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MESTARIEN OPISSA 
Kivet hiomalla uuteen nousuun!

Tulossa: Mixed EM

Joensuusta esimerkki lämpöisen 
hallin rakentamiseen?

Curlaajien kesä -
golfi a tai netticurlingia



3

2

3

3

	 Kesä	ja	curling.	Jää	kuulostaa	kummalli-
selta	käsitteeltä	kesän	kuumimmilla	helteillä.	
Kuitenkin	nykyisin	innokkaimmat	curlaajat	
voivat	helpottaa	vieroitusoireitaan	lajimme	
parissa	kaikkina	kesäkuukausina	-	myös	
siis	kotimaassa.	Juhannuksen	alla	nautitaan	
leppoisasta	yhteisöllisyydestä	Leppävirralla,	
heinäkuun	helteillä	kisataan	Turussa	ja	elo-
kuun	lopulla	avataan	uusi	kausi	perinteisessä	
Loimaan	country	curlingissa.	Vai	voidaanko	
tuota	kutsua	enää	kauden	avaukseksi,	jos	
kauden	päätöstäkään	ei	voida	enää	yksiselit-
teisesti	määrittää	tiettyyn	turnaukseen.

	 Ajatusta	kesäcurlingista	voidaan	viedä	vielä	
pidemmälle.	Koska	peliolosuhteet	tehdään	
kuitenkin	keinotekoisesti	joko	lämmittämällä	
halli-ilmaa	pakkasilla	tai	jäädyttämällä	halli	
kesähelteillä,	niin	miksi	curling	oikeastaan	
edes	on	statukseltaan	talvilaji?

	 Sama	perinteisiin	perustuva	jako	talvi-	tai	
kesälajistatuksen	kohdalla	pätee	toki	myös	
muissa	lajeissa.	Ainakin	osassa	muista	lajeista.	
Esimerkiksi	salibandystä	kaavaillaan	parhail-
laan	kesäolympialajia.	Miksi?	Mitä	jos	curling	
olisikin	osa	kesäolympialaisten	ohjelmaa	
talviolympialaisten	sijaan?

	 Curling	on	peliolosuhteidensa	kohdal-
la	monia	muita	lajeja	herkempi	ja	vaatii	
nykyisillä	standardeilla	aina	keinotekoista	

jäädyttämistä,	lämpötilanhallintaa,	ilman	
kosteuden	säätämistä	ja	miljoonan	muun	
nyanssin	onnistumista.	Vaikka	perinteisen	
talvilajin	harrastaminen	saadaankin	laajennet-
tua	nykyosaamisella	ja	nykyapuvälinein	myös	
kesälajiksi,	vaativat	olosuhteet	aina	erityistä	
huolenpitoa	ja	tietotaitoa.	Tuon	tietotaidon	
ja	osaamisen	kehittämisen	suhteen	maamme	
kilpailukalenterin	laajentuminen	liki	vuosit-
tain	uusille	paikkakunnille	onkin	paras	tapa	
kokonaisosaamisen	kehittymisessä.	Tieto	
ja	osaaminen	kulkevat	harrastajien	mukana	
ympäri	maan.	Ei	jäänteko-opusten.

	 Saavutammeko	pian	tilanteen,	jossa	kaik-
kiin	turnauksiin	ei	enää	halukkaita	osallistujia	
löydy	mielekkäitä	määriä?	Tuolloin	curling-
kansa	äänestää	jaloillaan.	Ne	turnaukset,	jois-
sa	itse	peliolosuhteet	on	laiminlyöty,	kärsivät.

	 Curlinglehti	toivottaa	kaikille	upeaa	
alkavaa	kautta!	Alkaa	se	sitten	omalla	koh-
dallanne	milloin	tahansa.	Samalla	kiitämme	
jo	etukäteen	kaikkia	peliolosuhteiden	eteen	
pyyteetöntä	työtä	tekeviä	lajifriikkejämme!	
Ilman	teitä…
…noh…
	 …kaikki	varmasti	ymmärtävät	miten	tämä	
lause	päättyy.

Riku Harjula
Päätoimittaja
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 Kevään curlinglehden numerossa (2/2011) esiteltiin kilpacurlingin kehittämiseksi 
aloitettu lajivalmennusprojekti. Kesän yli venynyt suunnitteluvaihe on konkretisoitumassa 
käytännön tasolle. Seuraavassa Wille Mäkelän ohella toisena lajivalmentajana aloittava 

Jari Laukkanen avaa keväällä avoimeksi jääneitä kysymyksiä. 

	 Suomen	Olympiakomitea	(OK)	myönsi	kuin	myönsikin	val-
mennustukea	niin	miesten	(EUR	20.000)	kuin	naisten	maajouk-
kueellekin	(EUR	10.000)	EM-kisoihin	valmistautumista	varten.	
Tuki	on	joukkueille	erittäin	tärkeä	lisäresurssi,	ja	on	hienoa	että	
OK	haluaa	edelleen	tukea	myös	suomalaista	curlingia	sen	taistel-
lessa	Sotshin	olympiapaikoista.	Mikäli	joukkueemme	saavuttavat	
paikan	kevään	MM-kisoihin,	nousee	myös	OK:n	tuki.	Nyt	vain	
sitten	peukut	pystyyn,	että	edustusjoukkueemme	yltävät	Mosko-
vassa	nappisuorituksiin!

PT-CURLINGIN MM-KARSINNAT 
JÄLLEEN KISAKALLIOSSA
	 PT-curlingin	MM-karsinnat	pelataan	viimevuotiseen	tapaan	
Kisakallion	urheiluopistolla	5.	-	12.11.2011.	Suomen	edustusjouk-
kue	on	myös	jälleen	mukana	ja	vuotta	kokeneempana	taistelee	
tosissaan	pääsystä	varsinaisiin	MM-kisoihin.	Toivon,	että	mah-
dollisimman	moni	curlingin	harrastajista	pääsisi	paikan	päälle	
kannustamaan	edustusjoukkuettamme!	Suomalainen	PT-curling	
on	myös	saanut	hyvää	mainetta	maailmalla	maajoukkueryhmän	
pelatessa	samoissa	sarjoissa	”tavallisten”	curlaajien	kanssa,	niin	
paikallisella	kuin	kansallisellakin	tasolla.	Tämä	ei	ole	kovin	yleistä	
muissa	maissa,	mikä	on	tullut	ilmi	keskusteluissa	kansainvälisten	
kollegojeni	kanssa.	On	myös	syytä	mainita,	että	Suomen	Para-
lympiakomitea	tukee	merkittävällä	tavalla	PT-Curlingin	maa-
joukkueryhmää,	mikä	mahdollistaa	säännöllisen	leirityksen	sekä	
osallistumisen	ulkomaisiin	turnauksiin.	Curlingliitto	on	myös	
nykyään	Suomen	Paralympiakomitean	jäsen.

PRESIDENTIKSI PRESIDENTIN PAIKALLE
	 Allekirjoittaneelle	tuli	kesäkuussa	harvinainen	tilaisuus	alkaa	
hoitaa	Euroopan	Curlingliiton	(ECF)	puheenjohtajan	tehtäviä,	
kun	edellinen	puheenjohtaja	”historiallisesti”	erosi	virastaan	kes-
ken	toimikauden.	Tällaista	ei	ole	koskaan	aiemmin	tapahtunut,	
mutta	velvollisuudentunnolla	ja	mielenkiinnolla	otin	haasteen	
vastaan.	Toimi	kestää	vähintään	tulevaan	joulukuuhun	asti,	ja	sen	
myötä	pyrin	edelleen	luomaan	ja	kehittämään	suhteita,	joista	toi-
von	olevan	hyötyä	myös	suomalaiselle	curlingille.	On	miellyttävää	
huomata,	että	suomalaista	”curling-osaamista”	arvostetaan	niin	
jäällä	kuin	sen	ulkopuolellakin.	Ja	nythän	olisi	taas	pikkuhiljaa	
aika	alkaa	suunnitella	seuraavien	arvokisojen	järjestämistä	täällä	
Suomessa…

	 Curlingkausi	2011-2012	on	alkanut,	joten	toivotan	kaikil-
le	hyviä	pelejä,	ja	ennen	kaikkea	hauskaa	yhdessäoloa!	Olkaa	
yhteydessä,	sillä	yhdessä	ja	yhteistyöllä	kivet	luistavat	ja	kiertävät	
paremmin!!	TWT!!!

Olli Rissanen
Puheenjohtaja, 
Suomen Curlingliitto

olYMPiaKoMitea tUKee 
MaajoUKKUeitaMMe

Suunnitteluvaihe venyi tavoittees-
taan, mutta joko nyt on selvillä 
projektin aikataulu ja tarkempi 
sisältö Opetusministeriön € 20 000 
valmennustuen hyödyntämiseksi?

”Varmaa	on	Kisakallion	aloitusleiri	
sekä	Oulunkylän	leiriviikko	elokuulla.	
Epävarmaa	on	talven	leirin	ajankohta	
ja	paikka.	Idea	on	pitää	kaudella	kolme	
leiriä	ja	muulloin	paljon	jääharjoittelua.	
Suunnitelmissa	oli	suurin	rahallinen	
satsaus	perusharjoitteluun	Oulunkylässä,	
mutta	hallin	tilanteesta	johtuen	asia	on	
auki.	Pyrkimys	on	muuttaa	projektin	
rahat	mahdollisimman	moneksi	treeni-
heitoksi.”

Pääseekö mukaan kuka tahansa? 

