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 1990-luvun alku. Mestaruudet ja maa-
joukkueet ratkaistaan kauden huipen-
tavalla SM-Cupilla. Yksi SM-statuksen 
turnaus on kokonaisuutena optimaalinen 
tapa ratkaista mestarit. Hiljalleen mieli-
piteet alkavat kuitenkin muuttua, sillä…

 …saapuu vuosi 1997. Mestaruudet ja 
maajoukkueet ratkaistaan edelleen SM-
Cupissa. Tapa on altis satunnaisuuksille 
ja paras joukkue ei välttämättä juuri 
kyseistä turnausta aina voita. Keskus-
telua käydään paljon maajoukkueen 
ratkaisemisesta useamman turnauksen 
menestyksen perusteella. Malli toteu-
tetaan lopulta kaudella 1998. Kahvipöy-
täkeskusteluissa tärkeimmäksi arvoksi 
nousee pelillisesti parhaan joukkueen 
löytäminen, johon aiempaa pidempi 
kausi olisi optimaalinen tapa.

 Vuosi 1999. Turnauspohjaiseen SM-
sarjasysteemiin kaivataan fi naalipelejä 
tai fi naaliturnausta, jotta viimeinen 
turnaus ei jäisi merkityksettömäksi 
mestaruuksien jo varmistuttua. Maa-
joukkueiden menestys on herättänyt 
orastavasti median huomion. Huomiota 
voitaisiin saavuttaa huomattavasti enem-
män, mikäli nimekkäät maajoukkueet 
kohtaisivat haastajansa kauden huipen-
tavissa fi naaleissa. Vaikka malli herättää 

hyväksyvää mutinaa, niin se kaadetaan 
viimeistään maajoukkueiden esittämällä 
kritiikillä satunnaisuuden suhteen. 

 Vuosi 2003. SM-sarjoissa luovutaan 
turnauskeskeisestä mallista ja siirrytään 
pitkään sarjaan, jotta pelillisesti paras 
joukkue aina voittaisi sarjan ja satun-
naisuudella ei olisi tuloksiin vaikutusta.  
Mitä enemmän pelejä, sitä todennäköi-
semmin sarjan voittaa sen vahvin jouk-
kue. Pienenä maana tämä on Suomen 
elinehto maajoukkueen tason kannalta. 
Malli on kahvipöytäkeskusteluissa hyvin 
hyväksytty. Kunnes…

 …alkaa vuosi 2011. SM-sarjoihin 
kaivataan yleisissä keskusteluissa 
kauden huipentavia fi naaleita. Paine-
pelit kehittäisivät pelaajia ja fi naaleista 
voisi saada aikaiseksi entistä paremman 
tapahtuman. Viimeisenä pelipäivänä 
ei myöskään nähtäisi jäällä krapulaisia 
uusia mestareita tai ratkaisun venymistä 
myöhempään ajankohtaan. Järjestelmän 
nähdään kehittyneen jo liiaksi varmiste-
lemaan ”parhaan jengin voittamista”.

 Pelilliset näkökannat ja kauden 
huipennuksen puolesta puhuminen on 
parin viimeisen vuosikymmenen aikana 
kiertänyt tasaisesti kehää. Aika näyttää 

mihin tänä keväänä puhjennut keskus-
telu johtaa. Joko on fi naalien aika? Entä 
kuinka nopeasti fi naaleista luovutaan, 
jos jotakin kautta suvereenisti hal-
linneen joukkueen kippari poteekin 
fi naalin aikana legendaarista vatsafl uns-
saa ja häviää siksi? Montako vuotta tästä 
tapahtumasta menisi, ennen kuin sama 
kehä saisi uudelleen alkunsa?

 Trendit muuttuvat ja ideologiat 
seuraavat isossakin mittakaavassa aina 
toisiaan. Onneksi aiheesta voidaan silti 
avoimesti keskustella!

PS: Suuret onnittelut mestareille ja muille 
kauden onnistujille myös Curlinglehden 
puolesta! 

Riku Harjula
Päätoimittaja
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 Tämän vuoden Suomen Mestaruudet 
ovat jälleen ratkenneet, joten onnitte-
lut vielä kertaalleen Markun ja Tiinan 
joukkueille! Edustusjoukkueillamme 
onkin edessä mielenkiintoiset ajat, kun 
EM-kisat käydään tänä vuonna Mosko-
vassa, joka on ensi kertaa kansainvälisen 
huippucurlingin näyttämönä. Nyt olisi 
myös selvitettävä tie vuoden 2012 MM-
kisoihin, jotta toiveet Sotshin olympia-
paikasta pysyisivät elossa. Uskonkin, 
että niin miesten kuin naistenkin jouk-
kueemme ovat erittäin motivoituneita 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi, mutta 
toivon myös, että olympiakomitea omal-
ta osaltaan olisi tukemassa tätä hanketta 
lisäresurssien muodossa!

 Suomalaisen huippucurlingin val-
mennusprojekti on myös käynnistynyt! 
Erityisen iloinen olen siitä, että huipulle 
tähtäävien pelaajien keskuudessa vallitsi 
huomattavan suuri yksimielisyys siitä, 
että tähän valmennusprojektiin pitäisi 
valjastaa vetureiksi kotimaiset voimat. 
Kun pelaajien ehdottamat Jari Lauk-
kanen ja Ville Mäkelä myös antoivat 
suostumuksensa tähän toimeen, liiton 
hallituksella oli helppo työ päättää asi-
asta. Nyt odotammekin mielenkiinnolla 
ensimmäisiä kokemuksia tästä projek-
tista. Oleellista on se, että jokaisella 
tosissaan huipulle tähtäävällä pelaajalla, 
myös yksittäisellä pelaajalla ilman jouk-
kuetta, on mahdollisuus osallistua tähän 
hankkeeseen! Ja uskon vakaasti, että 
tuloksia syntyy!  

 Suomen poikien joukkue lunasti Iiro 
Sipolan johdolla jo toistamiseen juniori-
en MM-kisoista suoran paikan seuraa-
van vuoden kisoihin, mistä lämpimät 
onnittelut koko joukkueelle!! Junioripe-
laajien vähäinen määrä asettaa kuitenkin 
uusia haasteita jo ensi vuodelle, kun 
osa nykyisistä joukkueen jäsenistä tulee 
”täysi-ikäiseksi” eikä siten ole enää 
edustuskelpoisia ensi vuoden kisoissa. 
Toivonkin, että seuroissa saataisiin 
juniorityöhön lisäpotkua ja –motivaa-
tiota Iiro Sipolan joukkueen saavutuk-
sista. Ja liitto pyrkii käytettävissä olevin 
resurssein tukemaan tätä työtä, mm. 
juuri edellä mainitulla huippucurlingin 
valmennusprojektilla.

 Suomella näyttäisi myös olevan 
curlingissa paikka ensi tammikuussa 
ensimmäistä kertaa käytäviin Nuorten 
Talviolympialaisiin. Kisoihin voivat 
osallistua vuonna 1994 ja 1995 syntyneet 
pelaajat, joten haasteena olisi löytää kak-
si poikaa ja kaksi tyttöä näihin kisoihin. 
Olisi sääli, jos paikka jäisi käyttämättä, 
mutta toisaalta kisoihin aikovilta pitäisi 
myös löytyä riittävästi ”huippucurlinga-
sennetta”! Nämäkin kisat ovat yksi hyvä 
esimerkki siitä, kuinka hienoja haasteita 
ja mahdollisuuksia tämä rakas lajimme 
tarjoaa myös nuorille!! 

CURLINGPERHEEMME 
LAAJENEE EDELLEEN
 Erityisen ilahduttavaa on ollut se, 
että alkuvuoden aikana olemme saaneet 

taas jo kaksi uutta jäsenseuraa, Virtain 
Kiekkokarhut ry:n curlingjaosto 
sekä Ålands Curlingklubb Ahvenan-
maalta! Toivotamme molemmat seurat 
tervetulleeksi curlingperheeseemme, ja 
toivomme aktiivista osanottoa kaikilla 
rintamilla. Curling leviää hitaasti mutta 
varmasti, vääjäämättä, ja onkin hienoa 
todeta, että curlingpaikkakuntia on jo 
todellakin joka puolella Suomea!

 Nyt toivotan kaikille aurinkoista ke-
vättä, ja muistutan samalla myös kaikista 
kesätapahtumistamme; yhdessä on pal-
jon hauskempaa, joten tulkaa mukaan!!

Olli Rissanen
Puheenjohtaja, 
Suomen Curlingliitto

osallistua vuonna 1994 ja 1995 syntyneet 
pelaajat, joten haasteena olisi löytää kak-
si poikaa ja kaksi tyttöä näihin kisoihin. 

sennetta”! Nämäkin kisat ovat yksi hyvä 
esimerkki siitä, kuinka hienoja haasteita 

Olli Rissanen

Suomalainen huippucurling 
uusien haasteiden edessä
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 Suomi onnistui ensimmäistä kertaa 
historiassa säilyttämään junioreiden MM-
paikan kolmansiin perättäisiin kisoihin 
saavuttamalla maaliskuussa Skotlannissa 
järjestetyssä turnauksessa kahdeksannen 
sijan. Turnaus alkoi Suomelta upeilla otteil-
la, kun Iiro Sipolan kipparoimat nuoret 
jakoivat turnauksen kärkipaikan neljän 
kierroksen jälkeen. Näin turnauksen kulkua 
kommentoi Iiro itse:

”Pelit alkoi todella hyvin ja nousevat jäät sopi 
meille kaikin puolin. Turnauksen alussa Malmin 
Niklas oli jonkinlaisessa hirveässä köhätaudissa, 
joka lopulta kiltisti jaettiin koko jengin kesken. 
Tuon jälkeen ei sitten kipeinä enää matseja 
voitettukaan. Sairasteluille ei oikein mahda mi-

tään kesken turnauksen, mutta harmittaa, kun 
mahdollisuudet oli päästä loppupeleihin asti.”

 Hienosta tuloksesta huolimatta junnujen 
tulevaisuus huolettaa, sillä kärkiryhmän 
takaa ei uusia nuoria ole edustustehtäviin 
nousemassa. 

”Meiltä jäi nyt Oskar (Ainola) ja Toni (Ylhäi-
nen) junnuista yli-ikäisiksi, eli ensi vuodelle 
täytyisi jostain löytää ainakin se neljäs pelaaja. 
Varapelaajan löytämisen suhteen olen jo luopu-
nut toivosta, sillä olisi täysin turhaa rahdata 
kisoihin mukaan joku vasta lajin aloittanut 
itselle vieras kaveri pelejä katselemaan. Eskon 
(Sinisalo) ja Niken kanssa jatkamme kuitenkin 
ensi kauden Ruotsin kisoihin, mikäli neljäs 

pelaaja saadaan jo syksyllä mukaan harjoittele-
maan.” 

 Turnauksen voittokahinoissa nähtiin 
lopulta kuitenkin härmäläistä verta, sillä 
kisat voittaneen Ruotsin kapteenin Oskar 
Erikssonin äiti on kotoisin Suomesta. 
Toiseksi pojissa ylsi Sveitsi ja kolmanneksi 
Norja. Tyttöjen maailmanmestaruus jäi 
Skotlantiin, kun Kanada jäi hopealla ja 
Venäjä pronssille. Suomen joukkueessa 
pelasivat kapteeni Iiro Sipola, Oskar Ai-
nola, Toni Ylhäinen, Esko Sinisalo sekä 
Niklas Malmi. Joukkueen valmentajana 
toimii Jani Sullanmaa.

SUOMEN JUNNUT 
VARMISTIVAT PAIKAN MYÖS 
ENSI KAUDEN MM-KISOIHIN

Teksti: Riku Harjula, Kuva: OP Sipola

 Yksi curlingvuoden kohokohdista on 
lajin suurmaan, Kanadan, mestaruuskilpai-
lut. Naisten mestaruusturnaus tunnetaan 
nimellä Scotties Tournament of Hearts ja 
miesten turnaus kantaa nimeä Tim Hortons 
Brier. Mestaruusturnausten voittajat edus-
tavat Kanadaa kevään MM-kilpailuissa ja 
toisinaan kuulee puhuttavan, että Kana-
dassa pelattavat karsintaturnaukset ovat 
kovatasoisempia kilpailuja kuin itse MM-
kilpailut. Mm. tämän johdosta Kanada on 
MM-kisojen kestosuosikki.
 Tänä vuonna MM-kisojen suosikin viitta 
ei kuitenkaan ole yhtä raskas kuin useam-
pana aikaisempana vuotena. Sekä naisten 
että miesten turnauksissa nähtiin jännittä-
vien vaiheiden jälkeen hienoisia yllätyksiä. 

Miesten puolella olympiaedustaja Kevin 
Martin jäi kokonaan ulos mitaleilta ja 
mestaruus meni vahvoja otteita esittäneel-
le Jeff  Stoughtonille. Naisten puolella 
suurin ennakkosuosikki Jennifer Jones 
kompastui fi naalissa ja Amber Holland 
vei voiton viimeisen pään varastuksella.
 Huomionarvoista Kanadan mestaruus-
kilpailuissa on se, että niitä voi seurata 
internetin välityksellä mistä päin maail-
maa tahansa. Kanadalainen urheilukanava 
TSN näyttää kilpailut Kanadassa ja pelit 
on mahdollista katsella arkistosta myös 
jälkikäteen. Kilpailuiden korkean tason ja 
lähetysten laadun vuoksi niiden katselu on 
oppimisenkin kannalta erittäin suositelta-
vaa, kun laadukkaasta kommentoinnista 

vastaavat kokeneet kommentaattorit Russ 
Howard ja Linda Moore. Kyseiseltä kak-
sikolta tuskin jää mikään asia analysoimatta 
ja lähetyksiä voi avoimesti suositella jopa 
opetustarkoitukseen niin taktiikkaan kuin 
tekniikkaankin. 
 Kanadan mestaruuskilpailut ovat 
katsottavissa seuraavasta osoitteesta: 
http://watch.tsn.ca/championship-
curling-on-demand/

Nautinnollisia opiskeluhetkiä curlin-
glehden lukijoille!

Katsaus Kanadan 
mestaruuskilpailuihin

Teksti: Toni Sepperi

voitettukaan. Sairasteluille ei oikein mahda mi- ensi kauden Ruotsin kisoihin, mikäli neljäs 

Katsaus Kanadan 
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 Karri Kupari ja Jari Laukkanen ovat 
tavanneet Huippu-urheilun muutostyöryh-
män väkeä Olympiakomiteassa. Tavoittee-
na yhteistyössä muutostyöryhmän kanssa 
on luoda askelmerkkejä tulevaisuuteen 
koskien lajin huippujen menestystä sekä 
ruohonjuuritason toimintaan. Muutostyö-
ryhmän pyrkimys on auttaa lajiliittoja toi-
mintansa kehittämisessä ja näin parantaa 
maamme urheilumenestystä tulevaisuudes-
sa. Yhteistyön tuloksena tullaan saamaan 
konkreettisia työkaluja valmennukseen 
sekä koko järjestelmän kehittämistä varten.

Lisää tietoa muutostyöryhmän ajatuksista 
löytyy nettisivulta: 
http://www.huippu-urheilunmuutos.fi  

 Suomen Curlingliiton hallitus on nimen-
nyt huippucurlingin valmennustyöryhmän. 
Ryhmään kuuluvat Jari Laukkanen, Vil-
le Mäkelä, Karri Kupari, Teemu Salo 
ja Riikka Louhivuori, joiden tehtävänä 
on valmistella tämän vuoden aikana aloi-
tettava huippucurlingin valmennusprojekti. 
Jari Laukkanen ja Ville Mäkelä on nimetty 
ryhmään valmennustehtävään tavoittee-
naan auttaa maamme huippuja omalla 
kokemuksellaan. 
 Ryhmän tavoitteena on, että alustava 
suunnitelma saataisiin kevään kuluessa val-
miiksi ja itse valmennustoiminta saataisiin 
käyntiin tämän kevään aikana.

Suomalaisen 
huippucurlingin 
valmennus sai 
resursseja lisää

 Prince Edward Islandin joukkue (skip 
Eddie MacKenzie) luovutti tämän vuo-
den Brierissä ottelunsa Ontarion Glenn 
Howardia vastaan viiden pään jälkeen 
oltuaan 1-11 häviöllä. Tästä kisajärjestäjät ei-
vät tykänneet vaan mätkäisivät 2000 dolla-
rin sakon joukkueelle. Säännöissä sanotaan, 
että pelien pitää kestää vähintään 6 päätä ja 
tämä sääntö on luotu katsojia varten. ”Mitä 
järkeä myydä maksullisia lippuja peleihin, 
jos pelit loppuvat alta aikayksikön?” kysyy 
P.E.I:n liiton puheenjohtaja ja sanoo ym-
märtävänsä hyvin järjestäjiä sakotuksesta.
 Lisämausteena soppaan voi lisätä, että 
vastustajana ollut Glenn Howard lupasi 
P.E.I.:n kipparille maksavansa puolet mah-
dollisista sakoista, jos he haluavat luovuttaa 
ennen kuudetta päätä.

SAKKOJA 
KANADASSA PELIN 
LUOVUTTAMISESTA 
LIIAN AIKAISIN

 Kanadan Torinon kultajoukkueen, Brad Gushuen tiimin ”Wille Mäkelä eli 
kovien poistojen erikoismies” Mark Nichols lopettaa kilpacurlingin tähän kauteen. 
Nichols ja Gushue ovat pelanneet yhdessä 13 vuoden ajan ja nyt on yhteistyö päätty-
mässä.  Mark kertoo, että ”nyt on aika keskittyä elämän muihin tärkeisiin asioihin 
kuten työhön ja perheeseen.” 
 Nichols muistetaan meillä Suomessa varmasti hyvin Torinon olympiafi naalista, 
jossa hän kolmosheittäjän paikalta paukutteli komeita tuplia ja triploja Kanadan puo-
lustaessa johtoaan. Tänä vuonna Gushuen joukkue ylti Brierissa runkosarjan voittoon 
ja lopulta pronssimitaleille. Alkukaudesta Nichols heitteli kakkosen kivä joukkueessa 
Randy Ferbeyn heittäessä kolmosen kivet. Ferbeyn ja joukkueen tiet kuitenkin 
erosivat kesken kauden.

