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Curlingliitto sai 
ensimmäisen työntekijänsä

Jussi Heinonen
70-vuotias curlingikoni

Pelipaikkaspekulointia
Curlinglehti arvioi tulevan kauden vaihtoehtoja

Lounasseuralaiset
Varsinais-Suomessa uudet tuulet ja tutut kasvot
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Menneenä kesänä muutosten tuulet puhal-
sivat jälleen curlinglehden toimituksessa 
ja ylpeänä sain vastaanottaa vuorostani 
lehden päätoimittajan soihdun Tommi 
Hätiltä. Tommi jatkaa edelleen onnek-
semme toimituksessa ja omalla koke-
muksellaan edesauttaa mahdollisimman 
sujuvaan muutokseen yli murrosvaiheen. 
Suurkiitokset siis tästä ja myös aiemmista 
ansioista curlinglehteen liittyen Tommille! 
 Myös muu toimitus vaihtuu osit-
tain aiemmasta. Vakitoimittajana mukaan 
tulee Erno Koliseva ja lehtemme tait-
tajana sekä kuvittajana aloittaa graafi koksi 
opiskeleva Kalle Wallin. Iso kiitos ja 
kumarrus myös aiemmin taittajan tehtävää 
hoitaneelle Kari Tuularille vuosien 
arvokkaasta työstä! 
 Curlinglehden sisältöä uusittiin 
jo menneellä kaudella ja valittua linjaa 
pyritään jatkamaan myös tulevaisuudessa. 
Curlingliiton internetsivut kykenevät 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä 
paremmin reaaliaikaiseen tiedottamiseen 
ja uutisointiin, jolloin lehden tehtäväksi 

jää keskittyä syvempään analysointiin, 
spekulointiin, haastatteluihin sekä ajatu-
sten ja keskustelun herättämiseen. Tähän 
liittyen aloitamme tulevalle kaudelle jo 
useita uusia kolumnisarjoja eri teemoihin 
liittyen. Vastaavaan tehtäväjakoon liittyen 
muun muassa alkutalven perinteinen EM-
kisanumero tulee ilmestymään jo ennen 
kisojen alkua tulosseurannan keskittyessä 
internetsivuille. Samaa kaavaa tullaan 
noudattamaan myös muiden kauden ko-
hokohtien tarkastelussa!

Edistys on kehitystä

Vuoden 2004 toisen numeron pääkir-
joituksessa silloinen päätoimittaja Perttu 
Piilo pohti internetin vaikutusta lehden 
rooliin curlingväen tiedottajana ja totesi 
tarpeen viedä lehteä ”ajattomampien” 
artikkelien suuntaan. Tuolloin lehti täytti 
10 vuotta ja Pertulla oli toive, että cur-
linglehden 20-vuotistaivalta vuonna 2014 
juhlittaisiin peräti nelivärisellä juhlanume-
rolla. Nykytilassaan curlinglehti on jo siis 

näihin haasteisiin vastannut, vaikkakin 
esimerkiksi internetin luomat haasteet 
vain vauhdittavat aikakauslehdiltä vaadit-
tavaa kasvojenkohotusta. Pitkä tie on jo 
kuljettu noista ajoista ja nyt oman pää-
toimittajaurani alkumetreillä toivon, että 
onnistun osaltani jatkamaan lehtemme 
edistysas-keleita edelleen!

Jäätävän hyvää curlingkautta 2010/2011 
jokaiselle!

Riku HarjulaRiku Harjula

Osoitteenmuutokset:
 riikka.louhivuori@welho.com

Curlinglehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Toiveaiheita,
 palautetta, ideoita, kuvia yms. otetaan vastaan toimituksen 
sähköpostiosoitteessa  curlinglehti@gmail.com

Ilmoitusvaraukset, mainospaikkahinnastot sekä aineistopäivät 
osoitteesta rharjula@gmail.com . Ilmoitusaineistot sähköisessä 
muodossa sähköpostilla tai muuten erikseen sovitulla tavalla. 
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Priimuspaino Oy
Loimaa

Julkaisija:
Suomen Curlingliitto ry
Toimituksen osoite:
Kivivuorenkuja 4 a 3 01620 
Vantaa
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Riku Harjula
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Toimitussihteeri:
Riikka Louhivuori
riikka.louhivuori@welho.com

Toimitus ja vakituiset 
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Jari Laukkanen
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Erno Koliseva
Fred Randver
Anne Malmi
Markus Sipilä
Jermu Pöllänen
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20 Hempa ja Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa 
kättelivät  vuoden 1983 EM-kisojen avajaisissa.
Kuva:  Juhani Eholuoto

Suomen naiset esittäytyivät EM-kisaesitteessä 

arktisissa asuissa. Alkaen vasemmalta Heidi Koski-
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Jaana Jokela. Kuva: Jussi UPN arkisto

Nyt tuulee Lounaasta!
Kuva: Riku Harjula

Karavaani jatkaa kulkuaan
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 Kesän kynnyksellä liiton De-
velopment Offi  ceriksi nimitetyllä Karri 
Kuparilla on ratkaisevan tärkeä rooli 
toteutettaessa liiton strategiatyön tämän 
vuoden painopistealueita. Karrin työ 
painottuu vuoden viimeiselle neljän-
nekselle, ja yhteydenpito seuroihin ja sen 
myötä tapahtuva alueellinen selvitys- ja 
kehitystyö ovat keskeisessä asemassa. 
Vain jatkuva paikallistason toiminnan 
kehittäminen eli aktiivinen seuratyö voi 
taata pitkälllä tähtäimellä myös aktiivisen 
ja kehittyvän curlingliiton, mikä taas 
puolestaan mahdollistaa suomalaisen curl-
ingin kehittymisen, niin harrastajatasolla 
kuin huippucurlingissakin. Tämän vuoksi 
toivon, että myös seurojen edustajilta löy-
tyy sitä innostusta ja paloa, mitä Karri on 
osoittanut tämän projektin alkumetreiltä 
lähtien. Yhteistyö, ja yhteisten tavoit-
teiden havaitseminen ja ymmärtäminen 
ovat avainsanoja! Seuratoiminnan ak-
tivointi, alueelliset leirit ja olosuhdeasiat 
kuuluvat Karrin toimenkuvaan, ja näiden 
puitteissa hän on yhteydessä jäsenseuroi-
himme. Olkaa siis valmiita! 

LIITON VALTIONAVUN 
KOHDISTAMINEN

 Kuten olen aikaisemmin mainin-
nut, vammaisurheilun integraatio ja siihen 
oleellisesti liittyvä laji-integraatio (=PT-
curlingin liittäminen täysipainoisesti cur-
lingliiton alaisuuteen) on ollut yksi merkit-
tävä tekijä tavoiteltaessa liiton valtionavun 
nostamista ja sitä kautta täysipäiväisen 
toimihenkilön palkkaamista. Liiton 
valtionapu nousi tälle vuodelle n. 33 %, 
mikä mahdollisti tässä vaiheessa mainitun 
projektiluontoisen Development Offi  cer 
–hankkeen. Täydellistä laji-integraatiota 
se ei kuitenkaan vielä mahdollista, kuten 
ei tietysti myöskään vielä täysipäiväistä 
palkattua toimihenkilöä. Jatkon kannalta 

onkin oleellisen tärkeätä, minkälaisia 
tuloksia nyt käynnissä olevasta projektista 
saamme.
 Toisaalta kesän kynnyksellä 
pidetyssä palaverissa Opetus- ja kulttuu-
riministeriössä (=OKM, entinen OPM) 
tuli esille myös fakta siitä, ettei suoma-
lainen huippucurling ole viime aikoina 
saavuttanut sellaisia tuloksia kuin mihin 
”totuimme” vuosina 1998-2006, mistä 
tietysti näkyvimpänä seikkana oli se, ettei 
Suomella ollut joukkuetta Vancouverin 
talviolympialaisissa. Uusi olympiadi on nyt 
alkanut, ja miniteriötäkin kiinnostaa, onko 
Suomella mahdollisuutta saada joukkuetta 
seuraaviin olympialaisiin, puhumattakaan 
sitä seuraavista kisoista. Tämän vuoksi 
esille tuli kysymys siitä, pitäisikö val-
tionapua tässä tilanteessa kohdistaa 
nimenomaan valmennustoimintaan, josta 
hyötyisivät niin edustusjoukkueet kuin 
myös seurataso? Aikaisempien vuosien 
kokemusten perusteella on kiistatonta, 
että nimenomaan menestys kansainväli-
sissä arvokisoissa lisää dramaattisesti 
mielenkiintoa rakasta lajiamme kohtaan, 
ja sitä kautta mahdollistaa laajemman 
harrastajapohjan. Viimeksi mainittu 
puolestaan parantaa omarahoitusosuutta 
niin seura- kuin liittotasollakin ja mah-
dollistaa paremmin palkatun työvoiman 
hankkimisen. Toivonkin tältä osin akti-
ivista keskustelua ja kannanottoja kaikilta 
harrastajiltamme! Keskustelut ministeriön 
edustajien kanssa jatkuvat, ja kohta on 
taas aika hakea valtionapua sekä laatia ensi 
vuoden budjetti.

ALKAVA KAUSI TARJOAA TAAS 
ELÄMYKSIÄ!

 PT-Curlingin MM-karsinnat 
järjestetään marraskuun alkupuolella 
Kisakallion urheiluopistolla, ja toivon, että 
mahdollisimman moni tulisi paikan päälle 

kannustamaan Suomen edustusjoukkuetta. 
Joukkueemme yksiselitteisenä tavoitteena 
on saavuttaa paikka varsinaisiin MM-
kisoihin ja päästä siten tavoittelemaan 
haluttuja paralympia-pisteitä! Ottaen 
huomioon viime kauden suoritukset, 
uskon tavoitteen olevan varsin realistinen, 
varsinkin kun meillä on nyt kotikenttäetu. 
TWT, ja kaikki mukaan!!
 Uusi olympiadi on siis alkanut, 
ja niin miesten kuin naistenkin edustus-
joukkueellamme tavoitteena on tietysti 
MM-kisapaikan saavuttaminen, sillä myös 
olympiapisteiden keruu alkaa ensi ke-
väänä. Toivotan meidän kaikkien puolesta 
onnea ja menestystä Ellenin ja Kallen 
joukkueille!!
 Kotimaassa SM-sarja tarjoaa 
jokaisella tasolla jännitystä ja elämyksiä, ja 
toivonkin että sarjoihin tulisi mukaan taas 
uusia joukkueita! Erityisesti toivon, että 
poikien juniorijoukkueen hieno menestys 
viime kaudella antaa lisää intoa harjoit-
teluun myös muille ja tuo uusia junioreja 
lajin pariin. Ja vaikka et sitten pelaisikaan 
SM-sarjatasolla, löytyy maastamme myös 
lukuisia harrastajatason kilpailuja, joihin 
kannattaa ehdottomasti osallistua – kuten 
esimerkiksi ”eksoottiseen” Ranuan 
poroturnaukseen!!
 Edessä on siis hieno curlingkausi, 
nautitaan siitä yhdessä!! 

I      CURLING!!!
Olli Rissanen

CURLINGLIITON DEVELOPMENT OFFICER 
– SUOMALAISEN CURLINGIN HYVÄKSI

I      CURLING!!!I      CURLING!!!

Pelipaikka spekulointia

Kisakal l io

Aikaisemmin aktiivisessa käytössä ollut 
Lohjan Kisakallio tippui viime vuonna 
kilpailukalenterista pois. Syitä Kisakal-
lion poisjättämiseen oli useita. Suurimpana 
näistä sopimusten vastaiset ja luokattomat 
jääolosuhteet. Parhaimmillaan Kisakalliossa 
on pelattu parhaissa olosuhteissa ja huono-
immillaan huonoimmissa, joissa allekirjoitta-
nut on SM-sarjaa pelannut. Mielenkiinnolla 
jäämme odottamaan minkälaiset olosuhteet 
kaudelle 2010-2011 saadaan aikaiseksi. 
Oheispalvelujen puolesta Kisakallio on huo-
nompi vierailukohde, kuin toinen kalenteri-
sta löytyvä urheiluopisto, eli Vierumäki.

Kangasniemi

Jääntekijä Ollikaisen kotipaikkakunnalta 
on lupa odottaa peliolosuhteiden puolesta 
paljon. Kangasniemen perinteisessä syystur-
nauksessa olosuhteet ovat lähes poikkeukset-
ta olleet viimeisen päälle ja SM-sarjaviikon-
lopulta lienee lupa odottaa vielä parempaa. 
Turistille Kangasniemi näyttäytyy kauniina 
syyskaupunkina, jossa palveluita on juuri ja 
juuri riittävästi. Ruoka tosin on kokemusten 
perusteella poikkeuksellisen hyvää.