”Tosissaan	panostavat	pelaajat.	A-ryh-
mään	kuuluvat	maajoukkueet	(miehet,	
naiset	ja	juniorit),	B-ryhmään	haastajat	
(SM-sarjassa	miehissä	noin	2.	-5.	sijoittu-
neet	ja	naisissa	pari	joukkuetta	mestarin	
lisäksi).	Tärkeintä	on	halu	satsata	ja	
yrittää	huipulle.	Ilman	potentiaalia	ja	
motivaatiota	on	turha	puhua	huippucur-

lingista.	Ensin	tarvitaan	satsaamiseen	
valmiit	pelaajat	ja	vasta	sitten	valmennus-
ta	ja	rahaa.	Huippucurlingin	valmennus-
projektiin	ei	voi	riittää	pelkkä	mukaan	
haluaminen,	vaan	katsomme	keille	
resursseja	kannattaa	suunnata.”

Onko projektilla virallisia kilpailul-
lisia tavoitteita tai tulevaisuuden 
suunnitelmia? 

”Tarkoitus	ei	ole	keksiä	kauden	mittaista	
projektia	vaan	ajatella	jatkuvuutta.	Ta-
voitteet	eivät	ole	niin	konkreettisia,	että	
niitä	voisi	mitata	numeroin.	Tavoitteet	
saavutetaan,	jos	mukana	olevien	har-
joitusmäärät	ja	treenien	laatu	kasvavat.	
Tämä	mahdollistaisi	kansainvälisen	
menestyksen.”

Hyödynnetäänkö projektia samalla 
myös valmentajien kouluttami-
seen?

”Idea	valmentajien	jatkokoulutuksesta	
projektin	yhteydessä	on	sinänsä	hyvä,	
mutta	ilman	kunnon	kokemusta	valmen-
tamisesta	ei	treenaamisen	katselusta	saa	

välttämättä	mitään	merkittävää	hyötyä.	
Lisäksi	meidän	lajivalmentajien	keskitty-
minen	tulee	harjoitusten	aikana	luonnol-
lisesti	kohdistua	ensisijaisesti	treenat-
tavaan	joukkueeseen.	Hyödyntäminen	
vaatisi	siis	esimerkiksi	vähintään	liiton	
lajivalmennuskoulutuksen	kahden	ensim-
mäisen	tason	suorittamista,	jonka	jälkeen	
tätä	projektia	voitaisiin	hyödyntää	osana	
valmentajakoulutuksen	kolmatta	tasoa.	
Kriteerit	täyttäviä	kiinnostuneita	vain	on	
maassamme	hyvin	vähän,	joten	käytän-
nössä	olen	idean	toteuttamisen	suhteen	
skeptinen,	mutta	avoimin	mielin.”

Onko tavoitteena Ruotsin kaltainen 
Peja ”förbundskapten” Lindhom 
-maajoukkuevastaava?

”Sellaisesta	ei	ole	vielä	puhuttu.	Tärkein-
tä	olisi,	että	huiput	saataisiin	edes	joten-
kin	satsaamaan	lajiin	ja	harjoittelemaan.”

Teksti: Riku Harjula, Kuvat: Jermu Pöllänen (ylhäällä oikealla) & Riku Harjula (alhaalla oikealla)

Puheenjohtajan palsta

hUiPPUCUrlinGin 
lajiValMennUSProjeKti KonKretiSoitUi

Valmentaja Jari Laukkanen

Valmentaja Wille Mäkelä
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	 Suomalaisille	tuttu	Gail	Munro	on	voittanut	oikeudessa	kun-
nianloukkausta	koskevan	oikeudenkäynnin	Skotlannin	päävalmen-
tajaa	vastaan.	Juuret	juontavat	tapahtumiin	Vernonin	MM-kisoissa	
2008.
	 Vernonin	MM-kisoissa	Gailin	joukkue	edusti	Skotlantia	ja	
pelit	eivät	sujuneet	alkuunkaan	toivotulla	tavalla.	Joukkue	hävisi	
putkeen	kahdeksan	peliä	ja	päävalmentaja	teki	päätöksen	tiputtaa	
kippari	Gail	kokoonpanosta.	Kipparille	lojaalisuutta	tunnustanut	
ykkösheittäjä	Lyndsey	Wilson	sanoi	samaan	hengenvetoon,	ettei	
hänkään	pelaa,	jos	Gail	ei	saa	pelata.	Tästä	seurauksena	skotit	
pelasivat	seuraavan	matsin	kolmella	pelaajalla	ja	se	oli	skandaali	
Skotlannissa,	curlingin	emämaassa.
	 Medialle	päävalmentaja	meni	sanomaan,	että	Gail	kieltäytyi	
pelaamasta	ja	tähän	Gail	tarttui.	Gail	sanoo,	että	hänen	maineensa	
on	tärvelty	kotimaassa,	koska	hän	olisi	toki	halunnut	pelata	loput	
pelit.	Gail	sanoo,	että	hänelle	ei	annettu	mahdollisuutta	pelata	
lopuissa	peleissä	valmentajan	toimesta.	Näiden	tapahtumien	seu-
rauksena	Gail	haastoi	päävalmentaja	Derek	Brownin	oikeuteen	
kunnianloukkauksesta.
	 Tuomari	piti	Gailin	tarinaa	uskottavampana	kuin	herra	Brownin	
versiota	tapahtumista	ja	määräsi	Derek	Brownin	maksamaan	Gai-
lille	hyvitystä	kunnianloukkauksesta	£21	950	puntaa	eli	noin	25	120	
euroa.
	 Nykyisin	USA:n	curlingliiton	palveluksessa	työskentelevä	
Brown	toteaa	”Vernonin	tapahtumien	olleen	musta	piste	hänen	
urallaan,	joka	toi	Skotlannille	10	mitalia	19:sta	kilpailusta”.	Hän	
sanoi	toimineensa	hyvässä	uskossa	kyseisenä	ajankohtana	ja	muis-
tuttaa,	että	RCCC	ei	löytänyt	hänen	toimistaan	moitittavaa.	Nyt	
hän	haluaa	jättää	tuon	tapauksen	taakseen	ja	keskittyä	tehtäväänsä	
USA:ssa	huippucurlingin	johtajana.	USA:n	liitosta	kommentoi-
daan,	ettei	tuomio	muuta	Brownin	asemaa	ja	tehtävää	millään	
lailla	vaan	he	ovat	olleet	tyytyväisiä	miehen	työskentelyyn	sekä	
uskovat	pääsevänsä	menestykseen	Derekin	johdolla.

(Asiaa	käsiteltiin	Curlinglehdessä	03-2009.	

Meiltä ja maailmalta Meiltä ja maailmalta

Te k s t i :  J a r i  L a u k k a n e n

Gail Voitti oiKeUDenKÄYnnin 
PÄÄValMentajaa VaStaan

	 Kevät	ja	kesä	ovat	ovat	aikaa,	jolloin	pelaajat	liikkuvat	joukkueesta	
toiseen.	Merkittäviä	muutoksia	on	tapahtunut	ympäri	maailmaa	Suo-
mea	myöten	joukkueiden	kokoonpanojen	elämisen	myötä.
	 Kanadassa	Glenn	Howardin	joukkueen	pitkäaikainen	kolmonen	ja	
varakippari	Richard	Hart	jätti	kilpakentät	nuoremmilleen.	Joukkue	
palkkasikin	kolmoseksi	itse	Wayne	Middaugh’n,	tuon	1998	MM-kulta-
kipparin.	Howard	ja	Middaugh	pelasivat	aikoinaan	yhdessä	isoveli	
Russin	kanssa.
	 Kevin	Koe	menetti	myös	kolmosensa	Blake	McDonaldin,	joka	
jäi	kiireisen	työelämän	ja	perheen	paineiden	puristuksiin.	Korvaajaksi	
tuli	Pat	Simmons,	joka	oli	suunnitellut	eläkkeelle	jääntiä,	mutta	siirsi	
päätöstään	pelatakseen	Koen	kanssa	ensi	vuoden...
	 Brad	Gushue	menetti	myös	kolmosensa	Mark	Nichollsin,	
olympiahopeamitalisti	naisissa	eli	Cheryl	Bernardilla	on	kaksi	uutta	
pelaajaa	joukossaan,	Jennifer	Jonesin	pitkäaikainen	kakkonen	Jill	
Offi	 	cer	jää	äitiyslomalle	ja	niin	edelleen	ja	niin	edelleen.
	 Skotlannissa	David	Murdochin	ryhmään	kuuluvat	vast’edes	nimet	
Richard	Woods,	Ross	Paterson,	Glen	Muirhead.
	 Kotimaassa	merkittävimpiä	siirtoja	SM-sarjan	kannalta	ovat	Jani	
Sullanmaan	siirtyminen	oman	joukkueen	puikoista	Aku	Kausteen	
kolmoseksi	sekä	Toni	Sepperin	otettua	haltuunsa	Markus	Sipilän	
joukkue.	Toni	siis	kipparoi	Markuksen	porukkaa	nykyään	ja	Sullanmaan	
ryhmässä	olleet	junnukisaajat	pelaavat	Iiro	Sipolan	johdolla.