MARK NICHOLS 
LOPETTAA HUIPULLA

ennen kuudetta päätä.

Huippu-urheilun 
muutostyöryhmä 
ja curling

Teksti: Jari Laukkanen
Kuvat: WCF

courtesy Canadian Press Images

Torinon mestarit, Nichols toinen vasemmalta
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 Ontarion Balassa, 200 km pohjoiseen 
Torontosta, on lyöty entinen ennätys cur-
lingpelin pituudessa. Innokkaat curlaajat 
pelasivat yhtä soittoa maanantaiaamusta 
klo 6.00 aina keskiviikkoiltaan klo 18.00 
asti saavuttaen 60 tunnin pelin pituuden. 
Ennätys siirtynee Guinnessin kuuluisaan 
kirjaan lähikuukausina. Tempauksella 
pelaajat keräsivät 25 000 dollaria uutta 
halliansa varten.

Maailman-
ennätyspeli 
Ontariossa

 Konkari Tommy Stjerne joukkueineen 
voitti oman poikansa Rasmus Stjernen 
joukkueen Tanskan miesten mestaruus-
fi naalissa ja ansaitsi paikan poikansa 
nenän edestä tämän vuoden MM-kisoihin 
Kanadan Reginaan. Peli kääntyi isäpapal-
le vasta jatkopäässä luvuin 9-8. Tommy 
Stjernen joukkueessa pelaavat Per Berg 
(kolmonen), Peter Andersen (kakkonen) 
ja Anders Söderblom (ykkönen). Tuleva 
edustustehtävä on Stjernelle kahdeksas 
kerta MM-kisoissa.

Tommy Stjerne 
löi poikansa 

Tanskan fi naalissa

 Kanadassa kohistaan ottawalaisesta nuoresta joukkueesta, jota kipparoi Rachel 
Homan. Homan edusti Ontariota tämän vuoden Tournament of Hearts –turnauk-
sessa eli Kanadan naisten mestaruuskisoissa. Joukkue sijoittui lopulta kolmanneksi 
pronssipelin voiton jälkeen, mutta asiantuntijat pitävät joukkuetta pelitapansa vuoksi 
poikkeuksellisena naisjoukkueena.
 Joukkue on tehnyt vaikutuksen pelaamalla curlingia samalla tavalla kuin parhaat 
miesjoukkueet. Tiimin työkaluarsenaaliin kuuluvat poikkeuksellisen kovat ja tarkat 
poistot, mikä mahdollistaa erittäin hyökkäysvoittoisen pelitavan. He laittavat jatku-
vasti nojia sekä määriksiä ja tarpeen tullen sitten purkavat tukalat tilanteet kovilla 
poistoillaan. Asiantuntijoiden mielestä heidän kovat poistonsa ovat ylivoimaisen 
tarkkoja muihin verrattuna. Joukkueessa pelaavat kippari Rachel Homan, kolmonen 
Emma Miskew, kakkonen Alison Kreviazuk ja ykkönen Lisa Weagle. 
Laittakaa nimet muistiin.

UUSI TÄHTI NAISCURLINGIIN 
SYTTYNYT

Photo by Jim Law, courtesy of Skip Cottage Curling
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 Valmentajia kartoitettaessa liitto päätyi 
kotimaisiin vaihtoehtoihin. Näin voitiin 
taata esimerkiksi se, että joukkueet todella 
pääsevät jäälle saakka valmentajiensa 
kanssa. Samalla aiemman menestyssuku-
polven osaamista voidaan saada siirrettyä 
eteenpäin. Näin lajivalmentajiksi valittiin 
olympiamitalistit Jari Laukkanen ja Ville 
Mäkelä. Curlingliiton puheenjohtaja Olli 
Rissanen perusteli valintaa seuraavasti:

”Valmennusta käsitelleeseen palaveriin 
osallistui useita kilpajoukkueita ja ylivoi-
mainen enemmistö heistä koki optimaali-
seksi mallin, jossa resurssit kohdennettiin 
valmennuksen hyödyntämiseen konkreet-
tisesti. Siksi oli luontevaa, että valmentajat 
olivat kotimaisia huippunimiä, jotka pys-
tyvät osallistumaan toimintaan ulkomaisia 
intensiivisemmin.”

Katse horisontissa
 Mitä valmennuskuviolla sitten tavoi-
tellaan? Näin tavoitteita luonnehti Jari 
Laukkanen: 

”Suurin tavoite on luonnollisesti saada 
hiljalleen nostettua Suomen maajoukku-

eet takaisin Euroopan B-sarjasta A-sarjan 
vakiomaiden joukkoon ja MM-kisoihin. 
Tämän lisäksi MM:ssä tulisi pystyä taistele-
maan mitaleista. Näin myös olympiapaikat 
saataisiin klaarattua. Kärkijoukkueiden 
kehittämisen lisäksi osaamista pyritään laa-
jentamaan myös muihin lajiin panostaviin 
joukkueisiin. Tämä takaisi jatkuvuutta ja jo 
entistä kovatasoisempi SM-sarja kehittäisi 
pelaajia nykyistä paremmin.”

”On kuitenkin tärkeää muistaa, että 
valmentajat eivät voi harjoitella joukkueen 
puolesta. Me pyrimme auttamaan lajin 
kilpailullista kärkeä kehittymisessä, mutta 
todelliseen edistymiseen vaikuttaa aina 
eniten joukkueen itsensä panostaminen. 
Uudella valmennusjärjestelmällä lajiin 

panostamista voidaan kuitenkin saada he-
delmällisemmäksi. Toisaalta tästä johtuen 
etenkin prioriteettiryhmään kuuluvilta 
urheilijoilta edellytetään kovaa panosta-
mista lajiin. On kaikkien etu, että resurssit 
hyödynnetään niihin yksilöihin, jotka ovat 
sitoutuneet kehittämään itseään. Vapaa-
matkustajat vain söisivät resursseja muilta, 
potentiaalisemmilta urheilijoilta. Tätä ei 
pidä kuitenkaan ymmärtää niin, etteikö 
apua tarjottaisi myös kirkkaimman kärjen 
ulkopuolisille urheilijoille. Siksi yksilöitä 
muistakin joukkueista voidaan nostaa prio-
riteettiryhmään.”

”Käytännössä prioriteettiryhmään kuu-
luisivat sekä miesten- että naisten kaksi 
parasta joukkuetta ja muutamia näiden 
joukkueiden ulkopuolisia urheilijoita, jotka 
osoittavat selkeästi panostavansa lajiin. Pri-
oriteettiryhmän kanssa pyritään toimimaan 
viikoittain ja auttamaan heitä kaikissa mah-
dollisissa ongelmissa. Vastineeksi odotetaan 
tiukkaa panostamista harjoitteluun. Heidän 
lisäkseen valmennuksen piiriin kuuluu laa-
jempi kakkosryhmä, johon mukaan otetaan 
kehittymiseensä sitoutuneesti panostavia 
SM-tason urheilijoita. Heidän kanssaan py-
ritään kauden aikana järjestämään esimer-

Yksi curlingliiton kehittämisstrategian painopistealueista tälle kaudelle oli 
kilpacurlingtoiminnan edistäminen. Käytännössä tavoite ilmeni järjestä-
mällä maamme parhaille joukkueille entistä paremmat mahdollisuudet 

menestyä kansainvälisesti. Toiminnan kehittämisen ensimmäiset askeleet 
olivat palkata liitolle kaksi osa-aikaista lajivalmentajaa, taata parhaille 

joukkueille jääaikaa näiden valmentajien kanssa sekä auttaa edes hieman 
lajiin tosissaan panostavien joukkueiden kustannuksissa. 

Teksti: Riku Harjula

 Valmentajia kartoitettaessa liitto päätyi 
kotimaisiin vaihtoehtoihin. Näin voitiin 

KILPACURLINGIN 
KEHITTÄMINEN

”On kaikkien etu, että 
resurssit hyödynne-

tään niihin yksilöihin, 
jotka ovat sitoutu-
neet kehittämään 

itseään.”
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kiksi muutama leiriviikonloppu. Tarpeen 
tullen mukaan auttamaan otetaan myös eri 
alojen asiantuntijoita vaikkapa ravitsemuk-
seen liittyvissä seikoissa.”

”Kaikessa edellä mainitussa tulee kuiten-
kin muistaa, ettei ohjelmaa ole vielä lyöty 
varsinaisesti lukkoon. Tarkoituksena on 
saada asiat sovittua lopullisesti ennen kesää 
– toivottavasti jo huhtikuun lopulla.”

Venäjälle on pitkä matka
 Maamme huippucurlingin kärkeä yri-
tetään siis terävöittää ja samalla laajentaa 
tasoa SM-sarjoissa. Menestyksen kannalta 
suunta näyttäisi ainakin paperilla pätevältä. 
Kaikki tekijät tähtäävät lopulta kansain-
välisen menestyksen saavuttamiseen, joka 
onkin pienelle lajille elinehto sen näkyvyy-
den kannalta. Näkyvyyden suhteen paras 
mahdollinen tilaisuus on talviolympialaisiin 
pääseminen ja mieluummin vielä siellä 
pärjääminen. 
 Talviolympialaisten maapaikat jaetaan 
MM-kisojen menestyksen mukaisesti. 
Jakojärjestelmää uusittiin Vancouverin 
2010 olympialaisten jälkeen. Sotshin 2014 
olympialaisiin otetaan mukaan isäntämaa 

Venäjä, jonka lisäksi 7 paikkaa niin miehissä 
kuin naisissakin jaetaan 2012 ja 2013 MM-
kisamenestyksen perusteella. Lopuista 
kahdesta paikasta järjestetään ylimääräinen 
olympiakarsintaturnaus 2013 marraskuussa. 
Osallistumisoikeus siihen on kaikilla niillä 
mailla, jotka osallistuivat 2011, 2012 tai 2013 
MM-kisoihin, mutta eivät paikkaa olympia-
laisiin onnistuneet lunastamaan. 

 

Olympialaisiin oikeuttava paikka olisi 
näin ansaittava Suomen kohdalla kahden 
seuraavan vuoden aikana niin miehissä kuin 
naisissakin. Tapoja on siis kaksi. Joko tule-
vissa EM-kisoissa olisi noustava A-sarjaan ja 
hankittava MM-kisoihin oikeuttava paikka 
ylimääräisessä karsintaottelussa. Tällöin 
suoria olympiapisteitä voitaisiin kerätä 
kahden vuoden ajalta. Vain toisena vuotena 
MM-kisoihin osallistuminen vaatisi suoraan 

olympiapaikkaan todennäköisesti vähintään 
välieräsijoitusta, joka lienee vielä utopistis-
ta. Toinen tapa olisi saavuttaa paikka yli-
määräisen olympiakarsinnan kautta, jolloin 
jo pelkkä MM-kisoihin pääseminen riittäisi 
oikeuteen osallistua karsintaturnaukseen. 
Uusien maajoukkueidemme kohdalla tätä 
tapaa voisi pitää realistisempana, vaikkakin 
se vaatii uskomattoman hyvän onnistumi-
sen itse karsintaturnauksessa.
 Mahdollisuudet Suomellakin siis seuraa-
viin Olympialaisiin vielä on, mutta onnis-
tuminen vaatisi menestyksekkäitä tulevia 
vuosia. Valmennusjärjestelmän uusimisella 
ei tämän suhteen vielä liene todellista 
vaikutusta, vaan sen tulokset ovat nähtä-
villä realistisesti aikaisintaan seuraavalla 
olympiadilla. Tämä taas vaatii sen, ettei 
uudistuksesta tule parin kauden kokeilua, 
vaan aidosti pitkän tähtäimen projekti.  

 Olympiapaikoista spekuloitaessa on muistettava, että vaikka 
Suomi onnistuisikin hankkimaan paikan Sotshin kisoihin, on 
lopullinen päätösvalta joukkueen sinne lähettämisestä Suomen 
Olympiakomitealla. Vähemmän aikaa lajia harrastaneille voi tulla 
yllätyksenä, että vuoden 2002 Salt Lake Cityn olympialaisiin Suo-
mella oli osallistumisoikeus MM-menestyksen perusteella sekä 
miehissä että naisissa. Lopulta kuitenkin Olympiakomitea päätti 
lähettää matkaan ainoastaan Markku Uusipaavalniemen kip-
paroiman miesten joukkueen. Päätöstä perusteltiin tuolloin rea-

listisilla menestysmahdollisuuksilla. Näin ollen naisten joukkue 
Kirsi Nykäsen ja Jaana Jokelan johdolla joutui seuraamaan 
kisat kotisohvaltaan. Tapahtumaa puitiin WCF:ssäkin lopulta 
pitkään ihmetyksen vallassa.
 Aiheeseen liittyen Curlinglehti yritti tavoittaa Olympiakomi-
tean edustajia kertomaan mielipiteensä ja kokemuksia liitto-
valmennusmallien onnistumisesta muiden talvilajien kohdalla, 
mutta haastattelua ei syystä tai toisesta lehdelle annettu.

Aina eivät edes olympiapisteet riitä
 Olympiapaikoista spekuloitaessa on muistettava, että vaikka 
Suomi onnistuisikin hankkimaan paikan Sotshin kisoihin, on 

”Valmennusjärjestel-
män… tulokset ovat 

nähtävillä realistisesti 
aikaisintaan seuraa-
valla olympiadilla”
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Internetin sosiaa-
liset mediat luovat 
curlingyhteisöjä!

Erilaiset sosiaaliset mediat ovat nykyisin myös yh-
teisöllisyyden kannalta hyvin merkittäviä tekijöitä. 

Näin myös curlingissa. 

Teksti: Riku Harjula & Erno Koliseva

 Erilaiset sosiaaliset mediat ovat nykyi-
sin myös yhteisöllisyyden kannalta hyvin 
merkittäviä tekijöitä. Näin myös curlingin 
kannalta. 
 Yksi esimerkki lajiharrastajia yhdistä-
västä sosiaalisesta mediasta on Internet 
Relay Chat Client (IRC)-palvelu, jossa 
käyttäjät voivat reaaliaikaisesti keskustella 
keskenään. Menneenä talvena suomalainen 
curlingin keskustelukanava täytti irc:ssä jo 

10 vuotta! 
 Kanava sai alkunsa vuonna 2000 muu-
taman hyvinkääläisen curlingia harrastavan 
lukiolaisen innostuksesta ja vakiinnutti 
hiljalleen asemansa. Alkuaikoina kanava 
ei ollut vain suomalaisten käytössä, sillä 
mukana pyöri myös harrastajia Norjasta. 
Suurimmat kävijämäärät kanava on kerän-
nyt luonnollisesti olympialaisten aikoina, 
jolloin lajin mediahuomio on myös muuten 

ollut korkeimmillaan. Nykyisin kanavalla 
hengaa vakituisesti noin 20 suomalaista 
lajiharrastajaa tai siitä kiinnostunutta.
 Toinen hieno esimerkki internetin 
luomista mahdollisuuksista lajiyhteisöllisyy-
teen liittyen on erilaisten keskustelupals-
tojen vaikutus. Ohessa eräs tällainen uusia 
harrastajia paljon kerännyt tarina.

#Curling 10 vuotta 
 Erilaiset sosiaaliset mediat ovat nykyi-
sin myös yhteisöllisyyden kannalta hyvin 

 Vuosi 2006 ja Torinon olympialaiset. 
Iso-Britannia -pelin jälkeen Markku Uusi-
paavalniemi lähettää terveiset televisiossa 
FutisForumille hyvästä kannustuksesta. 
Hetkinen, siis lähettää terveiset minne?
 FutisForum on noin 30 000 käyttäjän 
nettiyhteisö, joita yhdistää kiinnostus jalka-
palloon. Muutkin urheilulajit toki kiinnos-
tavat. Curlingia palstalla seurattiin etenkin 
Markku Uusipaavalniemen joukkueen 
kulta-aikoina.
 Teemu Salo: ”Varmaan 2002 kisojen ai-
kaan kuulin yhteisöstä ensimmäistä kertaa 
ja kävin lukemassa mitä siellä sanottiin. 
Torinossa palstaa sitten luettiin silloin 
tällöin.”
 Jani Sullanmaa: ”Ensimmäinen kontakti 
oli kai 2003, kun käytiin pudottamassa 
Suomi b-sarjaan. Wille ei saanut palstalla 

hirveän positiivista palautetta.”
 Markun terveisien jälkeen päätin, että on 
pakko päästä kokeilemaan tuota televisio-
ruutujen välityksellä aavistuksen typerältä 
näyttävää lajia. Etsin Markun yhteystie-
dot ja lähetin sähköpostia, jossa ehdotin 
että me FutisForumlaiset saisimme hallin 
päiväksi käyttöön pientä rahallista korva-
usta vastaan. Vaikka olympialaiset olivat 
vielä kesken ja Suomella pelejä jäljellä, sain 
vastauksen ällistyttävän nopeasti. 19.3.2006 
suuntasimme Oulunkylään.
Hallille ilmaantui 58 henkilöä. Halukkaita 
oli muistikuvieni mukaan yli sata, mutta 
kaikki eivät mukaan mahtuneet. Vartti 
harjoiteltiin, jaettiin joukkueet jalkapallon 
suosikkijoukkueiden perusteella ja pelattiin 
kolmen pään mittaisia otteluita kuusi per 
joukkue.

 Laji tuntui alkuun järjettömän vaikealta 
ja hauskalta. Vodelta opitut taktiikat eivät 
ainakaan helpottaneet tilannetta.  Joukku-
eemme haki nojia avoimiin pesäkiviin ja 
kovia triplapoistoja vaikkei kulmia kyseisiin 
heittoihin ollut olemassa.  Merkkiä näy-
timme harjalla pisteseen, johon kivi pitäisi 
heittää ja kädellä kumpaa kautta kierretään.
 Ensimmäisen pelikerran jälkeen pää-
timme varata vuoroja Ogelista. Treenejä 
pidettiin heti viikoittain ja osallistuneiden 
määrä vaihteli suuresti. Parhaimmillaan 
mukana oli yli 20 pelaajaa. Ensimmäisen 
kevään jälkeen 20 peluria jatkoi Oulunkylän 
hallisarjoihin neljässä eri joukkueessa. Osa 
näistä nousi tänä keväänä miesten SM-
hopealle.