Oulunkylä

Oulunkylän Curlinghalli palasi viime kaudel-
la SM-sarjan kalenteriin muutaman vuoden 
tauon jälkeen. Jääolosuhteet Oulunkylässä oli 
saatu moitteettomiksi ja pelaaminen oli mu-
kavaa. Tulevalla kaudella Oulunkylässä pe-

lataan vain yksi turnausviikonloppu, vaikka 
asiantuntijapiireissä odoteltiin kahta tai jopa 
kolmea viikonloppua tähän Suomen curlingin 
Mekkaan. Yhteisöllisyydestä pitävien pelu-
reiden keskuudessa Oulunkylä ei näyttäydy 
optimaalisena pelipaikkana, koska suurin osa 
pelaajistosta siirtyy curlinghallista suorinta 
reittiä kotiin.

Vierumäki

SM-sarjan jokavuotinen vakiopaikkakunta. 
Viihtyisä ja riittävän kompakti urheiluopisto 
Heinolan takametsissä. Ei yllättä vieraili-
joitaan suuntaan tai toiseen. Odotettavissa 
nopeat ja suorahkot jäät sekä paljon mukavia 
hetkiä ja hyvää ruokaa Country 
Clubilla.

Kylpylähotel l i 

Peurunka

Viime vuonna uutena 
pelipaikkakun-
tana mukaan tullut 
Peurunka ei saanut 
pelipaikkakuntaural-
leen mairittelevaa 
starttia. Ratoihin oli 
jäänyt sekä kohou-
mia että kuoppia, 
jotka tekivät pelaamis-
esta lähes mahdotonta. 
Ensimmäisen viikonlopun 
jälkeen suurimmat lapsukset oli 
kuitenkin saatu korjattua. Lopulta Peurun-
gan  kokonaisarvosana menneestä kaudesta 

kohoaakin tyydyttävälle tasolle. Sympaat-
tinen pieni kylpylähotelli, jossa kaikki toimii 
minimivaatimukset täyttävällä tavalla.

Yleisesti ottaen paikkakuntavalintoi-
hin voi olla tyytyväinen. Huonoimpia 
olosuhteita tarjonneet paikkakunnat 
ovat tippuneet - ainakin väliaikaisesti - 
ohjelmasta pois. Kisakal- lion 
tapaus taas osoittaa 
että tämänkaltaiset 
ratkaisut eivät aina ole 
lopullisia. Ja hyvä niin.

SM-sarjan jokavuotinen vakiopaikkakunta. 
Viihtyisä ja riittävän kompakti urheiluopisto 
Heinolan takametsissä. Ei yllättä vieraili-
joitaan suuntaan tai toiseen. Odotettavissa 
nopeat ja suorahkot jäät sekä paljon mukavia 
hetkiä ja hyvää ruokaa Country 

Viime vuonna uutena 

tana mukaan tullut 
Peurunka ei saanut 
pelipaikkakuntaural-
leen mairittelevaa 
starttia. Ratoihin oli 
jäänyt sekä kohou-
mia että kuoppia, 
jotka tekivät pelaamis-
esta lähes mahdotonta. 
Ensimmäisen viikonlopun 
jälkeen suurimmat lapsukset oli 
kuitenkin saatu korjattua. Lopulta Peurun-
gan  kokonaisarvosana menneestä kaudesta 

ovat tippuneet - ainakin väliaikaisesti - 
ohjelmasta pois. Kisakal- lion 
tapaus taas osoittaa 
että tämänkaltaiset 
ratkaisut eivät aina ole 
lopullisia. Ja hyvä niin.

Tuleval la kaudel la SM-sar jaa pelattaneen tutuissa puitte issa.  L i i ton v i ra l l i s ta t iedotetta odotettaessa 
on v ie lä tyydyttävä spekulaat io ih in.  Oheinen l i s ta voi  v ie lä muuttua,  mutta todennäköisyys tä l le  on 
pieni .  Uusia paikkakunt ia e i  mukaan jär jestävän tahon mukaan ole tulossa,  joka toivottavast i  antaa 

mahdol l i suuden ent istä pienempi in olosuhdeheitte ly ih in er i  pel iareenoiden väl i l lä .
Teksti: Erno Koliseva  Kuvitus: Kalle Wallin

MAINOSTA
CURLINGLEHDESSÄ
JA TUET SEN TOIMINTAA

OTA  Y H T E Y T TÄ
JA KYSY L ISÄÄ
e-mai l :  rhar ju la@gmai l . com
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Naisjoukkue miesten 
rahakisaan Kanadassa
 Kanadan naisten olympiaho-
peajoukkue Cheryl Bernardin johdolla 
pääsee osallistumaan TSN Skins game 
–turnaukseen ensi tammikuussa miesjouk-
kueiden sekaan. Bernard uhoaa lähtevänsä 
pelaamaan voitto mielessä, vaikka vastaan 
asettuukin parhaat miesjoukkueet aina 
Kevin Martinin porukasta lähtien. Tur-
nauksessa pelata skin-systeemillä, jossa 
tarkoituksena on saada hankittua ”skini” 
jokaisessa pelatussa päässä joko ottamalla 
ilman viimeistä kiveä pisteitä tai viimeisen 
kiven turvin ottaa vähintään kaksi pistettä. 
Jos viimeisellä kivellä saa päässä vain 
yhden pisteen, ei skiniä saa vaan kyseisen 
pään rahasumma siirtyy seuraavaan päähän 
kasvattaen sen arvoa. Ottelun jokainen 
pää on arvotettu rahalla ja suuremman ra-
hasumman kerännyt joukkue voittaa pelin. 

Tehtyjä pisteitä ei siis lasketa vaan ansaitut 
dollarit ratkaisevat.
 Vaikka Bernard lähtee pelaamaan 
voitosta, ovat jotkut miespelaajat skeptisiä 
naisten mahdollisuuksiin voittaa rahaa 
kovinkaan paljon. John Morris muun 
muassa arvioi, että jos heidän joukkue 
pelaisi sata ottelua naisten olympiavoit-
tajia (Norberg) vastaan, he voittaisivat 
arviolta vähintään 90 ottelua niistä. Johnin 
mukaan varsinkin erot harjauksessa ja 
heittovoimissa riittävät perusteluiksi ar-
violle. Lisäksi John muisteli, että Jennifer 
Jonesin joukkue sai kaksi vuotta sitten 
ainoastaan yhden skinin ottelussa Glenn 
Howardin joukkuetta vastaan vaikka 
naisten puolella Jonesilla meriittejä onkin 
vaikka muille jakaa.

Curlingin 
Champions 
Tour paikat 
Euroopassa
Champions Tourin kalenteri on valmistunut 
ja näyttää seuraavalta. Toivottavasti suoma-
laisia joukkueita näkyy turnauksissa entistä 
enemmän ja saataisiin sieltä hyvää turnaus-
kokemusta tulevia arvokisoja silmällä pitäen.

Miehet:
-Baden Masters, 10-12.09
-Radisson Blu Oslo Cup, 23-26.09 
-Sveitsin Cupin Basel, 01-04.10
-Bern Open, 22-24.10
-Lucerne Curling Trophy, 11-14.11
-Edinburgh International, 26-28.11
-Ramada Perth Masters, 06-09.01
-Suunnitelmissa on myös Tanskan Open tam-
mikuussa.

Naiset:
-Radisson Blu Oslo Cup, 23-26.09
-RE / MAX Naisten Masters, Basel, 08-10.10
-Grasshopper Naisten Masters, 
Zürich, 22-24.10
-Tukholman Ladies Cup, 4-07.11
-ZO Naisten turnaus, Wetzikon, 26-28.11 
-Berner Ladies Cup, 14-16.01
-Glynhill Ladies International at Braehead, 
Skotlanti21-23.01

Skotlannissa jaettiin rahaa joukkueille
Skotlantilaiset ovat laittaneet jouk-
kueita rahan jaossa järjestykseen ja 
seuraavat porukat saavat tukea ensi 
kaudella Scottish Institute of Sportin 
rahoittamana. Instituutin valmentajina 
toimii Derek Brown (National Coach) 
ja Cate Brewster. 

Elite-joukkueet vuodelle 2010-11 ovat:

(1) David Murdoch, Warwick Smith, 
Glen Muirhead, Ross Hepburn
(2) Tom Brewster, Greg Drummond, 
Scott Andrews, Michael Goodfellow 
(3) Eve Muirhead, Kelly Wood, Lorna Vevers, 
Annie Laird 
(4) Sarah Reid, Kerry Barr, Kay Adams, 
Barbara McFarlane

National Academy-ohjelmaa hoitaa Rhona 
Martin (RCCC Performance Development 
Coach) tukenaan Brad Askew 

(RCCC Assistant Performance Development 
Coach). Joukkueet vuodelle 2010-11:

(1) Ally Fraserin, Blair Fraser, Thomas Sloan, 
Kerr Drummond
(2) Jay McWilliam, Grant Hardie, 
Struan Wood, Ian Copland
(3) John Penny, Colin Dick, Colin Howden, 
Billy Morton
(4) Duncan Fernie, David Edwards, 
Richard Woods, Colin Campbell
(5) Anna Sloan, Claire Hamilton, 
Vicki Adams, Rhiann Macleod
(6) Lauren Gray, Jennifer Dodds, 
Tasha Aitken, Caitlin Barr 
(7) Hannah Fleming, Rebecca Kesley, 
Alice Spence, Abi Brown
(8) Gail Munro, Lyndsay Wilson, 
Kerry Adams, Alison Mather

Lisäksi Skotlannissa päätettiin EM-joukku-
eiden karsimisesta tuleviin kisoihin siten, 

että sekä naisissa ja miehissä seuraavat 
joukkueet pelaavat kaksinkertaisen round 
robinin lokakuussa, jossa edustuspaikka 
ratkaistaan.

Naiset:
(1) Eve Muirhead (skip), Kelly Wood, 
Lorna Vevers, Anne Laird
(2) Gail Munro (skip), Lyndsay Wilson, 
Kerry Adams ja Alison Mather
(3) Sarah Reid (skip), Kerry Barr, Kay Adams 
ja Barbara McFarlane 

Miehet:
(1) David Murdoch (skip), Warwick Smith, 
Glen Muirhead ja Ross Hepburn 
(2) Hammy McMillan (skip), David Smith, 
Ross Paterson ja Sandy Gilmour 
(3) Ewan MacDonald (skip), Peter Loudon, 
Graeme Connal ja Euan Byers

WCF:n ex-presidentti 
on kuollut
Entinen Maailman curlingliiton puheen-
johtaja Günther Hummelt on kuollut. Hän 
oli kuollessaan 78-vuotias. Hummelt  
toimi WCF:n presidenttinä vuodet 1990-
2000. Kun hän jäi eläkkeelle WCF:stä, hän 
jatkoi puheenjohtajana Itävallan Curl-
ingliitossa ja edusti maansa liittoa kaikissa 
WCF:n kokouksissa, viimeksi Italian Corti-
nassa aikaisemmin tänä vuonna.

Hummelt johti aikanaan WCF komiteaa, 
jonka lobbauksen tavoitteena oli saavuttaa 
virallinen olympia-asema curlingille. Hän 
oli myös liiton ensimmäinen kunniapuheen-
johtaja tunnustuksena hänen merkittävästä 
panoksestaan maailman curlingille.

Nimityksiä WCF:ssä
Skotlantilainen (Chief Executive Offi  cer 
Royal Caledonian Curling Club) Colin 
Grahamslaw on valittu jatkamaan WCF:n 
pääsihteerin virkaa elokuun 16. päivä alkaen. 
Grahamslawilla on vankka, monivuotinen 
urheilujärjestötausta ja viimeiset kuusi vuotta 
hän on toiminut RCCC:n leivissä. Kaiken 
kaikkiaan urheilujärjestöistä on kokemusta 
15 vuoden työpanoksen verran. Edellinen 
pääsihteeri Mike Thompson jää eläkkeelle 
pitkäaikaisesta virastaan. Thompson ehti 
hoitaa virkaa kunnioitettavat 18 vuotta.
Meille suomalaisille tutumpi Eeva Röthlis-
berger on taas nimitetty WCF:n kehi-
tyspäälliköksi. Eevahan on auttanut meitä 
suomalaisia monien vuosien saatossa monin 
eri tavoin aina asumisen järjestämisestä, kul-
jettamisesta ja meidän etujen turvaamisesta 
lähtien. Eeva on järjestänyt osallistumisia 

turnauksiin ja hoitanut harjoitusjäätäkin tar-
vittaessa, onpa laittanut jääkaappiinkin pari 
kylmää, kun on tiennyt meikäläisten tulevan.
Eevalla on kokemusta yli kolmestakym-
menestä kansainvälisestä turnauksesta 
tuomaroinnista, ajanotosta ja joukkueen-
johtamisesta. Hänellä on myös taustaa 
uinnin puolelta, jossa hän on järjestänyt ja or-
ganisoinut treenileirejä Sveitsin uimaliitolle.
WCF:n kehityspäällikkönä Eevan kokenei-
siin käsiin annetaan mm. seuraavanlaisia 
vastuita:
Development Assistance-ohjelman hallin-
nointi, WCF leirien ja kurssien koordinointi, 
kurssien ja erityisklinikoiden järjestäminen, 
kurssien ja leirien tiedotus ja web-ylläpito/
päivitys, pyörätuolicurlingin kehittäminen, 
tuomari- ja lajiohjaajakurssien koordinointi, 
vierailut jäsenliitoissa ja tarjota ohjelmia, 

joilla autetaan suunnittelemaan kehitystä ko. 
maassa.
Raportoi  säännöllisesti  WCF:n johtokun-
taa jäsenvaltioiden kehittymisestä, KOK:n 
erityiskehitysrahoituksen suunnittelu ja hal-
linnointi,  WCF teknisten käsikirjojen luo-
minen ja päivitys, hoitaa rekisteriä pätevistä 
kouluttajista, osallistua WCF johtokunnan 
kokouksiin, "Business of Curling”- moduulin 
hallinnointi.
Uudesta tehtävästään Eeva sanoi: "Odotan 
innolla tätä uutta haastetta ja uskon omaan 
ammatillinen taustaani, omiin kokemuksiini 
curlingista sekä haluuni oppimaan uusia 
asioita. Uskon, että ne auttavat minua teke-
mään hyvää työtä. On paljon tehtävää, mutta 
tämä on loistava tilaisuus kehittää curlingia 
ympäri maailmaa. "