MielenKiintoiSia UUSia joUKKUeita 
MeiltÄ ja MaailMalta

	 Kaikkihan	muistavat,	miten	Jason	Gunnlaugssonin	Venäjän	valloi-
tukselle	kävi.	Pojat	potkaistiin	alkumetreillä	pois	projektista	kylmästi.	
Nyt	venäläiset	ovat	kääntäneet	katseensa	Randy	Ferbeyn	puoleen	ja	
kysyneet	häntä	valmentajaksi	Venäjälle	koskien	Sotchin	olympiaprojek-
tia.
	 Venäjällähän	on	isäntämaana	varma	paikka	2014	olympiakisoihin	ja	
he	yrittävät	nyt	saada	kokeneen	Ferbeyn	koutsikseen.	Nelinkertainen	
maailmanmestari	ja	kuusinkertainen	Brier-voittaja	vahvisti	Edmonton	
Journalille,	että	Venäjän	liitosta	ollaan	lähestytty	valmennustarjouk-
sella.	Hän	kertoo,	että	”venäläiset	nostivat	ensimmäistä	tarjoustaan	
rahallisesti,	mutta	muuten	tarjouksessa	on	paljon	epämääräisiä	kohtia,	
joihin	haluan	selvitystä	ennen	kuin	vastaan	yhtään	mitään”.	Hän	sanoo,	
että	moni	muukin	asia	pitää	saada	kuntoon	ennen	kuin	hän	voi	vastata	
myöntävästi.	”Tilanne	on	tällä	hetkellä	50-50	hyväksymisen	ja	hylkäämi-
sen	välillä”,	toteaa	Ferbey.
	 Kotiin	jäämistä	puoltavat	hänen	hyvin	toimiva	bisnes	kotikaupun-
gissaan	Edmontonissa	sekä	halu	pelata	itsekin	curlingia.	Samoin	hän	
kertoo,	ettei	koskaan	ole	ajatellut	istua	10	tuntia	päivässä	koutsipenkillä	
vaan	on	itsekin	vitsaillut,	ettei	halua	koskaan	sinne.	Myös	Gunnlaugs-
sonin	kokema	kohtalo	venäläisten	kanssa	arveluttaa	ja	vaikeuttaa	luotta-
muksen	syntymistä.	Aikaisemmin	valmennustyössä	ollut	kanadalainen	
Patti	Wutrich	on	myös	jättänyt	Venäjän	pölyt	taakseen,	joten	Ferbey	
joutuu	tarkkaan	miettimään,	jos	aikoo	veli	venäläisen	kelkkaan	hypätä.

VenÄlÄiSet KoSiVat taaS 
hUiPPUtaitoa KanaDaSta

	 Kuten	Suomessakin,	monet	curlaajat	ovat	innokkaita	golfareita	Kana-
dassa.	Toisin	päin	asia	ei	välttämättä	ole	niin	yleistä	ja	siksi	kanukit	ovat	
ryhtyneet	toimiin.	Kanadan	liitto	(CCA)	on	aloittanut	projektin,	jossa	
tarkoituksena	on	käännyttää	golfareita	talveksi	curlingin	harrastamiseen.	
Liitto	on	tehnyt	yhteistyösopimuksen	Golf	Channelin	kanssa	ja	alkaa	
esittää	golfi	n	harrastajille	ja	faneille	tv-ohjelmaa,	jossa	opastetaan	curlingin	
saloihin.	Hommaa	vetämään	on	palkattu	Graig	Savill,	Glenn	Howardin	
joukkueesta	tuttu	kakkosheittäjä.	Häntä	pidetään	erinomaisena	golfarina	
ja	siksi	erityisen	sopivana	opastamaan	golfareille	curlingia	ohjelmasarjassa,	
joka	kuvataan	lähiviikkoina	Ottawassa.

GolF ja CUrlinG teKeVÄt 
YhteiStYÖtÄ KanaDaSSa

Toni Sepperillä uusi joukkue Kuva: Riku Harjula

Kuva: SXC.hu
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Mestareiden palsta

	 Joukkueemme	uusiutui	täksi	kaudeksi	
hieman,	kun	meitä	viisi	vuotta	kipparoinut	
Tiina	Kölhi	päätti	lopettaa	curlingin	tällä	
tasolla.	Tiinan	päätös	syntyi	hiljalleen	edel-
tävän	kauden	aikana	ja	jo	ennen	SM-voit-
toamme	olimme	napanneet	Marjo	Hipin	
remmiimme	viidenneksi	pelaajaksi.	Tiinalle	
suuret	kiitokset	ihanista	pelivuosista!	
	 Loppukeväästä	teimme	treeni-,	turnaus-	
ja	tavoitesuunnitelman.	Sittemmin	selvisi,	
ettei	meillä	olekaan	aivan	sellaisia	treeni-
mahdollisuuksia	Oulunkylässä,	kuin	mitä	
olimme	suunnitelleet.	Näyttäisi	kuitenkin	
siltä,	että	pystymme	jatkamaan	pääsään-
töisesti	treenaamistamme	Oulunkylässä	ja	

siinä	ohella	tarpeen	mukaan	Hyvinkäällä	tai	
Kisakalliossa.	Suunnitelmamme	on	treenata	
viitenä	päivänä	viikossa	tai	pitää	tiukempia	
treenipäiviä	muutama	vähemmän.	Kaikki	
riippuu	siitä,	milloin	jääaikaa	on	mahdollis-
ta	saada.	
	 Kauden	aloitus	sijoittuu	elokuun	puoli-
väliin,	jolloin	on	ensimmäinen	valmennus-
leiri	Lohjan	Kisakalliossa.	Toivottavasti	
samoihin	aikoihin	on	jo	jäät	treenejäkin	
varten	olemassa	ja	pääsemme	aloittamaan	
harjoittelun.	Syyskuussa	on	ensimmäinen	
turnaus	Kangasniemellä.	Loka-marraskuun	
aikana	käymme	pelaamassa	kolme	CCT	
turnausta;	Baselin,	Tukholman	ja	Wetzi-

konin.	Näiden	jälkeen	edessä	on	hartaasti	
odottamamme	h-hetki	eli	EM-kisat.
	 Tavoitteista	ei	ole	koskaan	tingitty	ja	
kovat	ne	ovat	tälläkin	kertaa.	SM-kulta	
tulisi	uusia,	EM-kisoissa	täytyisi	nousta	
A-sarjaan	ja	mieluiten	ponkaista	vielä	MM-
kisoihin	taistelemaan	olympiapisteistä.	
Töitä	teemme	kovasti	näiden	tavoitteiden	
eteen	ja	nähtäväksihän	jää	vain	se,	mihin	
rahkeemme	riittävät	tällä	kertaa!

Oona Kauste 31.7.2011

NAISTEN MAAJOUKKUEEN 
SUUnnitelMia KaUDelle 
2011-2012

	 Sopivan	railakkaiden	mestaruusjuhlien	
jälkeen	joukkueemme	piti	alkukeväästä	
palaverin	seuraavan	kauden	suunnitelmista.	
Tavoitteista	ei	juuri	ollut	tarvetta	keskus-
tella;	MM-paikkaa	haetaan.	Tämä	vaatii	
EM-kisojen	B-sarjan	voiton	lisäksi	voiton	
MM-karsintasarjasta	A-sarjan	8.	sijoittunut-
ta	joukkuetta	vastaan.	Tekemistä	siis	riittää.
	 Kesää	on	nyt	vietetty	yhdessä	ja	erikseen	
kuntoilemalla.	Allekirjoittanutkin	on	
pitänyt	viime	lehdessä	mainitun	lupauksen	
punttikuurista.	Vaikka	kesätreenit	ovat	
maistuneet	ihan	mukavalta	ensimmäistä	
maajoukkuekautta	odotellessa,	niin	hinku	
jäälle	alkaa	olla	jo	kova.	Varsinkin	kun	fi	ilis-
telee	tuota	tulevan	kauden	kalenteria	niin	
odotus	alkaa	käydä	aika	sietämättömäksi.

	 Syksyn	kalenterissa	ei	tosiaan	ole	enää	
hirveästi	tyhjiä	sivuja,	ja	sehän	sopii.	Jo	
menneenä	kautena	kiersimme	melko	ahke-
rasti	Euroopan	Curling	Champions	Touria,	
joka	kerää	yhteen	parhaat	joukkueet	
Euroopasta	ja	välillä	muutamia	Kanadasta-
kin.	Tulevalla	kaudella	osallistumme	viime	
kauden	tapaan	neljään	CCT-turnaukseen.	
	 Champions	Tourin	lisäksi	päätettiin	läh-
teä	hakemaan	vauhtia	EM-kisoihin	rapakon	
toiselta	puolelta	Kanadasta.	Heti	syyskuun	
lopussa	pelattavan	Oslon	CCT-turnauksen	
jälkeen	lennämme	kohti	Kanadan	länsi-
rannikkoa	ja	vietämme	seuraavan	reilun	
kuukauden	osallistumalla	neljään	kovatasoi-
seen	World	Curling	Tour	-turnaukseen.	Ja	
välipäivät	tietenkin	treenataan	

aamusta	iltaan.	
	 Vielä	viikko	ennen	EM-kisoja	käydään	
viimeistelemässä	kisakunto	Skoteissa	
Edinburghin	CCT-turnauksessa	ja	sitten	
nokka	kohti	Moskovaa.	EM-kisakuvioista	
enemmän	lehden	seuraavassa	numerossa!	
	 Pitkin	syksyä	voit	seurailla	valmistautu-
mistamme	EM-kisoihin	ja	lukea	kuulumisia	
turnauksista	nettisivuiltamme	osoitteesta	
www.ccdominanteye.fi		tai	Facebookista	
www.facebook.com/ccdominanteye.	

Kasper Hakunti 30.7.2011

SYKSYN FIILISTELYÄ

Viiden pään pikapeli

1. pää 
Mitä mielessä juuri nyt?

JU:	Juuri	nyt	lomailua.	Pitäisi	alkaa	järjestellä	
Mixed	EM-kisojen	asioita.

2.Pää
Millaiset ovat suunnitelmasi curlingin suhteen?

JU:	Heinäkuussa	käytiin	pelaamassa	kesäturnaus	curlingia	
Garmisch-Partenkirchenissä.	Juuri	nyt	miesten	joukkueellamme	
on	menossa	mietintä	missä	turnauksissa	käydän	ensi	kaudella.	
Miesten	SM-sarjaa	pelataan,	lisäksi	Hyvinkään	sarjaa.	Varmasti	
myös	mixedit	ja	mixed-doubles	tulee	pelattua.

3.Pää
Mitä odotat tulevista syksyn Mixed EM -kisoista?

