAPANIN NAISTEN HOPEA 

Kaikki lukijat eivät luultavasti seuranneet naisten MM-kisoja aivan samalla pieteetillä kuin 

päätoimittaja. Vielä tässäkin yhteydessä suupielet saa ylöspäin se iloisuus ja myönteinen 

ajattelu, joka Japanin joukkueesta paistoi läpi joka tilanteessa. Sekä onnistumisten, että 

epäonnistumisen jälkeen. Ehkä siitä osviittaa päivittäisiin toimiimme tai ainakin sinne 

curlingsheetille. 

2.PÄÄ : SVEITSIN NAISTEN KULTA 

Jos löytyi Japanin jokkueesta letkeää ja iloista meininkiä, niin Sveitsin joukkue vastasi hieman 

kokeneemmalla ja tyynemmällä tyylillä. Binia Feltscherin viisikko hallitsi Swift Currentissa MM-

viikon tapahtumia tyylikkäästi loppuun saakka ottaen kolmannen peräkkäisen MM-kullan.  

Pronssiotteluun jäivät järjestäjämaa Kanada ja toimittajan oma ennakkosuosikki Venäjä, joka 

otti Anna Sidorovan johdolla pronssia, niin ikää kolmatta kertaa peräkkäin. 

3.PÄÄ : NAISTEN SUOMEN MESTARI VAIHTUI 

Kausi on ollut draamaa täynnä. Europaan mestaruuskisojen pronssista syntyneet ilon kyyneleet 

vaihtuivat pettymyksen harmaiksi kyyneliksi, kun naisten mestaruussarjan viimeinen ottelu 

kääntyi lajikonkari Anne Malmin voitoksi.  Annen vahva comeback huipentui näin mestaruuteen 

ja joukkueesta ei pidä toki unohtaa, että Sari Auviselle mestaruus oli neljäs ja Tuire Autiolle ja 

Tiina Suuripäälle toinen. Naisten kaudesta jäi parhaiten mieleen tämä viimeinen sarjaottelu, 

katsojan silmään jopa eeppinen kamppailu moninkertaisten mestareiden, Malmin ja Kausteen 

välillä. Tulos on kirjattu, mestari vaihtui ja lehti onnittelee mestareita ja mitalisteja.  

4.PÄÄ : HARJATYÖSKENTELY 

Kaikkien curlaajien huulilla on tietenkin pyörinyt 

yhteisenä asiana kysymys uusista harjoista. Mitä niillä 

tekee vai tekeekö niillä mitään? Onneksi selvisi, että 

kaikki eivät tarvitse uutta harjaa vaan uusi 

harjaustekniikka tai ainakin harjaustöiden ja 

työvuorojen suunnittelu uudelleen riittää. 

 

5.PÄÄ: KIVIKAUDEN IHMINEN 

Swift Currentin hallilla kansaa viihdyttivät paitsi  

pelaajat, myös kivipäinen mies. Liekö kivikautinen  

roudattu kisamaskotiksi peräti pääsiäissaarelta 

asti? Kevätnumeromme - aina hieman "kevyempi". 

 

JATKOPÄÄ 

Kauden lopun lähestyessä lienee taas syytä 

muistuttaa monia jäytävästä itkeskelystä ja 

hammasten kiristelystä kilpailujärjestelyjä koskien. 

Joskus tuntuu siltä, että mikään, mitä kilpailuvalio-

kunta tekee, ei kelpaa. Vapaaehtoisia tehtäviin 

kysyttäessä sama posse katoaa yllättävän nopeasti 

tutkalta. Kiitos, Mika ja kpv, tästä kaudesta.   



PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 

SUOMALAISEN HUIPPUCURLINGIN MONIJAKOINEN KAUSI 

Kausi 2015-2016 alkaa olla suomalaisen huippucurlingin osalta paketissa – tosin uuden 
olympialajin,  mixed doublesin MM-kisat ovat juuri käynnistymässä tätä kirjoittaessani. 
Mielenkiintoista nähdä, miten parimme Oona Kauste - Tomi Rantamäki pärjää nyt kun 
jaossa ovat ensimmäiset olympiapisteet... Pidämme peukkuja ja toivotamme mitä 
parhainta menestystä! 

Huikean curlingvuoden 2015 jälkeen jo pelatut MM-kisat eivät ehkä menneet Suomen 
osalta niin hyvin kuin moni rohkeni odottaa, mutta on syytä muistaa, että kilpailun taso 
kovenee vuosi vuodelta, ja joukkueiltamme vaaditaan todellisia onnistumisia, jotta 
viimevuotisen tapainen menestys toistuisi. Joka tapauksessa liiton strategiaan kirjattu 
huippucurlingin tavoite, olympiapaikan saavuttaminen, on edelleen mahdollista kaikkien 
joukkueiden osalta, joten tältä osin tilanne pysyy mielenkiintoisena. Haluankin kiittää 
kaikkia edustusjoukkueitamme tekemästänne työstä, ja kannustan kaikkia jatkamaan 
harjoittelua yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi! 

Omassa SM -sarjassamme Aku Kausteen joukkue vei mestaruuden melkoisen 
suvereeniseen tyyliin, mutta naisten puolella mestari vaihtui, kun yksi menestyneimmistä ja 
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin kokeneimmista naispelaajistamme, Anne Malmi 
joukkueineen pelasi itselleen naisten Suomen Mestaruuden. Koska mikään 
joukkueistamme, sen paremmin miehissä kuin naisissakaan, ei sijoittunut 
kansainvälisessä rankingissa riittävän korkealle, tarkoittaa se sitä, että Suomen 
mestareista tulee myös ensi kauden edustusjoukkueemme, sillä edellytyksellä, että 
joukkueet sitoutuvat valmennusjärjestelmäämme ja täyttävät sen edellyttämät kriteerit. 
Onnittelut mestareille, intoa ja jaksamista kovaan työhön tulevia edustustehtäviä silmällä 
pitäen!!  

RUOTSIN CURLINGLIITTO 100 VUOTTA!! 

Ruotsin Curlingliitto täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 100 vuotta! Ruotsissa 
curlingkulttuuri on siis ”hieman meitä pidemmällä”. Olemme rakkaassa lajissamme, niin 
kuin monessa muussakin lajissa, perässä tulijan roolissa monessakin mielessä. Toisaalta 
Ruotsin Curlingliitto, samoin kuin ruotsalaiset joukkueet ja yksittäiset pelaajat ovat aina 
olleet valmiit auttamaan ja tukemaan Suomalaista Curlingia, varsinkin silloin kun apua on 
konkreettisesti tarvittu. Ilman tätä apua monen suomalaisen curlaajan taival 
kansainvälisissä peliympyröissä olisi jäänyt huomattavan paljon lyhyemmäksi! 
Osoittakaamme siis kiitoksemme ja kunnioituksemme länsinaapurillemme aina tilaisuuden 
tullen, esimerkiksi osallistumalla Ruotsissa järjestettäviin tapahtumiin ja kilpailuihin, sekä 
muistamalla onnitella tämän historiallisen merkkipaalun johdosta.  
 