Kalinka, kalinka …

Jason Gunnlaugsson, Jason Richter 
ja Tyler Forrest siirtyvät pelaamaan 
Venäjän väreihin. He ovat siirtymässä 
nelivuotisen sopimuksen turvin Kana-
dan Manitobasta puna-sini-valkoisten 
riveihin tarkoituksenaan edustaa Venäjää 
2014 olympiakisoissa Sotchissa. Gunn-
laugssonin nuori porukka on herättänyt 
ihastusta Kanadassa kypsillä peliesityksil-
lään ja varsinkin komeilla niittipoistoilla, 

joita kippari on silloin tällöin viljellyt. He 
ylsivät viime vuonna jopa Kanadan olym-
piakarsintoihin asti ja se oli kova temppu 
nuorelta porukalta. Tietojen mukaan pojat 
tulevat saamaan Venäjältä 100 000 dollaria 
vuodessa ja kaksoiskansalaisuuden hake-
minen on jo aloitettu, jotta voivat esiintyä 
neljän vuoden päästä Venäjän väreissä. 
Venäjällähän on varma paikka isäntämaana 
olympialaisten curlingturnauksessa.

Tekstit: Jari Laukkanen  Kuvitus: Kalle Wallin  Valokuvat: WCF
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Curlingliitto sai ensimmäisen 

työntekijänsä
Karr i  Kupar ista tul i  Cur l ingl i i ton histor ian ens immäinen palkattu 
työnteki jä.  Cur l ingleht i  se lv i t t i  mitä hienolta kalskahtava t i t te l i , 

Development off icer,  tarkoittaa käytännössä. 

Curlingliitolle työstettiin vuosi sitten kesällä 
vuoteen 2014 ulottuva strategia, jonka pe-
rusteella vuoden 2010 toimintasuunnitelma 
laadittiin. Toimintasuunnitelman ehkä 
keskeisimpänä asiana nousee esiin liiton 
toiminnan kehittäminen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa myös liiton 30-vuotisen historian 
ensimmäistä palkattua työntekijää.
 - Olen ollut curlingliiton toimin-
nassa mukana 22 vuotta, joista viimeiset 12 
vuotta puheenjohtajana. Nyt on ensimmäistä 
kertaa mahdollista syventyä oikeasti kehit-
tämään niitä asioita, joiden tekemisestä on 
aina puhuttu, perustelee Rissanen tarvetta 
ensimmäiselle työntekijälle. 

Luvassa tukea seuratoimintaan

Sekä Rissanen että Kupari lupailevat 
syksyn aikana tukea seuratoiminnalle. 
- Ainakin erilaisille opastuskursseille 
tuntuisi seuroissa olevan kysyntää, Kupari 
kertoo. Lisäksi tarkoitus on selvittää eri 
paikkakunnilla suunnitteilla olevia jäähal-
lien rakennus- ja saneeraushankkeita, jotta 
hallien yhteyteen saataisiin rakennettua 
uusia curlingratoja samaan tapaan kuin 
Kisakallion jäähallissa Lohjalla. 
 Kupari ja Rissanen kannustavat 
seura-aktiiveja osallistumaan myös SLU:n 
ympäri maata järjestämille Hyvä seura 
-kursseille. SLU:n kursseista olisi varmasti 
paljon hyötyä kaikille seuroille. Jos cur-
lingseurojen toiminnan organisoitumista 
vertaa kivipeliä suurempien lajien seurojen 
toimintaan, on ero valtava.

Hal l i tus ohjaa työskentelyä

Kuparin pesti on osa-aikainen ja määräai-
kainen vuoden loppuun. Seuratoiminnan 
aktivoimisen lisäksi syyskauden aikana on 

luvassa juniorileirejä ja valmennustoimin-
nan käyntiinpolkemista. - Curlingliitto 
on siinä mielessä kuin mikä tahansa 
organisaatio että meillä on hallitus, joka 
priorisoi missä järjestyksessä asioita 
tehdään. Oma roolini on sitten pistää 
pyörät pyörimään, toteaa Kupari omasta 
roolistaan. 
 Kupari arvioi, että syksyllä on 
riittävästi aikaa toimintasuunnitelmassa 
mainittujen asioiden tekemiseen, mutta 
onnistumisen edellytyksenä on myös 
vastakaiku seurojen puolelta. 

Ensi  vuonna jo toinen työnteki jä?

Palkattu työvoima tarkoittaa luon-
nollisesti rahanmenoa. Työntekijän 
palkkaamisen mahdollisti Opetusminis-
teriön vuodelle 2010 antaman toiminta-
avustuksen nouseminen 45 000 eurosta 
60 000 euroon. Ministeriön kanssa 
käytävissä keskusteluissa on tällä het-
kellä esillä erityisesti huippucurlingiin 
tarvittavat lisäpanostukset, jotta Suomi 
saataisiin palautettua kansainvälisesti 
takavuosien tasolle. 
 - Toivottavasti ensi vuonna 
olisi mahdollsita palkata edelleen osa-
aikainen projektiluonteista työtä 
tekevä työntekjiä, mutta sen lisäksi 
haaveissa olisi osa-aikainen palkattu 
valmentaja, valottaa Rissanen tulevai-
suudensuunnitelmia. Tarkoitus olisi, että 
valmentaja kävisi edustusjoukkueiden 
valmentamisen lisäksi jakamassa oppia 
seurojen kanssa yhteistyössä järjestet-
tävillä leireillä. Näin valmennuksesta 
pääsisivät hyötymään myös muut kuin 
edustusjoukkueet ja uutta pohjaa tu-
levien vuosien menestykselle saataisiin 
rakennettua. 

Kuka Karri?
Nimi:  Karri Kupari
Ikä:   48
Kotipaikka: Helsinki
Seura:  HC Kiviaita
Aloittanut  
curlingin: 2008

Koulutus: 
DI, 
rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Kiehtovinta curlingissa:
Miehet ja naiset voivat pelata 
samassa joukkueessa, curling 
ei ole kontaktilaji

Harrastukset: 
curling, tennis, bridge ja 
vapaaehtoinen maanpuolustus (re-
servin yliluutnantti)
Aikaisempi kokemus urheiluseu-
roissa ja yhdistystoiminnassa
Yli 15 vuoden kokemus useista eri 
tehtävistä eri yhdistyksissä, mm. 
HJK, PK-35, Kirkkonummen 
Tennis, Jalkapalloliiga, Helsingin 
reserviupseerit, Espoon nuork-
auppakamari sekä useat eri urheilu-
tapahtumat.
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Kuparin pesti on osa-aikainen ja määräai-
kainen vuoden loppuun. Seuratoiminnan 
aktivoimisen lisäksi syyskauden aikana on 

edustusjoukkueet ja uutta pohjaa tu-
levien vuosien menestykselle saataisiin 
rakennettua. 

Pohdiskelin Curlinglehden edellisen numeron kolumnissani 

onko vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoit-

teiden saavuttaminen mahdollista. Kesän jäljiltä tunnelin 

päästä pilkistää kuitenkin valoa. Maailmanparannuspuheissa 

pitkään esiintynyt palkattu työntekijä on nyt olemassa ja 

resurssit sitä myötä kunnossa.

 Karri ja Olli arvioivat haastattelua tehtäessä, että 

syksyllä on riittävästi kalenteriaikaa toimintasuunnitelmaan 

kirjattujen asioiden tekemiseen. Olennaista onnistumisen 

kannalta on kuitenkin se, lähtevätkö seurat mukaan toiminnan 

kehittämiseen. 

 Curlingliitto on yhtä kuin sen jäsenseurat ja lopulta 

suomalaisen curlingin kehittyminen on kiinni seurojen aktiivi-

suudesta. Juuri nyt - ei siis huomenna tai ensi vuonna - on aika 

toimia. Tukea liiton suunnalta on tänä syksynä tarjolla enem-

män kuin koskaan. 

 Kukaan ei voi tehdä kaikkea (ei edes Karri), mutta 

jokainen voi tehdä jotakin. Jos jokainen tekee jotakin, tulee 

kaikki hoidettua. 

Sinisin silmin maailman menoa tarkkaillen,

Markus Sipilä

Seuroilla on nyt
Seuroilla on nyt
Seuroilla on nyt

tuhannen taalan paikka
tuhannen taalan paikka
tuhannen taalan paikka

levien vuosien menestykselle saataisiin 

 Curlingliitto on yhtä kuin sen jäsenseurat ja lopulta 

suomalaisen curlingin kehittyminen on kiinni seurojen aktiivi-tuhannen taalan paikka
tuhannen taalan paikka
tuhannen taalan paikka

Nyt on ensimmäistä kertaa 
mahdollista syventyä oikeasti kehittämään niitä 

asioita, joiden tekemisestä
on aina puhuttu.

Curlingliiton avaintekijät: Olli Rissanen (vas.) ja Karri Kupari.

Teksti & valokuva: Markus Sipilä  
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Tätä kirjoitellessa ulkona paistaa 
aurinko ja lämpöä vajaat neljäkym-
mentä astetta. Ja ajatukset pitäisi 
suunnata kohti talvea ja curlingjäitä :-) 
 No kai se onnistuu, jos kerran 
toiset ovat jo parasta aikaa Turkkuses jäillä. 
Otsikkoa mukaillen joukkueemme yllätti 
ainakin itseni voittamalla viime talvena 
Suomen mestaruuden ja sitä kautta edustus-
oikeuden EM-kilpailuihin. Tämä puolestaan 
tarkoitti sitä, että viime talveksi tehty päätös 
harjoittelun lopettamisesta on tarkoitus 
pyörtää ja tähdätä tosissaan (mutta pilke 
silmäkulmassa) kohti EM-kisoja. 
 Kun tätä "valmistautumista " on 
tullut tehtyä jo monena vuonna, niin tiedossa 
oli, että aikainen lintu nappaa sen parhaan 
madon. Perinteisesti EM-kisoissa järjestäjä 
tarjoaa kisapakettia, joka sisältää jokaiselle 
pelaajalle majoituksen turnauksen ajaksi. 
Keskimäärin ollaan yleensä löydetty itse 
majoitus kaikille noin kahden-kolmen kisa-
paketin hinnalla, välillä vähän halvemmal-
lakin. Lisäksi oma asunto mahdollistaa ruoan 
valmistamisen itse ja kun ollaan totuttu 
toimimaan yhdessä, niin myös vapaa-ajan 
viettäminen onnistuu paremmin, kun tilat 
kaikelle tekemiselle ovat valmiina. Ja kun 
kulut maksetaan pitkälti omista varoista, 
niin tällä tapaa saa helposti kokonaiskuluja 
alaspäin.
 Niinpä aloimme jo huhtikuun alus-

sa tutkia Champèryn ja Montheyn (b-sarjan 
pelipaikka) seudulta erilaisia vaihtoehtoja. 
Internetin ihmeellisessä maailmassa tuli 
vietettyä tovi, mutta väittäisin, että se oli sen 
väärti. Palannen tähän matalaan majaamme 
myöhemmin, mutta sanoisin, että puitteet 
ovat kohdallaan.
 Kun majoitutaan omaan taloon, 
niin lisähenkilöt eivät juuri nosta matkan 
kustannuksia. Niinpä jo aika alkuvaiheessa 
oli selvää, että mukaan otetaan joku, joka 
hoitaa juoksevia asioita, jotta pelaajat saavat 
pelata. Valmentaja on ehkä tässä tapauksessa 
väärä nimike, samoin mielestäni joukkueen-
johtaja. Mutta jos sanotaan, että porukan 
kuudenneksi jäseneksi valikoitui Rouvisen 
Jasu, jonka tiedettiin sopivan ryhmään 
hyvin ja tukevan kokonaisuutta parhaiten.
 Seuraavana listalla oli jälleen kar-
toittaa eri turnauksia ja miettiä mihin niistä 
halutaan osallistua. Toisaalta olisi hyvä saada 
turnauksia, joissa edessä on "pakkovoittoja", 
mutta toisaalta taas päästä hyville jäille ja 
saada hyviä pelejä alle. Tässä vaiheessa kesää 
joukkueemme osallistuu varmasti Oslon ja 
Luzernin WCT-E turnauksiin ja lisäksi pari 
"tavallista" turnausta on vielä mietinnässä. 
Vaate- ja sponssiasiat ovat pikku hiljaa myös 
edenneet, mutta kuten kaikki  (kai) tietävät, 
ei näiden hankkiminen ole kovin helppoa.
 Kesäkuun alkupuolella saatiin ekaa 
kertaa koko porukka kasaan. Avattiin kausi 

golfottelulla, jonka veivät nimiinsä puhtaalla 
tuurilla Perttu/Jupe. Grillauksen ja saunan 
jälkeen päästiin asiaan ja ennen "hyvä jätkä" 
-vaihetta pidetyssä palaverissa päätettiin 
lähteä tavoittelemaan EM-kilpailuista A-
sarjan paikkaa ja MM-karsintoja. Tavoite 
on kova, mutta toisaalta pari kertaa siinä on 
jo vuosien varrella onnistuttu.  Harjoitella 
aiotaan, mutta ilman liikaa stressiä. Kaikki 
tietävät, että ilman harjoittelua ei tavoittei-
siin tulla pääsemään. 
 Toinen määritelty tavoite oli pelata 
samalla joukkueella vielä kymmenen vuoden 
päästäkin, eli kävi miten kävi, niin elämä 
jatkuu myös turnauksen jälkeen. Pelaamisen 
ja peluutuksen suhteen todettiin, että kat-
sotaan Luzernin turnauksen jälkeen missä 
mennään ja mikä on kenenkin tilanne. Kun 
perhe ja työt kuitenkin vievät itse kullakin 
aikaa, niin tässä vaiheessa ei kannata lyödä 
peluuttamisen suhteen mitään lukkoon. 
Varmaankin löydetään sopiva kombinaatio, 
sitä en ainakaan itse epäile. Viiden hengen 
joukkue on kuitenkin melkoinen haaste, kun 
vain neljä kerrallaan pelaa. 