Futisforum-ilmiö
 Vuosi 2006 ja Torinon olympialaiset. 
Iso-Britannia -pelin jälkeen Markku Uusi-

curlingin keskustelukanava täytti irc:ssä jo 
nyt luonnollisesti olympialaisten aikoina, 
jolloin lajin mediahuomio on myös muuten 

Futisforum-ilmiö
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Curlinglehden 
harjatesti

”Harjojen valintaan käytetään 

usein esimerkiksi kenkiä 

vähemmän aikaa ja energiaa”

Teksti & Kuvat: Riku Harjula
Testiryhmä: Aku Kauste, Toni Sepperi, Pauli Jäämies, Erno Koliseva ja Riku Harjula

”Mitä vähemmän har-

javoimaa joukkueella on, 

sitä tärkeämpää olisi… 

valita harjat, joilla har-

jamiehet tai harjanaiset 

kykenevät maksimaaliseen 

liikefrekvenssiin.” 
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 Syksyisestä curlinglehden kenkätestistä 
poiketen emme tällä kertaa pisteyttäneet 
harjojen ominaisuuksia mielipiteiden ja 
tuntuman perusteella, vaan mittasimme 
kahta merkittävintä ominaisuutta niiden 
käytöstä eli harjatehoa sekä harjaamisen 
liikefrekvenssiä. Koeharjaaminen aloitettiin 
kiven kuljettua hieman alle kaksi kolman-
nesta radan pituudesta ja kutakin kiveä har-
jattiin sen pysähtymiseen saakka. Jokaista 
heittoa harjasi kerrallaan vain yksi testiryh-
mämme jäsenistä, joten jokaisella hei-
tolla saatiin yksi tulos yhden harjamiehen 
yhdelle harjalle. Testiä jatkettiin, kunnes 
jokainen harjaajista oli harjannut yhden 
kiven jokaisella testivälineellä. Heitettyjen 
kivien nopeudet mitattiin kahdella eri 
intervalliajalla, jolloin muista vauhdiltaan 
selvästi poikenneet heitot voitiin rajata 
testin ulkopuolelle. Lopuille voitiin laskea 
vauhti irroituksen ja harjaamisen aloit-
tamisen väliltä, johon testitulokset voitiin 
suhteuttaa. 
 Harjojen valintaan käytetään usein es-
imerkiksi kenkiä vähemmän aikaa ja ener-
giaa, sillä varsinaisia vertailuja vaikkapa eri 
valmistajien kesken ei juuri ole saatavilla. 
Osin testien vähyys johtuu ominaisuuks-
ien vaikeasta vertailtavuudesta, sillä hyvin 
monet harjojen ulkopuoliset tekijät vaikut-
tavat saatuihin tuloksiin. Nyt suoritetussa 
testissä ylimääräiset muuttujat pyrittiin 
minimoimaan mahdollisimman hyvin 
esimerkiksi testijärjestystä pohtimalla. Silti 
on muistettava, että nyt saadut tulokset 
ovat jossain määrin vain arvioita kyseisille 
harjoille.

Testin mittarit

 Kustakin harjasta mitattiin sillä 
aikaansaatu teho eli se, kuinka pitkälle 
tasavauhtisina heitetyt kivet saatiin harjalla 
kuljetettua. Koska ulkopuoliset muuttujat 

vaikuttavat juuri tähän arvoon kaikkein 
eniten, mitattiin kullakin harjalla tietyllä 
metrivälillä aikaansaatu liikefrekvenssi, 
johon ulkopuoliset muuttujat eivät yhtä 
merkittävästi vaikuttaneet. Oletuksena oli 
tällöin, että mitä useammin harjaliike kyet-
tiin tekemään samalla mitatulla matkalla, 
sitä enemmän jään pintalämpötilaa kyetään 
nostamaan ja sitä pidemmälle kivi saadaan 
harjaamalla vietyä. Tällöin toinen tehoon 
vaikuttava tekijä eli harjan paine jäätä vas-
ten pyrittiin vakioimaan kunkin testihenk-
ilön normaaliksi maksimipaineeksi. Toisin 
sanoen urheat testihenkilömme harjasivat 
kullakin harjalla aina niin kovaa kuin pys-
tyivät. Jotta väsymys ei vaikuttaisi tuloksiin, 
niin harjattava matka oli suhteellisen lyhyt 
ja harjojen testijärjestykseen kiinnitettiin 
erityistä huomiota. Liikefrekvenssi lasket-
tiin kerätyn videomateriaalin hidastusku-
vasta samanmittaisilta matkoilta ja saman 
voimaisista heitoista.
 Yleisten käsitysten mukaisesti syn-
teettisillä harjoilla saadaan normaaliolo-
suhteissa karvaharjoja parempi harjateho 
aikaiseksi. Vastaavasti kevytvartisilla 
harjoilla päästään painavampiin verrattuna 
parempiin tuloksiin liikefrekvenssin kasvun 
myötä. Testimme perusteella väitteet pit-
ivät paikkansa vain osittain. Testin kevyin 
harja vei selvän ykkössijan liikefrekvenssin 
osalta, mutta kokeilun kolmas lasikuitu-
vartinen harja nousi tässä tilastossa testin 
kakkoseksi. Toisaalta kokeen painavin harja 
jäi myös viimeiseksi frekvenssiä testattaes-
sa. Vastaavanlaiset hajonnat oli nähtävillä 
myös harjapäiden osalta. Siankarvaha-
rja jäi tehoa mitattaessa testin heikoim-
maksi, mutta isommalla päällä varustettu 
hevosenkarvaharja nousi tehoissa testin 
toiseksi parhaaksi. Normaalisti etenkin jään 
pinnalle syntyvää kitkaa lisäävää huurua 
saadaan karvaharjoin synteettisiä paremmin 
poistettua, mutta ainakin oman testimme 

osalta oli nähtävillä, että uusimmista karva-
harjoista on saatavilla myös harjatehoja irti. 
Ainakin, mikäli testin vastapuolella ei ole 
uudenuutukaisella synteettisellä harjapäällä 
varustettua harjaa.
Mitattujen tekijöiden lisäksi jokainen 
harja testattiin liukutukena sekä otetuntu-
maltaan. Näistä testeistä kerättyjä tietoja 
ei pisteytetty, mutta ne otettiin muiden 
ominaisuuksien mukana huomioon testin 
parasta harjaa valittaessa.

Mitä nyt ja mitä sitten?

 Nyt kerättyjen testitulosten pohjalta 
curlinglehden toimitus välinetestiryhmi-
neen suosittelee maksimaalisten harjate-
hojen löytämisen suhteen sitä, että ainakin 
joukkueen kapteenilla olisi käytössään 
karvaharja, joka voidaan luovuttaa toiselle 
harjamiehelle, jos jäälle alkaa syntyä huu-
rua. Tapaa voidaan hyväksikäyttää etenkin 
otteluiden alkuvaiheissa, jolloin huurun 
määrä on usein merkittävä. Muiden harjo-
jen  tulisi olla synteettisiä. Mitä vähemmän 
harjavoimaa joukkueella on, sitä tärkeäm-
pää olisi maksimaalisten tehojen löytymisen 
suhteen valita harjat, joilla harjamiehet tai 
harjanaiset kykenevät maksimaaliseen liike-
frekvenssiin. Tällöin esimerkiksi testivoit-
tajamme on kevyenä harjana oikein hyvä 
valinta. 
 Tulevalla kaudella curlinglehden 
tarkoituksena on päästä testaamaan 
uutuusharjoja, joissa on muotoiltu varsi ja 
esimerkiksi lämpöä heijastava harjan pään 
sisään sijoitettu folio. Tällöin tarkoituk-
sena on päästä myös nykyisten mittareiden 
lisäksi testaamaan harjan suoraa vaikutusta 
jään pintalämpötilaan. Ehdotuksia ja mieli-
piteitä tulevia välinetestejä varten otetaan 
mielellään vastaan toimituksessa esimerkik-
si osoitteessa rharjula@gmail.com. 

Välinetestien sarjassamme oli vuorossa erilaisten 
harjojen testaaminen ja niiden eri ominaisuuksien 
vertaileminen. Mukaan testiin valittiin kuusi 
erilaista ja erihintaista harjaa, joiden varsien 
painot ja materiaalit erosivat toisistaan. Lisäksi 
kaksi harjoista oli niin kutsuttuja perinteisiä 
karvaharjoja muiden ollessa synteettisillä 
harjapäillä varustettuja. Mahtuipa mukaan yksi 
naisillekin tarkoitettu ohutvartinen harja.
 Syksyisestä curlinglehden kenkätestistä vaikuttavat juuri tähän arvoon kaikkein osalta oli nähtävillä, että uusimmista karva-

naisillekin tarkoitettu ohutvartinen harja.
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Balance Plus Carbon 
Fibre Ultra Ligth
Varsi: hiilikuitua
Harjanpää: synteettinen
Hinta: 139€ (Suomi Sports)

 Testivoittajaksi selviytyi lopulta merkittävällä erolla muihin 
nähden Balance Plussan uusin hiilikuitumalli. Harja keräsi 
tasaisesti kaikilta ominaisuuksiltaan kiitosta testiryhmältä, eikä 
varsinaisia heikkouksia kyetty sille löytämään. Myös testitulok-
set olivat Balance Plussaa mairittelevat. Tehoa mitattaessa se 
selvisi testin kakkoseksi, mutta liikefrekvenssikokeen se voitti 
ylivoimaisesti. Harja on monipuolisuutensa ansiosta hyvin sovel-
tuva niin kilpapelaajien tarpeisiin kuin heikommallakin harja-
voimalla pelaaville harrastajille. Harjan pää taipuu todella hyvin 
eri asentoihin, joten sillä voidaan saada aikaiseksi optimaalinen 
harjaliike ja kiven lähelle on mahdollista päästä harjaamaan use-
allakin harjalla. Myös harjapäiden vaihtaminen on hyvin helppoa 
ja mahdollista ilman erillisiä työkaluja. 
 Balance Plussan testivoittaja on myynnissä myös Suomessa ja 
esimerkiksi Suomi Sports tuo kyseisiä harjoja maahan.

Testin tehosijoitus: 2
Testin frekvenssisijoitus: 1
Kokonaisuus ja sijoitus: 1 TESTIVOITTAJA

”Pätevä vaihtoehto käytännössä kenelle 
tahansa hinnastaan huolimatta!”

Tournament Carbon 
Fibre Lite
Varsi: hiilikuitua
Harjanpää: synteettinen
Hinta: n. 110€ + postikulut

 Testin toiselle sijalle nousi Tournamentin 
kevytvartinen synteettinen harja. Kevyestä 
painostaan huolimatta se tuntuu harjatessa 
varsin jykevältä. Harjanpää kääntyy vastaa-
valla tavalla optimaalisiin asentoihin kuin 
Balance Plussankin testivoittaja ja harjanpäät 
ovat lisäksi vaihdettavissa myös merkkien 
kesken samojen liitäntöjen ansiosta. 
 Mitattujen tekijöiden kohdalla harja 
voitti tehotestin, mutta jäi yllättäen vasta 
neljänneksi frekvenssikokeessa. Painoltaan 
se on hieman testivoittajaa painavampi, mikä 
vaikutti nimenomaan liikefrekvenssiin hei-
kentävästi. Myöskään tämän harjan kohdalla 
varsinaisia heikkouksia ei lehden testissä 
löytynyt, joskaan harjaa ei tällä hetkellä 
toimituksen tietojen perusteella ole saatavilla 
Suomesta. Kokonaisuutena se on kuitenkin 
kaikilta osin lähellä testivoittajaa ja varmasti 
hyvä valinta kaikentasoisille pelaajille.

Testin tehosijoitus: 1
Testin frekvenssisijoitus: 4
Kokonaisuus ja sijoitus: 2 

”Hyvä kokonaisuus, mutta 
miinusta saatavuudesta.”

Balance Plus Fibreglass/
horsehair headplate
Varsi: lasikuitua
Harjanpää: hevosen karva
Hinta: n. 130e (Suomi Sports)

 Kolmannelle sijalle päätynyt Balance Plussan karvaharja oli  
poikkeuksellisesti hevosen karvaa ja toimi testien perusteella 
huomattavasti siankarvaharjaa paremmin niin tehonsa kuin 
liikefrekvenssinsä puolesta. Testitulosten perusteella harja olisi 
voitu rankata myös Tournamentin harjan rinnalle, mutta hieman 
tätä kalliimpi hinta sekä harjan asentoherkkyys pudottivat 
aavistuksen sen saamaa arvosanaa. Asentoherkkyys tulee esiin 
harjatessa, jolloin harjan pään saa pahimmassa tapauksessa 
keikkaamaan nurin kesken harjauksen, joten aivan aloittelijoille 
ei tätä voitane suositella. Toisaalta tällaisen pään pitkäaikainen 
käyttö opettaa kohdistamaan harjavoiman tasaisesti varren 
suuntaiseksi.
 Harjan pää oli yhdistettävissä muihinkin varsiin, mutta hiili-
kuituvarrella sen hinta nousee testin kovimmaksi. Yhdistelmä 
on kuitenkin tilattavissa Suomestakin. Karvaharjan suurim-
mat hyödyt näkyvät huuruisella jäällä, mutta testin kakkossija 
liikefrekvenssissä sekä kolmostila tehoja mitattaessa kertovat 
hevosenkarvaharjan hyödyistä myös muissa tapauksissa. 

Testin tehosijoitus: 3
Testin frekvenssisijoitus: 2
Kokonaisuus ja sijoitus: 3 TOIMITUKSEN 
   KUNNIAMAININTA

”Ehdoton valinta yhdelle jäsenelle 
joukkueessa! Vaatii kuitenkin osaamista 
muita harjoja enemmän.”

tahansa hinnastaan huolimatta!”

Balance Plus Fibreglass/

tasaisesti kaikilta ominaisuuksiltaan kiitosta testiryhmältä, eikä 
varsinaisia heikkouksia kyetty sille löytämään. Myös testitulok-

ylivoimaisesti. Harja on monipuolisuutensa ansiosta hyvin sovel-

voimalla pelaaville harrastajille. Harjan pää taipuu todella hyvin 
eri asentoihin, joten sillä voidaan saada aikaiseksi optimaalinen 
harjaliike ja kiven lähelle on mahdollista päästä harjaamaan use-
allakin harjalla. Myös harjapäiden vaihtaminen on hyvin helppoa 

 Balance Plussan testivoittaja on myynnissä myös Suomessa ja 

Tournament Carbon 
Fibre Lite
Varsi:
Harjanpää:
Hinta:

 Testin toiselle sijalle nousi Tournamentin 
kevytvartinen synteettinen harja. Kevyestä 
painostaan huolimatta se tuntuu harjatessa 
varsin jykevältä. Harjanpää kääntyy vastaa-
valla tavalla optimaalisiin asentoihin kuin 
Balance Plussankin testivoittaja ja harjanpäät 
ovat lisäksi vaihdettavissa myös merkkien 
kesken samojen liitäntöjen ansiosta. 
 Mitattujen tekijöiden kohdalla harja 
voitti tehotestin, mutta jäi yllättäen vasta 
neljänneksi frekvenssikokeessa. Painoltaan 
se on hieman testivoittajaa painavampi, mikä 
vaikutti nimenomaan liikefrekvenssiin hei-
kentävästi. Myöskään tämän harjan kohdalla 
varsinaisia heikkouksia ei lehden testissä 
löytynyt, joskaan harjaa ei tällä hetkellä 
toimituksen tietojen perusteella ole saatavilla 
Suomesta. Kokonaisuutena se on kuitenkin 
kaikilta osin lähellä testivoittajaa ja varmasti 
hyvä valinta kaikentasoisille pelaajille.

Testin tehosijoitus:
Testin frekvenssisijoitus:
Kokonaisuus ja sijoitus:

”Hyvä kokonaisuus, mutta 
miinusta saatavuudesta.”

liikefrekvenssinsä puolesta. Testitulosten perusteella harja olisi 
voitu rankata myös Tournamentin harjan rinnalle, mutta hieman 

keikkaamaan nurin kesken harjauksen, joten aivan aloittelijoille 

 Harjan pää oli yhdistettävissä muihinkin varsiin, mutta hiili-
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Tournament 
Performance Fibreglass
Varsi: lasikuitua
Harjanpää: synteettinen
Hinta: 80€ (Suomi Sports)
 
 Testin toinen Tournamentin harja oli samalla sen 
toiseksi painavin ja tulos näkyi heikossa liikefrek-
venssisijoituksessa, jossa harja sijoittui toiseksi 
heikoimmaksi. Yllätykseksemme totesimme sen myös 
tehotestissä toiseksi huonoimmaksi. 
 Suurimmat kiitokset se keräsi pään liikkuvuudesta 
ja helposta vaihdettavuudesta. Negatiivinen palaute 
liittyi lähinnä painoon, harjaotteen pitävyyteen sekä 
muita heikompaan tuntumaan heittotukena käytettä-
essä. Hintansa vuoksi se on kuitenkin hyvä vaihtoehto 
etenkin aloitteleville harrastajille.

Testin tehosijoitus: 5
Testin frekvenssisijoitus: 5
Kokonaisuus ja sijoitus: 5

”Perusharja perusharrastajalle. 
Liukutuntuman mielekkyys kannat-
taa kuitenkin kokeilla ennen hankin-
taa.”