JU:	Mennään	pelaamaan	mukavia	pelejä	samalla	joukkueella	kuin	
parilla	edelliselläkin	kerralla.	Tulossa	mukavaa	aikaa	curlingin	
parissa.	Odotan	kyllä	tiukkoja	otteluja,	joista	uskon	meidän	
selviävän	härdellipelillä	aika	mukavasti.	Tavoite	toki	päästä	

alkulohkosta	loppupeleihin	ja	jos	kerrankin	siellä	myös	onnistui-
si.	Pelit	tosin	tulevat	olemaan	aika	vaikeita,	kun	taso	on	noussut	
joka	puolella.

4. Pää
Olet hyvin kokenut arvokisakävijä. Miten tulevat kisat 
poikkeavat kohdallasi aiemmista?

JU:	Ehkäpä	se	jännittäminen	on	jo	takana	ja	voidaan	pelata	
rohkeasti	hymyssä	suin.

5.Pää
Missä Jussi Uusipaavalniemi on vuonna 2012?

JU:	Tekee	normaalisti	töitä	leipänsä	eteen,	eli	Digialla	tietokan-
takonsulttina.	Pelailee	curlingia	talvella,	sarjoja	ja	turnauksia,	
sekä	yksi	turnaus	jo	sovittu	ensi	kesällekin.	Asustelee	Hyvinkääl-
lä,	kuten	jo	pitkään	on	ollut	tapana.

-Kiitos	Jussi!	Onnittelut	vielä	lehdenkin	puolesta	koko	joukkueel-
lenne	mixed-mestaruudesta	ja	onnea	syksyn	EM-kisoihin!

vieraana 
Jussi Uusipaavalniemi
vieraana 
Jussi Uusipaavalniemi

Mixed EM-kisoihin Tanskan Tårnbyhyn Suomea edustamaan matkaa Jussi Uusipaavalniemen joukkue. 
Edustusoikeuden syys-lokakuun vaihteessa pelattavaan turnaukseen he onnistuivat voittamaan Suomen 
sekajoukkueiden mestaruuskisoista loppukeväällä joukkueella Jussi Uusipaavalniemi, Kirsi Kaski, 
Paavo Kuosmanen ja Jaana Hämäläinen.

Tulevien kisojen kunniaksi Curlinglehti otti joukkueen kapteenin ja kokeneen arvokisakävijän 
Jussi Uusipaavalniemen tiukkaan haastatteluun kesken kesähelteiden:

Jussi Uusipaavalniemi
Mixed EM-kisoihin Tanskan Tårnbyhyn Suomea edustamaan matkaa Jussi Uusipaavalniemen joukkue. 

Teksti: Riku Harjula
Jussi UPN kuva: Riku Harjula

Kuva:  Markus Sipilä

Kuva:  Jani Forsberg
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	 Jälleen	kerran	oli	tullut	aika	kokoontua	vuosittaiseen	curlingpelaajien	mestaruusturna-
ukseen,	laskujeni	mukaan	yhdenteentoista
järjestyksessään.	Perinteitä	kunnioitettiin	myös	ilmojen	herran	suunnalta,	sillä	saimme	
kokea	suomalaista	kesähellettä	parhaimmillaan	-	pienten	tuulenpuuskien	virkistämänä	
onneksi!
	 Tapahtuma	oli	mukavan	lämminhenkinen	ja	peliseura	parhaasta	päästä	kuten	aina.	Ren-
toa	pelailua	hyvässä	seurassa	pitäisi	näemmä	harrastaa	useamminkin,	sillä	tällä	kertaa	onni	
suosi	allekirjoittanutta	kauden	toisella	pelikierroksella	varsin	mojovasti	ja	voitto	tämän	
tapahtuman	pääkategorian	kilpailussa	irtosi	selvästi!	Se	vähemmän	yllättävä	uutinen	tässä	
yhteydessä	oli,	että	SCR-kilpailun	voitto	meni	jälleen	kerran	Tomi	Rantamäelle,	selvällä	
marginaalilla	seuraavaan	sekin.
	 Heinäkuiset	helteet	varmasti	verottivat	osallistujamäärää	hieman	kesälomakiireiden	
myötä,	mutta	paikalle	saapui	kuitenkin	viisitoista	iloista	curling-golfaajaa.	Kiitos	kaikille	
kanssapelaajille	sekä	lisäksi	Laurille	kisan	järjestämisestä	-	ensi	vuonna	uudestaan!

Curling-Golf 2011
hill SiDe GolF & CoUntrY ClUB, ValleY CoUrSe, 8.7.2011

SIJOITUKSET:
1.	Pöllänen	Jermu
2.	Franssila	Yrjö
3.	Koivisto	Jussi
4.	Rantamäki	Tomi

PISIN	DRIVE:	
Nimim.	Holger	Höhne

Teksti: Riku Harjula

Lohjan Kisakallio, urheiluopiston lajivastaava Lauri Ikävalko:
	 Länsi-Suomen	liigan	ohella	Kisakalliossa	on	pelattu	nyt	jo	5-6	vuotta	omaa	paikallissarjaa.	
Oulunkylän	muuttunut	tilanne	on	huomioitu	ja	olemme	valmistautuneet	joukkuemäärän	
kasvuun.	Aiemmin	sarjaa	pelattiin	pääosin	yhtenä	tai	kahtena	arki-iltana,	mutta	tulevalla	
kaudella	varattujen	arki-iltojen	määrää	todennäköisesti	kasvatetaan.	Myös	sunnuntai-illoista	
on	ollut	puhetta.	Lohjan	paikallissarjan	vahvuus	ovat	ehdottomasti	olleet	hyvät	ja	tasaiset	
peliolosuhteet.
	 Sarjamaksu	joukkueelle	on	ollut	noin	300	euroa	kaudesta	sisältäen	suurin	piirtein	15	peliä.	
Loppukeväällä	neljä	parasta	joukkuetta	ovat	vielä	kohdanneet	lauantaiturnauksessa.	Parhaille	
joukkueille	on	palkintoina	jaettu	mittava	määrä	ilmaista	harjoitteluaikaa	Kisakallioon.	Sarjaan	
ilmoittautuminen	alkaa	todennäköisesti	jo	elokuun	puolella,	mutta	tästä	ilmoitellaan	avoimel-
la	haulla	esimerkiksi	curling.fi	:n	internetsivuilla.

Hyvinkään Curling, seuran puheenjohtaja Paavo Ruottu:
	 Oulunkylän	sarjan	loppuminen	tuo	varmasti	kiinnostusta	ympäristöpaikkakuntien	paikallis-
sarjoihin	ja	tähän	olemme	myös	varautuneet.	Jos	uusia	joukkueita	tulee	paljon,	voidaan	pohtia	
jopa	erillisiä	sarjoja,	joista	toinen	pyörisi	arki-iltaisin	ja	toinen	viikonloppuisin.	Lopullinen	rat-
kaisu	riippuu	tietysti	kysynnän	määrästä.	Jokainen	uusi	jäsen	tuo	luonnollisesti	myös	edelleen	
pyörivää	hallihankettamme	aina	askeleen	lähemmäs	toteutumista!
	 Vaikka	sillä	ei	ole	merkitystä,	mihin	seuraan	pelaaja	maksaa	liiton	jäsenmaksunsa,	niin	
sarjassamme	pelaavilta	edellytetään	myös	Hyvinkään	jäsenmaksun	sekä	sarjamaksun	
maksamista.	Sarjan	hinta	joukkueelta	on	pyörinyt	viime	vuosina	200	ja	250	euron	välissä.	
Jäsenmaksu	on	parisen	kymppiä	hengeltä.	Sarjaan	osallistuvat	joukkueet	saavat	kuitenkin	
harjoitella	Hyvinkään	hallissa	ilmaiseksi,	joten	uskomme	etenkin	harjoitteluun	panosta-
via	joukkueita	kiinnostavan	oma	sarjamme.	Paikallissarjan	palkinnot	ovat	vuosien	mittaan	
vaihdelleet	rahapalkinnoista	erilaisiin	lahjakortteihin	ja	fi	naalipeli	on	viime	vuosina	pelattu	
jäähallin	puolella	priimakuntoisilla	Finnish	Bonspiel	-jäillä.	Pelejä	joukkueelle	kertyy	kauden	
aikana	parisenkymmentä.	

SM-sarja, Suomen curlingliiton puheenjohtaja Olli Rissanen:
	 Divarien	ja	karsintojen	suhteen	kysyntä	voi	hieman	kasvaa.	Tähän	kyetään	kyllä	reagoi-
maan,	eli	sarjaan	mahtuu	suurikin	määrä	uusia	joukkueita.	Peliohjelman	tekemiselle	sekä	
sarjajärjestelmille	esimerkiksi	kymmenen	lisäjoukkueen	mukaan	tuleminen	aiheuttaisi	toki	
lisää	päänvaivaa,	mutta	tähän	on	osattu	nyt	jo	varautua.
	 SM-sarjamaksu	tullee	kaudesta	liikkumaan	noin	tuhannessa	eurossa	joukkueelta.	Jokaisen	
pelaajan	pitää	toki	tämän	lisäksi	maksaa	liiton	jäsenmaksu	johonkin	suomalaiseen	seuraan.	
Korotuspaineita	siis	viimevuotisiin	hintoihin	on	olemassa,	mutta	siten	pyritään	varmistamaan	
hyvät	peliolosuhteet	sekä	kehittämään	kansallisten	sarjojen	kilpailullisia	fasiliteettejä	
entisestään.	

Oulunkylän paikallissarjan lopettamisen vuoksi on oletettavaa, 
että pääkaupunkiseudun harrastajia kiinnostaa jatkaa pelejä lähiseurojen 

vastaavissa sarjoissa. Curlinglehti otti selvää, miten Hyvinkäällä, Kisakalliossa ja 
myös SM-sarjassa on valmistauduttu mahdolliseen joukkuemäärän kasvuun.

Curlaava 
pääkaupunkiseutu pakkaa 

muuttolaukkunsa?