Grattis Svenska Curlingförbundet!!! 

OSALLISTUTAAN YHDESSÄ!! 

Muistutan taas siitä, että meillä järjestetään ympäri maatamme lukuisia kansallisia 
curlingkilpailuja, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä paikallisille seuroille. Jotta näitä kilpailuja 



järjestettäisiin jatkossakin ja jotta seurat pysyisivät elinvoimaisina ja vielä kehittyisivätkin, 
on välttämätöntä, että me pelaajat arvostamme näitä järjestelyjä ja osallistumme 
mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman moniin tapahtumiin. Kuten olen niin monta 
kertaa aikaisemminkin todennut, juuri sinun panoksesi on tärkeä, ja vain yhdessä 
osallistumalla voimme viedä Suomalaista Curlingia eteenpäin! Ollaan siis aktiivisia ja 
ennen kaikkea yhdessä, niin jäällä kuin jään ulkopuolellakin. Ja vaikka varsinainen 
curlingkausi alkaakin olla lopuillaan, paljon tapahtumia on vielä edessä. Toivotan kaikille 
hauskaa kesän odotusta, ja hymyillään kun tavataan!! TWT!!!  

Olli Rissanen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, må hon leva! 

Ja, må hon leva! 

Ja, må hon leva uti hundrade år! 

Ja, må hon leva! 

Ja, må hon leva! 

Ja, må hon leva uti (den andra) hundrade år! 

100 
 



"UUDET HARJAT" ===> UUDENLAINEN HARJAUS  

 
Moni lajimme hallisarjojen poistotykki ja paikallisturnausten kruunaamaton määriskuningas 
on jo ehtinyt vähätellä sekä uusia harjoja, uutta harjaustekniikkaa ja koko harjaskandaalia, 
joka tällä kaudella pyyhkäisi ylitsemme. On todettu, että "ei tämä asia koske meitä" tai että 
"tämä auttaa vain huippupelaajia" tai että "tähän ikään en uutta tekniikkaa edes yritä 
opiskella". Ja niin edelleen. Asiaan "perehtyneenä" toimittajana on toki todettava, että 
voihan sitä korkeushyppyäkin hypätä saksaustekniikalla tai yrittää pelata jalkapalloa 60-
luvun nappulakengillä. Ja hyvin onnistuu. eikä ketään edes satu, mitä nyt vastustaja vähän 
hymähtelee pukukopissa. Pyöräilyn tour de Franceen voi osallistua vaikka vanhalla 
armeijan "munamankelilla". 
 
Mutta onhan se selvä, että jos lajissa haluaa kehittyä, niin tämä asia on otettava haltuun, 
varsinkin kun se nyt ei maailman ihmeellisin asia ole. Joku vain sattui huomaamaan asian 
vasta nyt. Ja jos mennään asiaan, eli siihen että.... 
 

...Miksikö nyt harjataan enää vain toiselta puolelta? 

 
Teknisesti allekirjoittanutta viisastelevammat saavat selostukseni tyrmätä, jos vaivautuvat. 
Ennen sitä asiasta voi toki katsoa vaikkapa youtubesta testipätkiä, jos ei ensihätään usko. 
Mainittakoon vielä etukäteen myös, että jos heitto on surkea, niin sitä ei korjata vanhalla 
eikä uudella tekniikalla. Nyt kuitenkin se alue, johon määrämittainen heitto voidaan 
harjauksella ohjata, laajeni merkittävästi.  
 

Aksiooma: ei ole suuntavia harjoja, vaan suuntaavaa harjausta. 
 
 
1. Miten niin "ei ole suuntaavia harjoja" 
 
Tutkittu on nyt siis se asia, että mitään "suuntaavaa harjaa" ei sinänsä ole olemassa. 
Kiven liikkeen hienovireinen suuntaus syntyy harjausta suuntaamalla millä tahansa 
harjalla. Toki on huomioitava se, että tietenkin jotkut harjatyypit ja harjakankaat vaikuttavat 
voimakkaammin ja tehokkaammin kuin jotkut toiset harjat tai kangastyypit. 
 
2. Harjauksen suunnalla voidaan kiveä ohjata 
 
On siis todettu, että kun HARJAUS, toisin sanoen HARJAN PÄÄN LIIKE suunnataan 
oikeaan suuntaan, niin jäähän syntyy mikrokokoisia "railoja", jotka vievät kiveä näiden 
railojen suuntaan.  
 
3. Esimerkki 1 : Ulkoa sisään päin kääntyvä kivi, harjaus ulkoa sisään 
 
Kun ulkoa sisään päin kääntyvää kiveä harjataan ulkoa sisäänpäin (yhdellä harjalla), 
syntyy jäähän ulkoa sisäänpäin suunnattuja "railoja", jotka vievät kiveä voimakkaammin 
sisäänpäin. Ennen tätä harjattiin kahdella harjalla "ristiin". Ristiin harjattaessa "railojen" 
vaikutus kumoaa toisiaan ja kivi kiersi "vähemmän" nykyiseen tekniikkaan verrattuna. Toki  
kahdella harjalla on edelleen pidentävä vaikutus kiven kulkemaan matkaan. 
 

VS. 



4. Esimerkki 2 : Ulkoa sisään päin kääntyvä kivi : harjaus sisältä ulos 
 
Kun sisäänpäin kääntyvää kiveä harjataankin sisältä ulospäin, niin railot vievät kiveä 
kierrettä vastaan, siis tässä tapauksessa ulospäin. Toisin sanoen "jään mikrokoiset railot" 
vastustavat kiven kääntymistä kierteen mukaan sisään ja kumoavat kierteen vaikutusta. 
 
5. Esimerkit 3 ja 4: Sisältä ulospäin kiertävä kivi 
 
Näissä heitoissa tietenkin päinvastoin. Jos heitetään ulospäin kiertävä kivi, niin kierrettä 
voimistetaan harjaamalla sisältä ulos. Ja jos halutaan vähentää kierteen vaikutusta 
ulospäin, harjataan ulkoa sisään. 
 