Nyt odotellaan sitten kelien viilentymistä ja 
harjoitusten alkua. Tosin ihan rehellisesti voi 
sanoa, että juuri nyt ei jää kelpaa muuhun 
kuin juoman kylmentämiseen. 

Back in 
Business

Tätä kirjoittaessa alkaa jo todellinen 
curlingkuume nousta samaa tahtia 
kuin lämpötila tänä elokuun kuumim-
pana päivänä. Onhan tässä jo tullut 
oltua melkein kaksi kuukautta pois 
jäältä! Onneksi ekat treenit odotta-
vat jo ihan muutaman päivän päästä. 
Pääsemme siis vilpoiseen tuota kuu-
metta hoitamaan ja saamme helpotusta 
helteeseen!
 Meidän kautemme alkoi jo keväällä 
mestaruuden varmistuttua. Istuimme jouk-
kueen kanssa alas ja asetimme tavoitteemme 
tälle kaudelle. Tavoittelemme nyt ensisijai-
sesti suoraa MM-kisapaikkaa eli EM-kisoissa 
tavoitteena on sijoittua vähintään kuuden-
neksi. Lisäksi tietenkin SM-kulta pitäisi 
uusia ja kerätä roppakaupalla olympiapisteitä 
ensi kevään MM-kisoista. Tulevista EM-
kisoista ja kaudesta tuleekin mielenkiin-
toinen, kun useampi huippujoukkue – niin 
ulkomailla kuin Suomessakin - on uusiutunut 
tai muuttunut. Mikä vain näyttää mahdol-
liselta!
 Meidän joukkueemme – kahdes-
ta aiemmasta kaudesta poiketen - lähtee 
ensi kauteen ja EM-kisoihin viime vuoden 
SM-kokoonpanolla, mikä on loistava juttu. 
Toinen loistojuttu on, että joukkueen 
kuudenneksi pelaajaksi saimme Salmiovirran 
Maijan, joka palasi parin ’vuokravuoden’ jäl-
keen takaisin joukkueeseemme ja treenasi jo 
loppukevään kanssamme. Pelaamme kaikki 
kuusi sekä kansainvälisissä että kotimai-
sissa turnauksissa ja tavoitteet on asetettu 
tulevaisuuteen – koko joukkueella.
 No, tavoitteiden saavuttaminen 
vaatii kumminkin tosi kovaa työtä. Ilmoit-
tauduimmekin jo keväällä kaikkiin syksyn 

ja alkukevään turnauksiin, joihin haluamme 
osallistua sekä löimme alustavasti lukkoon 
viikonpäivät, jolloin treenaamme sekä 
treeniohjelman. Treenaamme tulevallakin 
kaudella Oulunkylän curlinghallissa, jossa 
olemme saaneet todella hyvää palvelua 
ja tukea molempina menneinä edustus-
kausinamme. Samaan syssyyn tuli tekaistua 
kauden budjetti, jonka kokonaissumma 
aiheuttaa kyllä tuskan irvistyksiä. Täytyy siis 
todella menestyä ja kahmia rahapalkintoja 
noissa turnauksissa! 
 Sekä lyhyen että pitkän tähtäimen 
tavoitteitamme arvioituamme päätimme 
tulevalla kaudella panostaa kansainvälisiin 
turnauksiin. Vaikka toki korkkaamme tur-
nauskauden perinteisesti Loimaan Country 
Curlingissa, emme sitten syksyllä muihin 
kotimaisiin tai lähimaiden any4-turnauksiin 
osallistu (surku sinänsä, koska niissä on niin 
kivaa!). Syyskuussa matkaammekin Oslo 
Cuppiin, lokakuussa Baselin Womensmas-
tersiin ja marraskuussa pelaamme SM-sarjan 
ensimmäisessä osaturnauksessa. Kenraali-
harjoitukseksi sitten viikkoa ennen EM-
kisoja osallistumme vielä yhteen WCT-E:n 
turnaukseen Wetzikonissa, Sveitsissä. Tam-
mikuussa ohjelmassamme on kauden neljäs 
Eurooppa-tourin turnaus, Bernese Cup ja 
paikallistasolla osallistumme Oulunkylän 
hallisarjaan.
 Olemme ensi kaudella myös muut-
tamassa hieman treenausmalliamme mo-
nipuolisemmaksi. Fit to Curl –kirjan innoit-
tamana ja viime kauden loukkaantumisten 
pakottamana pyrimme tulevalla kaudella 
tekemään enemmän kehoa huoltavaa 
lihaskuntoharjoittelua ja hieman vähemmän 
jäätreeniä. Treeniohjelman laatimisessa 

saamme ihan ’ammattilaisapua’, joten 
elämme toivossa, että säästymme tulevalla 
kaudella joukkuettamme viime talvena rii-
vanneilta loukkaantumisilta. Suosittelemme 
muuten kaikille Fit to Curl –kirjan lukem-
ista. Sillä pääsee jo hyvin alkuun sen osalta, 
miten jää- ja muu treeni pitäisi rakentaa, 
jotta kroppa kestää koko kauden ja todelliset 
onnistumiset jäällä mahdollistuvat.
 Kuten huomaatte, odotamme 
suurella innolla tulevaa kautta. Vaikeimmaksi 
asiaksi tällä hetkellä näyttää osoittautu-
van – taas kerran – se, miten rahoitamme 
suunnitelmamme eli sponsoreiden hankinta. 
Kaikki siis innolla ostamaan mainostilaa 
peliasuistamme! Noilla mahdollisilla turnaus-
voitoilla kun ei yleensä rahoita edes kyseisen 
turnauksen kustannuksia… 
 Toiseksi vaikeinta – eri mallisia, 
ikäisiä, kokoisia ja erityisesti kylmänsie-
tokykyisiä naisia kun olemme – lienee 
peliasujen valinta... Vaan emmeköhän me 
asupuolestakin pääse yhteisymmärrykseen. 
Tärkeintähän on ainakin näyttää hyvältä, 
eikö? 

Erityisen iloista on, että tähänkin kauteen 
lähdettäessä koko joukkue on hommassa 
mukana täydellä sydämellä. Mottonamme 
tulevalla kaudella onkin: Ilon kautta – 
tosissaan, mutta ei vakavasti! Eli peukut 
pystyyn ja tervetuloa kaikki haastamaan 
meidät treenipeleissä. Niitä ja siis myös teitä 
todella tarvitaan, jotta unelmat muuttuisivat 
todeksi!

Hyvää syksyn alkua 
rakas curlingväki!

Lisätietoja joukkueestamme ja meistä saatte nettisivuiltamme www.hyccurling.com/liukumiinat ja kauden edesottamuksiamme voitte seurata Liukumiinojen fanisivuilta Facebookista.

Täl lä palsta l la  hal l i tsevat  

suomenmestar i t  poht ivat 

saavutettua gloor iaa, 

tu lev ia haaste i ta ja 

joukkueidensa tunnelmia

Teksti: Teemu Salo   Kuvitus: Kalle Wallin

Teksti: Ellen Vogt  Valokuva: Jermu Pöllänen
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Lounais-Suomen cur l ingseuroissa harrasta jamäärät tuntuvat kulkevan 
tasaisest i  käs i  kädessä olosuhteiden ja harrastuspaikkojen kehityksen 

kanssa.  Läns i -Suomen l i iga on onnistunut hankkimaan vakaan ja lans i jan 
omal la a lueel laan ja tulee vasta isuudessa edel leen nostamaan myös 

sar jaa pelaavien joukkueiden kautta Lounais-Suomen cur l ingin tasoa. 
Samal la tasainen sar ja nostaa myös a lueen joukkueiden valmiutta vastata 

SM-sar jan haaste is i in -  ta i  a inakin madaltaa kynnystä osal l i s tumiseen.

Ki lpai lu l l i s ten teki jö iden l i säks i   seuratoiminnan kehittymisessä isossa 
osassa ovat a ina per inte iset  ”puuhamiehet”.   Vastaavast i  helpoin 

re i t t i  o losuhteiden ta i  pel i l l i s ten as io iden kehittämiseen on usein tuoda 
seuraan ulkopuol ista osaamista konsult in kautta.  Tässä art ikkel issa 

keskitymme kahteen tämänkalta iseen Lounas-seurala istuneeseen 
nuoreen, mutta jo pal jon pel iura l laan nähneeseen cur l ingi in 

hurahtaneeseen kaverukseen.

Entinen maajoukkuemies uusien 

haaste iden edessä

Muinoin Hyvinkäällä curlingin parissa 
toisiinsa tutustunut kolmikko päätti reilu 
vuosi takaperin muuttaa omien työuriensa 
suunnan ja ryhtyi yrittäjiksi. Curlingin kautta 
tutuksi tulleelta Loimaalta löytyi myytävänä 
ollut ravintola, jonka ostaminen alkoi miehiä 
kiinnostaa. Liiketoiminnan suunnittelusta 
vastasi tällöin jo turkulaistunut Tero 
Tähtinen, joka Roni Pakkalan sekä 

Tuomas Vuoren kanssa tarttui toimeen 
ja kolmikon oma ravintola Bar Edgar sai 
alkunsa.

 Vuoren mukaan ala ei ollut kolmikolle 
vieras, mikä madalsi kynnystä lähteä 
yrittäjäksi: ”Jokainen meistä oli jo jossain 
muodossa ollut töissä baariympäristössä 
aiemminkin ja omien kontaktien kautta 
oli mahdollista saada apua ja tietotaitoa 
toiminnan aloittamiseen. Lisäksi Loimaa oli 

paikkakuntana lajin kautta jokaiselle meistä 
tuttu ja tänne oli siitä johtuen helppo tulla. 
Ainakin tähän asti touhu on sujunut todella 
hyvin ja suunnitelmissa on myös laajentaa 
toimintaa hiljalleen.”

 

Vuorella curling on nyt jäänyt 

aiempaa vähemmälle. Silti 
polte lajin pariin on yhä kova.

 Kohta on käsissämme yksi 
kauden kohokohdista – ilmoittautumiset 
SM-sarjaan. Kuka pelaa kenenkin kanssa, 
jääkö joku joukkue pois ja ennen kaik-
kea, onko tulossa uusia joukkueita, joissa 
on uusia pelaajia. Niinpä, täysin uusia 
joukkueita, joista edes 75 % pelaajista olisi 
uusia kasvoja – lottovoittoko lajillemme? 
Siltä se valitettavasti tuntuu vuosien ja 
vuosikymmenten jälkeen – varsinkin 
junnujen ja naisten osalta. Mikäli uusia 
pelaajia/joukkueita tulee mukaan, häviävät 
ne yhden kahden kauden jälkeen? Miksi? 
Siinä meidän vuosia curlingia pelanneiden 
tulee katsoa peiliin.