8 Ender Equal Force
Varsi: lasikuitua
Harjanpää: siankarva
Hinta: noin 110€ 
(tilattava ulkomailta)

 Hännänhuipuksi testin molemmilla 
mittareilla jäi 8 Enderin siankarvaharja 
pienellä, noin kuusituumaisella päällä. 
Harja soveltui hyvin huurun poistoon, 
mutta muita tehoja sillä ei kyetty saamaan 
aikaiseksi. Suoraan valmistajalta ei enää 
siankarvaharjaa uudesta mallistosta edes 
löydy, vaan ne on korvattu jo hevosenkar-
vaharjoilla sekä mielenkiintoisilla kombi-
naatioharjanpäillä. 
 Negatiivista palautetta harja keräsi myös 
liikkumattomasta päästään, jolloin harjaa-
misen liikesuunta ei ole enää optimaalinen 
kiveen nähden. Vaikutus vain kertaantuu, 
mikäli kiveä harjaa useampi kuin yksi har-
jaaja. Lisäksi osa testaajista koki tuntuman 
heitettäessä hyvin hankalaksi.

Testin tehosijoitus: 6
Testin frekvenssisijoitus: 6
Kokonaisuus ja sijoitus: 6

”Vaikea suositella muuhun, 
kuin kipparille varaharjaksi 
huuruisiin olosuhteisiin.”

 Negatiivista palautetta harja keräsi myös 

Tournament 

Goldline Carbon Fibre W
Varsi: hiilikuitua
Harjanpää: synteettinen
Hinta: n. 125€ (SCL jäsenille 95€)

 Testin ainoa erityisesti naisille tarkoitettu harja oli 
varren halkaisijaltaan selvästi muita ohuempi. Pien-
ikätisille pelaajille tämä varmasti sopinee hyvin, mutta 
muilla varsi vääntyy harjauksen painosta eivätkä harja-
tehot välity enää optimaalisesti jäähän. Tehottomuus 
näkyi tehotestin neljännellä sijalla, mutta hieman 
yllättäen löysän varren vaikutukset heikensivät harjan 
liikefrekvenssiäkin sen keveydestä huolimatta. Tuossa 
kokeessa Goldline sijoittui kolmanneksi. 
 Myös Goldlinen pää kääntyy optimaalisiin 
harja-asentoihin vaivatta ja sen pää on universaalisti 
vaihdettavissa edellä mainittujen valmistajien kanssa. 
Harjaa on saatavilla Suomestakin esimerkiksi Curling-
liiton yhteistyösopimuksen avulla, jolloin sen hinta jää 
alle sataan euroon. 

Testin tehosijoitus: 4
Testin frekvenssisijoitus: 3
Kokonaisuus ja sijoitus: 4

”Pienikätisille tai voimaltaan 
heikoille harjaajille soveltuva malli, 
jota on kuitenkin vaikea suositella 
muille. Plussaa kuitenkin hin-
nasta sekä saatavuudesta, miinusta 
löysästä varresta, joka vie 
harjatehot.”
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 Lounaisen Suomen paikallissarja 
Länsi-Suomen liiga saatiin päätökseen 
13.3.2011 Harjavallassa pelatuissa peleissä. 
Länsi-Suomen liigan mestaruussarjan voitti 
suvereenin esityksen jälkeen Loimaan Cur-
ling Clubia edustava Mika Matarmaan 
joukkue, joka selvitti koko 14 ottelun sarjan 
tappiotta. Ainoa pistemenetys oli tasapeli 
paikallisvastustaja Huru-Ukkoja vastaan. 
Joukkueessa pelasivat Matarmaan lisäksi 
Eino Merta, Jouko Pihtilä ja Pertti 
Pihtilä. Toiseksi sijoittui LSC 1 Ylöjärvel-
tä ja kolmanneksi Lehtonen Naantalista. 

Rämön joukkue Huittisista jäi sarjassa jum-
boksi ja putosi ensi kaudeksi Länsi-Suomen 
liigan 1. divisioonaan. Sarjassa oli seitsemän 
joukkuetta.
 Äärimmäisen tasaisen 1. divisioonan 
voittajasta joutuivat tasapistein suoritta-
maan uusintaottelun Naantalin Lindholmin 
ja Huittisten Tihumäen joukkueet. Finaali 
pelattiin Loimaalla 27.3.2011. Lindholmin 
joukkue voitti fi naalissa Tihumäen 7-2 ja 
nousi suoraan mestaruussarjaan. Tihumäki 
jäi karsimaan mestaruussarjan toiseksi vii-
meisen Tarvasjoen Syrjälän joukkueen kans-

sa. Tihumäki voitti tämän ottelun jatko-
päässä 9-5 ja nousi myös mestaruussarjaan. 
Jorma Lindholmin joukkueessa pelasivat 
hänen lisäkseen Johanna Vesamo, Tomi 
Kirjonen, Mia Toivonen, Harri Holm 
ja Veli-Pekka Keskisarja. 1. divisioonas-
sa pelasi kahdeksan joukkuetta.

Sarjan tulokset kokonaisuudessaan liiton sivuilla 
www.curling.fi  kohdassa ”paikallissarjat”.

LÄNSI-SUOMEN 
LIIGA PÄÄTÖKSEEN

7th Tallinn Cup 2011 in curling
will be held on the
14th-15th of October 2011

Registration has started!
You will find all information about tournament, registration, accommodation
and city of Tallinn from our website.

www.tallinncup.ee
Contact: E-mail: info@curling.ee

Registration has started!

 Lounaisen Suomen paikallissarja 
Länsi-Suomen liiga saatiin päätökseen 
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 Everybody who has been involved 
in developing curling on the club level 
or national level know, that we lack 
money to support developing and 
promoting curling. I’ve been working 
also for Estonian Basketball Associa-
tion for almost 4 years as marketing 
manager and since 2004 have been 
involved in developing Estonian curl-
ing. If I compare how WCF or FIBA 
support national associations, I have 
to give credit to WCF for helping na-
tional associations under the project 
we know as DAP program (Develop-
ment Assistance Programme). It is 
meant for national organizations to 
help promote curling in their home 
country. 
 At the moment we have possibil-
ity to use 12 000 USD every year for 
developing curling in Estonia. For 
bigger countries it may seem scarce 
but for starters like Estonia it’s a huge 
support. I remember that we used 
our fi rst DAP resources on buying 
our fi rst real curling brooms, sliders, 
stones and hacks. Later on we’ve used 
our DAP money to organize curling 
courses, sent our juniors to Füssen 
training camps and organized free 
practice sessions for the fi rst division 
teams etc. Some claim the amount 
is not enough, yet still we hear that 
there are many countries who fi nd 
this sum diffi  cult to expend – maybe 
it is more about new ideas and writing 
projects to WCF?

 This year in Estonia we partly 
used our money to make a promotion 
among high school and university 
students. We contacted high school 

and university students and made a 
proposal to organize tournament for 
them. We said we’ll organize it for 
you, we just want you to come to play 
in the tournament held especially for 
beginners. We were surprised that we 
had 20 teams from universities and 
instead of having just one day tourna-
ment we delightfully had to expand it 
for three days. This experience gave 
us big positive feelings by seeing 10 
new teams participating on 5 sheets. 
You see their fi rst development, you 
see joy and at the end of the day you 
see competition because just fi ve best 
teams from this round will qualify 
for the fi nal round. After the fi rst 
day we organized also banquet where 
newcomers can ask questions about 
curling and where they can get more 
information about this sport. At the 
end of the day we organized also bus 
transport to take all participants 
home. During the years we’ve tried 
many ways to get people, especially 
young ones, not just interested on 
curling but to get them trying it and 
it has turned out very diffi  cult. With 
this positive case I can outline some 
key factors why this event turned out 
well:
 -Find right people to get interested 
in your idea. In our case we found the 
right people, made them interested in 
our plan and covered the costs. When 
you have the whole package it’s not 
easy to turn down. 
 -Make the process as easy as 
possible to new players. After every 
round we organize banquet, prizes and 
transport back home.
 -Get as many people involved as 

possible. In our case the major job 
was done by our junior curling players 
helped by some more experienced 
ECA board members. 
 To sum up I think new times need 
new ways to attract your product 
(i.e. curling). Team Ulsrud has made 
a good promotion for curling and at-
tracted thousands of people in a way 
we earlier thought was silly. But an-
other example shows we have still way 
to go making more people interested. 
Namely one friend of mine who lives 
in Geneva was interested in follow-
ing ECC 2010 held in Switzerland 
but found it too hard to fi nd results 
on the tournament website because 
it was too complicated. I sometimes 
have wondered myself why the curl-
ing community all over the world 
make things (namely the competition 
websites etc.)  so complicated instead 
of making it easier and attract more 
people. Curling is a complicated sport 
already, let’s make the package easier 
in ways we can control!

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

 Everybody who has been involved 
in developing curling on the club level 

How to promote curling?
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Seniori- & Mixed Doubles 
MM 2011

 Seniori- ja Mixed Doubles MM-kilpailut pelataan 15. - 24.4.2011 
St. Paulissa Yhdysvalloissa. Seniorien kilpailuihin lähtee Suomea 

edustamaan Timo Kausteen kipparoima joukkue ja Mixed Doubles –
kilpailuihin edustuspaikan vuoden vaihteen SM-kilpailuista saavuttivat 

sisarukset Katja ja Kalle Kiiskinen. Curlinglehti kävi kyselemässä tunnelmia 
Suomen edustusjoukkueilta kisojen alla. 

Teksti: Toni Sepperi
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 Seniorien edustusjoukkueessa kapteenin-
sa Timo Kausteen lisäksi pelaavat Jorma 
Venäläinen, Yrjö Franssila, Juhani 
Heinonen ja Seppo Malinen. Curlingleh-
den toimitus istui alas Timo Kausteen ja 
Yrjö Franssilan kanssa pohtimaan hieman 
kuluneen kauden tapahtumia ja tulevia 
MM-kilpailuja.

Seniorien SM-kisoissa oli jälleen hurja määrä 
joukkueita. Ottiko viikonlopun mittainen 
urakka koville?
- Peliohjelma oli parempi kuin aikaisempi-
na vuosina ja itse pelaaminen ei tuottanut 
suuria ongelmia. Peliohjelman vahvuus oli 
myös se, että yhdellä tappiolla ei tänä vuon-
na pudonnut missään vaiheessa suoraan 
ulos. Jääolosuhteisiin kaipaisi ehkä hieman 
lisävarmuutta, jotta ulkoisten seikkojen 
mukanaan tuoma satunnaisuus olisi mah-
dollisimman pieni. Joukkuemäärän vuoksi 
kisojen jakaminen kahdelle viikonlopulle 
voisi olla hyvä ratkaisu.

Kuinka SM-kisat kokonaisuutena sujuivat?
- Ensimmäinen peli lahtelaisia vastaan oli 
vaikea ja olimme ottelussa erittäin ahtaalla. 
Kuuden pään jälkeen olimme tappiolla 7-3, 
mutta lopulta peli kuitenkin kääntyi meille. 
Myös molemmissa fi naaleissa Wistiä vas-
taan oltiin pitkään altavastaajan asemassa, 
mutta viimeiset päät molemmista fi naalipe-
leistä sujuivat hienosti. Molemmat ottelut 
ratkesivat vasta jatkopäissä varastuksiin.

Parina edellisvuonna edustuspaikka on 
karannut täpärästi hyppysistä ratkaisupeleissä. 
Minkälaisilla fi iliksillä ja odotuksilla nyt 
lähdetään MM-kisoihin?
- Alkulohko ei ole helpoin mahdollinen. Ka-
nada ja Ruotsi asettuvat vastaan heti avaus-
päivänä, joten alku on äärimmäisen kova. 
Fiilikset ovat tietysti hyvät ja alkulohkossa 
pyritään sijoittumaan kolmen joukkoon, 
josta on mahdollisuudet jatkopeleihin. 
Kolmesta lohkosta kaksi parasta kolmosta 
jatkavat kahdeksan joukkoon. Nähtäväksi 
jää, pystytäänkö parantamaan vuoden 2007 
viidettä sijaa.

Onko tarkka ja kova poisto edelleen suurin vah-
vuus vai onko huomio sittenkin nousevien jäiden 
myötä kohdistettu vahvaan määrispeliin?
- Jomin (Jorma Venäläinen) myötä on avau-
tunut lisää mahdollisuuksia määrispeliin, 
neljältä kiveltä lähtee kyllä kova poistokin. 
Hyvä voiman hallinta on ollut joukkueen 
osalta toiveena, joten tarkkaillaan turnauk-
sen edetessä jäitä ja vastustajia ja tehdään 
suunnitelmia sen mukaan.

Kuinka joukkueen kausi on sujunut Seniorien 
SM-kisojen lisäksi? Ovatko palapelin palaset 
kohdallaan ja onko edellytykset menestyksekkäil-

le MM-kisoille olemassa?
- SM-sarja on pystytty pelaamaan viidellä ja 
yhtään peliä ei ole tarvinnut pelata vajaalla 
miehityksellä. Porukka on ollut hyvin 
sitoutuneena hommaan. Jomilla on kyseessä 
ensimmäiset MM-kisat, joten saa nähdä 
näkyykö jännitys jäällä. Hempan (Juhani 
Heinonen) kanssa on hienoa lähteä kisaa-
maan pitkän tauon jälkeen. Hempan kanssa 
tuli tehtyä yhteistyötä jo MID-Seniori-ikäi-
senä, joten on ollut mukava saada Hemppa 
takaisin kokoonpanoon.

Sisarusten voimaa 
mixed doublesissa

Mixed Doubles –joukkueesta curlinglehti 
tavoitti Katja Kiiskisen, joka oli täynnä 
intoa valmistautuessaan ensimmäiseen 
MM-kisareissuunsa.

Mixed Doubles SM-kisoista tuli hieno voitto, 
jota ei voida pitää erityisen suurena yllätyksenä. 
Minkälaisia ajatuksia SM-kisoista jäi?
- SM-kisoihin lähdettiin aika nöyrällä ja 
rennolla asenteella. Kumpikaan meistä ei 
ollut aivan täydessä pelikunnossa, joten tar-
koitus oli katsella, miten pelit lähtevät kul-
kemaan. SM-kisojen taso näytti etukäteen 
paperilla varsin kovalta, joten paikka neljän 
parhaan joukossa oli jo hyvä saavutus ja siitä 
eteenpäin mentiin sitten peli kerrallaan.

Kuinka kisat sujuivat kokonaisuudessaan?
- Kun pääsin alkujännityksen yli, niin 
viimeisten kivienkin heittäminen tuntui 
useimmiten mukavalta, vaikka se välillä 
tuntuikin henkisellä puolella hieman haas-
tavalta pitkän tauon jälkeen.
- Pelasimmekin enimmäkseen sillä asetel-
malla, että Kalle heitti kolme keskimmäis-
tä kiveä, koska Kallelta löytyy laajempi 
heittovalikoima kuin minulta ja enemmän 
voimaa liikuttaa kiviä, jos sellainen on 
tarpeen. Toisaalta jos peli tuntui takkuisel-
ta, niin muutimme välillä heittojärjestystä 
ja sekin tuotti useimmiten tulosta, joten 
samalla asetelmalla mennään varmaan myös 
MM-kisoissa.

Oliko turnauksessa erityisen vaikeita hetkiä, 
tiukkoja paikkoja, hienoja onnistumisia tai 
jotain muuta erikoista?
- Omalla kohdalla jäi mieleen semifi naalin 
kahden ensimmäisen pään tiukat paikat ja 
niitä seuranneet onnistumiset. Onnistumi-
sista jäi itselle varma olo viimeisistä heitois-
ta ja kaikki alun jännitys purkautui näiden 
onnistumisten myötä. Kallen suorituksista 
parhaina hetkinä jäi mieleen jopa kolme on-
nistunutta hipsupoistoa semifi naalin aikana. 
Sellaisia heittoja tulee harvoin perinteisessä 
curlingissa edes haettua.
- Finaalissa Markkua vastaan yksi Kallen 

tripla pelasti meidät isolta päältä. Samoin 
yksi minun tökki suojan takaa pelasti mei-
dät toisen ison pään antamiselta. Omalla 
kohdalla jäi harmittamaan fi naalissa pari 
heikkoa pään ensimmäistä heittoa, jotka 
osuivat suojiin liian hiljaisina. Niitä ei olisi 
siinä pistetilanteessa kaivattu. Voiton meille 
varmisti lopulta Kallen tupla-avaukset 
vikassa päässä.

Minkälaisia odotuksia ja fi iliksiä MM-kisat 
herättävät, onko kenties tulostavotteita asetettu?
- Tavoitteena MM-kisoissa on päästä 
jatkoon omasta lohkosta ja sitten pelata 
peli kerrallaan ja katsoa mihin asti rahkeet 
riittävät. Jos molemmat pelaavat hyvin, 
paikka neljän parhaan joukossa ei ole mi-
tenkään epärealistinen ajatus. Lohkot ovat 
aika tasaisen kovia, joten "ennakkosuosik-
keja" on paljon. Kallen pitkä kansainvälinen 
kokemus varmaan auttaa meitä tiukan 
paikan tullen. Itse olenkin MM-kisoissa 
ensimmäistä kertaa mukana.

Millä osa-alueilla ovat joukkueenne vahvuudet?
- Joukkueen vahvuudet ovat varmaan 
molempien pelaajien monipuolisuudessa. 
Molemmat ovat pelanneet jossain vaiheessa 
uraa melkein kaikkia pelipaikkoja. Yhteen-
sä meillä on myös aika laajasti kansainvä-
listä kokemusta verrattuna moniin muihin 
maihin kisoissa.
- Myös tekniikan samankaltaisuus toivotta-
vasti auttaa esim. jäänluvussa ja harjautta-
misessa. Molemmat tykkäävät myös pelata 
hyökkäävää peliä kapteenin roolissa, joten 
taktisista päätöksistä ollaan varmaan lähes 
aina samaa mieltä.

Onko edellytykset hyvälle turnaukselle olemassa? 
Onko mieli ja keho virkeänä ja kunnossa MM-
koitoksiin?
- Edellytykset hyvälle turnaukselle on var-
masti olemassa. Mieli on virkeänä ja jos se 
pysyy virkeänä niin eiköhän kehokin jaksa 
seurata perässä.  Tulikiveltä ja Eurosanilta 
saatu sponsorituki tekee matkaan lähdöstä 
paljon helpompaa ja stressittömämpää. Mo-
lemmat ovat viettäneet aikaa myös muitten 
lajien parissa kevään aikana, jotta kunto 
olisi H-hetkellä kohdallaan.