6. Miksi vain yhdellä harjalla? 
 
JOS harjataan suunnan takia, ja jos on harjattu kiven eri puolilta "ristiin", niin kahden 
harjaajan käyttö on itse asiassa täysin turhaa, koska vaikutukset kumoavat toisiaan. Tulee 
siis harjata vain toiselta puolelta ja haluttuun "ohjaussuuntaan". Avoimeksi kysymykseksi 
vielä jää, onko vaikutus tehokkaampi, jos molemmat harjaajat hyppäävätkin samalle 
puolelle harjaamaan? 
 
7. Toiminta kentällä 
 
Moni lienee jo huomannut, kuinka eri joukkueiden kapteenit ovatkin huudelleet vain 
harjaajan nimeä tai muuten käyttäneet jotain koodia, jolla kerrotaan, kumman tulee harjata. 
Tämä on toivottava ja opiskeltava taito uudessa tekniikassa. Ja ehkä myös harjattaessa 
"puolen vaihto", jos oletetaan, että toisen harjan käytöstä olisi suuntauksessa etua. 
 
8. Suunta vai pituus? 
 
 Yhtälöä hankaloittaa toki vielä se, että jos heitto on liian lyhyt, niin kipparin tulisi osata 
päättää sekunnin kymmenesosassa, harjataanko kuitenkin kahdella harjalla pituuden 
takia, vai suuntaavaa harjausta yhdellä harjalla. Matkan takia kuitenkin edelleen harjataan 
kahdella harjalla. 
 
9. Huono heitto ja hyvä heitto ? 
 
Kaiken hälinän ja pulinan keskeltä ja asiaa pureskeltua löytyy havainto. Ei tämä curlingin 
joukkueaspektia millään tavalla muuta. Koko joukkueen on edelleen toimittava yhteen. 
Joitakin umpisurkeita heittoja voidaan korjata siedettäväksi ja hyvällä harjauksella 
keskinkertainen heitto muuttuu hyväksi. Teoriassa huipputasolla erot huippujoukkueiden 
välillä pienenevät tai ainakin harjaamisen merkitys korostuu 
joukkueen osaamisessa.  
 
10. Muuttuuko Curling? 
Kyllä se muuttuu hieman erinäköiseksi ja joitakin asioita on 
opiskeltava uudelleen selkäytimeen. Mutta edelleen on osattava 
perusasiat. Hieman uusin speksein, kylläkin. Mutta mikäpä laji ei 
ajan myötä kehittyisi vaikka kuvan kiven ajoista. Ei se sen 
kummempaa ole. Samaa harjaustekniikkaa edelleen käytetään ja 
harjaajien, kipparin ja joukkueen on edelleen osattava hommansa. 



11. Seuraukset ja syyt 

Heikompihermoinen saattaisi ajatella, että keskinkertainen joukkue, jolla on 
keskinkertainen heittotaito, menee nyt salille ja opiskelee harjaamaan gorillamaisin voimin 
ja apinan raivolla ja vie mestaruudet mennen tullen jättimäisillä, jäätelöpallon muotoisilla 
hartia- ja harjauslihaksillaan.  
 
Voihan sitä sellaisestakin divareissa nähdä unta. Tiedoksi kuitenkin haaveilijoille, että 
huippujoukkueet toki jo uudet metkut osaavat  ja/tai niitä harjoittelevat. Ja miksi se, että 
joku divarissa puurtava joukkue, joka ei tähänkään asti ole harjoitellut, yhtäkkiä säntäisi 
treenaamaan. Jos säntää, niin loistava asia, kilpajoukkueita tarvitaan toki lisää, mutta ei 
asia ja joukkueiden voimasuhteet muutu ainakaan harjojen takia. Kyllä ne huippujoukkueet 
tulevat olemaan ihan samoja. Oli uusi tai vanha tekniikka. Treeneissä vietetty aika 
ratkaisee edelleen. 
 

MITÄ LAJIASIANTUNTIJAT KANADASSA ASIASTA 

SANOIVATKAAN? (artikkelissa referoitu curling.ca -sivustoa) 

 

   Kiven suunnattavuus ei johdu kitkasta 

 Kiven suunnattavuus ei johdu jään kiillotuksesta 

 Kiven suunnattavuus ei johdu jään lämmittämisestä harjoilla 

 Suunnattavuus JOHTUU harjan aiheuttamista tiettyyn suuntaan osoittavista 

 naarmuista jäässä (tämänhetkisen tietämyksen mukaan) 

 

Kuvassa kivi tulossa kohti. Keltainen iso nuoli osoittaa kiven kiertosuuntaa. Kun kierrettä 

voimistetaan, harjataan keltaisten nuolten suuntaan. Toinen harja "huilaa", punainen nuoli.

 

 
 
 
 HARRIII !!!* 

* Harjauskomennot voi huutaa jatkossa sen harjaajan 

nimellä, kumman tulee harjata. Harrin harjatessa huuto :  

" Harri" jne. Joukkue voi toki päättää, haluaako se 

huudella pelaajien nimillä, muistaen tietosuojalain. 

http://cloudfront10.curling.ca/wp-content/blogs.dir/58/files/2016/02/SG5_0752-copy-2.jpg


Yhteenveto 
 
Yhdeksännen asteen curlingdruidien ja alan asiantuntijoiden yhteisestä viisaudesta on nyt 
keitetty soppa siihen pisteeseen, että luullaan tiedettävän, että oltaisiin lähes varmoja, että 
 
1. Yhden harjan käyttö yhteen suuntaan kerrallaan ohjaa kiveä parhaiten. 
2. Toisen harjan käyttö vastakkaiseen suuntaan kumoaa harjausvaikutusta. 
3. Kohdat 1 ja 2 johtavat kysymykseen : Entä jos pitää harjata voiman takia? Paras arvaus     
    nykytiedolla on, että silloin harjataan molemmilla harjoilla.  
4. Jos pitää harjata sekä voiman, että suunnan takia, niin yhtälöä voi vain arvailla. 
 
 

Kuvassa kiven 

heittänyt joukkue 

sekä sen 

knallipäinen 

harjaaja on jo 

omaksunut uuden 

tavan harjata kiveä 

vain yhdellä 

harjalla kerrallaan 

kiven ohjaamiseksi. 

Taustalla oikealla 

vastustaja-

joukkueen kapteeni 

tarkkailee 

yllättyneenä 

vastustaja-

joukkueen  uutta 

tekniikkaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimitus nappasi kuvan (oik.) 

nimeltä mainitsemattoman 

divarijoukkueen uusista 

evoluutioharjoista. Uutena 

trendinä on nyt myös harjan 

varren sovittaminen pelaajan 

pituuden mukaan. 