Miksi  o lemme edel leen samal la tasol la 

kuin s i l lo in 27 vuotta s i t ten,  kun 

i tse a lo i t in cur l ingin – olosuhteet ja 

la j in osaaminen ovat kuitenkin nyt 

huomattavast i  paremmat

 Kymmeniätuhansia tyttöjä ja 
poikia on erilaisten joukkuelajien parissa 
– satoja, ellei jopa tuhansia teini-ikäisiä 
lopettaa vuosittain valmennuksen alaisen 
harrastuksen syystä tai toisesta. Lopettaa 
urheilun kokonaan tai siirtyy uuden lajin 
pariin. Miksei yksi näistä uusista lajeista 
olisi curling? 
 Itse olen elämäni aikana käynyt 
lajin jos toisenkin läpi mm. marginaali-
lajin maahockeyn, josta tiedon sain sitä 
pelaavalta kaverilta. Rakastan harjoit-
telemista ja uuden lajin oppimista. Monta 

haluttua urheilulajia, kuten yleisurheilu 
ja käsipallo jäivät kuitenkin kokematta. 
Miksi? Ei ollut tietoa, miten lajiin pääsisi 
kiinni – ei ollut nettiä. Nyt kaikki olisi 
helpompaa, mutta miksi curling on niin 
vaikeasti lähestyttävä? Niin – onkos se 
kiva harrastaa uutta lajia, jossa pitää ihan 
itsekseen rämpiä ja keksiä, miten tätä peliä 
pelataan? Ääh – mitäs muita lajeja onkaan 
tarjolla? Jumpissa on ainakin aina joku 
ohjaaja – menenpä sinne. 
 Eikun lusikka kauniiseen käteen: 
curling tulee sinun luoksesi! Enää ei 
odotella, vaan nyt me otetaan kivi haltuun!  
Vaikka edes yksi osa-alue, se tärkein, ker-
rallaan: viedään lajimme muiden urhei-
lulajien harrastajien kokemukseksi esim. 
nuorten ikäjoukkueiden sauna- ja peli-
iltoihin tai ihan vaan vaihteluksi ko. lajin 
treeneihin! Eli yhteyttä vain paikkakunnan 
eri urheilulajien seurojen puheenjohtajiin/
sihteereihin/eri ikäkausijoukkueiden jouk-
kueenjohtajiin/valmentajiin jne.  Tarjotaan 
heille ilmaista, parin tunnin tutustumista 
lajiimme. Esittelyn jälkeen tarjotaan 
yhteystietomme ja se vakituinen, viikoit-
tainen treenihetki, jonne voi tulla mukaan 
yksin, kaksin tai valmiiksi rakennetun 
joukkueen kanssa. Seura päättäköön, 
haluaako laittaa treeneille ikärajan.  Ja jos 
mukaan tulee jo valmiiksi kasattu jouk-
kue, niin tarjotaan heille heti sarjapelejä 
ja kummitoimintaa eli yksi tai kaksi 
henkilöä on ainakin aloitusvuoden mu-
kana joukkueen harjoituksissa ja peleissä 

niillä taidoilla, mitä meiltä itse kultakin 
löytyy (meillä suomalaisilla on aivan 
liikaa itsekritiikkiä, joka on kaiken hyvän 
esteenä).  Ja ainahan voi treeneihin/pelei-
hin kysyä ”asiantuntijoita” vierailevaksi 
tähdiksi. Takaan, että tuossa hommassa 
kaikki osapuolet voittavat! Jo pelkästään 
lajiesittelyt nuorille tuovat piristystä itsel-
lesi – luota, minulla on kokemusta siitä.

Anne Malmi

PS. Minulla oli 27 vuotta sitten asiat parem-
min kuin nyt junnuilla – minulla ja kasatulla 
luokkakaveriporukalla oli heti alusta lähtien 
mukana valmentaja, Heinosen Jussi. Ja kuinka 
pitkälle/korkealle olen lajissa päässyt? Niinpä. 
Kiitos Jussi siitä kaikesta, nykyisestä ja tule-
vasta, jota meille kaikille curlingpelaajille 
annat. Ja lämpimät synttärionnittelut Sinulle!

Mistä uusia pelaajia/joukkueita lajimme pariin?

Kolumnist i  on 
moninkerta inen 
suomenmestar i , 

arvokisakävi jä,  sekä 
tunnettu akt i iv i .

Teksti & kuvat: Riku Harjula 
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Vuori myös asuu nykyisellään Loimaalla ja on 
nauttinut ajastaan uudella paikkakunnalla: 
”Paikka on pieni ja rauhallinen, mikä ei 
missään nimessä haittaa. En voisi ikinä 
kuvitella asuvani Helsingissä. Yrittäjänä 
toimiminen Loimaalla on maistunut ja 
oman työn suunnitteleminen on paitsi 
sopivan haastavaa niin myös kiehtovaa ja 
virkistävää.”

 Lempinimen Höyry pelikentillä 
itselleen ansainneella Vuorella curling 
on nyt jäänyt aiempaa vähemmälle. Silti 
polte lajin pariin on yhä kova: ”Kyselyitä 
paikallissarjaan on tullut ja kyllähän tuo 
kieltämättä kiinnostaisikin. Aikataulutus 
tuntuu vain mahdottomalta tällä hetkellä. 
Pariin viikonlopputurnaukseen pyrin 
kuitenkin vuosittain osallistumaan. Finnish 
Bonspiel ja Loimaan Country Curling ovat 
omaan kalenteriin kuuluneet jo vuosikausia 
ja tätä traditiota on turha katkaista, kun 
pelistä ja peliseurasta nauttii. Loimaan 
parantuneiden olosuhteiden myötä oma 
kiinnostukseni myös muuhun toimintaan 
varmasti kasvaa. Mittarissa on kuitenkin 
vasta 26 vuotta, eli aikaahan tässä on vielä 
vaikka mihin!”

Uutta ja vanhaa

Loimaan curlingin olosuhteet astuivat tänä 
vuonna askeleen eteenpäin, kun jo varsin 
perinteikäs seura sai vihdoin oman yksira-
taisen, täysin curlingille pyhitetyn hallinsa. 
Enää eivät peli- ja harjoitusmahdollisuudet 
rajoitu vain muutamaan tiettyyn tuntiin 
viikossa: ”Pienikin uusi halli madaltaa aina 
uusien harrastajien kynnystä lähteä lajin 
pariin. Etenkin jääaikojen rajoittuminen vain 
pariin jämävuoroon viikossa hankaloittaa 
curlingin aloittamista huomattavasti – vaikka 

kiinnostusta lajiin muuten olisikin. Har-
joitusmahdollisuuksien paraneminen taas 
edesauttaa pelin tason kehitystä, samoin kun 
jääolosuhteiden kehittyminen. Mikäli halua 
seuran suunnasta vain löytyy, niin itsekin 
olen mielelläni mukana konsultoimassa ja 
auttamassa uuden radan jäiden saamisessa 
mahdollisimman hyvään kuntoon.”
Paitsi Lounais-Suomen lajikehityksen 
suunnan, niin myös laajemmin suomal-
aisen curlingin suunnitelmat Vuori näkee 
hyvinä: ”Liiton viimeaikainen panostaminen 
mediakontaktien luomiseen on varmasti 
juuri oikea tie parantaa lajin näkyvyyttä ja 
näin myös kasvattaa harrastajapohjaa. Tämä 
kehitys taas auttaa uusien hallien nousemis-
ta, joka johtaa positiiviseen kierteeseen. 
Toki uusien hallihankkeidenkin osalta liiton 
vankkumaton tuki on ensisijaisen tärkeää. 
Harrastusmahdollisuuksien luominen uusille 
paikkakunnille ja vanhojenkin curling-
kaupunkien olosuhteiden parantaminen 
on paras keino välttyä näivettymiseltä ja 
kasvaa. Laji antaa kuitenkin ainutlaatuisen 
mahdollisuuden harrastaa joukkueurheilua 
oikeasti miltei vauvasta vaariin. Mikäli olo-
suhteet ovat hyvät, kyetään harrastajamääriä 
kasvattamaan esimerkiksi hyväksi todetun 
Hyvinkään Koululaiscurlingin tapaisilla nuo-
rille suunnatuilla sarjoilla. Näistä nuorista 
kasvaa kuitenkin ne tulevat puuhamiehet 
ja olympiamitalistit, jotka innostavat taas 
muunkin ikäisiä lajin pariin.”
 Loimaalla järjestetään taas 
perinteikäs Country Curling -turnaus 
kesän lopulla. Myös Länsi-Suomalaistunut 
ravintolayrittäjäkolmikko on tästä hyvinkin 
tietoinen: ”Olemme jälleen panostaneet 
tähän viikonloppuun normaalia enemmän. 
Jo perjantaina on Bar Edgarin ohjelmistossa 
useampia bändejä alkuillasta alkaen. Lau-

antain osalta homma tulee jatkumaan vielä 
samalla tykityksellä! Toivottavasti curlingvä-
ki löytää tänäkin vuonna toisensa – ja ehkä 
itsensäkin – Bar Edgarin lämmöstä.”
Haastattelun lopuksi oli vielä yksi mielen-
kiintoinen kysymys jäänyt kysymättä. Missä 
Höyry näkee itsensä vuonna 2020? Vastaus 
tuli virnistäen ja monelle ehkä hieman yllät-
täenkin: ”Olympialaisissa.” Liekö tällä sitten 
tarkoitettu uskoa curlingin maajoukkue-
paitaan palaamisesta, vaiko 2020 kesäo-
lympialaisten yllättävästä kisaisännyydestä 
Loimaalle…sen aika näyttää.  

Turkula istunut puuhamies 

monessa mukana

Seuratoiminnan kehittymisen edellytyksenä 
ovat usein pyyteetöntä työtä yhteisön eteen 
tekevät ”puuhamiehet”. Turkulaistunut 
Tero Tähtinen on tästä hyvänä esimerkkinä. 
Oman päivätyönsä lisäksi mies siis pyörittää 
Loimaalla ravintolaa ja näiden lisänä on Lou-
nais-Suomen alueella todellisena curlingin 
seura-aktiivina. Yksi näkyvimmistä saavutuk-
sista Teron curlinguralla toteutui heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna. Curlingin Turku 
Open pelattiin ensimmäistä kertaa. ”Uuden 
tapahtuman järjestämisessä on olemassa aina 
tiettyjä synnytyskipuja, mutta kokonaisuu-
tena Turku Open keräsi osallistujilta todella 
positiivista palautetta. Kokonaisuutena 
kaikki sujui hyvin ja siitä kiitos kaikille mu-
kana touhunneille! Kesäaikaan järjestettävä 
turnaus aiheuttaa tietysti aina haasteensa, 
mutta toisaalta se mahdollistaa samalla neit-
seellisille jäille pääsemisen. Lisäksi nimekäs 
jääntekijä onnistui tehtävässään upeasti, 
enkä itse muista heittäneeni Suomessa ikinä 
yhtä hyvillä jäillä! Toivottavasti tulevina vuo-
sina palkintorahapotti ja upeat olosuhteet 

houkuttelevat entistä enemmän joukkueita 
mukaan turnaukseen.”

Turussa suur ia suunnite lmia

Ensimmäistä kertaa järjestetty 
tapahtuma keräsi osanottajia 14 
joukkueen verran, eli samaa 
luokkaa, kuin muutkin nykyisin 
maamme mittakaavassa isot yksittäiset 
turnaukset ovat keränneet ensimmäisinä 
vuosinaan. Tero uskoo tapahtuman kasvavan 
tulevina vuosina muiden suurturnausten 
kokoiseksi loma-ajasta huolimatta: ”Jo näin 
pienellä osallistujamäärällä saimme aikaan 
hienon tapahtuman. Tuleville vuosille on 
olemassa jo paljon uusia suunnitelmia. Nyt 
jo Curlingkanava oli tapahtumassa mukana 
ja tulevaisuudessa on tarkoituksena järjestää 
hallin ulkopuolelle iso teltta, jonka screeniltä 
pelejä voi seurata – samalla kun nauttii vaik-
kapa olutta ja jotain pientä syötävää hyvässä 
seurassa musiikkia kuunnellen ja tosiaan 
pelejä screeniltä seuraillen. Tämä olisi ollut 
toteutettavissa jo tänä vuonna, mutta pieni 
osallistujamäärä pakotti karsimaan tiettyjä 
suunnitelmia. Joukkuemäärän kasvaessa 
myös pelit voidaan siirtää harjoitushallin 
sijaan viereiseen pääareenaan kunnon katso-
moiden eteen. Sinänsähän kaksi hallia antaa 
mahdollisuuden myös kasvattaa tapahtuma 
kahden areenan kokoiseksi, eli esimerkiksi 
Finnish Bonspieliä huomattavasti isommak-
sikin. Kaupunkina Turku tarjoaa mahdol-
lisuuden tuoda vaikka koko perhe mukaan 

lomailemaan esimerkiksi kylpylään turnauk-
sen ajaksi. Tulevina vuosina tapahtumaa 
pyritään  laajentamaan myös kansainvälisesti 
houkuttelevaksi turnaukseksi. Esimerkiksi 
Ruotsista olisi helppoa matkustaa Turkuun.”