Teksti & kuva: Jermu Pöllänen
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Seurapalsta

	 Torinon	olympiahopean	nostama	buumi	
on	kuitenkin	menneisyyttä,	ja	nyt	on	aika	
kohdata	rehellisin	mielin	tulevan	vuosikym-
menen	haasteet.	Tulevaisuudessa	Hyvin-
kään	curling	ry:n	onkin	tehtävä	paljon	töitä,	
mikäli	aikoo	säilyttää	paikkansa	Suomen	
suurimpana	curlingseurana.	Menestyneim-
pänä	seurana	pysyminen	vaatii	töiden	
paiskimista	kaksin	verroin.

Hallihanke elossa 
takaiskuista huolimatta
	 Ylivoimaisesti	suurimman	haasteen	
tuleville	vuosille	aiheuttavat	peliolosuhteet.	
Vaikka	telttahallin	peliolosuhteet	ovat	
kelvolliset	syksyn	ajan,	on	talvella	pelaami-
nen	ja	harjoitteleminen	haastavaa.	Routiva	
maaperä	ja	pakkastalvet	ovat	tehneet	
jäsenistölle	kovasti	kiusaa	viime	vuosina.	
Uusi	curlinghalli	onkin	seuran	hallituksen	
joululahjalistalla	kaikista	korkeimmalla.	
Kevään	ja	kesän	aikana	hallitoimikunta	
on	Paavo	Ruotun	ja	Kalle	Kiiskisen	
johdolla	ollut	aktiivisesti	yhteydessä	
Hyvinkään	kaupungin	virkamiehiin,	joiden	
kanssa	on	yhteisymmärryksessä	mietitty,	
kuinka	halliprojektia	saataisiin	edistetyk-
si.	Syksyn	aikana	hallitoimikunta	pyrkii	
valmistelemaan	sellaisen	hakupaketin,	että	

ensi	keväänä	saataisiin	viimein	myönteinen	
tukipäätös	valtion	liikuntapaikkarakenta-
misen	tukia	jaettaessa.	Toivottavasti	asiat	
nyt	viimein	notkahtaisivat	eteenpäin,	sillä	
seura	todella	ansaitsisi	uuden	pelipaikan.	
Toteutus	ei	valitettavasti	ole	mahdollista	
ilman	valtion	tukea	ja	Hyvinkään	kaupun-
gin	mukanaoloa	hankkeessa.

Fokus myös muun 
toiminnan kehittämisessä
	 Muutaman	kauden	ajan	Hyvinkään	
curling	ry:n	toiminta	on	kulkenut	tut-
tuja	raiteita,	kun	hallitus	on	keskittänyt	
voimavarojaan	hallihankkeeseen	ja	Finnish	
Bonspiel	-turnauksen	järjestelyiden	kehittä-
miseen.	Koska	vierivä	kivi	ei	tietääksemme	
sammaloidu,	on	seuran	hallitus	miettinyt	
muutamia	muitakin	kehittymissuuntia	
tuleville	vuosille.	
	 Harrastus-	ja	pelitoiminnan	virkistä-
minen	on	keskeinen	asia,	johon	hallitus	
aikoo	paneutua	jo	alkavan	kauden	aika-
na.	Harrastajille	on	pitkään	tarjottu	vain	
perinteistä	curlingsarjaa.	Tulevalle	kaudelle	
ja	lähivuosille	on	suunniteltu	erilaisia	sarjoja	
ja	pelitapahtumia,	joiden	myötä	Hyvinkään	
curlingseuran	tarjonta	omalle	jäsenistölle	
monipuolistuisi	ja	seuran	toiminta	muut-

tuisi	aktiivisemmaksi.	Vaikka	2-ratainen	
curlinghalli	on	melko	täynnä	jo	nykyisellä	
jäsenmäärällä,	on	toimintaa	järkevästi	ke-
hittämällä	mahdollista	hankkia	lisää	jäseniä.	
Jäsenmäärän	kääntäminen	hitaaseen	ja	
vakaaseen	kasvuun	on	keskeinen	tavoite.	
Jo	muutamia	vuosia	jatkunut	yhteistyö	
liikunnanopettajien	kanssa,	alkeiskurssit	
ja	avoimet	ovet	ovat	keinoja,	joilla	uusia	
harrastajia	voisi	seuraan	ja	lajiin	tutustuttaa.	
Myös	markkinoimalla	esittelytoimintaa	
aktiivisemmin	voisi	halliin	saada	uusia	
potentiaalisia	harrastajia.	
	 Onneksi	Hyvinkään	curling	ry:n	tapauk-
sessa	ei	keski-iän	kriisissä	tarvitse	aloittaa	
moottoripyöräilyä	tai	etsiä	itseään	uudes-
taan	kokonaan	uusien	haasteiden	parista.	
Vaikka	kehittämistoimenpiteitä	on	suunnit-
teilla,	ei	koko	toimintaa	tarvitse	mullistaa.	
Nykyisen	toiminnan	hienosäädöllä	saamme	
kaiken	mahdollisen	irti	nykyhallista.	Mikäli	
lähivuosina	Perttulan	jääurheilukeskus	
täydentyy	kunnollisella	curlinghallilla,	niin	
sitten	onkin	suunnattava	sinne	Harley	
Davidson	–kauppaan	ja	mietittävä	seuran	
pelitoimintaa	täysin	uudelta	kantilta.	Toi-
vottavasti	lähitulevaisuudessa	pääsemme	
tällaisen	positiivisen	ongelman	ääreen.

Suomen curlingseurojen ”Grand Old Man” eli Hyvinkään curling ry täytti viime keväänä 
kunnioitettavat 40 vuotta. Näihin vuosiin on mahtunut paljon ikimuistoisia ja merkittäviä 
tapahtumia, kuten Suomen curlingliiton perustaminen, pelipaikkojen kehittämistoimet, 

arvokisaedustamiset ja -mitalit. 

Hyvinkäälä kohti 
usia hasteita

Teksti: Kalle Kiiskinen Kuva: Riku Harjula

	 Suomi	on	järjestänyt	tähän	mennessä	
neljät	eri	arvokisat:	EM-kisat	2001,	Sennu	
ja	Mixed	Doubles	-MM-kisat	2008	ja	
pyörätuolicurlingin	MM-karsinnat	2010.		
Ovatko	kisat	tuoneet	uusia	pelaajia?	Ovat	
ja	voisivat	tuoda	vielä	enemmän,	jos	mm.	
kisatyyppi,	paikkakunta,	markkinointi	ja	
media	huomioitaisiin	aiempaa	paremmin.

Mitkä kisat kannattaisi järjestää?
	 Junnu-MM:t	tai	junnujen	MM-karsinnat	
olisivat	mannaa.	Tai	ei	sittenkään	vielä	
-	eihän	meillä	taida	olla	edes	omia	edustus-
joukkueita	kisoihin!	Entä	naisten	ja	miesten	
MM-kisat	tai	Mixed-EM-kisat?	Näistä	
valitsisin	tässä	vaiheessa	jälkimmäisen,	
kisakoneistoltaan	helpomman.	Mixediin	
osallistuu	n.	25	sekajoukkuetta	Euroopas-
ta.	Ja	joukkueista,	jopa	joukkueen	sisältä,	
löytyisi	kaiken	ikäisiä	pelaajia,	junnuista	
sennuihin.	Oiva	kisamuoto	näyttää	lajimme	
monipuolisuus	ikähaarukan	suhteen,	ilman	
että	pelillinen	taso	kärsisi,	sillä	onhan	mu-
kana	myös	MM-tason	pelaajia.

Paikkakunta? 
	 Kisat	pitäisi	järjestää	paikkakunnalla,	jol-
ta	löytyy	lajiosaamista	ja	harjoittelupaikka.	
Mitkään	arvokisat	eivät	pyöri	ilman	vapaa-
ehtoisten	työpanosta.	Uskon,	että	kisoihin	
saisi	lajipaikkakunnalta	helpommin	ainakin	
suurimman	osan	tarvittavista	vapaaehtoi-
sista.	Tämä	olisi	myös	asumiskustannusten	

kannalta	kisaorganisaatiolle	edullisempaa.	
Paikkakuntalaiset	pystyisivät	tarvittaessa	
antamaan	työpanoksensa	vaikka	osa-
aikaisena,	koska	laji	on	tuttu.	Arvokisat	
tarjoavat	aina	harrastajille	mahdollisuuden	
tutustua	curlingiin	uudesta	näkökulmas-
ta,	mm.	jään	tekemisen	ja	turnausten	
järjestämisen	kautta,	sekä	tien	päästä	
osaksi	kansainvälistä	curlingperhettä.	SM-
olosuhteiden	tasokin	nousi	huimasti	2008	
MM-kisojen	jälkeen.	Mitä	muuta	voisi	vielä	
tulla,	jos	tekijöitä	olisi	tämän	kisaprojektin	
jälkeen	enemmän?	Arvokisat	nostaisivat	
myös	suomalaista	curlingin	tasoa.
	 Kun	pelipaikkakunnalta	löytyy	curlaajia,	
toisivat	he	katsomoon	myös	perheenjä-
seniä,	sukulaisia,	kavereita,	kavereiden	
kavereita,	lasten	kavereita,	työkavereita	jne.	
Ilmaista	markkinointia!	Kisoja	järjestävällä	
paikkakunnalla	pitäisi	olla	oma	curlinghalli	
tai	kaksi	jäähallia	lähekkäin,	jotta	kisojen	
aikana	olisi	mahdollisuus	tarjota	katsojille	
”Tule	itse	kokeilemaan	curlingia”	–elämys!	
Ja	kun	Suomen	curlingseurat	kaikkine	peli-
paikkoineen	ja	yhteyshenkilöineen	olisivat	
kisoissa	vielä	hyvin	esillä	ja	edustettuina,	
niin	kokeilun	jälkeen	olisi	helpompi	lähteä	
lajiin	mukaan.