NAISTEN MESTARI ANNE MALMI. ANNELLE JO 10.  

Mestarit vasemmalta : Salla Soini, Sari Auvinen, 

Tuire Autio, Tiina Suuripää, Anne Malmi 
 

Naisten SM-sarja huipentui Oulunkylässä 3.4. loppusarjan viimeiseen kierrokseen. Sarjaohjelman 

laatija oli onnistunut ennakoimaan viimeiseen otteluun tasapisteissä olleet joukkueet, 

hallitsevan moninkertaisen mestarin Oona Kausteen ja moninkertaisen mestarin, Anne Malmin. 

      Anne Malmille mestaruus oli joukkueen kapteenina kuudes ja lisäksi on tullut neljä 

mestaruutta Jaana jokelan kipparoimassa joukkueessa.  Anne on 

ehtinyt voittaa myös Mixedit viidesti ja doublesit kerran. Sari 

Auviselle mestaruus oli neljäs, joista kaikki ovat tulleet Anne 

Malmin kanssa. Tiina Suuripäälle tämä oli toinen naisten 

mestaruus, edellinen tuli Ellen Vogtin joukkueessa. Tiinalla on 

taskussa myös kolme mixed-mestaruutta. Tuire Autiolle mestaruus 

oli toinen ja Salla Soinille ensimmäinen.  (Kuvat Janne Ojanperä) 



AKU KAUSTE PALASI VAKUUTTAVASTI MESTARIKSI   

 

 

 

 

Kuva: Peräti neljä harjaajaa. Janne Ojanperä 

  

Toimittajana ei mielellään käytä ylisanoja, ellei 

ole aivan pakko. Nyt on. Aku Kauste pelasi kauden 

mykistävästi vain yhdellä tappiolla, joka lipsahti 

alkukaudella ottelussa Sullanmaata vastaan. 

Yhdeksäntoista voittoa kahdestakymmenestä, 

hopeajoukkue jäi seitsemän voiton päähän 20 

ottelun sarjassa.  Tällä kertaa voitaneen puhua jo 

ylivoimaisesta sarjan voitosta.  

 

Kahteenkymmeneen otteluun mahtuu tietenkin 

myös tiukkoja otteluita, mutta näistä kaikista 

Akun joukkue käänsi voitot itselleen, viisi kertaa 

yhden pisteen erolla. Se osoittaa tietysti myös ns. 

"sipulin" eli henkisen kantin kestävyyttä tiukoissa 

väännöissä, mutta koko kauden on joukkue 

tilanteita ja pelejä hallinnut. 

Kansainvälisissä otteluissa kiertäminen näkyy 

varmuutena, kuten tietysti jo vuosi sitten MM-

kisoissa nähtiin. Tätä kirjoitettaessa MM-2016 -

ottelut ovat alkaneet hieman yskähdellen. 

Toivottavasti joukkue saa Baselissa muutaman 

olympiapisteen hankittua. (edit. Ja tulihan niitä 

olympiapisteitäkin lopulta ihan reilusti). 

 

Tomi Rantamäki otti hopeaa ja Markku 

Uusipaavalniemi pronssia, Jani Sullanmaa 

oli neljäs. Kalle Kiiskinen varmisti paikan 

suoraan mestaruussarjassa alemman 

loppusarjan voitolla ja viidennellä sijalla. 

Vauhtia karsinnoista hakevat Markus Sipilä, 

Jari Saarelainen ja Olli Rissanen.  

 

Ykkösdivisioonasta suoraan mestaruus-

sarjaan ei noussut vielä kukaan, sillä Timo 

"Pastori" Kausteen ja Tomi Kokkolan 

joukkueet jäivät tasapisteisiin ja 

uusintaottelua ei ole vielä määrätty eikä 

siten myös pelattu. Kakkosdivisioonasta 

ykköseen nousi Lindholm. 

 

 

 



NAISTEN MM-KILPAILUT PREERIAJOELLA  

Naisten MM-kisat pelattiin Kanadassa, keskellä preeriaa, pienessä ja jotakuinkin 

Suomalaisen curlingpitäjä Loimaan kokoisessa kaupungissa, Swift Currentissa, 

Saskatchewanin provinssissa. Suomen ja Oona Kausteen tiimin osalta saalis jäi laihaksi.  

Mukaan karttui 11. sija, mutta kaksi olympiapistettä kuitenkin kerättiin, kun Italia jäi 

sarjataulukossa taakse.  

 

Naisten kisojen yllättäjäjoukkueeksi muodostui Japani, joka nappasi peräti hopeaa. 

Finaalissa Sveitsi oli kuitenkin Japania parempi ja Binia Feltcherin joukkue (kuvassa) 

nappasi pokaaliin kotiin viemisiksi. Kanadan Chelsea Carey jäi kisojen päättäväisimmän 

ja fanaattisimman nuoren katsojan (oik. yläkuvassa) kannustuksesta huolimatta ulos 

mitaleilta, kun pronssit nappasi Anna Sidorovan Venäjä. 



MIESTEN MM-KISAT VUORISTOJOELLA 

Kun naiset pelasivat aavalla preerialla, niin miesten kisat oli sijoitettu alppimaa 

Sveitsiin. Paikkakunnilla, siis Baselilla ja Swift Currentilla ei ole mitään yhteistä, paitsi 

kaupungin läpi virtaava joki. Eräs Pohjois-Amerikan suurimpia jokia virtasi Kanadan 

kisoissa ja Baselissa eräs Euroopan suurimmista, suuri Rein -joki virtaa Baselin läpi.  

 Miesten kisat toivat naisten kisoja mukaellen yllätyksen idästä. Myös miehissä Japani 

ylsi kaikkien yllätykseksi mitalipeleihin ja lopulta pronssiotteluun mielenkiintoisten 

vaiheiden jälkeen. Toisaalla lehdessä tarina yhdestä heitosta, joka luultavasti muutti 

ottelun kulun välierässä. 

 

Finaaliin etenivät Kanada ja myös kevyenä yllätyksenä Tanska. Tanskan joukkue on tosin 

jo pitkään keikkunut aivan huipun tuntumassa ja nyt heidän kisansa sujuivat loistavasti. 

Kanada kuitenkin otti "omansa" finaalissa ja pronssiottelussa USA voitti Japanin. Suomi 

keräsi viisi voittoa ja sijan kahdeksan.  