 

Millaisena Tero näkee tämänkaltaisten tur-
nausten järjestämisen itse järjestävän seuran 
kannalta? 
Pienelle seuralle iso tapahtuma on kuitenkin 
suuri haaste ja vaatii paljon puuhamiehiä 
ympärilleen: ”Kyseessä on seuran kannalta 
tietysti valtava asia. Myös lähiseurojen 
jäsenille kyseessä on merkityksellinen 
tapahtuma. Paikalliset joukkueet pääsevät 
pelaamaan itselleen uusia ja koviakin poru-
koita vastaan, mikä kasvattaa paikallista 
osaamista ja mahdollisesti myös innostusta 
harjoitteluun. Jo nyt tapahtuma notee-
rattiin paikallisessa mediassa. Millainen 
olisikaan huomioarvo, jos mukana olisi ollut 
esimerkiksi Uusipaavalniemen Markun 
joukkue? Puhumattakaan siitä millaisia 
vaikutuksia tällä voisi olla paikkakunnalla 
uusien pelaajien ja joukkueiden innostukseen 

aloittaa lajin harrastaminen. Pienen seuran 
toiminnan kehittäminen on kuitenkin hyvin 
haasteellista. Itse toivoisin, että Suomen 
Curlingliitto olisi aktiivisemmin konsultoi-
massa näissä haasteissa. Rahallista tukea voi 
olla turhaakin toivoa, mutta sitäkin arvok-

kaampaa olisi liiton tuki esimerkiksi 
kaupungin kanssa neuvotellessa, jolloin 
pienen seuran yksinäinen edustaja jää 
monesti todella heikkoon asemaan. ”
 Teron omakin joukkue otti luon-
nollisesti osaa Turku Openiin, mutta 
millaisin suunnitelmin joukkue lähtee 
tulevaan kauteen muuten? ”Keskitymme 
nauttimaan lajista omalla tasollamme, 
mutta tälle kaudelle panostamme 

kuitenkin hieman aiempaa enemmän. 
Koska Turussa ei treenaaminen vielä hyvissä 
olosuhteissa onnistu harjoittelemme syksyn 
mittaan paljon muilla paikkakunnilla. 
Pääosin Lohjan Kisakalliossa. Toivottavasti 
tilanne Turussakin hiljalleen saadaan parem-
maksi, jotteivät harjoitusreissut veisi suotta 
ylimääräistä aikaa ajeluineen. Tavoitteena 
omalla joukkueellamme on tulevalla kaudella 
päästä karsintojen kautta SM-sarjan yk-
kösdivisioonaan, mutta mikään katastrofi  
kakkosdivarikaan ei meille ole. Curlingia riit-
tää muutenkin omalla kohdalla taas useiden 
lajiesittelyiden muodossa, joiden tuloilla 
lyhentelemme omista kivisarjoista aiheutun-
utta velkaa. Innolla tässä taas alkavaa kautta 
odottelee kyllä!” 

Tulevaisuudessa on tarkoituksena järjestää hallin ulkopuolelle iso teltta, jonka screeniltä pelejä voi seurata – samalla kun nauttii vaikkapa olutta ja jotain pientä syötävää hyvässä seurassa.

Höyry on viihtynyt Loimaalla hyvin
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Irrottaminen on curlingin yksi vaikeimmista suorituksista.

Heitto haki l ta pesään on kuin sokkelo täynnä r isteyks iä, 
jo ista pitää val i ta oikea re i t t i  jotta määränpää saavutetaan. 

T iev i idakosta se lv iäminen vaat i i  ka ikkien joukkueen jäsenten 
oikeita val intoja ja ratkaisuja haki l ta nänni l le .

1. Heittoon valmistautuminen

Koko joukkueen tulee tietää heitettävän linjan luisto (hogilta nän-
nille). Näin harjamiehet tietävät toimia oikein harjan varressa ja heit-
täjällä on konkreettinen tieto siitä millä voimalla hän heittää juuri 
tästä kohdin rataa. Lisäksi tulisi tietää heitettävän kiven luisto (jota 
mahdollisesti suhteutetaan tiedossa olevaan luistoon) ja mahdolliset 
kohdat, joissa pebli on voimakkaammin kulunut. 

Kipparin täytyy tietää ennen heittoa – merkkiä miettiessään – 
heitettävän linjan nousu, heitettävän kiven ominaisuudet (luistavuus 
ja nousu), mahdolliset aiemmat heitot ko. kohdasta sekä mahdol-
liset poikkeamat jäässä. Koko joukkueen tulee tiedostaa mitä ollaan 
yrittämässä, mitä tulee erityisesti varoa (esim. jos määris nouseekin 
kierrettävään suojaan niin mihin kohtaan heittokivi 
ei ainakaan saa jäädä jne.) Kapteenin tulee katsoa jo 
valmiiksi erilaiset variaatiot ja kulmat tulevan heiton 
erilaisille lopputulemille.

2. L iu’un aikana

Heti hakilta irtautumisen jälkeen heittäjä ja kippari 
tietävät ollaanko menossa oikeaan suuntaa ja onko heitto 
sisällä vai ulkona. Heittäjä usein itse reagoi nopeasti 
mahdollisiin poikkeamiin ja koittaa niitä korjata par-
haansa mukaan liun aikana. Tähän pystyy vaikuttamaan 
vartalon asennon muuttamisella, vähentämällä harjaan 
nojaamista ja ohjaamalla kiveä haluttuun suuntaan.

Mitä aikaisemmin pystytään virhe korjaamaan (mielel-
lään heti hakin jälkeen) niin sen parempi lopputulos. 
Jos virhettä korjataan koko matkan ajan, kapteenin on 
vaikea tulkita heiton käyttäytymistä koska se on saatettu 
matkaan hyvin epäsäännöllisen liikeradan saattelemana. 

Vinkki: Tärkeää olisi seurata erityisesti kiven liikerataa 
hakilta irrotukseen. Vaikka heittäjä ei tulisikaan ihan 
suoraan mutta kivi kulkee ilman mutkia kohti merkkiä 
niin heitto on suuntansa osalta onnistunut ja kapteenin 
helposti tulkittavissa.

5. Osumat ja v i imeiste ly

Osumakulmien katsominen ja kivien harjaaminen on tarkkaa hie-
nosäätöä. Lisää haastavuutta tuo mikäli heitot eivät lähdekään sinne 
minne oli tarkoitettu. Monikaan kippari ei ole etukäteen katsonut 
vaihtoehtoisia osumia (esim. pesän edessä oleviin suojakiviin), niiden 
hyviä ja huonoja kulmia sekä erilaisten lopputulemien vaikutuksia 
pelattavaan päähän tai jopa koko pelin kulkuun. Lisäksi harjamiesten 
viimeistely heittoihin on tärkeää. Eli osumista kimmonneet kivet 
tulee katsoa loppuun ja tarvittaessa harjata halutuille paikoille (esim. 
suojaksi, omaksi tökkikiveksi jne.) tai kokonaan pois pelialueelta 
häiritsemästä omaa pelin rakentelua.

6. Suor i tuksen läpikäynt i

Lopuksi joukkueen jäsenten tulisi tehdä pika-analyysi siitä mitkä 
asiat onnistuivat, olivatko arviot oikeaan osuneita, mistä mahdol-
liset poikkeamat johtuivat ja heitosta saadut kokemukset lisätään 
takaraivoon jatkossa hyödynnettäviksi. Analyysiä harvoin kokoon-
nutaan yhdessä tekemään mutta usein harjamiehet vaihtavat hakille 
palatessaan heittäjän kanssa kokemuksia ja johtopäätöksiä.

Kauden alla on aina syytä palata curlingin perusasioiden pariin ja 
mahdollisesti hakea uusia näkökulmia oman joukkueen tekemisiin. 
Tässä artikkelissa käydään heittosuorituksen vaiheet paloitellen läpi 
koko joukkueen osalta.

Koko joukkueen tulee tietää heitettävän linjan luisto (hogilta nän-
nille). Näin harjamiehet tietävät toimia oikein harjan varressa ja heit-
täjällä on konkreettinen tieto siitä millä voimalla hän heittää juuri 
tästä kohdin rataa. Lisäksi tulisi tietää heitettävän kiven luisto (jota 

Mitä aikaisemmin pystytään virhe korjaamaan (mielel-
lään heti hakin jälkeen) niin sen parempi lopputulos. 
Jos virhettä korjataan koko matkan ajan, kapteenin on 

takaraivoon jatkossa hyödynnettäviksi. Analyysiä harvoin kokoon-
nutaan yhdessä tekemään mutta usein harjamiehet vaihtavat hakille 
palatessaan heittäjän kanssa kokemuksia ja johtopäätöksiä.
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tästä kohdin rataa. Lisäksi tulisi tietää heitettävän kiven luisto (jota 
mahdollisesti suhteutetaan tiedossa olevaan luistoon) ja mahdolliset 
kohdat, joissa pebli on voimakkaammin kulunut. 

Kipparin täytyy tietää ennen heittoa – merkkiä miettiessään – 
heitettävän linjan nousu, heitettävän kiven ominaisuudet (luistavuus 
ja nousu), mahdolliset aiemmat heitot ko. kohdasta sekä mahdol-
liset poikkeamat jäässä. Koko joukkueen tulee tiedostaa mitä ollaan 
yrittämässä, mitä tulee erityisesti varoa (esim. jos määris nouseekin 
kierrettävään suojaan niin mihin kohtaan heittokivi 
ei ainakaan saa jäädä jne.) Kapteenin tulee katsoa jo 
valmiiksi erilaiset variaatiot ja kulmat tulevan heiton 
erilaisille lopputulemille.

vaikea tulkita heiton käyttäytymistä koska se on saatettu 
matkaan hyvin epäsäännöllisen liikeradan saattelemana. 

Vinkki: Tärkeää olisi seurata erityisesti kiven liikerataa 
hakilta irrotukseen. Vaikka heittäjä ei tulisikaan ihan 
suoraan mutta kivi kulkee ilman mutkia kohti merkkiä 
niin heitto on suuntansa osalta onnistunut ja kapteenin 
helposti tulkittavissa.

3. I r rotus

Irrottaminen on curlingin yksi vaikeimmista 
suorituksista. Helposti kädellä hieman ohjataan 
sisään tai ulos ja tämän jälkeen kiven kulkua voi 
vain arvailla. Eli jos esimerkiksi liu'ut sisään ja 
tökkäät sieltä kiven täydellisesti kohti merk-
kiä, niin se tulee aiottuun merkkiin nähden eri 
kulmassa ja näin sen käyttäytyminenkin on hie-
man erilainen. Irrotusvaiheessa tulee helposti 
pienempiä virheitä, joita kipparin on hankala 
havaita toisessa päässä.Todellisuus paljastuu 
vasta useiden metrien päästä irrotuksesta ellei 
itse heittäjä jo asiasta ääneen vihjaa.

4. Har jautus

Heiton lopputulokseen pystytään vaikuttamaan 
merkittävästi harjaamisella. Hyvä lopputulos 
saavutetaan kun kaikki osapuolet hoitavat omat 
arvionsa ja tehtävänsä saumatta yhteen. Har-
jamiehet arvioivat kiven voimaa tai kapteeni 
antaa harjakomennot näiden arvioiden pohjalta 
suhteessa suuntaan. Harjautuksen aikana 
käytetään kahta perustapaa – kelloa ja silmää 
sekä niiden keskinäisiä yhdistelmiä. Liian in-
nokkaalla tai vastaavasti liiallisella ihmettelyllä 
torpedoidaan ketterästi hyvätkin heitot. Voisi 
todeta että onnistunutta heittoa (suunta ja 
voima) harjataan aina puolet matkasta.

siksi valpas...siksi valpas...
... Monta  vaaraa

siksi valpas...siksi valpas...siksi valpas...siksi valpas...siksi valpas...
... Monta  vaaraa

siksi valpas...siksi valpas...siksi valpas...siksi valpas...siksi valpas...

ompi eessä,

HEITON ANATOMIAA

Monikaan kippari 

ei ole katsonut 

vaihtoehtoisia 

osumia

- luisto- luisto- luisto- luisto

- variaatiot 
- variaatiot 

- merkki

- suunta
- suunta

- korjausliikkeet

3. I r rotus

- merkkiin, sisään vai ulos

- voima-arviot- voima-arviot- voima-arviot- voima-arviot

- voima suhteessa merkkiin

- loppuun asti tarkkailu- loppuun asti tarkkailu

-kulmat

-onnistumiset ja epäonnistumiset

Teksti: Tommi Häti  Kuvitus: Kalle Wallin
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Vuoden 1990 naisten 
EM- ja MM-voitot Norjaan
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Vuoden 1990 naisten 

In the autumn of 2003 I started to 
work for the Jeti ice arena. At that 
time it was possible in Jeti to skate 
and play hockey and my fi rst thought 
was: why don’t we play curling here. 
 Although Estonian Curling 
Association (ECA, www.curling.ee) was 
founded in 2002, we had two sets of 
stones bought from Finland and we had 
our self-made brushes. I can’t say that we 
really knew about the game of curling. I 
personally wanted to know more. That’s 
why I organized early 2004 trips to Latvia 
(Jelgava) and Finland (Oulunkylä) where 
I saw that “weird” game fi rst time live. I 
remember latvians even gave us metal-
lic hacks for free - probably to destroy 
our stones. Back home the fi rst Estonian 
championships were held in spring 2004 
– nobody really knew the tactics or last 
stone advantage. The most important 
tactic was to get your stones starting 
from the fi rst one to the bullseye. I even 
remember discussion about weather the 
stone on the hogline is in or out – as we 
did not know the rules, we went to inter-
net and checked the Finnish curling site 
for the truth. 
 Summer 2004 I had a chance to 
visit Füssen where I met Keith Wendorf 
and Richard “the stoneman” Harding 
from WCF. As in Jeti there was enough 
space to build two stationary curling 
sheets, my aim was to apply for a loan. 
Mr. Harding visited Tallinn in the autumn 
of 2004 and by December 2004 the fi rst 
stationary curling sheets were opened by 
Estonian Olympic Committee president 
and Markku Uusipaavalniemi. With the 
building of stationary sheets we also re-
ceived four sets of stones and an Ice Boss. 
In my mind it is not possible to develop 
curling without stationary ice – fortunate-
ly the quick decision making and fi nancial 
help from WCF made the stationary ice 
possible for Estonians. 