Markkinointi ja media?
	 Kaikki	eivät	voi	osata	kaikkea,	eikä	
tarvitsekaan.	Jos	omasta	porukastamme	ei	
löydy	osaamista,	niin	ostetaan	ko.	palvelu	

ulkopuoliselta	taholta,	joka	osaa	ja	tietää	
miten	hoidetaan	markkinointi	ja	media.	
Jos/kun	kisat	järjestetään	Suomessa,	on	
median	oltava	vahvasti	mukana.	Onhan	
TV-kanaviakin	jo	tarjolla	vaikka	millä	mi-
talla.	Me	kaikki	tunnemme	ihmisiä,	jotka	
Torinon	aikana	ihastuivat	curlingiin	vain	
katsomalla	peliä	telkkarista.	Jos	kisapaikka	
olisi	tarpeeksi	lähellä	meidän	johtavia	TV-
kanaviamme,	olisiko	heidän	helpompi	tulla	
paikalle	tekemään	lähetykset?	

	 Arvokisat	Suomessa	–	ei	ollenkaan	mah-
doton	juttu,	mutta	homma	on	aloitettava	
tarpeeksi	ajoissa,	vaikka	vain	selvitystyöllä	
siitä,	mitä	ja	keitä	kisojen	järjestely	vaatisi.	
Kuuluisiko	selvitystyö	curlingliitolle?	Hyvin	
suunniteltu	on	puoliksi	tehty.	Jos	sattuisi,	
ettei	kisoja	heti	saataisikaan,	niin	ei	em.	työ	
hukkaan	mene,	koska	seuraavia	anottavia	
kisoja	tulee	aina.

Anne Malmi

tÄSSÄ YKSi lajineDiStÄMiSKeino - 
ARvOkisAt sUOmeen

Annen kolumni

Pyörätuolicurlingin MM-karsinnat saavat jatkoa! Kuva:  Jussi UPN
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	 Ilmoittautumisten	perusteella	pelit	sijoitellaan	pohjaan,	jossa	on	vain	las-
kennallisesti	kaikki	pelit.	Mestis	ja	ykkösdivari	kestävät	nykyisin	80	ottelua,	
kun	taas	muiden	sarjojen	ottelumäärät	riippuvat	osallistuvien	joukkueiden	
määrästä.	

Karsintojen elävä viidakko
	 Ensin	selvitetään	karsintoihin	osallistuvat	joukkueet.	Mitkä	joukkueet	
ovat	uusia,	mitkä	vanhoja	ja	mitkä	jäävät	mihinkin	karsintaan?	Ensimmäinen	
viikonloppu	on	myös	kakkosdivarin	viikonloppu	eli	joukkueet,	jotka	eivät	
karsi	aloittavat	sarjansa.	Sitä	mukaa	kun	joukkueita	putoaa	karsinnasta,	jat-
kavat	he	kakkosdivarin	otteluilla.	Siten	ensimmäisen	viikonlopun	ohjelmaan	
kuuluu	paljon	miettimistä:	kuka	putoaa	milloinkin	ja	kuka	on	kohdannut	jo	
kenetkin.	Karsinnan	pelit	lasketaan	sarjaan,	jotta	ylimääräisiä	pelejä	tulisi	
mahdollisimman	vähän.
	 Ensimmäinen	karsinta	ratkoo	puuttuvat	joukkueet	toiseen	karsintaan.	Täl-
löin	mukaan	tulevat	ykkösdivarin	joukkueet	ja	jotta	jääaika	saadaan	hyödyn-
nettyä,	pelataan	samalla	myös	kakkosdivaria.	Siksi	kakkosen	peleistä	iso	osa	
painottuu	kauden	alkuun.
	 Vasta	toisen	karsinnan	jälkeen	tehdään	lopullinen	otteluohjelma	joukkuei-
den	sarjatasojen	selkiydyttyä.	Naisten	SM-sarjassa	oli	viime	kaudella	joukku-
eita	optimimäärä	eli	kahdeksan.	Näin	ohjelma	oli	miesten	mestistä	vastaava.	
Edellisenä	vuonna	naisissa	oli	seitsemän	joukkuetta,	mikä	aiheutti	melkoises-
ti	töitä.	Kun	yksi	joukkue	huilaa,	seuraa	siitä	eri	määrä	pelejä	ja	peräkkäisiä	
otteluita.	Peliputkien	välttäminen	on	mahdollista,	mutta	vastapainona	tulee	
useampi	turnausviikonloppu.

Lopullinen sarjaohjelma
	 Seuraavaksi	katsotaan	että	joukkueille	tulee	pelejä	tasaisesti	ja	huomioi-
daan	mahdolliset	toiveet.	Varsinkin	kakkosdivarissa	joukkueilla	on	kahden	
viikonlopun	jälkeen	varsin	erilainen	määrä	otteluita	takana	ja	pelien	sijoittelu	
vaatii	pohdintaa.	Jos	joukkueelle	jää	kolme	peliä	jollekin	viikonlopulle,	sijoite-
taan	ne	niin	ettei	tarvitse	pelata	kolmena	eri	päivänä.	
	 Kauden	viimeinen	viikonloppu	on	ollut	jo	vuosia	lopputurnausmuodossa.	
Tuon	ohjelman	tekemiseen	vaaditaan	vielä	enemmän,	sillä	sarjat	jakautuvat	
lopussa	kahtia	eli	viikonlopun	aikana	pelataan	seitsemää	sarjaa.	Ratoja	mää-
rästä	johtuen	viime	vuonna	mestis	ja	divarit	jaettiin	eri	viikonlopuille.	Vain	
parin	pelin	viikonloppuohjelmaa	joukkueelle	vältetään,	sillä	se	lisää	riskiä	
luovutuksiin.
	 Kun	kaikki	on	viimein	paikoillaan,	käydään	vielä	läpi,	kuka	pelaa	milläkin	
radalla	ja	minkä	värisillä	kivillä.	Kilpailuvaliokunta	tarkistaa	kaaviot	moneen	
kertaan.	Silti	virheitäkin	pääsee	jakeluun.	
	 Kauden	aikana	ottelusiirtojen	tekeminen	on	vaikeaa,	koska	koko	ohjelma	
on	julkaistu	kauden	alussa	ja	yhden	pelin	siirtäminen	siirtäisi	muitakin	pelejä.	
Siten	tarvitaan	lupa	niiltäkin	joukkueilta,	joiden	otteluita	ollaan	siirtämässä.	
	 Lopuksi	voisi	todeta,	että	joka	vuosi	näistä	on	selvitty	enemmän	tai	vä-
hemmän	hyvin.	Jos	SM-sarjaohjelman	saatuasi	siinä	on	jotakin	muutettavaa	
tai	korjattavaa,	niin	ota	rohkeasti	yhteyttä	kilpailuvaliokuntaan.

SM-
SarjaohjelMan 
laatiMiSen 
sietämätön 
keveys

Ottamatta kantaa siihen, onko nykyinen 
SM-sarjasysteemi hyvä tai huono, on 
sarjaohjelman teko melkoinen palapeli 
kasattavaksi. Lopullinen ohjelma herät-
tää aina närää joissain, mutta ratkaisut 
ovat perusteltuja. Alla käydään läpi eniten 
kummastusta herättäneet ratkaisut 
ja avataan ohjelman julkistamisen 
aikatauluihin liittyviä ongelmia. 
Teksti: Teemu Salo

Hempan & Jaken pähkinät

1.
1.	pää,	vastustaja	on	heittänyt	
ensimmäisen	kivensä-	Miten	
vastaat	tähän	ja	miksi?

2.
Tilanne	sama	kuin	
tehtävässä	1.

3.
Molemmilla	yksi	kivi	jäljellä,	
vastustajalla	(punainen)	viim.	
kivi	-	lisäoletuksena	hyvin	
nousevat	jäät	(oma	kivi	tullut	
etupunaiselle	isolla	merkillä).

4.
1.	pään	viimeinen	kivi	sinulla	
(vihreä).

	 Curlingliiton	tulospalveluun	on	alkusyk-
systä	lanseerattu	uusi	tilastotoiminto,	joka	
paljastaa	joukkuekohtaisia	tunnuslukuja	
pelatuista	peleistä.		
	 Projekti	sai	kimmokkeen	Kanadan	
mestaruuskisojen	web-lähetyksistä,	joiden	
yhteydessä	näytettiin	erilaisia	tunnuslukuja	
joukkueista.		Curling.fi:n	tilastoista	käy	
ilmi	erilaisia	tehokkuuslukuja	joukkueen	
pelaamien	päiden	osalta	ja	hieman	yleis-
piirteisempiä	tunnuslukuja	kokonaisista	
otteluista.	Tilastoraportit	ovat	saatavilla	
takautuvasti	kaikista	sarjoista,	joiden	otte-
luista	on	olemassa	pääkohtaiset	lopputu-
lokset	Curling.fi:n	tietokannassa.
	 Mielenkiintoisimmat	ja	yksityiskohtai-
simmat	tunnusluvut	ovat	pääkohtaisista	tu-
loksista	määritetyt	luvut.	Nämä	jakautuvat	
karkeasti	kahteen	joukkoon:	tunnusluvut	
viimeisen	kiven	edulla	ja	ilman.	Kumpi-

kin	ryhmä	sisältää	neljä	arvoa,	jotka	ovat	
hammerin	hyödyntäminen,	pakotus	yhteen	
pisteeseen,	nollaus	ja	varastus.	Jokainen	
arvo	kertoo	kyseisten	päiden	osuuden	
prosentteina	kaikista	joukkueen	pelaamista	
päistä	kyseisessä	asetelmassa	(viimeisen	
kiven	edulla	tai	ilman).	
	 Tilastosivulla	on	pääkohtaisten	tilastojen	
lisäksi	joukkueen	pistekeskiarvot	puolesta	
ja	vastaan	ottelua	kohden	sekä	pistekeski-
arvot	hammerilla	ja	ilman	pelatuista	päistä.	
Kahdesta	jälkimmäisestä	on	myös	johdettu	
näkyviin	tunnusluku	”hammerin	arvo”,	jota	
on	käsitelty	aikaisemmissa	Curlinglehden	
numeroissa.
	 Curling.fi:n	tilastotoiminnallisuuden	
suunnitteli	Toni	Sepperi.	Tekninen	toteutus	
on	Markus	Sipilän	ja	Toni	Sepperin	käsi-
alaa.