 

Kanada, Vasemmalta kippari Kevin Koe, Marc Kennedy, Brent Lang, Ben Hebert 



LAPIN CURLINGEROTUS 

 
CURLINGEROTUS  on Suomen Ranualla vuosittain suoritettava tapahtuma. Curlingerotuksen 

pääasiallisena tarkoituksena on merkitä uudet curlingtulokkaat ja erottaa jo teuraaksi 

kelpaavat. Samalla kelvolliset yksilöt, eli ns. elocurlaajat merkitään niin sanottuihin 

lukulistoihin ja korvamerkitsemättömät curlaajat merkitään korvasta kukin omaan tokkaansa 

eli joukkueeseensa.  

 

Varhaisimmat tiedot curlingerotuksesta Suomen Lapissa ovat jo noin 800 vuoden takaa. 

Paikalliset heimokuninkaat olivat käyneet opintomatkalla Skotlannissa ja näin curlingerottelu 

myös napapiirin alueella alkoi. Tiettävästi Lappiin, erityisesti juuri Ranualle, on levinnyt jo 

merkittävä curlingyhdyskunta ja keväiseen leikkimieliseen erotteluun kutsutaan lajitoverit 

myös muualta Suomesta ja jopa pohjoisista naapurimaista asti.  

 

Curlingerotusta edeltää poroerotus, jonka seurauksena yksi poro erotetaan porotokastaan 

curlingerotuksen pääpalkinnoksi. Tämä on porolle suuri kunnia, yhtä suuri, kuin 

curlingerotuksen voittaneelle joukkueelle.  Valittu poro tosin ei vielä tiedä menettävänsä 

curlingerotuksessa henkiriepunsa ja päätyvänsä jonkun innokkaan curlingerottelujoukkueen 

palkintona jää- tai pakastinkaapin kautta uuniin. 

 

Curlingerotus alkaa ajamalla lajiedustajat yhteen ja johdattamalla ne curlingalueelle, 

Ranualla sijaitsevaan halliin. Tämän jälkeen syntynyttä laumaa kutsutaan curlingtokaksi, 

joka erilaisten sääntöjen ja ohjeiden perusteella kulkee hallissa ennakolta muodostettua 

koreografiaa noudattaen ja viskellen hallin läpi toisilleen erivärisiä pyöreitä kiviä jäätä 

pitkin.  

 

Ranuan hallissa Curlingtokka pyrkii noudattamaan tätä koreografiaa ja mikä ryhmä sitä 

parhaiten onnistuu noudattamaan, kerää koreografiastaan eniten pisteitä. Eniten pisteitä 

Curlingerottelusta kerännyt joukkue palkitaan kunniamaininnalla ja siis kokonaisella, tosin 

olosuhteisiin nähden varsin elottomalla porolla. 

Vuoden 2016 aluksi Ranuan curlingerottelussa oli mukana 18 ryhmää, jotka Schenkelin 

mukaan ratkoivat voittajaksi ruotsalaisen Skellefteå OldBoys -ryhmän.  Poro pääsi viimeisellä 

matkallaan ulkomaille asti. Ruotsiin. 



BUUAUKSIA (?) BASELISSA 3. vs. 4 PLAYOFFISSA 

 
MM -Ottelussa USA-JAPANI, alkusarjan 3. vs 4. playoffissa, Japani johti ottelua 3-1, kun nähtiin 

kahdeksannessa päässä erikoinen tilanne. Tilanne, jollaisia sattuu useinkin Curlingissa, jos 

heittävä joukkue ei ole hereillä. Vasemmalla 1. kuvassa näkyy tilanne USAn heiton jälkeen.   

      Japanin Morozumi päättää lähteä yrittämään tuplaa keltaisista ohuella leikkurilla 

vasemmalla pesässä olevaan keltaiseen ja siitä 

myötäkierteellä myös takapesässä olevaa keltaista 

tavoitellen. Hetkeä myöhemmin (alla): Punainen 

heittokivi tuli nuolen suunnasta, leikkasi keltaista ja 

jatkaa kohti takapesäkiviä. Tähän asti kaikki hyvin? 

  

  

Goal. 

 

Molemmat keltaiset ovat vasemmassa kuvassa jo 

liikkeellä. Vasemmalle liikkuva keltainen kivi 

työntää punaisen seinään ja kääntyy osuman 

seurauksena kuvassa alaspäin. Japanin pelaajat 

eivät kuitenkaan reagoi punaisen reunakiven lievään 

"pomppuun" seinästä, jolloin se paluumatkalla osuu 

uudelleen keltaiseen ja ohjaa sitä (??) lievästi 

takaisin kohti pesää.. 

  Alimmassa kuvassa näkyy, kun vasemmasta 

seinästä pompannut punainen kivi tökkää keltaista 

vielä ja keltainen jää pesän reunalle.  

Härdelli on valmis. Tuomari kutsutaan paikalle. Tuomari 

ilmoittaa, että USA:n kapteeni saa määrittää keltaisen kiven 

paikan, koska Japani rikkoi. USA jättää kiven pesän reunalle. 

TOIMITTAJAN MIELIPIDE : Japani mokasi. Paikalla ollut yleisö 

buuasi turhaan jenkeille, jonka kapteeni jätti kiven pesään. 

Päästä 3 p ja 4-3-johto, 8.pää. Katsokaa itse tuubista osoitteesta 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Z79n_ZSgk, kohta 2:09:00  



HEMPAN MÄÄRÄMITTAISET - JUNNUISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUNNUJEN ÄSSÄMMISTÄ 

 

Hämmästys oli kohtalainen, kun Markus (Sipilä) ilmoitti 

tammikuussa, että junnujen SM-kisat  pelataankin tänä 

vuonna jo maaliskuun alussa. Aikaa siis valmistautua jäi 

noin kuukausi. Ilmeisesti perusteluna - aika haetun 

tuntuisena - oli se, että voittajajoukkueelle jäisi samalla 

aikaa valmistautua rauhassa ensi kauden B-MM- kisoihin.     

      Realismiahan oli se, että ahvenanmaalaiset, jotka 

voittivat Suomen mestaruuden vuoden 2015 marraskuussa 

Hyvinkäällä ja vielä täysin ylivoimaisesti, olivat tosiasiassa 

ilman potentiaalista haastajaa, kun  vielä Iikko Säntin 

tamperelaisjoukkueesta pari kaveria ehti tulla yli-ikäisiksi. 

No, SM-kisan status sentään saatiin, kun joensuulaiset 

elättelivät pientä yllätyksen mahdollisuutta ja saivat 

kasaan jengin, johon tuli mukaan Markus Suuripää Lohjalta 

ja Lauri Holopainen Tampereelta. Kolmas joukkue oli 

ainoa tyttöjoukkueemme Mira Lehtosen johdolla. Heille 

riitti kisapaikkaan kaunis niiaus.  