 As I look now back to last fi ve 
years - after opening the curling sheets - I 
would call that an era of learning. To be 
more precise – it has been a learning by 
doing process. Not only players have be-
come more and more aware of the game, 
but this period has been a learning process 
also for the  Estonian Curling Association 
- we have introduced diff erent tourna-
ment systems at the championships, we 
have dealt with the citizenship problems 
that concern representing Estonia, for 
few years we were preparing to launch the 
fi rst Estonian curling book, we were part 
of starting several international projects 
(Baltic Cup and Estonia vs Latvia friend-
ly), Estonian Olympic Committee started 
to fi nancially support curling, raise in the 
awarness of curling in Estonia, fund-
ing teams representing Estonia etc. As 
member of board at ECA I could say we 
have now stable curling calendar with suit-
able events for everybody from high level 
to starters, Estonia is represented in all 
categories at European championships, we 
have our own curling book. But I am not 
satisfi ed, I want more. The next big steps 
concern coaching (to import the “brains” 
and to educate our own future coaches) 
and bringing in more juniors.
  Unfortunately the economic 
recession hit also Estonian economy and 
our Olympic Committee cut the fi nancial 
support, so how we could go further? The 
most important thing is to be positive and 
even under these circumstances there is a 
solution - we just have to discover it! 

PS. On behalf of Estonian curling com-
munity I want to thank Finnish curling 
players for attending Tallinn Cup (it is 
indeed a very eff ective learning process for 
us) and personally I want to thank Olli 
Rissanen and Markku Uusipaavalni-
emi for their help in developing 
Estonian curling. 

Estonian Curling 
at the glance:
2004 – fi rst Estonian Championships 
in curling, opening of two stationary 
curling sheets, Estonian men fi rst time 
at European Championships (ECC), 
membership status in WCF, ECF and 
Estonian Olympic Committee

2005 – women fi rst time at the ECC, 
international curling tournament 
Tallinn Cup was played fi rst time, 
founding of Baltic Cup with Latvian 
counterparts

2007 – Estonia vs Latvia friendly was 
introduced (after three years latvians 
leading 2:1), Estonian juniors (men) 
fi rst time in EJCC

2009 – First curling handbook in 
Estonian was introduced

2010 – Estonian junior women team 
played fi rst time at EJCC

Fred Randver
Secretary General at ECA, 2004-2005
Board member of ECA, 2005 – today
Founder of international curling tournament 
“Tallinn Cup” 

Curling development in Estonia through my eyes

With this  text  I  am not represent ing Estonian Cur l ing Associat ion, 
these are my own personal  thoughts.

Norjan Dordi Nordby oli kovassa vedossa 
vieden mestaruudet EM:ssä ja MM:ssä. Miesten 
puolella Ed Wewnichin Kanada oli MM:ssä yk-
könen ja Ruotsi EM:ssä Mikael Hasselborgin 
johtamana.

Toista kertaa miehet ja naiset pelasivat samoissa 
MM-kisoissa keväällä 1990.  Paikkana oli tällä 
kertaa Ruotsin Vesterås. Suomen miehet olivat 
Jussi Uusipaavalniemen johdolla luovineet 
paikan kisoihin, mutta naismaajoukkueemme ei 

tällä kertaa ollut mukana.
Jussin joukkuetta oli rustattu edellissyksynä 
uuteen uskoon ja EM:stä lunastettu MM-matka 
kertoi että hyvässä kurssissa ollaan. Laukkasen 
Jakke ja Heinosen Jussi olivat vanhoina 
naamoina mukana, mutta uutta verta toivat Jori 
Aro sekä Marko Poikolainen. Kisojen alla 
ei ollut lupa liikoja odotella, mutta mukavasti 
kisat toivat kolme voittoa ja kahdeksannen tilan. 
Taakse jäivät Ranska ja Saksa, jonka kippari toimi 
tulevaisuuden suurnimi Andy Kapp.

EM-kisat Lillehammerissa
Vuoden 1990 EM-kisat käytiin Norjan 
Lillehammerissa. Suomi oli 80-luvun lopulla 
vakiinnuttamassa paikkaansa Euroopan 
kärkikymmenikössä niin naisissa kuin 
miehissäkin. Jaana Jokelan ja Jussi Uusi-
paavalniemen joukkueet olivat kummatkin 
uudistuneet melko perusteellisesti vuoden 
sisällä ja pientä arvoituksellisuutta oli ilmassa 
siitä jatkuuko kipuaminen kohti 
Euroopan kärkeä.
 Jaana Jokelan ja Ahvenaisen 
Niinan joukkueeseen olivat liittyneet vuo-
den 1983 EM-kisoissa Suomea edustaneet 
Terhi Aro, Heidi Koskiheimo ja Marita 

Ripatti. Norjaan joukkue suuntasi lento-
teitse ja 80-luvun suurnimi Eigil Ramsfjell 
oli hommannut heille asumukset aivan hallin 
läheisyydestä. Tuohonkin aikaan kisapaket-
tien majoitushinnat muistuttivat laillista 
ryöstöä, joten huokeammat vaihtoehdot 
olivat kysyttyjä.
 Jussin joukkueen kokoonpanoon 
tuli hieman hienosäätöä kun Jussi Heinon-
salo lähti paikkaamaan Marko Poikolaista. 
Heinosen joukkueissa osattiin aina mennä 
tarkanmarkan budjetilla ja niinpä lentokoneen 
sijaan matka taittui arkisemmin Ruotsin halki 
autolla. Majoitus oli hoidettu tyttöjen tapaan 

kisajärjestelyiden ulkopuolelta.
 Suomalaisittain kisat sujuivat 
mukavasti kummankin joukkueen napat-
tua seitsemännen sijan ja täten myös paikat 
kevään MM-kisoihin. Skandinaaveilla meni 
muutenkin hienosti kun mestaruudet nappa-
sivat Norjan Dordi Norby ja Ruotsin Mikael 
Hasselborg joukkueineen. Erikoisuutena 
mainittakoon että Ruotsin mestarijoukku-
eessa pelasi Lars Vågberg joka sittemmin 
muutti Norjaan ja oli voittamassa olym-
piakultaa Salt Lake Cityssa Norjan väreissä.

Teksti: Tommi Häti

Norjan Dordi Nordby oli vedossa jo vuona 1990 Kuva: Jermu Pöllänen

Jussi Heinonsalo  (vas.) paikkasi tyylikkäästi Lillehammerissa Marko Poikolaista. 

Muut kuvassa alkaen vasemmalta Jari Laukkanen, Jussi Uusipaavalniemi ja Jori Aro. Varamiehenä oli Juhani Heinonen. Kuva: Juhani Heinonen
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Curl ingin ik i l i ikkuja Juhani  ”Hemppa” Heinonen täytt i  kesäl lä 
komeat 70-vuotta.  Cur l ingin par issa on vuosia kertynyt 

lähemmäs 40, vaikka lääkär i  jo 70- luvul la suositte l i  vakavast i 
la j in lopettamista tuomion saaneen polven vuoksi . 
Suomen mestaruuksia on kertynyt cur l ingin l i säks i 

myös kor ipal lossa ja kyykässä.

70 ikävuoden rajapyykkiä Hemppa vietti 
varsin vaatimattomasti ja matalalla profi ililla. 
Paikallislehti Aamupostin haastattelusta 
hän kieltäytyi, mutta Curlinglehden hän 
päästi takapihalleen turisemaan menneitä 
ja ajankohtaisia tapahtumia. Hemppa on 
edelleen kovassa fyysisessä iskussa säännöl-
lisen punttisalitreenaamisen avittamana ja 
tällaiset tasaluvut ikävuosissa hän kuittaa 
naureskelle.

- Curlingin suhteen ura jatkuu edelleen 
omalla painollaan, eikä tässä vähään aikaa 
olla kenkiä naulaan ripustamassa. Minulle 
nämä tasavuodet ovat pelkkiä numeroita. 
Ensi kaudella Kausteen Timpan kanssa 
lähdetmme kunnon treenaamisella tavoittel-
emaan seniorien SM-voittoa.

 Hemppa tunnetaan mukavana, ak-
tiivisena ja sanavalmiina veikkona. Mennei-
siin vuosikymmeniin mahtuu ikimuistoisia 
tarinoita ja kommelluksia lukematon määrä 
joista saisi yhden teemalehden kevyesti 
aikaiseksi. Hempasta kuulee kuitenkin vain 
puhuttavan positiiviseen sävyyn ja hän on 
ollut kiistatta yksi maamme merkittävin 
curling-vaikuttaja.
 Monia hienoja hetkiä ja voittoja 
mahtuu uralle, mutta yhdeksi parhaista nou-
see seniorien MM-kisojen 7-2 voittosaldo. 
Ja lähellä oli etteivät he päässeet semeihin 
jolloin mitalikin olisi ollut ulottuvilla. 
Vastaavasti aallonpohjia ei pahemmin ole 

uralle mahtunut. Erinäisiä pettymyksiä ja 
nakemyseroja on toki ollut muttei Hempan 
luonteeseen sovi että ne olisivat jääneet 
kaivelemaan. 

Vertaansa vai l le  o leva valmennusurakka

 Hemppa oli mukana Suomen kaik-
kien aikojen ensimmäisessä EM-joukkueessa 
1981 ja sittemmin on matka vienyt useita 
kertoja niin miesten kuin senioreidenkin 
arvokisoihin. Kaikista saavutuksista huo-
limatta on hänen merkittävintä antia ollut 
läpi vuosikymmenten jatkunut, etupäässä 
junioreille suunnattu valmennusapu. Lisäksi 
hän on hoitanut tyylillä joukkueen johtajan 
hommia junioreille jo 70-luvulta alkaen. 
Useat näistä ovat nousseet Suomen ja maail-
mankin huipulle. Pääosin Hemppa on ollut 
mukana täysin pyyteettömästi, välillä Liiton 
pyytämänä ja valmentamisen ohessa hoitanut 
junioreille aina tervetulleita sponsoreita.

- Toisinaan on ollut Liiton kanssa pientä 
kädenvääntöä siitä kun olen toiminut heidän 
mielestään liian oma-aloitteisesti. Tätä ta-
pahtui joskus menneinä vuosikymmeninä 
kun Liitolla ei ollut vielä mitään valmen-
nus- tai junioritoimintaa. Ja kun minulle 
maailmalta suoraan tulleisiin kilpailukut-
suihin ilmoitin esimerkiksi Uusipaaval-
niemen Jussin joukkueen mukaan, niin 
sinä sitten jonkun mielestä astuttiin Liiton 
varpaille, Hemppa hymyillen muistelee.

- Nythän Liiton toiminta on ollut pitkään 
ihan mukavassa kuosissa ja Rissasen 
Ollille pitää kiitosta antaa. Huolestuttavin 
tilanne lajin kannalta on junioritoiminnan 
kuihtuminen. Aikanaan pelkästään minun 
omasta koulusta oli vuosittain lähemmäs 
kymmenkunta oppilasjoukkuetta ja ta-
sokin varsin korkea. Nyt on hyvin jos edes 
muutama joukkue saadaan koko Suomesta 
mukaan, hän pyörittelee päätään.

Naureskelu muuttui  la j in intoi luks i

70-luvulle Hemppa muisti aina leukailla 
perhetutulleen Mäkelän Jorkalle koo-
misen oloisesta lajista, jota Hyvinkäällä oli 
innokkaasti aloitettu pelaamaan 70-luvun 
alussa. Pian hän kuitenkin löysi itsensä 
harjan varresta kun opettajakollega Kauko 
Orrainen ilmoitti Sveitsinrinteen koulun 
opettajista koostuneen joukkueen mukaan 
sarjaan.
 Tietysti kun kaupungin kermaan 
kuuluvat, vähemmän urheilullisen kropan 
omaavat herrasmiehet vievät sarjan yk-

Tietysti kun kaupungin 
kermaan kuuluvat, vähemmän 

urheilullisen kropan omaavat 

herrasmiehet vievät sarjan 
ykköstilat , niin en oikein osan-

nut sitä urheilulajiksi mieltää.

Hemppa-boxi
-syntynyt Helsingissä 1940-naimisissa, 2 lasta-asuu Hyvinkäällä-eläkkeellä

Curling
-EM-kisoissa 9 kertaa, paras sijoitus 7.-MM-kisoissa 3 kertaa, paras sijoitus 5.-senioreiden MM-kisoissa 2 kertaa, paras sijoitus 6.