Curlingliiton 
tulospalvelu 
tarjoaa numeroita 
tilastonikkareille

Hammerin hyödyntäminen: 
viimeisen	kiven	edulla	pelaava	
joukkue	on	saanut	päästä	vähin-
tään	kaksi	pistettä.

Pakotus yhteen pisteeseen: 
viimeisen	kiven	edulla	pelaava	
joukkue	on	saanut	täsmälleen	
yhden	pisteen.

Nollaus: 
kumpikaan	joukkue	ei	ole	saanut	
kyseisestä	päästä	pisteitä.

Varastus: 
ilman	viimeisen	kiven	etua	pelaa-
va	joukkue	on	saanut	vähintään	
yhden	pisteen.

	 Menneen	talven	lukijakyselymme	toiveiden	mukaisesti	aiemmin	lehdessä	pyörineet	ja	legendaarisen	kulttistatuksen	saavuttaneet	
Hempan	pähkinät	tekevät	paluun	lehtemme	sivuille!	Tällä	kerralla	mukana	pähkinöiden	laatimisessa	sekä	niiden	kommentoinnissa	on	
myös	SCL:n	lajivalmentaja	Jari	Laukkanen.
	 Konseptia	uudistetaan	hieman	aiemmasta.	Lehdessä	ilmestyvien	pähkinöiden	ratkaisut	julkaistaan	lehden	nettiversion	julkaisun	yh-
teydessä	liiton	internetsivuilla,	jossa	pääsyylliset	Jakke	ja	Hemppa	myös	perustelevat	pähkinöiden	taustoja	ja	oikeita	ratkaisuja.	Näin	
myös	kysymykset	ja	omat	ideat	aiheeseen	liittyen	saadaan	taktisiin	pähkinöihin	mukaan.
	 Pähkinät	julkaistaan	lehden	numeroihin	teemoittain.	Tässä	numerossa	käsittelemme	pelin	ensimmäistä	päätä.	
Mukana	on	myös	todellisia	tapahtumia	ja	tilanteita	menneiden	vuosien	juniorikisoista.		
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Kesä jatkuu ja mieli tekisi jo curlingjäille? 
Aikaa tai joukkuetta ei ole syksyn turnauksiin? 
Turnauksetkaan eivät täytä curlinginnälkää? 
Menneiden kisojen katsomisen lisäksi tule-
vaa kautta varten voi valmistautua vaikkapa 
pelaamalla kotisohvalla istuen. 

Curlinglehti esittelee curlingpelejä, joita voi 
käyttää ajankulun lisäksi vaikkapa oman 
taktisen osaamisen kehittämiseen.

PELAAMALLA 
PELIVIREESEEN

	 Etsivä	löytää	netistä	useita	curlingpelejä.	Osa	peleistä	on	puh-
taasti	hupia,	toiset	taas	todenmukaisempia,	joiden	kanssa	voi	viettää	
enemmänkin	aikaa.	Todenmukaisissa	peleissä	kivet	liikkuvat	kuin	
oikealla	jäällä	ja	säännöt	vastaavat	curlingsääntöjä,	mikä	mahdollistaa	
heittovalintojen	tekemisen	samoilla	periaatteilla	kuin	oikeassakin	
curlingissa.
	 Seuraavassa	esitellään	muutaman	selainpohjaisen	pelin	lisäksi	
PC:lle	tehty	Granite2.	Näiden	lisäksi	curlingpelejä	löytyy	niin	uusille	
älypuhelimille	kuin	myös	pelikonsoleille.

Granite2
www.curlingworks.com/granite2

	 Kanadan	curlingliiton	viralliseksi	PC-peliksi	valittu	Granite	
on	jo	vuosia	ollut	curlingpelien	kuningas.	Peli	on	monessa	suh-
teessa	edellä	muita	curlingpelejä.	Fysiikkamallinnus	on	viety	
pelissä	simulaation	tasolle.	Jään	ominaisuuksia,	kuten	luistoa	
ja	kivien	nousua,	voi	säätää	mieleisikseen	ja	jää	muuttuu	pelin	
edetessä	hiljalleen	kuten	oikeassakin	pelissä.
	 Pelitapahtumat	esitetään	Granitessa	3D-grafi	ikalla.	Tämä	
mahdollistaa	kuvakulman	vapaan	vaihtelun.	Esimerkiksi	kap-
teenin	silmin	heittoa	tarkasteltaessa	pelaaja	voi	virtuaalisesti	
kyykistyä,	jotta	kiven	linjan	näkee	paremmin	suhteessa	toisiin	
pelikentällä	oleviin	kiviin	suuntatarkkuutta	vaativia	heittoja	
harjautettaessa.
	 Peliä	voi	pelata	tietokonetta	vastaan	tai	yhdellä	tietoko-
neella	kaveria	vastaan.	Tietokoneen	älykkyyttä	ja	pelityyliä	
voi	säätää,	mikä	sopiikin	loistavasti	erilaisten	taktiikkojen	
kokeiluun.	Tietokoneen	voi	vaikkapa	asettaa	noudattaman	ag-
gressiivista	taktiikkaa	ja	tämän	jälkeen	seurata	koneen	tekemiä	
heittovalintoja	sekä	miettiä	miten	itse	voisi	parhaiten	vastata	
vastustajan	tekemiin	valintoihin.	Taktiikkaa	pohtiessa	voi	myös	
miettiä,	miksi	tietokoneen	tekemät	heittovalinnat	ovat	valitun	
taktiikan	mukaisia.
	 Ehkä	eniten	Granitessa	jää	kaipaamaan	verkkopelimahdolli-
suutta,	sillä	toisia	pelaajia	vastaan	pelaaminen	on	aina	haus-
kempaa	kuin	tietokonetta	vastaan	pelaaminen.

Plussat ja miinukset:
+	Tietokoneen	älykkyyden	ja	pelityylin	säätäminen
+	Peliolosuhteiden	säätömahdollisuudet
+	Sopii	taktiikan	itseopiskeluun
+/-	Maksullinen,	mutta	halpa
-	Ei	verkkopelimahdollisuutta

FlyOrDie Curling
www.playcurling.com

	 Tämä	myös	Java	Curling	-nimellä	tunnettu	selainpohjai-
nen	curlingpeli	on	koukuttanut	niin	allekirjoittanutta	kuin	
muitakin	curlingin	pelaajia.	Pelin	viehätys	perustuu	helppoon	
pelattavuuteen	ja	erityisesti	verkkopelaamiseen	toisia	ihmi-
siä	vastaan.	Nimimerkin	luomisen	(tai	omalla	nimimerkillä	
kirjautumisen)	jälkeen	pääsee	pelihuoneeseen,	jossa	voi	haastaa	
muita	sivustolle	kirjautuneita	pelaajia.	Nimimerkilleen	voi	
ansaita	rankingpisteitä	voittamalla	toisia	pelaajia	-	tai	menettää	
pisteitä	häviämällä.
	 Vaikka	kyseessä	ei	ole	varsinainen	simulaatio,	niin	kivet	
käyttäytyvät	pelissä	riittävän	todenmukaisesti.	Poistoissa	
heittokivi	saattaa	tosin	jatkaa	etenemistä	vielä	osuman	jälkeen	
-	aivan	kuin	kiviin	olisi	jäätynyt	huurua.	Säännöistä	toimivat	
kaikki	oleellisimmat,	eli	lähinnä	suojien	poistokielto	pään	
neljän	ensimmäisen	kiven	aikana	sekä	mahdollisuus	harjata	
vastustajan	kiviä	tee-linjan	jälkeen.	Yksinkertaisuudestaan	
huolimatta	peli	toimii	tarpeeksi	todenmukaisesti,	jotta	siinä	
voi	hyödyntää	oikeastakin	curlingista	tuttuja	taktiikoita	voiton	
tavoittelussa.	Toki	tarkka	heittäminen	ja	sitä	kautta	taktiikan	
toteuttaminen	vaatii	hieman	harjoitelua.	Koska	vastustajana	
on	toisia	ihmisiä,	vastustajien	ratkaisut	ja	älynväläykset	(ja	
toisinaan	niiden	puute)	viihdyttää	ja	ylläpitää	jännitystä.

Plussat ja miinukset:
+	Hyvä	verkkopeli
+	Nimimerkkikohtaiset	rankingpisteet
+	Taktisella	osaamisella	on	merkitystä
-	Ainoastaan	verkkopeli

Virtual Curling
www.mousebreaker.com/games/virtualcurling

	 Virtual	curling	on	vanha	selainpohjainen,	erittäin	yksinker-
tainen	curlingpeli.	Peliä	pelataan	vain	ja	ainoastaan	tieto-
konetta	vastaan.	Tekoälystä	ei	ole	tietoakaan	tässä	vanhassa	
“klassikkopelissä”,	jossa	kumpikin	joukkue	heittää	neljä	kiveä	
per	pää	kahden	pään	pelissä.	Tietokone	yrittää	heittää	kiviä	ku-
takuinkin	pelkästään	pesän	keskelle.	Pelin	ainoa	haaste	onkin	
kehittää	taktiikka	ja	heittovarmuus,	jolla	saada	neljällä	kivellä	
täydet	neljä	pistettä	yhdestä	päästä.

Plussat ja miinukset:
+	Hauskaa	viihdettä	hetkeksi
-	Liian	yksinkiertainen

Cow Curling, 
Puppy Curling,
Seal Curling
www.gamesarcade.net/free-online-games/curling

	 Näitä	kieli	tukevasti	poskessa	tehtyjä	pelejä	kannattaa	
kokeilla.	Pelit	herkuttelevat	hauskoilla	animaatioilla	ja	äänillä.	
Pelaamista	näissä	peleissä	on	lähinnä	sen	verran,	että	kaikki	
vitsit	on	tullut	nähtyä	ja	kuultua.