Curlinglehti toivottaa molemmille mat-
kaan lähteville maajoukkueillemme 
menestyksekkäitä MM-kisareissuja!

 Seniorien edustusjoukkueessa kapteenin-
sa Timo Kausteen
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 Valmentaja, neuvonantaja, pelaaja-
valmentaja – siinä muutamia rooleja, 
joilla curlingjoukkuetta voidaan 
luotsata kohti joukkueen itsensä 
asettamaa tavoitetta, johon jokainen 
joukkueen jäsen on sitoutunut. 
 Pelaaja-valmentajan rooli 
onnistuu joukkueessa, jossa opetetaan 
asioita joukkuekavereille, jotka ovat 
yleensä uusia pelaajia. Tapa onkin mitä 
parhain ajaa lajiimme uusia pelaajia. 
Ko. rooli ei kuitenkaan kehitä pelaaja-
valmentajaa itseään, koska hän ei 
pysty keskittymään lainkaan omaan 
harjoitteluun yhteisten harjoitusten 
aikana eikä myöskään pysty saamaan 
kehittävää/viimeistelevää palautetta 
joukkueensa jäseniltä.   
 Neuvonantaja – oiva osa-ai-
kainen tuntityöläinen, joka tulee 
joukkueen apuun tarvittaessa. Neu-
vonantajan avulla joukkue keskittyy 
harjoituksessa tiettyyn asiaan, johon  
on pyytänyt apua. Voidaan myös 
pyytää neuvonantajaa analysoimaan 
joukkuetta, jotta tiedettäisiin mihin 
asiaan pitäisi kiinnittää huomiota ja 
miten priorisoida kehitettävät asiat. 
Joukkue voi käyttää useita neuvon-
antajia. Esim. yksi neuvonantaja 
heittotekniikassa ja toinen taktiikassa. 
Neuvonantajaa käyttävä joukkue ottaa 
itse vastuun kehittymistahdistaan. 
Yksi neuvonantaja taas voi viedä usei-
ta joukkueita tai yksilöitä eteenpäin 
samanaikaisesti, oman aikataulunsa 
mukaan, ilman joukkue-/yksilökoh-
taista sitoutumista.
 Valmentaja, joka on minusta 
yksi curlingjoukkueen jäsen, on 
sitoutunut yhdessä joukkueen jokaisen 
pelaajan kanssa viemään tiimin sen 
asettamaan tavoitteeseen, joka voi 
olla puolen- tai vaikka vasta neljän 
vuoden päässä.  Jotta joukkue pääsee 

tavoitteeseen, tulee jokainen harjoit-
telukerta, -kausi tai -vuosi suunnitella 
määrätietoisesti. Näin joukkueen 
tarvittavat kehitysaskeleet tulee 
otettua oikea-aikaisesti. Perusasioissa 
harppominen ja oikominen eivät auta 
tai hyödytä ketään. Poisoppiminen se 
vasta työlästä on.
 Mitä valmentajan hommaan 
kuuluu? Se ei ole pelkkää harjoitus-
ten suunnittelua ja vetämistä, vaan 
valmentajalla on monta roolia mm. 
heittotekniikan ja taktiikan opettaja, 
ravintotietäjä, fyysisen harjoittelun 
ohjaaja, manageri, matkatoimisto, 
statistikko, analysoija, tiedottaja, 
lainopillinen neuvoja, asioiden selvit-
täjä, ihmissuhdeneuvoja, ystävä, näin 
muutamia rooleja mainitakseni.  

 Voiko siis valmentaja toimia mones-
sa joukkueessa valmentajana korkealla 
sitoutumistasolla?  Jääkö valmentajalle 
itselleen aikaa pelata muuta kuin 
”höntsäcurlingia” liikkumisen ilosta 
ja fi iliksen pysymiseksi?  Onko meillä 
oikeasti aitoja valmentajia lainkaan? 
Henkilöitä, jotka ovat valmiita lait-
tamaan oman pelailun sivuun toisten 
opettamiseksi?
 Tarvittaisiinko lisäksi päävalmenta-
ja, joka luotsaa ja on tukena joukku-
eiden valmentajille? Mistä me heitä 
saamme? Liiton valmentajakoulu-
tuksestako, josta ei ole pariin vuo-

teen kuulunut mitään? Voisiko joku 
keskitetysti selvittää muita kotimaisia 
ja ulkomaisia valmentajakoulutus-
mahdollisuuksia, vai pitääkö jokaisen 
kiinnostuneen penkoa tiedot itse?
 Nyt kun suomalainen osaami-
nen on valjastettu huippucurlingin 
valmennukseen, niin voisivatko liiton 
maksamiin valmennustilaisuuksiin 
osallistua kuunteluoppilaiksi vaikka 
valmentajakoulutuksessa tason 2 
suorittaneet henkilöt? Eikös tässä olisi 
oiva tilaisuus levittää/opettaa myös 
valmennusosaamista ns. siinä sivussa?   
 Koulutus lisää itseluottamusta 
aloittaa valmentaminen vaikka aloit-
televasta juniori- tai klubijoukkueesta. 
Valmentajaksi ei kukaan synny, vaan 
siihenkin opitaan mm. töitä tekemällä, 
virheistä oppimalla ja muita seuraa-
malla. Olisiko hyvä, että valmentaja on 
itsekin ollut joskus valmennettavana? 

Niin, olisihan se hienoa, että joukku-
eella olisi mahdollista saada se oma 
valmentaja tai neuvonantaja, jos ja kun 
joukkue sellaisen haluaa, vai mitä?

Anne Malmi

Joukkueelle valmentaja tai 
neuvonantaja – onko meillä niitä?

 Voiko siis valmentaja toimia mones-
sa joukkueessa valmentajana korkealla 
sitoutumistasolla?  Jääkö valmentajalle 

 Tarvittaisiinko lisäksi päävalmenta-

Anne Malmi

”…voisivatko liiton mak-
samiin valmennustilaisu-

uksiin osallistua kuun-
teluoppilaiksi vaikka 

valmentajakoulutuksessa 
tason 2 suorittaneet 

henkilöt?” 
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Otsikko on suora lainaus Oulunkylän curlinghallissa järjestetyltä Viikin 
normaalikoulun yhdeksäsluokkalaisten liikuntatunnilta eräältä lajista 

innostuneelta oppilaalta. Koululaisesittelyjä on toki järjestetty niin 
Oulunkylässä kuin muuallakin Suomessa aiemminkin, mutta tällä kaudella 
Helsingissä niin Mäkelänrinteen Urheilulukio kuin Haagan yhteiskoulukin 

on ottanut curlingin vakituisesti osaksi liikunnan opetustaan. Muita koulu-
ryhmiä hallissa vierailee liikuntatunneillaan vuosittain noin tusinan verran.

Teksti & Kuva: Riku Harjula

 Halliyhtiö on tullut jäämaksuissa junio-
reille esimerkillisesti vastaan. Myös välineet 
saa hallilta lainaan ilmaiseksi. Koululaisilta 
peritään ohjatusta vuorosta 5 euroa osal-
listujalta. Osa kouluista – etenkin perus-
koulujen ja erillisten liikuntapäivien aikana 
kustantaa tuonkin osuuden itse, jolloin 
maksuja ei oppilaille liikuntatunnista tule. 
Koululaisryhmiä riittäisi Oulunkylänkin 
iltapäivävuoroille huomattavasti nykyistä 
enemmän, mikäli ohjaajia olisi riittävästi. 
Iltapäivä onkin ajankohtana ongelmallinen 
työssä käyville, mutta voisiko esimerkiksi 
jonkin pääkaupunkiseudun seuran eläkeläi-
sistä löytyä tärkeää vapaaehtoistyövoimaa 
lajin harrastajamäärien edistämiseksi?
 Viikin normaalikoulun liikunnanopetta-
jat Ismo Lehtinen ja Annmarie Tavaila 
suitsuttivat lajin sopivuutta koululaisliikun-
taan: ”Hallin esittelijöiden ohjaus ja opastus 
ovat olleet todella hyviä ja laji tuntuu 
kiinnostavan oppilaita paljon. Tärkeää on, 
että oppitunnista saataisiin pelata mah-
dollisimman iso aika, sillä se kiinnostaa 

oppilaita kuitenkin harjoittelua enemmän. 
Nykyaikana on olennaista, että koululaiset 
pääsevät kokeilemaan perinteisten urheilu-
lajien lisäksi muitakin lajeja. Nytkin olem-
me täällä oman valinnaisen erikoisliikunta-
kurssimme kanssa, jonka kanssa käymme 
curlingin lisäksi kokeilemassa esimerkiksi 
jousiammuntaa, seinäkiipeilyä ja keilausta.”
 Ismo Lehtinen kokee curlingin hienona 
vaihtoehtona koululaisliikunnan sisältöön: 
”Etenkin 13 - 18 vuotiaista nuorista iso osa 
lopettaa jossain vaiheessa jonkin nappulana 
aloitetun harrastuksen, kuten jääkiekon, jal-
kapallon tai salibandyn sen muuttuessa liian 
kilpailuhenkiseksi. Siksi erityisesti koulu-
liikunnan tehtävä olisi pystyä esittelemään 
näille nuorille muita kiinnostavia liikunta-
muotoja uusiksi harrastusvaihtoehdoiksi.”
 Curlingin saaminen osaksi koululiikuntaa 
on lajin edistämisen kannalta hyvin olen-
nainen tehtävä. Siitä huolimatta vähintään 
yhtä tärkeä tehtävä on mahdollistaa lajista 
kiinnostuneille se seuraava askel. Esimer-
kiksi Oulunkylässä seuraava askel liikunta-

tunnista on nuorille ilmainen sunnuntaiklu-
bi, mutta mitä tämän jälkeen? Maksamalla 
satasia per henkilö voi osallistua avoimeen 
hallisarjaan. Montako nuorta on lajin 
aloittanut tätä kautta? Oulunkylän hallilla 
työskentelevä Joni Ikonen on tunnistanut 
ongelman:
 ”Jo sunnuntaiklubille on hankala saada 
osallistujia, vaikka mahdollisuudesta 
koululaisille aina liikuntatunnin jälkeen 
kerrotaankin. Pitäisi olla jokin keino 
muistuttaa heitä tästä mahdollisuudesta 
myös myöhemmin, sillä sunnuntaiklubin 
kaltaiset vaihtoehdot unohtuvat helposti. 
Jokin koululaissarja tai koululaisturnaus 
voisi toimia, mutta järjestäjistä on pulaa. 
Lisäksi se, että koululaisena pääsee vain 
kerran kokeilemaan lajia, ei vielä innostusta 
välttämättä herätä. Kouluryhmille pitäisi 
pystyä tarjoamaan tasaisesti mahdollisuuk-
sia päästä hallille myös kouluaikaan. Taas 
ongelmana on vapaaehtoisten määrä tunteja 
ohjaamaan.” 

 Halliyhtiö on tullut jäämaksuissa junio-
reille esimerkillisesti vastaan. Myös välineet 
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”Temen malli”:

-Miesten ja naisten ylin sarjataso kellopeleiksi
-Miesten 2-divari 8 pään peleiksi
-Kustannukset kohdistuvat mestaruussarjoihin, josta 
johtuen kellottajien kustannukset (4 000 €/kausi) jaetaan 
mestaruussarjajoukkueiden kesken 
(250 € korotus sarjamaksuihin mestaruussarjajoukkueille)
-välineet (4 000 €/5 kautta) liiton osuus lajin 
kehittämiseen (esim. WCF:n DAP-tuki)
-Muut kuin mestaruussarjajengit voisivat alentaa omia 
(ennallaan pidettäviä) sarjamaksuja 100 € per kellotettu 
mestaruussarjakierros (5 peliä). 
Kustannukset / kausi 4 000€

Esimerkkejä muiden maiden kellotuksista:

Skotlanti:  Kellotus käytössä vapaaehtoisten voimin 
miesten, naisten ja junioreiden pääsarjoissa. Langatto-
masti toimivassa järjestelmässä ensin hankaluuksia, 
jotka menneelle kaudelle saatiin korjattua.

Sveitsi:  Kellotus käytössä miesten, naisten ja juniorien 
pääsarjoissa vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisia on 
kuulemma riittämiin ja tuomarit kouluttavat heidät 
ennen turnausviikonlopun alkua. Järjestelmä ollut 
käytössä jo vuosikymmenen.

Ruotsi: Kellotusta kokeiltiin menneellä kaudella 
fi naaliturnauksessa yhdellä radalla, jonka pelit
televisioitiin. Tarkoitus laajentaa onnistunutta
kokeilua kaikkiin pääsarjaotteluihin, mutta 
vapaaehtoisten löytäminen on suurin este tälle. 

Esimerkkejä muiden maiden kellotuksista:
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Viimeisessä SM-turnauksessa testattiin pelien kellotusta. Allekirjoittanut toimi kellot-
tajana kahdessa ottelussamme, joissa molemmissa vastassa oli Rantamäen joukkue. 
Ensimmäinen peli pelattiin kymmenen pään mittaisena ja siinä panoksena olivat vie-
lä mitalit. Jälkimmäisessä ottelussa sovittiin, että peli on kahdeksan pään mittainen 
ja molemmilla on 60 minuuttia aikaa ja jos se loppuu, häviää pelin. Molemmissa 

otteluissa pelattiin normaalia peliä, eli kiviä oli pelissä koko ajan. Jälkimmäinen sillä 
erotuksella, että pelaajat olivat pääosin aina valmiina heittämään.

Kellojen kanssa pelaaminen
    Arvokisoissa kellot ovat käytössä sekä MM- että EM-kisoissa. Useammat kisat kellojen kanssa pelanneena voi todeta, että aika tai sen 
vähyys ei ole ongelma. Olennaista on, että kelloja seuraa aktiivisesti ja joukkueen kaksi ensimmäistä heittäjää ovat aina valmiina, kun 
on oma heittovuoro. Tuolloin aikaa jää riittävästi viimeisten heittojen miettimiseen ja mikäli tulee kinkkinen tilanne, tulee front endin 
huolehtia siitä, että mietintään käytetään vain kohtuudella aikaa. Jos aika on kortilla, voi sitä helposti saada pelaamalla esim. yhden pään 
poistoa ja ensimmäisten heittojen aikana jättämällä viimeiset metrit harjaamatta tai kapteenin harjattavaksi. Toisessa testipelissä ei pe-
lattu yhtään puhdasta poistopäätä ja silti päästiin alle kuuden minuutin pääkohtaiseen keskiarvon. Peli oli miellyttävää seurata, kun siinä 
tapahtui ja molempien vireystaso säilyi paremmin, kun ei tarvinnut odotella torikokouksien etenemistä.

Välineistö
 Laitteisto kellotusta varten ei sinällään ole kallis investointi. WCF tarjoaa ohjelmiston, jolla arvokisatkin kellotetaan ilmaiseksi ja oh-
jelma ei vaadi kannettavalta juurikaan tehoja. Sen lisäksi tarvitaan ulkoinen näyttö, josta pelaajat voivat seurata ajan kulkua. Viiden radan 
laitteisto uushankintana on n. 2 000-3 000 € ja kun kannettavaksi käy mikä tahansa vanha kone, riittäisi todennäköisesti vain näyttöjen 
hankinta. Ohjelmisto oli erittäin helppokäyttöinen ja virheen sattuessa ajan korjaaminen todellisuutta vastaavaksi onnistui helposti. Käy-
tännössä pelin edetessä piti painaa yhtä nappia ja viimeisen kiven pysähdyttyä pysäyttää kello.
 Kellottajan pitäisi istua paikassa, josta näkee radan hyvin ja luonnollisesti myös joukkueiden pitäisi nähdä kellot. Valtaosassa tänä vuon-
na käytetyistä pelipaikoista tuo on helpostikin toteutettavissa, mutta Vierumäellä oli hieman haasteita. Varsinkin kapteenien oli käytän-
nössä mahdotonta seurata kelloja muulloin, kuin mennessään heittämään.

Kellottaminen
 Kellottaminen itsessään vaati vain tarkkaavaisuutta. Pelin edetessä tuli haaveiltua milloin mistäkin ja äkkiä huomasi, että heittovuoro 
oli vaihtunut, mutta väärä kello kävi vielä. Muiden pelien seuraaminen oli käytännössä mahdotonta. 
 Sinällään ajan pitäisi riittää, mutta jos se on tiukassa, niin kellottaja ja hänen toimintansa saavat merkittävän roolin. Heittovuoron 
vaihtaminen aina sekunnin myöhässä tai etuajassa lisää helpostikin toisen joukkueen käytettävissä olevaa aikaa, eli vilppi (jos sitä haluaisi 
harrastaa) on helppoa ja vaikea näyttää toteen. 
 Siksi tullaan helposti kysymykseen kuka kellottaisi kenen pelejä. Oma ajatus oli ennen testaamista se, että joukkueen varapelaaja voisi 
kellottaa oman kierroksen aikana jotakin toista peliä. Sitä testanneena voi nyt todeta, että tuolloin oma peli jäisi kokonaan seuraamatta, 
tai sitten kellotettava peli kärsisi siitä, että kellottaja unohtelisi kelloa välillä väärään asentoon. Siksi joukkueiden pitäisi kellottaa silloin, 
kun eivät ole itse pelivuorossa. Jos taas omalla kierroksella ei voisi kellottaa, jäisi pelien väliin tarkoitettu tauko pitämättä. 