 

Turnaus meni sitten täysin odotusten mukaisesti. Poikien 

keskinäisissä peleissä Melker Lundberg johdatti 

ahvenanmaalaiset selvään voittoon. Ajatuksena on kaunis 

se, että junnuille saadaan pelejä, mutta siitä huolimatta 

koimme Hyvinkäällä turhaksi lähteä mukaan ja vielä vain 

kolmella pelaajalla, joilla vielä ei ollut edes kovin pitkää 

kokemusta lajin parissa. 

 

JOTAIN HYVÄÄKIN? Nyt on reilummin aikaa yrittää 

rakentaa joukkue - mieluummin monikossa - ensi kevääksi. 

Toivottavasti Hyvinkää, joka aiemmin on ollut ehdoton 

ykkönen junioritehtailussa, saa tämän myös aikaan. 

 

Helppoa se ei tule olemaan. Niin hyvä materiaaliltaan 

ahvenanmaalaisjoukkue on. Sen on todennut myös Wille 

Mäkelä ja hänen jos kenen luulisi myös tietävän, mistä 

puhuu. Jutun myötä hyvää kesää Melkerille, Isakille, 

Hemmingille ja Leonardolle. Pojista kolmen ensin 

mainitun  kilpapurjehduskausi on jo alkanut ja jatkuu 

syyskuulle. Leonardon kesä menee kalastaessa ja 

golfatessa. Niin, mukana oli tänä vuonna myös Jonas 

Fellman. 

     Artikkelin kirjoittaja haluaa - vaikka pikkaisen tässä 

rutisikin -  myös kiittää Markusta hyvästä duunista 

junnucurlingin eteen. 



HEMPAN MÄÄRÄMITTAISET - NAISISTA 

  
Kuluvan kauden aikana on tullut seurattua lajia 

normaalia enemmän eri kanavien kautta - 

naisten MM-kisat, miesten Tim Horton's Brier, 

Kanadan mixed doubles ja tietysti myös 

kotimaisia mestaruussarjojamme. Miesten SM -

sarjan seuraaminen jäi vähimmälle ja syytäkään 

ei liene vaikea arvata. 

        Naisten MM-kisoista odotettiin varmasti 

Suomen osalta parempaa mitä saatiin - ainakin 

sellaiset ihmiset odottivat, jotka seuraavat lajia 

vain tulosten perusteella. Olihan EM-kisojen 

pronssi saanut jopa Sauli Niinistönkin 

reagoimaan. Monet tuntemani kaverit olivat 

silloin - itseni mukaan lukien - raskaasti väärässä 

veikkauksissaan. MM -kisapaikka on aina hieno 

asia lajissa kuin lajissa, mutta tällä kertaa kyllä 

paljastui karu totuus - Suomi on vielä kaukana 

maailman terävimmästä kärjestä. 

         Mitalikolmikko oli nähtyjen pelien valossa 

aikalailla odotettu. Itse veikkailin, että Venäjä 

voisi olla lopussa vahvin. Anna Sidorovassa on 

ainesta kippariksi, joka pysyy pitkään lajin 

huipulla sekä taitojen että iän puolesta. Japanin 

joukkue teki vaikutuksen rennolla ja iloisella 

olemuksellaan. Taitoa löytyi eikä hopea nähdyn 

perusteella ollut yllätys. Sveitsi vain oli parempi. 

                                                               ----> 

       Ruotsi on aina kuulunut suosikkeihini. Tällä 

kertaa sain pettyä vaikka valmennus oli 

lähettänyt kisoihin kokemattomamman EM-

kävijän tilalle paljon voittaneen Maria Prytzin. 

Kanadan joukkueen kippari Chelsea Carey kuului 

myös epäonnistujiin. Kanadan peli oli väkinäistä 

heti alusta saakka ja siinä oli silmin nähtävissä 

hermostuneisuutta ja jännittämistä. Olivatko 

kotikisojen paineet liikaa? Todettakoon tähän 

vielä se, että Carey on Kanadan naisten 

rankingissä viidentenä (ykkösenä on Rachel 

Homan) 

       Ja vielä kotimaiseen SM-sarjaamme. 

Siellähän koettiin monien mielestä melkoinen 

yllätys - vai oliko se sitä sittenkään. Kokenut ja 

henkilökohtaisilta taidoiltaan Suomen ykkönen, 

Anne Malmi vei mestaruuden. Joukkueen 

menestyksen kannalta tärkeä lenkki on ollut 

Tiina Suuripää, joka Lohjalta on käynyt 

säännöllisesti treenaamassa Hyvinkäällä ja 

pelannut paikallista sarjaa Annen kanssa. Muut 

mestarijoukkueen pelaajat ovat Tuire Autio, Sari 

Auvinen ja Salla Salmi. Oona Kausteen 

Waterloota syvensi vielä saman seuran Mari 

Wickström jättämällä MM-kisaryhmän 

kolmanneksi. 

       Hienoja suorituksia on tullut nähtyä kauden 

aikana. Mieleeni nyt vain tuli laittaa tähän 

loppuun nämä pari tilannetta. Molemmat ovat 

ilman sen kummempaa valintakriteeriä ottelusta 

Kanada-USA naisten MM-kisoista. 



HEMPAN MÄÄRÄMITTAISET - BRIERISTÄ 

 

 

 

  

 

       Omasta ja monen muunkin mielestä Kanadan mestaruuskilpailut, Tim Hortons Brier, on kaikkineen 

maailman kovatasoisin curlingtapahtuma. Jokaisella meistä on onneksi mahdollisuus ammentaa sieltä 

oppia jälkeenpäinkin tutkimalla pelejä Canadien Curling -sivustoilta. 

       Sotshin kultaa ottanut Brad Jacobs voitti alkusarja puhtaalla pelillä, siis voittamalla kaikki 11 peliä. 

Torinon olympiavoittaja Brad Gushue oli toinen, saldo 9 voittoa 2 tappiota. Jaetulla kolmannelta sijalta 

löytyy sieltäkin kova nimi - Kevin Koe, joka voitti maailmanmestaruuden Cortina dÁmpezzossa 2010. 

       Loppupelivaiheessa Jacobs hävisi ensin Gushuelle 6-7 jatkopään jälkeen,sai vielä mahdollisuuden 

tavoitella loppukilpailupaikkaa mutta hävisi Koe´lle 5-6. Jälkimmäisessä pelissä viimeinen pää päättyi 

mittaamiseen siitä, onko kivi pesässä vaiko ei. Bradin epäonneksi oli. Loppuottelu olikin sitten Koen 

näytöstä.  