-valmentajana junioreiden arvokisoissa yhteensä 9 kertaa-Suomen curlingliiton ja Hyvinkään seuran hallituksen jäsenenä useina kausina
Muuta
-koripallossa yksi ikämiesten Suomen mestaruus (Hyvinkään Tahko)-kyykän Suomen mestaruus vuonna 2003

Teksti & kuvat: Tommi Häti

Hyvinkään Curling ry muisti Juhani "Hemppa" Heinosta merkkipäivänään Kaivosyhtiö Artic Ametistin osakkeelle. Pitäähän todellisella curling-miehellä kiviyhtiön osake olla.
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köstilat, niin en oikein osannut sitä urhei-
lulajiksi mieltää. Varsin pian kuitenkin 
huomasin sen olevan ihan täysiveristä 
urheilua, vaikka ulkojäillä pelatessa ei 
lajin kaikki hienoudet nousseetkaan esiin. 
Pian haastoimme koulumme oppilaita 
pelaamaan ja siitä lähti kauaskantoinen 
innostus. Esimerkiksi vuoden 2000 
Euroopan mestarijoukkueen jäsenet 
ovat kaikki koulumme entisiä oppilaita. 
Suomen ensimmäinen naismaajoukkue 
EM-kisoihin oli myös koottu koulumme 
tytöistä, Hemppa ylpeänä muistelee.

Lahjakkuuksia hukattu

Suomen kaikkien aikojen joukkueeksi 
Hemppa nostaa selkeästi edellä mainitun 
Markun joukkueen joka napsi kaikkiaan 
viisi arvokisamitalia 2000-luvun tait-
teessa. Aloittelevista junioreista aikanaan 
hän pani oitis merkille Mäkelän Willen 
ja Kausteen Akun lahjakkuuden.

-  Erittäin moni lahjakas kaveri valitet-
tavasti lopetti lajin harrastamisen jo reilu 
parikymppisenä. Hämäläisen Harri, 
joka oli todellinen superlahjakkuus mo-
nessa lajissa, olisi noussut takuu varmasti 
curlingissa suurten nimien joukkoon. 
Listaan voisi lisätä pykälää pidempään 
jatkaneet Aron Jorin ja Poikolaisen 
Markon, joissa oli ainesta vaikka kuinka 
pitkälle. 80- ja 90-luvuilla oli massaa joista 
olisi voinut vaikka valita helmet päältä, 
mutta nyt tuntuu että hyvä kun saadaan 
maajoukkue kasaan.

Ruots in fanitus

Jos moni suomalainen on valmis nos-
tamaan Hempan jalustalle kaikesta 
puurtamisestaan niin vastaavasti hän 
hehkuttaa ruotsalaisten ansiota Suomen 
curlingin tukemiseen. Erityisesti Jussi 
Uusipaavalniemen joukkueet ruotsalaiset 
ottivat avosylin vastaan, tarjosivat ilmaiset 
majoitukset ja jopa jääkaapit täyteen 
ruokaa.

- Se oli silloin erittäin iso taloudellinen 
apu nuorille koululaisille ja sittemmin 
opiskelijoille, joilla olla talouden kanssa 
tiukkaa. Lajiosaamista myös saimme 
heiltä ja se auttoi meitä yhdessä heidän 
hyvien halliolosuhteiden myötä kehit-
tymään ihan uudelle tasolle. Näitä oppeja 
sitten tietysti jaettiin myös Hyvinkäällä, 
jossa oli vilkasta junioritoimintaa, 
Hemppa kertailee.

Stadin k ingi

Yksi hauska piirre Hempalla on ollut 
tuoda stadilaisuutensa esiin pieni pilke 
silmäkulmassa. Omaan mieleeni tulee eräs 
kerta kun Hemppa oli valmentajanamme 
jollain kisoissa ja hän hieman vinoili 
meille syntyperäisille hyvinkääläisille.

 – Te kävelette kun toukohousut. Sta-
dilainen dallaa kuin tiikeri. Siinä stadin 
biitti, hän vakuuttavasti lausui. Lopuksi 
sitten vielä tyylinäyte hotellin käytävällä. 

Stadilaisuus näkynyt myös peliasuissa taa-
jaan vilahtavina Helsingin IFK:n logoina. 
Innostus alkoi jo pikkupoikana eikä se 
sammunut vaikka nuoren opettajan tie 
veikin Hyvinkäälle jo 60-luvulla. Tai kuten 
hän hymyillen toteaa – ”tulin sivistämään 
maaseutua” – ja iskee lopuksi silmää. 

Hempasta todettua:

Jari Laukkanen:
”Hempan kanssa ei tullut reissussa ikinä aika 
pitkäksi. Aina joku hyvä tempaus tai kommel-
lus sattui reissun tiimellyksessä. Ja mitä tulee 
hänen rooliinsa suomalaisessa curlingissa niin 
ilman Hemen uupumatonta junnuvalmennusta 
ja auttamista tuskin Suomella olisi yhtäkään 
arvokisamitalia."

Jussi Uusipaavalniemi:
”Jussi Heinonen oli meidän matematiikan opet-
taja, kuten monen muunkin juniorina curlingin 
aloittaneen. Hänen ansiosta aloimme pelata ja 
myös Suomessa menestyksen myötä matkuste-
limme ympäri maailmaa yhdessä pelaamaan 
noin 10 vuoden ajan; turnauksia Ruotsissa, 
EM- ja MM-kisoja. Hänelle kuuluvat suuret 
kiitokset siitä työstä jota hän on meidänkin 
eteen tehnyt! Samalla on kuunneltu elämän 
viisauksia ja opittu matkustamaan edullisesti, 
mutta mukavasti!”

Jaana Jokela:
”Heme ansaitsisi kyllä suuremman arvostuksen 
mitä hänelle on suotu. Minua ihmetytti kun 
Liiton 25-vuotisjuhlissa palkittiin ansioituneita 
curling-vaukuttajia, minä mukaan lukien, ja 
Heme jäi silläkertaa palkitsematta. Totesinkin 
silloin Rissasen Ollille että minun palkinto 
olisi kuulunut ehdottomasti Hempalle. Hän 
auttoi meitäkin aina arvokisoissa ja muutenkin 
vaikkei meidän valmentaja ollutkaan. Koskaa 
Hempan avut eivät tuntuneett mitenkään tun-
gettelevilta tai itsensä tyrkyttämiseltä. Mahtava 
persoona ja yksi kotimaamme suurimmista 
curling-tekijöistä.”

Tommi Häti:
”Hemppa osasi ottaa tyylikkäästi puoli-isällisen 
otteen meistä hieman hulttion vikaa olevista 
junnuista. Reissussa tuli kaikkien kanssa 
toimeen ja piti meidän puolia vaikkei aina 
oltaisi sitä ansaittukaan. Pari kertaa järjesti 
pyyteettömästi sponssina pakettiautotkin 
Ruotsin reissuille. Hempalta irtosi myös 
vakuuttavat loma-anomukset armeijan 
suuntaan, jolloin päästiin ilman murinoita 
kesken metsäleirienkin junnukisoihin 
ympäri Eurooppaa.”

80- ja 90-luvuilla oli vielä massaa joista olisi voinut vaikka valita helmet päältä, mutta nyt tuntuu että hyvä kun saadaan maajoukkue kasaan.
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Jussi Uusipaavalniemi:

Jaana Jokela:

Kesäisiä perinteitä jatkettiin jälleen 
curlingpelaajien golfturnauksen muodossa 
Nurmijärven Golf-klubin kentällä varsin 
kuumissa olosuhteissa. Kuluvana kesänä 
on onneksi saanut jo tottua helteiseen 
ilmanalaan, muutoin olisi saattanut tulla 
tuskastuminen tälläkin kierroksella, kun 
lähenneltiin 30 asteen lämpötilaa. Onnek-
semme aurinko piiloutui sentään hetkit-
täin pienen pilviverhon taa, jotta pahem-
milta lämpöhalvauksilta vältyttiin.

Kilpailussa pelattiin tällä kertaa kent-
täyhdistelmä B+C. Helteisessä säässä 
hermonsa parhaiten säilytti Jasu 
Rouvinen, joka kuuleman mukaan oli 
edellispäivänä pelannut seuransa mara-
tonmestaruuskilpailussa reilut viisi ja 
puoli kierrosta eli sata reikää valmistavana 
harjoitteena Curling Golfi in. Peli näytti 
sujuvan hyvin, vaikka alkukierroksesta 
kuulemma hieman paikkoja kolottikin. 
Voitto lyöntipelissä irtosi hienolla 77 
lyönnin kierrostuloksella selvällä viiden 
lyönnin marginaalilla toiseksi tulleeseen 
Kausteen Timppaan. Pistebogeykisan 
voittoon pelasi Markku Lönnberg 41 
pisteellä jättäen viidellä pisteellä taak-
seen, kenenpä muunkaan kuin Kausteen 
Timpan. Lopuksi erikoismaininnat pisim-
mästä drivestä Pertti Sallilalle ja lähim-
mäs lippua osuneesta lyönnistä Tuula 
Merentielle – tarina ei kerro sijoittuiko 
Kausteen Timppa näissäkin sarjoissa kun-
niakkaalle toiselle sijalle :-)

Kisan täydellinen tuloslista löytyy liiton net-
tisivuilta:
http://www.curling.fi /fi /news/2010/6100

Curlaajan oiva kesätreeni

Monet meistä, jotka curlingia aktiivisesti 
harrastavat ovat ottaneet golfi n kesä-
treenikseen. Golfi ssa on monia yhtäläi-
syyksiä curlingiin. Molemmat pelisuori-

tukset ovat kohtalaisen pitkäkestoisia ja 
vaativat keskittymiskyvyn säilyttämistä 
koko pelin ajan. Lisää yhtäläisyyksiä 
löytyy lajin perinteistä ja sitä myötä 
sääntökirjan pykälistä. Herrasmieslajeina 
molemmissa tulee antaa vastustajille heille 
kuuluva kunnia ja rauha tehdä oma suo-
rituksensa parhaan osaamisensa mukaan. 
Pallon kulkurata griinillä on myös usein 
kaareva ja tällöin putin kovuus vaikuttaa 
pallon kulkuradan kaarevuuteen samoin 
kuin heiton kovuus curlingissa. 

Myös pelaajakohtaiset pelifi losofi at näyt-
täisivät heijastuvan helposti curlingjäiltä 
golfväylille – siinä missä pelaaja valit-
see curlingissa suurempaa pistemäärää 
tavoitellessaan hieman riskialttiimpia 
heittoja, niin golfi ssa myös usein peli-
strategia nojaa rohkeaan peliin, jossa 
jokaisessa tilanteessa haetaan maksi-
maalista hyötyä seuraavasta lyönnistä. 
Varman päälle pelaaja saattaa curlatessa 
tyytyä viimeisen kiven määrämittaiseen 
kaventaakseen pelin, vaikka tarjolla olisi 
ratsupoistolla pari pinnaa ja pelin tasoitus. 
Samanhenkinen pelaaja saattaa golfa-
tessa tyytyä pelaamaan pallonsa suosi-
olla kolmella rautalyönnillä griinille sen 
sijaan, että lähtisi pelaamaan tykittämällä 
puumailoilla yhden säästetyn lyönnin 
toivossa.

Kukaan ei varmaankaan kiellä sitä, että 
lajiharrastukseensa vakavasti suhtautuvan 
curlaajan kannattaisi kesäaikaan harrastaa 
monipuolisesti lihaskuntoharjoituksia ja 
jopa aerobista liikuntaa parantaakseen 
seuraavan talven pelisuoritusten peruse-
dellytyksiä. Henkistä kanttia ja pitkäai-
kaisen tarkkuuslajin suoritusvarmuutta 
voi tämän lisäksi aivan loistavasti treenata 
golfi a pelaten!
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Hempan tasavuosia oli kunnioittamassa pieni delekaatio Hyvinkää Curlingin ja Curlinglehden muodossa. Ville Mäkelä luovutti kaikkien Salta Lake Cityn ja Torinon olympiakävijöiden puolesta Hempalle Torinon pelitakin. Kuvassa vasemmalta alkaen Tommi Häti, Ville Mäkelä, Hemppa Heinonen, Eeva Heinonen ja Paavo Ruottu.
Hemppa suoritti curling-valmentajan 
tutkinnon Ruotsissa jo 1982
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Olipa kerran curlingjoukkue Suhina. Suhinan poikia hiukoi lähteä syksyllä Eurooppaan 
pelaamaan, mutta internetin ihmeellisestä maailmasta löytyi niukasti tietoa turnauksista. 

Urheat sankarimme päättivät ratkaista ongelman kertaheitolla ja kas, nyt kuka tahansa voi 
lisätä tai täydentää turnausten tietoja Curlingcalendar.com -sivustolle. 

Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jos jokainen tekee jotakin, tulee 
kaikki hoidettua.

www.curlingcalendar.com

Kivivuorenkuja 4 A 3, 01620 Vantaa
Puhelin  040 553 1233
Faksi  (09) 276 7254
Sähköposti: liitto@curling.fi 