Johtopäätöksiä
 Oma näkemys testin jälkeen on se, että pelaajat pelaavat ja kellottajat ovat erikseen. Systeemi pitäisi kuitenkin saada ehdottomasti 
käyttöön, koska se veisi lajia selkeästi eteenpäin ja parantaisi sekä pelin laatua että turnausviikonloppujen tasoa. Pelit olisivat enemmän 
pelin näköisiä ja otteluaikataulu mahdollistaisi esim. kierrosvälien tiivistämisen puolella tunnilla. Se puolestaan mahdollistaisi iltaharjoi-
tukset ja vielä niidenkin jälkeen jääntekijöille jäisi nykyistä pidemmät yöunet. Tapa myös valmistaisi joukkueita arvokisoja varten.
 Alkuun kellot pitäisi ottaa käyttöön miesten ja naisten SM-sarjoissa. Tuo tarkoittaisi nykysysteemillä 40 ottelukierrosta, eli tarvittai-
siin neljälle viikonlopulle 10 - 12 hengen ryhmä. Vaihtoehtoina tulee itselle mieleen tehtävän tarjoaminen divarijoukkueille sarjamaksun 
alentamista vastaan, eli yhden ottelukierroksen hoitaminen alentaisi sarjamaksua esim. sadalla eurolla. Toisena vaihtoehtona tulee mieleen 
pyörätuolicurlingin MM-karsinnoissa käytetty systeemi, jossa Kisakallion opiskelijoita koulutettiin menestyksekkäästi kellottamaan pelit. 
Vastaavan viikonlopputyön tarjoaminen esim. jollekin opiskelijaryhmälle tai urheiluseuralle korvausta vastaan voisi olla ratkaisu työvoi-
maksi. 

Teksti: Teemu Salo, Kuva: Riku Harjula

”Pelaajat pelaavat 
ja kellottajat ovat 
erikseen.”

”Useammat kisat kello-
jen kanssa pelanneena voi 
todeta, että aika tai sen 
vähyys ei ole ongelma”
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Mistä on hyvät 
turnausjäät tehty?

15. – 17. huhtikuuta Hyvinkään jäähallissa järjestetään perinteinen 
Finnish Bonspiel. Turnaukseen otettiin tälläkin kaudella 36 joukkuetta, 

joista puolen tusinaa saapuu jälleen ulkomailta. Suomen vanhin 
curlingturnaus saa jälleen arvoisensa jatkon hienoissa puitteissa. 

Teksti & Kuvat: Riku Harjula

 Finnish Bonspielissä on viime vuosina 
saatu tottua todella hyviin olosuhteisiin. 
Jäiden onnistumisen takana onkin ollut 
maamme mittakaavassa harvinaisen pitkä 
valmisteluajanjakso, sillä ratojen tasaisuutta 
jääkiekkokaukaloon aletaan valmistella jo 
hyvissä ajoin. Näin projektin etenemistä 
tänä keväänä curlinglehdelle kuvaili 
 Hyvinkään jäähallin hallimestari Jussi 
Rytkönen:
 ”Pyrimme pitämään kaukalon jään tasai-
sena jo muidenkin lajien vuoksi koko ke-
vään ajan, mutta tuo työ vähentää varsinais-
ta työtaakkaa myös Bonspieliä edeltäviltä 
viikoilta. Kevään mittaan kaukalon reunoja 

aletaan jo hyvissä ajoin höylätä normaalia 
alemmas ja vastaavasti kuluneimmille 
alueille kentän keskelle lasketaan ylimää-
räistä vettä. Turnauksen lähestyessä 
prosessia tämän suhteen hieman vielä 
tiivistetään. Aiemmin uudistetun hallipoh-
jan tasaisuus auttaa luonnollisesti muuten-
kin isossa urakassa.”
 ”Tänä vuonna valmisteluissa auttaa 
entisestään uusi ICEguard-laitteemme, jolla 
kaukalon reuna-alueet saadaan aiempaa 
leveämmältä jyrsittyä. Laite itsessään on 
automaattinen ja jyrsintäsyvyyttä sekä 
kallistusta saadaan nyt entistä tarkemmin 
hallittua. Kevään edetessä laskemme lisäksi 

jo silloin tällöin letkulla vettä jään tasoit-
tamiseksi, vaikka varsinaiset ”letkutukset” 
turnausta varten aloitetaankin vasta pari 
viikkoa ennen Bonspieliä. Tuolloin jäälle 
tehdään myös tasomittaukset korkeusero-
jen ja jäädyttämismäärän tarpeen konkreti-
soimiseksi. Nyt pohja on jo niin hyvä, ettei 
aiemmin käytettyä lasermittausta tarvita, 
vaan homma hoidetaan perinteisemmin po-
ralla ja mittatikulla eri kohdista kaukaloa.”

Jään anatomiaa

Pelkkä jääpohjan tasaisuus ei kuitenkaan 
vielä hyviä curlingjäitä takaa, vaikka onkin 

 Finnish Bonspielissä on viime vuosina 
saatu tottua todella hyviin olosuhteisiin. 
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niille ehkä suurin yksittäinen edellytys. 
Hallimestari Rytkönen johdatti curlingleh-
den myös Hyvinkään jäähallikompleksin 
”pyhimpään”, eli konehuoneeseen esitelläk-
seen jäädytysveden puhdistamisprosessia:
 ”Suurimmat jään laatuun vaikuttavat 
tekijät ovat sen lämpötila sekä jäädytys-
veden puhtaus. Puhtauteen pystytään 
meillä nykyisin vaikuttamaan erillisellä 
menetelmällä, jossa vesi ajetaan normaalien 
suodattimien jälkeen vielä Real Ice-puh-
distusjärjestelmän läpi. Kaikkea kalkkia 
ja epäpuhtauksia se ei kykene vedestä 
poistamaan, mutta sillä saadaan muokattua 
esimerkiksi kalkki sellaiseen muotoon, et-
tei se enää heikennä jään rakennetta. Real 
Ice-menetelmällä jään koostumus saadaan 
siis optimaaliseksi. Lisäksi jäädytysvesi 
lämmitetään noin 25-asteiseksi. Kylmem-
mällä vedellä jäädytettäessä jäästä tulisi 
hauras, epäpuhtaudet nousisivat paremmin 
sen pintaan ja näin ollen kitka kiekon tai 
curlingkiven alla olisi hyvin korkea. Ilman 
erillistä puhdistusjärjestelmää jäädytysve-
den lämpötilan tulisi olla siis vielä nykyistä-
kin korkeampi.” 
 ”Jäiden lämpötilaan voidaan vaikuttaa 
myös jäädytyksen jälkeen ilmanvaihdolla 
sekä jäädytysputkilla. Putkissa kiertävän 
liuoksen lämpötilaa voidaan curlingia var-
ten nostaa hieman, ellei pintajään lämpöti-
laa haluta mieluummin normaalia korkeam-
maksi ilmastoinnin avulla. Jääkiekkojään 
-6 asteen lämpötilaan verrattuna curlingjää 
tarvitsee asteen tai pari korkeamman 
pintalämpötilan kiven liukukitkan pie-
nentämiseksi. Lätkäjäillä matalamman 
lämpötilan tarve liittyy jään kestävyyteen 
luistinten alla. Kaikki hallimme ovat eri 
liuoskierroissa, joten kuhunkin kaukaloon 
saadaan samanaikaisesti juuri siellä tarvit-
tava lämpötila.”  

Jäänhoito on tekniikkalaji

 10.4. turnausareenalla järjestetään 
viimeiset vuorot muille lajeille jolloin jää-
dyttäminen jätetään paikallisen curlingseu-
ran vastuulle. Intensiivisen jäädyttämisen 
ohessa ratamerkinnät tehdään jo seuraa-
vina päivinä. Itse turnausjäiden Hyvinkää 
Curlingin vastuuhenkilönä toimii viime-
vuotiseen tapaan Leo Mäkelä:
 ”Hyvin pitkälti tulemme tänä vuonna 
jään suhteen menemään viime vuoden 
sapluunalla. Viimeiset jäädytykset pääs-
tään toivottavasti tekemään jo tiistaina tai 
keskiviikkona, jonka jälkeen jään hoito on 
vain peblaamista, ”kingausta” ja lämpötilan 
säätöä. Peblivesi puhdistetaan SM-sarjan 
tapaan kalkista ja suoloista, jonka lisäksi se 
lämmitetään 55-asteiseksi. Lämpötilan sää-
töä saadaan pitkälti hoidettua ilmastoinnin 
avulla, sillä kosteillakin keleillä Hyvinkään 
jäähallin puinen katsomo sitoo ilmankos-
teutta monia muita halleja paremmin. 
Eiköhän jäistä saada taas tehtyä nopeat ja 
nousevat, jonka jälkeen halli päästäänkin 
sulattamaan kesälaitumille.”

 Finnish Bonspieliin on aiempina kausina liittynyt leppoisa tunnel-
ma kauden perinteisenä päätösturnauksena. Välillä karnevaalimei-
ninki on mennyt jopa hieman yli tarpeiden ja samaan aikaan naapu-
rihallissa järjestettävälle jääkiekon junioriturnaukselle on onnistuttu 
osoittamaan curlingin villeimpiä puolia. Tänä vuonna ei harjoitus-
hallissa junnuturnausta onneksi järjestetä samanaikaisesti bonspielin 
kanssa. 
 Karnevaalimeiningin ylittymisestä huolimatta curlinglehden ano-
nyymit asiantuntijat peräänkuuluttavatkin perinteeksi muodostuneen 
pukukilpailun puuttumista nykyisestä ohjelmistosta. Jos lajin ulko-
puolisten mielikuvista ollaan huolestuneita, niin eikö sisäänkäyntiä 
voitaisi järjestää nykyisen pääoven sijaan entisestä pääovesta hallin 
pohjoispuolelta? Tällöin lajiyhteisön ei tarvitsisi olla huolissaan ulko-
puolisten mielipiteistä, vaan jokainen yksilö edustaisi käytöksellään 
ainoastaan omaa itseään – niin hyvässä kuin pahassakin. Niin tai näin, 
hauskanpitoa ja letkeää bonspielmaista tunnelmaa ei onneksi mikään 
ratkaisu saa viikonlopusta kitkettyä!

 Finnish Bonspieliin on aiempina kausina liittynyt leppoisa tunnel-
ma kauden perinteisenä päätösturnauksena. Välillä karnevaalimei-

Peace, 
love and 
understanding
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Curling ei lopu koskaan 
- kesälläkään

Curlingkauden loppuessa monet curlaajat valtaa helpotus koko talven kestäneen 
treenaamisen ja pelaamisen taukoamisesta. Mutta ei aikaakaan, kun kaipuu 

jäille palaa. Onneksi kesälläkin on tarjolla monia viikonlopun mittaisia 
curlingturnauksia. Mikä parasta, moni kesäturnaus on rento ja iloinen 

tapahtuma, jossa tärkeintä on pelaamisesta nauttiminen ja tuttujen tapaaminen. 
Toki kilpailullisempiakin turnauksia löytyy. Tässä jutussa esitellään turnauksia, 

jotka sopivat kaikille harrastajille - niin aloittelijoille pelikokemuksen 
kartuttamiseen kuin kokeneemmillekin pelaajille pelituntuman ylläpitoon ja 

pelijanon sammuttamiseen. 

Turku Open
Missä: Kupittaan monitoimihalli, Turku
Koska: 29. - 31.7.2011
 Erityisesti tamperelaisten rakastama kaunis Turku isännöi tänä kesänä toista kertaa 
Turku Open -nimellä kulkevaa turnausta. Heinäkuun lopussa pelattavan turnauksen taus-
talla häärii Naantalista kotoisin olevan Copper Hill CC:n aktiivinen väki. Turnausorgani-
saatio on pyrkinyt heti ensimmäisestä vuodesta lähtien luomaan ensiluokkaisen viikon-
lopputurnauksen, jossa on erinomaiset peliolosuhteet (jäämestarina Mika Ollikainen) ja 
rahapalkinnot kolmelle parhaalle joukkueelle.
 Turnauksen tunnelma oli viime vuonna kesäisen rento, vaikka jäällä mitattiinkin 
paremmuutta tiukasti. Peliolosuhteet täyttivät odotukset, vaikka pienenä miinuksena pe-
lipaikkana toimineessa Kupittaan monitoimihallin harjoitushallissa ei ollut katsomoa eikä 
kahvilaa, josta pelejä voisi seurata värjöttelemättä kaukalon laidalla. Turku Open pelataa 
cup-muotoisena usein suositun Schenkel-systeemin sijaan. Kärkitaistelun tason odottaisi-
kin olevan keskimääräistä kesäturnausta korkeampi, mutta 24 joukkueen turnauksessa on 
varmasti sopivia vastustajia kaikille. Tämänkin turnauksen soisi vakiinnuttavan paikkansa 
Suomen kesässä!

Teksti: Juha Pääjärvi, Kuva: SXC.hu 

PISTEET
Kilpailullisuus 3 / 4
Jääolosuhteet 4 / 4
Tunnelma 3 / 4
Taattuja pelejä vähintään 4 
osallistujamäärästä riippuen

Markus Sipilä: "Turku Openilla on 
Suomen turnauksista eniten poten-
tiaalia kasvaa kilpaturnaukseksi."
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Leppävirran kesäturnaus
Missä: Kylpylähotelli Vesileppis, Leppävirta
Koska: 17. - 19.6.2011
 Perinteisesti viikkoa ennen juhannusta pelattava Leppävirran kesäturnaus on vakiinnuttanutpaikkansa 
Suomen kesässä. Kylpylähotelli Vesileppiksessä on pelattu rento, kesäinencurlingturnaus jo vuodesta 2006 
ja pelaamaan on aina saapunut joukkueita myös naapurimaista. Turnaus ei ole kilpailullisimmasta päästä, 
vaan Leppävirralle lähdetään nauttimaan pelaamisesta ja pitämään hauskaa vanhojen ja uusien curlingtut-
tavien kanssa. Toki turnausvoitto on kesäisinkin vaatinut tarkkaa pelaamista - sen takaa viime vuonna jo 
30 joukkueeseen paisunut osallistujamäärä.
 Hotellin yhteydessä oleva jäähalli, kylpylä ja ravintolat ovat ainutlaatuinen paketti - pelipaikalta ei tar-
vitse poistua turnausviikonlopun aikana kertaakaan. Hyvinä puolina mainittakoon myös kohtuuhintainen 
turnausmaksu sekä turnauksen soveltuminen perheellisille: muu perhe voi nauttia kylpylästä ja Pohjois-
Savon matkailutarjonnasta curlaavan perheenjäsenen hikoillessa jäähallissa.

Ondulat Cup, Latvia
Missä: Jelgava, Latvia
Koska: 29. - 31.7.2011
 Latvian Jelgavassa, Krajbankas’n jäähallissa pelataan heinäkuun lopussa järjestyksessään kymmenes 
Ondulat Cup. Turnausjärjestelyt toimivat mainiosti, sillä hotelli sijaitsee aivan jäähallin vieressä ja jäähallin 
kahvilasta/baarista voi seurata pelejä. Kunnon bonspiel-hengen mukaisesti voittajajoukkue tarjoaa pelin 
jälkeen juomat hävinneelle joukkueelle hallin baarissa. Lämminhenkisen tunnelman on monena vuotena 
kruunannut lauantai-illan grillijuhlat jäähallin edustalla.
 Vastustajien taso turnauksessa ulottuu aina Latvian kärkipään joukkueista aloittelijoihin. Ondulatis-
sakin käytetty muokattu Schenkel-järjestelmä takaa, että vastustajaksi tulee hyvin pian joukkueen omaa 
tasoa vastaavia joukkueita - voitoista vastukset tiukkenevat ja tappioista helpottuvat. Ondulat Cup on 
ehdottomasti harkinnan arvoinen ulkomaista turnausta kaipaaville.

Loimaa Country Curling
Missä: Loimaa
Koska: Elokuun ja syyskuun taite
 Loimaalla pelattava Country Curling on toiminut jo yli vuosikymmenen ajan uuden curlingkauden 
avausturnauksena. Kesän jälkeen niin konkarit kuin uudet kasvotkin tapaavat kivipelin ja hauskanpidon 
merkeissä. Viime vuosina tunnelmaa on kohottanut kolmen nuoren curlingkonkarin Loimaan keskustaan 
avaama baari, Bar Edgar, joka on toiminut iltaisin turnauksen epävirallisena menomestana.
 Loimaan turnaukseen osallistuu perinteisesti muutamia SM-sarjan joukkueita tulevan kauden lämmitte-
ly mielessä, joten turnausvoitto ei yleensä irtoa Loimaalta helposti. Toisaalta suurin osa joukkueista on pai-
kallissarjoista ympäri Suomea, joten Loimaalta löytyy varmasti sopivia vastustajia kaikille. Hyviin puoliin 
kuuluu myös pelien seuraamisen helppous jäähallin katsomosta sekä lämpimästä kahviosta. Miinuspuolella 
jäiden taso on vaihdellut vuodesta toiseen ollen kuitenkin aina vähintään tyydyttävällä tasolla. Loimaan 
turnaus on ehdottomasti kokemisen arvoinen!

Kolibris Cup
Missä: Praha, Tsekin tasavalta
Koska: 15. - 18.9.2011
 Syyskuussa vielä varsin kesäisessä Prahassa pelattava Kolibris Cup on esitellyistä turnauksista kilpai-
lullisin. Paikalla on Tšekkien parhaimmistoa sekä joukkueita useista Keski-Euroopan maista. Turnaus on 
erinomainen harjoitusturnaus aktiiviharrastajille, esimerkiksi mestaruussarjoihin tähtääville joukkueille. 
Turnauksen pelimuotona on tripple knockout cup eli kolmesta tappiosta putoaa pois (suoralla kolmella 
tappiolla pääsee tosin jumbofi naaleihin).
 Loistavan tunnelman ja aina erinomaisten järjestelyjen lisäksi pelipaikka ansaitsee erityismaininnan. 
Turnaus pelataan aidossa nelirataisessa curlinghallissa, jonka ravintolan suurista ikkunoista ja televisionäy-
töistä on mukava seurata pelejä. Lisäksi turnauksen jäät ovat olleet aina erinomaiset sekä luistoltaan, että 
nousuiltaan.