      Tähän loppuun vielä yksi tilanne - uskomattoman tuntuinen heitto - jonka teki Brad Jacobsín 

kolmonen Ryan Fry. Toki ansionsa siinä oli koko joukkueella. 

 

Ryan Fryn haamuheitto. Tilanteessa oli pelin voittaakseen pakko saada jonkinlainen tilanne 

pesään keltaiselle joukkueelle. Ja näin se vaan onnistuu. Siirretään vasemmalla suojina olevista 

kivistä  MOLEMMAT kivet keskiviivalle. Toinen suojaksi, toinen keskipesään. Vasemmalla tilanne 

ennen ja oikealla jälkeen heiton. Fantastinen heitto, jota rivipelaaja ei tulisi edes ajatelleeksi. 



SEMISARKASTISET UUTISET (itke tai naura, toimitus ei välitä :) ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVARIPELAAJA JOI BANKETISSA KEVYTLIMSAA 

 

@Vierumäki, Häme 

 

Kauden toistaiseksi suurin yllätys nähtiin viimeisten 

divariotteluiden jälkeisessä itseorganisoituneessa 

minibanketissa. Curlingliiton säästötalkoiden 

johdosta pois jäänyt virallinen banketti kuitattiin 

divarijoukkueiden osalta spontaanisti. Viimeisen ja 

yllättäen Vierumäellä pelatun turnauksen jälkeen 

lähistöltä löydettiin sopiva tila jälkipelille. Tämä ei 

toki ole Suomessa missään lajissa mikään uutinen. 

Uutinen on se, että erään divaripelaajan nähtiin 

banketissa juovan kevytlimonadia. 

 

LIITON JÄSENELTÄ KIITOSTA HALLITUKSEN 

TOIMINNASTA 

 

@Helsinki, Suomi 

 

Ensimmäisen kerran miesmuistiin merkittiin 

Curlingliiton hallituksen pöytäkirjaan 

poikkeuksellinen saapunut kirje. Siinä 

kerimäkeläinen curlaaja Agaton Hokkiviiva (nimi 

muutettu) otti kaikkien yllätykseksi positiivisesti 

kantaa hallituksen päätökseen. Hallitus merkitsi 

erikoisen tapauksen pöytäkirjaansa ja pisimpään 

istuneet hallitusjäärät muistelivat, ettei tällaista 

ole tapahtunut ainakaan kahteenkymmeneen 

vuoteen. 

 

 

 

KAKKOSDIVISIOONAN PELI RATKESI ALLE 

KAHDESSA JA PUOLESSA TUNNISSA 

 

@ Helsinki, Suomi 

 

Oulunkylässä pelatussa kakkosdivisioonan ottelussa 

saatiin kakkosdivisioonan ottelu pelattua 

ensimmäistä kertaa Suomessa alle kahden ja 

puolen tunnin. Poikkeuksellista kakkosdivisioonan 

ennätystehtailua auttoi se, että lukemin 12-1 

häviöllä ollut joukkue kätteli heti kuudennen pään 

alussa. Uusi kakkosdivisioonan ennätysaika 

kirjattiin lukemiin 2 h, 29 min ja 39 sekuntia. 

 

CURLINGIN MESTARUUSSARJAOTTELUN 

KATSOMOSSA HAVAITTIIN IHMINEN 

 

@Kangasniemi, Kangasniemi 

 

Kangasniemellä pelatulla mestaruussarjan 

kierroksella nähtiin hallin katsomon piippuhyllyllä 

ihminen. Liiton viestintä meni välittömästi 

tekemään selkoa oudosta tapahtumasta ja 

haastattelemaan tuntematonta katsojaa. Tämä 

kertoi nimensä olevan Eetvartti "saa kutsua Eetuks" 

Harjakangas (nimi muutettu). Kysyttäessä, miksi 

Eetu Harjakangas Kangasniemeltä oli saapunut 

katsomoon, hän kertoi luulleensa, että jäähallissa 

olisi ollut naisten taitoluistelun piirikarsinnat. 

 



UMPISARKASTISET UUTISET KEVÄÄKSI 
    (toimitus käsittelee palstan  

    aiheisiin liittyvät valitukset 

    äärimmäisen sarkastisesti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

HARJOISTA KÄYTY "SANASOTA"  VOIMISTUI 

AVOIMEKSI KONFLIKTIKSI 

 

@Kangasniemi, Suomi 

 

Suomeenkin levinnyt harja-argumentointi äityi Mixed 

doubles -kisojen jälkeen Kangasniemellä niin pahaksi, 

että kilpailun tuomari takavarikoi finaalipelaajalta 

harjan. Tarkempien tutkimusten ja harjasta otetun 

selfien jälkeen työllistettiin myös hallitusta. Harja 

tarkistettiin ja liiton hallitus, otettuaan selfien 

harjasta ja hallituksesta, teki päätöksen vastaajan 

hyväksi. Vielä ei ole tiedossa, eteneekö harjasta 

tehty selfie ja protesti ylempiin oikeusasteisiin.  

KAKKOSDIVISIOONAN OTTELUSSA TAPAHTUI 

IHME: JOUKKUEEN ENSIMMÄINEN HEITTO JÄI 

LYHYEKSI JA TOINEN VIERI LÄPI 

@Kangasniemi, Suomi 

 

Curlingin kakkosdivisioonan ottelussa 

Kangasniemellä nähtiin keskisuuri ihme. Ottelun 

aloituksen saanut kapteeni Paasikiven (nimi 

muutettu) joukkueen ykkösheittäjä Aleksis Kivi 

(nimi muutettu) jätti ykkösheiton aivan liian 

lyhyeksi. "Se jotenkin lipesi", kuultiin Kiven 

selittävän tilannetta Paasikivelle heti heiton 

jälkeen.  

    Toisessa heitossa, vastustajan pelattua kivensä 

keskipesään ja saatuaan kapteeni Paasikiveltä 

kehotuksen heittää hieman kovempaa, Kivi paiskasi 

kakkoskiven kohti pesää noin viiden sekunnin 

vauhdilla. Kivi meni läpi kovalla voimalla, otti 

mukaansa vasemmanpuoleisen hakin ja ruhjoi 

juomapulloja ja kentän päätylaudoitusta. Kivi oli 

luonnollisesti pettynyt. Myös harjaajat Pekka 

Kallioperä ja Jonathan Gneissi (nimet muutettu) 

olivat ymmärrettävästi pettyneitä.  