CURLING EI LOPU KESÄN JÄLKEENKÄÄN
Curlingsyksyä suunnitellessa ei kannata unohtaa Kangasniemen syysturnausta eikä Tallinn Cupia. Näiden ja lu-

kuisten muiden curlingturnausten tiedot ja kotisivulinkit löytyvät kätevästi osoitteesta www.curlingcalendar.com. 
Jos tiedät turnauksen, joka ei ole vielä sivustolla listattu, voit lisätä sen itse - olitpa järjestäjä tai pelaaja. Tietojen 

täydentäminen onnistuu jälkeenpäin, joten rohkeasti lisäämään ja täydentämään turnaustietoja!

PISTEET
Kilpailullisuus 2 / 4
Jääolosuhteet 2 / 4
Tunnelma 4 / 4
Taattuja pelejä 5

 Loimaan turnaukseen osallistuu perinteisesti muutamia SM-sarjan joukkueita tulevan kauden lämmitte-
ly mielessä, joten turnausvoitto ei yleensä irtoa Loimaalta helposti. Toisaalta suurin osa joukkueista on pai-

kuuluu myös pelien seuraamisen helppous jäähallin katsomosta sekä lämpimästä kahviosta. Miinuspuolella 

PISTEET
Kilpailullisuus 2 / 4
Jääolosuhteet 2 / 4
Tunnelma 3 / 4
Taattuja pelejä 5

Ondulat Cup. Turnausjärjestelyt toimivat mainiosti, sillä hotelli sijaitsee aivan jäähallin vieressä ja jäähallin PISTEET
Kilpailullisuus 3 / 4
Jääolosuhteet 3 / 4
Tunnelma 4 / 4
Taattuja pelejä 5

Turnaus pelataan aidossa nelirataisessa curlinghallissa, jonka ravintolan suurista ikkunoista ja televisionäy-

PISTEET
Kilpailullisuus 4 / 4
Jääolosuhteet 4 / 4
Tunnelma 4 / 4
Taattuja pelejä 4

Pauli Jäämies: ”Porealtaassa on mukava 
lillua virvoke kädessä pelien välillä.”

Toni Sepperi: ”Loimaan Country Curling on ehdottoman 
merkittävä osa Suomen curling- ja ravintolakulttuuria. 
Pakollinen kauden avaus sopivaan aikaan.”

Peter Landgren: ”Hienot järjestelyt, mukavia ihmisiä, 
oheisohjelmaa ja pelaajia ympäri maailmaa.”

Janne Ojanperä: ”Prahaan hiukoo aina takaisin. 
Upea tunnelma, olosuhteet ja kilpakumppanien taso!”
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Erilainen loppu
 SM-sarja ja samalla kausi päättyivät tänä 
vuonna hieman erilaisissa merkeissä kuin 
kaikki aiemmat kaudet. Tähän asti on ni-
mittäin ollut Kallen kanssa siinä onnellises-
sa asemassa, että jokaisen SM-sarjakauden 
päätteeksi on ripustettu jonkin värinen 
mitali kaulaan. Tai sitten jonkun reppuun 
odottelemaan, että muistaa kysellä niiden 
perään. Tuolle sarjalle tuli loppu ja siitä ei 
voi kuin syyttää itseään.
 Mikä sitten kaudessa meni pieleen? Vas-
taus on, että ei mikään tai ainakaan en koe 
asiaa niin.  Tai toki EM-kisoista olisi pitä-
nyt saada se MM-paikka, mutta SM-sarjan 

osalta asetimme kaudelle tavoitteeksi pitää 
hauskaa ja pelata kuten aiemminkin, ilman 
paineita pelaamisesta nauttien ja siinä mie-
lestäni onnistuttiin.  Tänä vuonna homma 
meni kuitenkin sillä erolla, että hauskan 
pitämisen ja pelaamisen raja heitteli sel-
keästi enemmän kuin edellisellä kaudella. 
EM-kisojen jälkeen harjoittelu jäi valtaosal-
la meistä käytännössä muutamaan peliin ja 
kun useampi muu joukkue harjoittelee jo 
säännöllisesti, näkyi harjoittelemattomuus 
myös tulostaululla. Ja toki siis myös se, että 
SM-sarjan taso on selkeästi noussut ja siellä 
ei enää pärjää pelkästään pelailemalla. 

 Ensi kauden suhteen ei vielä päästy ihan 
tarkasti selville siitä, mitä meinataan tehdä. 
Noista asioista sovittaneen kesällä golf-
kentillä. Samalla kokoonpanolla jatketaan, 
mutta varmaankin kuvioihin tulee myös 
jonkun sortin säännöllistä harjoittelua. 
Mihinkään kärkijoukkueiden haastamiseen 
tuskin lähdetään, mutta oma ajatus on, että 
töitä pitäisi tehdä sen verran, että voittaa 
enemmän pelejä kuin häviää ja mielellään 
siitä jäisi kauden päätteeksi joku muistokin. 

Teemu Salo

Jännitystä koko rahalla
 Kausi 2010 – 2011 on ohi; lopultakin, 
tekisi mieli sanoa. Ratkaisupelien venymi-
nen uusintaotteluihin tuntui Vierumäellä 
rankalta, vaikka tyttöjä vastaan olikin kiva 
pelata. Peliajat löytyivät pienen kalenteri-
harjoituksen jälkeen ja tätä kirjoittaessani 
viimeisestä, loppuun asti tiukasta pelistä 
on kulunut kaksi päivää. Yleisö sai mitä 
halusi ja mestarijoukkue on vaihtunut. Vielä 
kerran, onnea Freezers ja tsemppiä Mosko-
vaan!
 Omaan saavutukseemme on kuitenkin 
oltava tyytyväinen, hopea ei ole häpeä, var-
sinkaan näin kolmen vuoden pelikokemuk-
sella. Menestys ei kuitenkaan tule itsestään, 
vaan sain tällä kaudella totutella hieman 

aikaisemmista poikkeaviin treenimääriin. 
Syksyllä harjoittelimme jäällä tyypillisesti 
neljänä päivänä viikossa, joista lauantaina 
yhteensä kuusi tuntia. Ohjelmaan kuului 
yksi tai kaksi harjoitus- tai hallisarjan peliä 
sekä normaalia treeniä jäällä merkkiin heit-
toineen ja voimaharjoitteluineen. Tämän 
lisäksi meistä jokainen harrasti omatoimi-
sesti hyväksi katsomansa määrän muuta 
liikuntaa, lihastreeniä ja lenkkiä. 
 EM-kisojen jälkeen harjoitusmäärä hie-
man laski, eli hallisarjan pelin lisäksi tree-
nasimme kahtena päivänä viikossa. Kauden 
aikana treeniä rytmittivät kisaviikonloput 
Euroopassa ja SM-sarja. Itse pääsin osallis-
tumaan Oslon ja Bernin turnauksiin, jotka 

olivat molemmat kaltaiselleni keltanokalle 
hyviä kokemuksia. Syyskuussa pelit Oslossa 
eivät osaltani sujuneet kovin mallikkaasti, 
mutta siitä saatiin sentään vertailukohta 
loppukautta ajatellen. On tässä jotain tullut 
opittua kuudessa kuukaudessa!
 Edellisiin vuosiin verrattuna treeniä oli 
käsitykseni mukaan koko kauden aikana 
viikossa yksi kerta vähemmän. Tuskin 
harjoitusmäärät kuitenkaan ratkaisivat 
sijoitusta, vaan suurempi merkitys lienee 
ollut edellisiä vuosia kokemattomammalla 
joukkueella. Jatketaan siis harjoituksia, se 
kannattaa.

Maija Salmiovirta

Erilainen loppu
 SM-sarja ja samalla kausi päättyivät tänä 
vuonna hieman erilaisissa merkeissä kuin 

Jännitystä koko rahalla
 Kausi 2010 – 2011 on ohi; lopultakin, 
tekisi mieli sanoa. Ratkaisupelien venymi-



29

Suomi voitti olympialaisten 
muistoturnauksen Japanissa

Miesten maajoukkue jatkoi kovia otteitaan ja Euroopan mestaruuden jatkoksi 
he voittivat Japanissa järjestetyn kutsuturnauksen. Loppuottelussa kaatui Ruotsi.

Teksti: Tommi Häti, Kuva: Tommi Hätin arkistot

Karuizavassa järjestettiin alkuvuodesta 2001 Naganon olympialais-
ten muistoturnaus ja edellisten MM-kisojen semifi nalistit olivat 
automaattisesti lunastaneet paikkansa Japaniin. Suomella oli prons-

simitalit taskussaan ja näissäkin kisoissa tie vei semeihin. Ensin 
kaatui välierissä USA ja loppuottelussa Ruotsi oli suupala vauhtiin 
päässeille suomalaisille.

Kai Pahl seniorien mestariksi
Ennen 2001 vuodenvaihdetta Vierumäellä ratkottiin 12 joukkueen kesken 
seniorien mestaruus. Kai Pahlin joukkue oli ensimmäistä kertaa mukana se-
nioreissa ja niin vain kävi että tämä 80-luvulla miesten maajoukkueenakin ollut 
kokoonpano vei voiton. Finaalissa he peittosivat Tauno Kähkösen joukkueen 
Pieksämäeltä. Pronssille kiilasi Timo Kausteen joukkue.

Aku Kausteelta voitto 
sivu suun junioreissa
Seniorikisojen yhteydessä ratkottiin myös juniorien paremmuudesta. Ennakko-
suosikkeina pidettiin Aku Kausteen ja Mikko Saastamoisen joukkueita. 
Hyvinkääläiset Riku Harjulan ja Perttu Immosen joukkueet kuitenkin 
laittoivat pakan sekaisin ja kaikki pelasivat sopivasti ristiin. Uusintaottelussa 
Saastamoinen joutui tunnustamaan Immosen joukkueen paremmakseen. Voit-
tajaryhmässä pelasivat Tero Salo, Jarno Kalilainen sekä Perttu ja Arttu 
Immonen.

MM-kisoista 
miehille 5. sija
Kauden päätteeksi Suomen miehet aloittivat MM-
kisat Sveitsin Lausannessa mukavasti leipomalla 
Peja Lindholmin Ruotsin ja Randy Ferbyn 
Kanadan pystyyn peräti 8-2. Sitten peli alkoikin 
takkuilla ja lopulta Suomi jäi viidenneksi. Samalla 
katkesi kolmen perättäisen semifi naalipaikan sarja 
arvokisoissa. Pientä väsymistä oli jo havaittavissa, 
olihan kauden mittaan vierailtu Kanadassa, Japanis-
sa, Saksassa, Ruotsissa ja nyt toistamiseen Sveitsissä 
kotimaan turnauksia unohtamatta.

Miesten mestaruus meni Ruotsille, joka peittosi 
Sveitsin fi naalissa. Pronssia otti Norja. Ruotsin 
tuplamestaruus jäi haaveeksi kun naisjoukkue 
hävisi fi naalissa Kanadalle. Pronssi meni Tanskalle. 
Pohjoismaihin siis mukavat neljä mitalia kuudesta 
mahdollisesta.

Suomi voitti olympialaisten 

Teksti: Tommi Häti, Kuva: Tommi Hätin arkistot

Suomen voittoisa joukkue 
japanilaisten seurassa: 
Jari Laukkanen, Pekka 
Saarelainen, Tommi Häti, 
Ville Mäkelä ja Markku 
Uusipaavalniemi
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Kausi 2010-2011 päätöksessään 

Mitä jäi käteen?
 Mielenkiintoinen curlingkausi tarjosi 
jännittäviä hetkiä etenkin SM-sarjoissa. 
Kansainvälisissä mittelöissä Suomen me-
nestys oli aikuisissa yksi historian heikoim-
mista, sillä vaikka EM-kisojen B-sarjassa on 
aiemminkin nähty niin miehet kuin naiset-
kin, jäi tämä vuosi aikakirjoihin ensimmäi-
senä sellaisena vuotena, jolloin kumpikaan 
aikuisten maajoukkueista ei kyennyt lunas-
tamaan paikkaa A-sarjaan. Kansainvälisin 
mittarein ainoastaan junioripojat onnis-
tuivat säilyttämällä paikkansa junioreiden 
MM-kisoissa suoraan tulevallekin kaudelle 
sijoittumalla kahdeksansiksi Skotlannissa 
käydyissä maailmanmestaruusmittelöissä. 
Tältäkin osin kirjoitettiin historiaa, joskin 
positiivista sellaista. Kertaakaan aiemmin 
ei Suomen juniorimaajoukkue ole MM-
kisoihin saanut osallistua kolmena vuotena 
perättäin.
 

Selvä suvantovaihe ja jonkinasteinen 
sukupolven vaihdos oli nähtävillä myös 
SM-sarjoissa, jotka tarjosivatkin todel-
la paljon jännitettävää loppuun saakka. 
Miehissä mestaruus tosin ratkesi jo toiseksi 
viimeisenä turnauspäivänä, mutta naisissa 
sen sijaan päädyttiin mestaruuden ratkaise-
viin uusintaotteluihin ensimmäistä kertaa 
muutamaan vuoteen. Ainoastaan kauden 
päätösturnauksen viimeinen päivä jäi vai-
suksi, sillä kumpikaan mestaruus ei tuolloin 
ratkennut.

Miesten SM-sarja
 Ennen kauden alkua curlinglehden 
toimitus uskoi mestaruuden olevan kahden 
kauppa. Uusipaavalniemen nousujoh-
teisesti kehittyneen joukkueen uskottiin 
jo kykenevän haastamaan Kiiskisen 
mestarijoukkueen. Kiiskisen suhteen oltiin 
tosin epäileväisiä mahdollisten alavirei-
sesti kulkevien EM-kisojen vaikutuksesta 
SM-sarjamenestykseen. Näiltä osin lehden 
ennustukset kävivätkin toteen, sillä Kiiski-
sen hyvin alkanut kausi vaihtui joulukuun 

jälkeen epätasaisiin otteisiin ja lopulta jopa 
mitaleilta putoamiseen. Samaan aikaan 
Markku Uusipaavalniemi sai joukkueensa 
pelin kulkemaan entistä vahvemmin ja 
nousi lopulta tasaisen vahvojen otteiden 
turvin mestaruuteen. Edelleen ongelmia oli 
pelin sisäisten epätasaisten jaksojen kanssa, 
mutta nämä tasoittuivat kauden edetessä ja 
kauden viimeinen turnaus Vierumäellä oli 
mestaruuden ratkaisseeseen otteluun asti 
hyvin vakuuttavaa. Curlinglehti onnittelee 
Markkua, Kasperia, Tonia, Jonia ja 
Tommia ansaitusta mestaruudesta!
 Muiden mitalisijojen lehti povasi etu-
käteen olevan täysin auki neljän paperilla 
tasavahvan joukkueen kesken. Näistä 
neljästä Aku Kauste johti joukkueensa 
lopulta jopa jonkinasteiselle yllätyshopealle 
saakka. Loppuun asti ylemmän jatkosarjan 
paikasta kiivaasti kamppaillut Rantamäen 
joukkue kipusi hienolla loppukirillä lopulta 
Kiiskisen ohi pronssille. Alemmassa loppu-
sarjassa viimeisestä suoran säilyjän paikasta 
käytiin tasainen vääntö Sullanmaan ja 
Sepperin kesken. Taiston vei Sepperi jen-

 Mielenkiintoinen curlingkausi tarjosi 
jännittäviä hetkiä etenkin SM-sarjoissa. 

”…sukupolven vaih-
dos oli nähtävillä 
myös SM-sarjoissa.”
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geineen pelaamalla viimeisen loppusarjan 
kierroksensa ilman tappioita, kun samalla 
Sullanmaalle kirjattiin kaksi lisätappiota. 
Sipilän ja Rissasen oli lopulta tyytyminen 
ennakkokaavailuiden mukaisesti sarjan hän-
täpään sijoituksiin, joskaan ero säilymiseen 
ei tällä kaudella edellisen kokoiseksi päässyt 
repeämään.

Naisten SM-sarja
 Naisissa lehden toimitus ennakoi myös 
mestaruuden ratkeavan kahden ennakko-
suosikin kesken ja näin kävikin, joskin vasta 
uusintaotteluiden jälkeen. Mestaruuden 
ratkaissut toinen uusintaottelu oli lopulta 
todellinen trilleri, joka ratkesi jatkopäässä 
nuoren Kölhin joukkueen lyötyä hallitse-
vat mestarit. Uusi mestarijoukkue on kehit-
tynyt tasaisesti juniorivuosistaan saakka ja 
kuronut kausi kaudelta eroa kärkeen kiinni. 
Tällä kertaa joukkueen heittorutiini riitti 
jo mestaruuteen saakka, josta vilpittömät 
onnittelut Tiinalle, Sannalle, Heidille, 
Eszterille ja Oonalle! Toivottavasti into 
jatkuvaan kehitykseen jatkuu myös kan-

sainvälisissä mittelöissä!
 Pronssille lehden ennakkokaavailuista 
poiketen nousi Harjunpään helsinkiläis-
joukkue. He onnistuivat ennen kaikkea 
kotiturnauksessaan Oulunkylässä hienosti 
kaataen tuolloin molemmat kärkijoukkueet 
vahvalla esityksellä nousten näin ylempään 
loppusarjaan sekä lopulta mitaleille saakka. 
Kaiken kaikkiaankin sarja oli keskivaiheil-
taan todella tasainen ja sarjan osallistuja-
määrän sekä pelillisen tason laajentumiset 
lupaavat hyvää tuleville kausille!