    Myöhemmin curlinglehden haastattelussa 

kapteeni Kusti Paasikivi totesi ärtyneesti 

toimittajalle : "Katso nyt itse, mitä siellä tapahtuu. 

Ykkösheittäjä viskoo kivensä miten sattuu. Sama 

flegmaattisuus leviää salamannopeasti koko 

joukkueeseen. Yritä siinä sitten rakentaa 

taktiikkaa. Lopetan luultavasti tämän kauden 

jälkeen. Tulkoon kippariksi vaikka Kekkonen!! 

(nimi muutettu)."  

DEVELOPMENT OFFICER SAI IDEAN 

 

@Kangasniemi, Kangasniemi, Kangasniemi, Suomi 

 

Curlingliiton paikalla ollut jäsenistö antoi seisaaltaan 

aplodit liiton kehityspäällikölle helmikuussa 

Kangasniemellä.  Curlingliiton Development Officer 

Jukka Lönnberg, nimi muutettu, otti harvinaiset 

aplodit vastaan ja piti lyhyen puheen.  

       "Kiitos, kiitos. Ideani on laittaa sarjajärjestelmä 

uuteen uskoon, koska sitä on kovasti kyselty. Ja nyt 

kun näitä ideoita lähti tästä pulpahtelemaan, lienee 

todennäköistä, että niitä tulee lisää. Itse suunnittelin 

kymmenien, jopa satojen päivittäisten ideoiden 

tallentamista curlingliiton ideapankkiin.  Samalla 

toteutamme pari tusinaa ideaa ilman hallituksen 

lupaa, täysin ilman lisäbudjettia, ilman turhaa 

keskustelua ja vaivaamatta ylimääräisiä 

henkilöresursseja."  

        Hetken hengitettyään kehityspäällikkö Lönnberg 

(nimi muutettu) jatkoi: "Meillä on ensi kaudella 

tarkoitus pelijärjestelyjen lisäksi tehdä Syyriaan 

rauha, keksiä parannuskeinot syöpään ja pelata 

paljon mestaruussarjan otteluita Kangasniemellä."  

        Curlinglehden toimitus huomauttaa, että DO:n 

lyhyt, mutta editoimaton kiitospuhe saattoi sisältää 

muutaman kielellisen olkinuken.  



OLKINUKET* KEVÄÄKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Alla prosentuaalinen osuus ihmisten  

    suhtautumisesta sarkasmeihin. 

 

 

 

 

 

 

FRONT END JA BACK END YHTÄ MIELTÄ 

HEITTOVALINNASTA 

 

Kangasniemi, sheet 1, la klo 21.00 

 

Kangasniemen SM-turnauksen yhteydessä 

merkittiin aikakirjoihin curlingin harvinaisin 

tilanne.  Maailmalta olemme oppineet 

Curlingin henkeen kuuluvan tavan, että jos 

päästä syntyy ns. 8-ender eli kahdeksan 

pisteen pää, siitä otetaan valokuva.  

   Kangasniemellä koettiin vielä harvinaisempi 

tilanne, kun ykkösdivisioonan ottelussa 

nimeltä mainitsemattoman joukkueen käymän 

pitkän keskustelun jälkeen back end ja front 

end olivat samaa mieltä heittovalinnasta.  

    Tilanteen harvinaisuuden vuoksi peli 

keskeytettiin ja yhtenäisen joukkueajattelun 

ja joukkuehengen huippuhetki ikuistettiin 

useilla kameroilla. Merkittävää on, että 

kokonainen divisioonajoukkue hymyili yhtä 

aikaa samassa valokuvassa.  

    Toimitus pyytää lähettämään valokuvan 

sähköpostitse, sillä se on suunniteltu 

arkistoitavaksi. Curling Finlandin hall of 

fameen merkitään, että Kangasniemellä nähty 

heitto oli Suomessa lajin ensimmäinen 

joukkueen yksimielisesti päättämä 

heittovalinta mestaruussarjan alapuolella.  

   Samassa ottelussa nähtiin tai oikeammin 

kuultiin toinenkin harvinaisuus. Harjamiehet 

olivat nimittäin lehtemme tietojen mukaan 

saaneet kapteenilta positiivista palautetta. 

  

 

 

KILPAILUVALIOKUNTA ESITTELI ENSI KAUDEN 

PELIASUVAIHTOEHDOT 

 

Kilpailuvaliokunta on hyvissä ajoin 

hahmotellut ensi kauden pakolliset peliasun 

osat, jotka ovat pakolliset kaikilla 

sarjatasoilla. Peliasun ainoat pakolliset 

elementit ovat jäätä vahingoittamat 

curlingkengät ja jäätä vahingoittamattomat 

liiton sponsorimerkinnät.  

    Säännöissä voi olla vielä muokattavaa, sillä 

Padasjoelta tuli lehden toimitukselle kysymys, 

ovatko pelipaita ja pelihousut pakolliset? 

 

 

  

KURINPITOVALIOKUNTA KURITTI ITSEÄÄN 
ANTAMALLA KURINPITOVALIOKUNNALLE SAKOT JA 
MÄÄRÄÄMÄLLÄ JULKISEN PIISKAUKSEN 

 
Kangasniemi, eräänä perjantaina klo 21.00 
 

Curlingliiton kurinpitovaliokunta teki Curlingliiton 

kurinpitovaliokunnan historiaa ottamalla 

käsiteltäväkseen Curlingliiton kurinpitovaliokuntaa 

koskevan kurinpidollisen asian. Valiokunnalle 

esitetty väite koski Curlingliiton 

kurinpitovaliokunnan mahdollista kyvyttömyyttä 

ottaa käsiteltäväkseen asioita, jotka koskevat sitä 

itseään, siis curlingliiton kurinpitovaliokuntaa.  

Tästä väitetystä ongelmasta, jos se koskaan oli 

olemassa, tehtiin nyt siis poikkeus ja esitetty väite 

otettiin käsittelyyn, mutta tosiasiallisesti hylättiin 

saman tien. Jälkikäteen urheilun 

oikeusturvalautakunta, joka oli saanut asiaa 

koskevan valituksen, antoi päätöksen, jossa 

curlingliiton kurinpitovaliokunnan todettiin olevan 

kyvytön päättämään itseään koskevista asioista ja 

itseensä kohdistuneista väitteistä.  

    "Mikä loogista onkin.", totesi kurinpitovaliokunnan 

puheenjohtaja Nimi Muutettu sarkastisehkosti ja 

määräsi koko valiokunnan piiskattavaksi 

Kangasniemellä seuraavan S/M -turnauksen 

alkuseremonioissa. 