Miesten 1 ja 2-divisioonat
 Miesten molemmat divisioonat hui-
pentuivat vasta viimeisellä kierroksella. 
Ykkösessä Saarelainen otti voiton 
jatkopäässä nousun ratkaisseessa ottelussa 
Saastamoista vastaan. Tulosta voidaan pitää 
jopa pienenä yllätyksenä, sillä Saarelainen 
jäi vuosi sitten divarin alempaan loppusar-
jaan. Tällä kaudella kuitenkin esim. toiseksi 
jäänyttä Saastamoista huomattavasti 
hyökkäävämpi pelityyli toi hienon tuloksen 
ja Joensuun paluu SM-sarjaan jää syksyn 

karsintojen varaan. Mainitsemisen arvoista 
oli myös neljänneksi yltäneen Rosilaisen 
joukkueen ennakkoluulottomien ottei-
den paraneminen kauden loppua kohden. 
Neljästä viimeisestä pelistä jäi käteen neljä 
voittoa, kaikki divarissa mitaleille sijoittu-
neista joukkueista.
 Miesten toisen divisioonan voiton ja 
samalla nousun ylempään divisioonaan niin 
ikään viimeisellä kierroksella varmisti tasai-
sesti kaudesta toiseen kehittynyt Tähtisen 
joukkue. Näin ykkösessäkin nähdään ensi 
kaudella pitkästä aikaa edustusta Lounais-
Suomesta. Toiseksi kakkosessa ylsi Miik-
kolan kipparoima joukkue, joka paransi 
sijoitustaan edellisestä kaudesta huimat 
kuusi pykälää.   

Näin tällä kertaa, 
mitä seuraavaksi?
 Molemmat aikuisten mestarijoukkueet 
siis vaihtuivat keski-iältään aiempaa nuo-
rempiin, joten jonkinlaisesta murroksesta 
lienee jo aika puhua. Aika näyttää kykenee-
kö Uusipaavalniemi uudella joukkueellaan 

valokuva: Riku Harjula
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saavuttamaan yhtä vahvan dominointiase-
man SM-sarjassa kuin saavutti 2000-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla. Mielenkiinnolla 
jäämme myös odottamaan heidän EM-kisa-
taivaltaan tulevalla kaudella. Naisissa suurin 
mielenkiinto kohdistuu ennen kaikkea 
Kölhin joukkueen tulevaisuuteen jo ensi 
joulukuun EM-kisoissa sekä viime vuosia 
hallinneen Vogtin joukkueen vastaukseen 
valtikan menettämisestä. Pienenä nyanssina 
mainittakoon uuden naisten mestarijouk-
kueen nousseen maajoukkueeksi kaikkien 
aikojen nuorimpana naisten Suomen mesta-
rina.
 Muilta osin molempien sarjojen tasaisuus 
lupaa hyvää pelillisen tason kehityksen 
kannalta. Tähän myös tähtää uusi liitto-
valmentajajärjestelmä, jonka tuloksista 
saamme toivottavasti nauttia myöhempinä 
kausina. On mielenkiintoista seurata miten 

kilpailuvaliokunta aikoo reagoida talvella 
paljon keskustelua herättäneeseen sarja-
järjestelmän uusimisen mahdollisuuteen. 
Äänekkäintä kannatusta erilliset fi naalipelit 
herättävät edelleen sarjojen kärkijoukkuei-
den ulkopuolella. Naisissahan tällä kaudella 
nähtiin ”erilliset fi naaliottelut” uusinta-
pelien muodossa. Nähtäväksi jää lähteekö 
näin mestariksi muodostunut joukkue siten 
aiempaa vahvempana henkisesti ja paineen-
sietokyvyllisesti maatamme edustamaan. Se 
on toki sanottava, että nyt nähdyt fi naaliot-
telut eivät varmasti ainakaan heikentäneet 
nuoren mestarijoukkueen paineensietoky-
kyä. Täysin eri asia on pitäisikö tällaisia ot-
teluita pyrkiä keinotekoisesti järjestämään 
sarjan huipennukseksi. Keskustelu aiheesta 
tuskin ainakaan loppuu tähän kauteen.
Kellotuskokeiluille toivottavasti saadaan 
jatkoa. Toni Sepperiä lainatakseni: 

”Jos joku tykkää näistä neljän tunnin 
maratonmatseista, niin Ogelista voitaisiin 
pyhittää laitarata sellaiseen kirjeshakki-
tyyppiseen peliin, jota pelattaisiin koko 
kausi ja jengit kävisivät kerran päivässä 
kiskomassa yhden heiton.”

”Äänekkäintä 
kannatusta erilliset 
fi naalipelit herättävät 
edelleen sarjojen 
kärkijoukkueiden 
ulkopuolella.” 

TOP 3
1: SM-sarjan raskaan työn raatajien pyyteetön vapaaehtoistyö lajin 
kilpailuolosuhteiden edistämiseksi. Tuomarit Olli Malmi, Pirjo 
Hautanen sekä jäävastaava Mika Ollikainen tekivät kukin ta-
hoillaan valtavasti töitä menneelläkin kaudella – usein miltei kellon 
ympäri. Todella arvokasta vapaaehtoistyötä, jota ilman kilpailuolo-
suhteet SM-sarjassa olisivat nykyistä paljon heikommat. 

2: Suomen poikien juniorimaajoukkue. Iiro Sipolan kipparoima 
junnujengi oli kansainvälisesti kauden suomalainen kohokohta. 
Joukkueen jäsenet ovat tehneet hienoa työtä nyt jo useita vuosia, 
joka toivottavasti kantaa myöhemmin myös aikuisten kisoissa.

3: Liiton rohkeus uudistaa kilpacurlingin puitteita. Samalle 
kaudelle saatiin mahtumaan niin Development offi  cerin palkkaus 
lajia edistämään kuin valmennusjärjestelmän käynnistäminenkin! 
Kirsikkana kakun päällä vielä SM-sarjan kellotuskokeilu, jonka 
toteuttamiseen löydetään toivottavasti tulevaisuudessa pätevä 
ratkaisumalli.

FLOP 3
1: EM-kisojen viestintä. Internetin viralliset kisasivut olivat 
ainoastaan ranskaksi. EM-kisojen virallinen tiedottaminen ei voi 
koskea vain osaa järjestäjämaan kansalaisista unohtaen samalla 
kansainvälisen yleisön kokonaan. Koska tiedottaminen oli heikkoa, 
ohjautuivat kisoista kiinnostuneet Curlit-sivuston reaaliaikaisen 
kivitilanneseurannan pariin. Suosio ylitti sivuston kapasiteetin 
lopulta kokonaan, minkä vuoksi käyttömaiksi rajattiin vain Keski-
Euroopan suuret maat. Onneksi edes kisojen lopulla tähän asiaan 
saatiin korjausta lisäkapasiteetin ansiosta. Kaiken kaikkiaan ama-
töörimäistä puuhastelua ECF:n organisaatiolta ja kisajärjestäjiltä.

2: Suomen aikuisten maajoukkueet. Molempien EM-kisaurakat 
sujuivat alavireisesti ja tahti jatkui lopulta SM-sarjassakin ennakko-
suosikkien menetettyä mestaruudet. Toivottavasti into ei kuiten-
kaan hyydy yhteen heikkoon kauteen.

3: Suomen junioritilanne. Poikien edustusjoukkue venyi MM-
kisoissa hienoon suoritukseen, mutta heidän takanaan ei tällä 
hetkellä ole näkyvissä mitään. On mielenkiintoista seurata, milloin 
maamme curlingseurat heräävät katastrofaaliseksi kehittyneeseen 
tilanteeseen. Nyt olisi pienelläkin seuralla hieno mahdollisuus saa-
da juniorimaajoukkue myös ”ruuhka-Suomen” ulkopuolelle. 

Vuoden Rock Stars -kunniamaininta:
Curlingkanavan kehitys. Kanava tarjosi menneellä kaudella jälleen 
hienoa palvelua SM-sarjojen peleistä. Tälle kaudelle vapaaehtoisten 
työmäärä oli kasvanut entisestään ja jopa Oulunkylän halli saatiin 
mukaan lähetysten piiriin. Hienoa työtä! Parhaimmillaan esimer-
kiksi naisten mestaruustaistelun huipentumaa seurasi lähemmäs 
sata katselijaa, joten kysyntää kanavan palveluille on.

Vuoden herrasmiesteko –kunniamaininta
Markus Sipilän kipparoima joukkue osoitti ihailtavaa lajin 
hengen mukaista herrasmiesmäisyyttä toisessa SM-sarjaottelussaan 
Sepperin nelikkoa vastaan. Peli oli tasatilanteessa viimeiseen 
päähän lähdettäessä, jolloin Sepperi asettui heittämään viimeistä 
määrämittaistaan pelin voittoon. Epäonnisen harjamiehen liukas-
tumisen vuoksi heitto ”poltettiin” sen ylitettyä pesää lähemmän 
hoglinen. Sääntöjen mukaan vastuu kiven asettamisesta oletettuun 
lopputulokseen jää vastustajajoukkueen harteille. Häviöstä 
huolimatta Sipilä joukkueineen totesti, että kivi olisi riittänyt 
ykköseksi asti. 

Curlinglehden toimituksen valinnat Curlinglehden toimituksen valinnat Curlinglehden toimituksen valinnat 
vuoden merkkipaaluiksivuoden merkkipaaluiksivuoden merkkipaaluiksi

Curlinglehden toimituksen valinnat 
vuoden merkkipaaluiksi

Curlinglehden toimituksen valinnat Curlinglehden toimituksen valinnat Curlinglehden toimituksen valinnat 
vuoden merkkipaaluiksi

Curlinglehden toimituksen valinnat 
vuoden merkkipaaluiksi

Curlinglehden toimituksen valinnat 
vuoden merkkipaaluiksi

Curlinglehden toimituksen valinnat Curlinglehden toimituksen valinnat Curlinglehden toimituksen valinnat 
vuoden merkkipaaluiksi

Curlinglehden toimituksen valinnat 

Viimevuotiseen tapaan lehden toimitus päätti listata menneen 
kauden tärkeimmät merkkipaalut ja kunniamaininnat.
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 Kaudesta ja mestaruudesta jäi tosi hyvät fi ilikset. Viime kesänä 
juteltiin tulevasta kaudesta ja päätettiin, että mestaruuden on 
pakko olla tavoitteena jos halutaan tosissaan pelata. Sovittiin myös, 
että yritetään päästä mahdollisimman moneen CCT-turnaukseen 
mukaan, jotta saataisiin pelata kovia pelejä heti syksyllä. Samalla 
myös joukkueen kokoonpano hieman muuttui kun Tuomas jäi tu-
lossa olevan perheenlisäyksen takia sivuun. Onneksi Hätin Tommi 
innostui lähtemään mukaan muutamien vuosien tauon jälkeen. 
 Suunnitelmien mukaan päästiin syksyllä ennen SM-sarjan 
alkamista käymään neljässä CCT-turnauksessa. Saa treenaamiseen 
pientä extrapotkua, kun pääsee reissaamaan parin viikon välein 
turnauksiin pelaamaan maailman parhaita vastaan hyvillä jäillä. 
Kaikista turnauksista tuli vielä jotain palkintorahojakin. Parhaana 
tuloksena kolmostila Luzernin turnauksesta. Tourilla oli hienoa 
huomata, että Suomesta kävi joukkueita osallistumassa yhteensä 
kuusi kappaletta, neljä miehissä ja naisissa kaksi. Ei siis varmaan 
ole sattumaa, että SM-sarjassa tuntuu olevan taso nousemassa. 
Hieno juttu!
 Erityisen hyvältä tuntuu, kun panostuksesta treenaamiseen 
ja turnausten kiertämiseen tulee myös tulosta. Jonille, Tonille ja 
allekirjoittaneelle tämä oli neljäs kausi SM-sarjaa ja joka vuosi on 
sijoitus parantunut, joten ei kai se treenaaminen ole ihan hukkaan 

mennyt. Tiedettiin, että mahdollisuudet ovat hyvät, jos jaksetaan 
treenata ja saadaan tekniikka pysymään peleissä kasassa. Ensim-
mäisessä onnistuttiin ihan hyvin ja jälkimmäisessä aina välillä! 
Ennen kautta oli aika pitkälti samanlaiset fi ilikset kuin Curlingleh-
den toimituksella, että viime kauden tapaan Kiiskisen porukan 
kanssa tulee kovin vääntö. Taso on kuitenkin tällä hetkellä miesten 
puolella kovassa nousussa. Esim. Kauste & co pelasi välillä todella 
hyvin ja varmasti yllätti monet. Ylemmässä jatkosarjassa olikin tänä 
vuonna neljä aika tasaista joukkuetta ja pelit olivat lähes poikkeuk-
setta loppuun asti tiukkoja vääntöjä.
 Meille on selvää, että tavoitteena EM-kisoissa on nousu 
A-sarjaan ja MM-kisoihin. Turhaa kai sinne olisi edes muuten 
lähteä pelaamaan. Syksyn suunnitelmia on alustavasti hahmotel-
tu. Mahdollisimman paljon kovia pelejä pyritään pelaamaan joka 
tapauksessa, todennäköisesti siis useita CCT-turnauksia. Jäällä on 
tarkoitus olla erittäin usein. Ja allekirjoittanut meni jo lupautumaan 
punttikuurillekin! Sotshiin on omasta mielestäni vielä ihan hyvät 
mahdollisuudet kun karsintasysteemiä uudistettiin. Yhdelläkin 
MM-paikalla saa paikan olympiakarsintoihin 2013 syksyllä. Tuleva 
kausi kertoo aika pitkälti riittääkö rahkeet vai ei.

Kasper Hakunti, Suomen mestari vuosimallia 2010-2011

 Kaudesta ja mestaruudesta jäi tosi hyvät fi ilikset. Viime kesänä 
juteltiin tulevasta kaudesta ja päätettiin, että mestaruuden on 

 Fiilikset ovat aivan loistavat! Kyllä tämä mestaruus tuntuu erityi-
sen hyvältä kaikkien näiden pelivuosien jälkeen. Lähdimme todella 
hyvillä fi iliksillä pelaamaan myös uusintaotteluita. Varsinaisen 
kierroksen viimeinen peli oli joukkueeltamme hyvä loppurutistus 
ja sillä saimme otteen mestaruudesta. Uskon, että pelaava kokoon-
pano sai siitä lisää itseluottamusta ja vahvaa uskoa omiin kykyihin. 
Ainakin minua uusintaottelut jännittivät järkyttävän paljon ja 
ymmärtääkseni myös muita tyttöjä. Toisaalta jännitys piti 
joukkueen skarppina.
 Mestaruudesta siis ehdottomasti pelattiin alusta asti, mutta 
kyllähän se voiton hetkellä lopulta tuntui jo yllätykseltäkin. Vaikka 
mestaruutta kovasti tavoiteltiin, niin ei sitä uskaltanut ajatella, 
ennen kuin se todella oli ratkennut. Uskomattoman hyvä fi ilis siitä 
tuli! Joukkueemme on kehittynyt menneellä kaudella mukavasti 
ja tästä suuri kiitos kuuluu Markku Uusipaavalniemelle, joka on 

aktiivisesti ollut valmentamassa meitä.
 Tavoitteissa on jatkaa kehityspolkua eteenpäin. Jatkamme 
treenaamista vielä loppukevään ja osallistumme muutamaan koti-
maiseen turnaukseen. Syksyllä treenataan innolla ja osallistumme 
varmasti ulkomaisiin turnauksiin. SM-sarjasta lähdetään tietenkin 
hakemaan taas parasta suoritusta.
 Uusi liittovalmennusohjelma tuntuu hyvältä. Olemme 
ehdottomasti iloisia, että meillä on mahdollisuus saada apua koke-
neilta pelaajilta. Treeneistä tulee valmennuksen kanssa 
paljon kehittävämpiä.
 Fiilistä on nyt vaikea sanoin kuvailla. Onkohan sitä vielä edes 
täysin ymmärtänyt, että mestaruus todella sieltä tuli! Olemme to-
della onnellisia! Onhan tämä aivan ehdoton curlinguran huipennus.

Oona Kauste, Suomen mestari vuosimallia 2010-2011

Naisten 
mestarit
 Fiilikset ovat aivan loistavat! Kyllä tämä mestaruus tuntuu erityi-
sen hyvältä kaikkien näiden pelivuosien jälkeen. Lähdimme todella 

Miesten
mestarit

valokuva: Markus Sipilä

valokuva: Markus Sipilä
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Kausi kuvina

34

SM-sarjan toimitsijat olivat pelkkänä 

korvana uusille ehdotuksille!

Kausi kuvina
Curling ranta

utui heinäkuussa Turkuun 

ensimmäisen Turku Openin myötä 

(kuva: CHCC)

Sundbyberg Open Ruotsissa houkutteli 

paikalle useita maamme huippujoukkueita 

(Kuva: Jere Sullanmaa)

Kausi kuvinaKausi kuvina
Curling ranta

utui heinäkuussa Turkuun 
Perinteikäs Loimaan Country Curling 

keräsi jälleen paljon osallistujia 
(kuva: Tiina Rajala)
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Sundbyberg Open Ruotsissa houkutteli 

paikalle useita maamme huippujoukkueita 

(Kuva: Jere Sullanmaa)

Tallinn Cupin taso no
usee vuosi vuodelta, 

tällä kertaa 
mestaruus matkasi Suomeen 

Uusipaavalniem
en mestarijoukkueen mukana.

Syksyn SM-sarjakarsinnasta paikan mestaruus-
sarjaan saavuttivat Jani Sullanmaan ja Markus 
Sipilän joukkueet. Molemmilla on tosin sama 

haaste edessä myös tulevalla kaudella.

Sipilän joukkueet. Molemmilla on tosin sama 
haaste edessä myös tulevalla kaudella.

Sipilän joukkueet. Molemmilla on tosin sama 
haaste edessä myös tulevalla kaudella.

Suomen nuoret esiintyivät jälleen edukseen juniorien MM-kisoissa.(Kuva: OP Sipola)
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Suomen nuoret esiintyivät jälleen edukseen 
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juniorien MM-kisoissa.(Kuva: OP Sipola)
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juniorien MM-kisoissa.(Kuva: OP Sipola)

Miesten 1-divarin voittajilla oli aihetta hymyyn

Tallinn Cupin taso no
usee vuosi vuodelta, 

tällä kertaa 
mestaruus matkasi Suomeen 

Uusipaavalniem
en mestarijoukkueen mukana.

tällä kertaa 
mestaruus matkasi Suomeen 

Uusipaavalniem
en mestarijoukkueen mukana.

Naisten SM-sarja huipentui uusintafi naaleihin, joissa valta vaihtui jännittävien vaiheiden jälkeen. (Kuva: Riku Harjula)