Plussat ja miinukset:
+	Hauskat	animaatiot	ja	äänet
-	Yksinkertaisia

Stone Cold Curling
www.gamesquat.com/en/games/free-online-ga-
mes/stone-cold-curling

	 Stone	Cold	Curling	on	arcade-pelien	hengessä	tehty	selain-
pohjainen	peli,	joka	muistuttaa	curlingia	päällisin	puolin.	Liian	
kovaa	heitetyt	kivet	pomppaavat	kentän	takaseinästä	takaisin	
peliin,	kivillä	voi	kerätä	bonuspisteitä	heittopaikan	ja	pesän	
väliseltä	alueelta,	ja	käytössä	on	yksi	pommi,	jolla	hankalan	
tilanteen	voi	selvittää	räjäyttämällä	pesässä	olevat	kivet	pois.	
Kokeiltavaa	riittää	hetkeksi	mukavan	letkeän	musikiin	soidessa	
taustalla.

Plussat ja miinukset:
+	Hauskat	grafi	 ikat	ja	äänet
+/-	Omintakeiset	säännöt
-	Ei	jaksa	innostaa	muutamaa	pelikierrosta	pidempään

Granite2 FlyOrDie Curling

Teksti: Juha Pääjärvi
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	 Mika	Ollikainen,	mistä	idea	
tällaiseen	työlääseen	opiskeluun	
oikein	sai	alkunsa?

-	 Kaikki	oikeastaan	lähti	siitä,	kun	Suomi	
Sportsin	Mark	otti	yhteyttä	ja	kysyi	
olisiko	kiinnostusta	kouluttautua	kivien	
hiojaksi.	Alunperin	kysely	oli	tullut	Kays	of	
Scotlandilta	ja	he	olivat	valmiit	antamaan	
koulutuksen,	mikäli	asia	kiinnostaa.	Olin	
juuri	silloin	palailemassa	Cortinan	MM-	
kisoista,	joissa	olin	kyseisessä	hommassa	
ollut	avustamassa	Dave	Merklingeriä	ja	
nähnyt	mikä	vaikutus	hionnalla	oli	kivien	
käyttäytymiseen.	

-	 Koulutuksen	toteutuminen	venyi	muu-
tamien	yhteensattumien	takia	aina	tähän	
kesään	saakka	ja	pääsin	vierailemaan	kivi-
tehtaalla	vasta	kesäkuun	alussa.	Toisaalta	
viivästyminen	oli	hyväkin	asia,	sillä	men-
neenä	keväänä	naisten	MM-kisoissa	pääsin	
mukaan	hiontasessioon	toisen	huippujään-
tekijän,	Mark	Shurekin,	kanssa	ja	näin	
minulla	oli	enemmän	taustatietoa	asiasta.	
Se	helpotti	koulutuksessa	sisäistämään	asiat	
paremmin	ja	auttoi	esittämään	kysymyksiä,	
joita	matkan	varrella	oli	mieleen	tullut.

-	 Itse	koulutus	oli	hyvin	intensiivinen	
ja	jatkuu	etänä	tarpeen	mukaan	jatkossa-
kin.	Vaikka	aika	oli	lyhyt,	niin	teoriaa	ja	
käytännön	harjoittelua	tuli	aivan	riittävästi.	
Olin	koulutuksessa	yksin	ja	kivistä	kaiken	
tietävä	opettajani	Bill	Hunter	piti	huolen	
siitä,	että	jokainen	työvaihe	käytiin	läpi	
niin	ettei	mitään	epäselvää	jäänyt.

-	 Hiontakoulutuksen	lisäksi	sain	oppia	
esim.	curlingkivien	historiasta	aina	1800-lu-
vun	puolivälistä,	jolloin	Skotlannin	tehdas	
perustettiin	ja	jota	samainen	suku	pyörittää	
nykyisinkin.	Suosittelen	ehdottomasti	
kaikille	curlaajille	käyntiä	tuolla	tehtaalla.	
Olen	varma,	että	sen	jälkeen	arvostus	peli-
välinettä	kohtaan	kasvaa.	Vaikka	kyseessä	
on	kova	graniitti,	niin	se	vaatii	huoltoa	ja	
huolenpitoa,	jotta	kivi	käyttäytyisi	peliti-
lanteessa	oikein.	

Mitä	tarkoitetaan	oikeanlaisella	
käyttäytymisellä?	Eli	mitä	käytännön	
hyötyä	kivien	hiomisesta	on?

-		Pelkistetysti	voisi	sanoa,	että	hionnalla	
pidetään	yllä	kiven	liuku-	ja	kierreomi-
naisuuksia.	Vaikka	kivi	ja	sen	liukupinta	
on	graniittia,	se	kuluu	hieman	jokaisella	

heitolla.	Kiven	liukurenkaan	"särmä"	ja	
leveys	muuttuu,	mikä	näkyy	pelaajille	
nousun	vähenemisenä	ja	kiven	"liukkauden"	
muutoksena.

Ei joka pojan hommaa

Kivien	hiomista	ei	kuitenkaan	kanna-
ta	kokeilla	pelkin	kotikonstein,	jotta	
kiveä	ei	onnistu	pilaamaan	entises-
tään.	Jotta	lopputulos	olisi	paran-
nus	kivien	aiempaan	tasoon,	vaatii	
hiominen	kunnon	koulutuksen	sekä	
hyvät	välineet.	Millaisilla	välineillä	ja	
koulutuksilla	Mika	hiomista	yleensä	
tehdään?

-	 Itse	välineet	eivät	ole	mitenkään	
erikoiset.	Hionnassa	käytetään	kovaa-	tai	
pehmeää	alustaa	riippuen	siitä,	millaisen	
käsittelyn	kulloinenkin	kivi	vaatii.	Suurin	
merkitys	hionnassa	on	tietenkin	käytet-
tävällä	hiontapaperilla	ja	sen	karkeudella.	
Papereissa	on	yllättävän	suuriakin	eroja	
karkeuden	ja	kestävyyden	suhteen,	vaikka	
kyseessä	olisi	sama	ilmoitettu	karkeusluke-
ma.	

-	 Varsinaista	koulutusta	saa	tiettävästi	Eu-
roopassa	vain	Kays	of	Scotlandilta.	Suurin	
osa	jääntekijöistä	on	saanut	hiontaoppinsa	
toisilta	jääntekijöiltä.	Kanadassa	lienee	jol-
lain	jääntekijöitten	koulutustasolla	opetusta	
myös	kivien	hionnassa.
	
-	 Kays	of	Scotland	haluaakin	pitää	
koulutuksen	itsellään	varmistaakseen,	että	
heidän	antaman	hiontasertifikaatin	saaneet	
henkilöt	osaavat	tehdä	työnsä	hyvin.	Samal-
la	se	on	mainosta	myös	heidän	kivilleen.	
Itsekin	allekirjoitin	sopimuksen,	jossa	
lupaan	olla	opettamatta	hiontaa	eteenpäin	
ilman	heidän	suostumustaan.	Kyse	ei	ole	
mistään	"salailusta",	vaan	tarkoituksena	on,	
ettei	kukaan	"Pelle	Peloton"	rupea	itse	hio-
maan	kiviä	mutu-tuntumalta	ja	pahimmassa	
tapauksessa	pilaa	kiviä	pelikelvottomiksi.

-	 Kivien	liukurenkaiden	kunnon	sen	sijaan	
voi		jokainen	tarkastaa	helposti.	Tarvitaan	
vain	jäljentävää	paperia	ja	esim.	marmori-
nen	kaulin.	Paperi	kiinnitetään	teipin	avulla	
kiveen	niin,	että	liukurengas	jää	kokonaan	
paperin	alle.	Liukurenkaan	muoto	siirre-
tään	paperille	kaulimella	rullaillen	kunnes	
koko	liukurengas	on	piirtynyt	paperille.	
Paperilta	liukupinnan	leveys	on	helppo	mi-
tata	työntömitalla	ja	liukurenkaan	särmän	

terävyys	on	arvioitavissa	saadusta	printistä.

Kivien	kunto	on	siis	helppo	todentaa	
kotikonsteinkin,	mutta	millaisissa	
olosuhteissa	kivien	hionnasta	on	eni-
ten	hyötyä?	Onko	hiomisessa	kyseessä	
vain	huippucurlingia	palvelevasta	
nyanssista	vai	voiko	hiomisesta	olla	
apua	harrastepelaamisessakin?	Entä	
kuinka	usein	kiviä	tulisi	ylipäätään	
hioa?

-	 Kivien	optimaalisesta	kunnosta	on	aina	
hyötyä	-	oli	kyse	sitten	klubi-	tai	kilpacur-
lingista.	
	 Hiontatavalla	voi	vaikuttaa	siihen,	miten	
aggressiivisesti	kivet	käyttäytyvät.	Taval-
liselle	klubipelaajalle	arvokisakivien	rajut	
nousut	voivat	olla	ongelmallisia.	Tällöin	
hionnassa	haetaan	hieman	rauhallisempaa	
nousua,	joka	ei	ole	niin	armoton	pelaajan	
irrotustavalle.
	 Nykyisin	kivien	hionta	on	maailmalla	
erittäin	yleistä.	Varsinkin	kansainvälisissä	
kisoissa	jääntekijät	(ainakin	kanadalaiset)	
hiovat	kivet	hyvin	herkästi	varmistaakseen	
hyvät	nousut.
	 Siihen,	kuinka	usein	kiviä	hiotaan,	ei	voi	
antaa	tarkkaa	vastausta,	koska	se	riippuu	
siitä	kuinka	paljon	niillä	pelataan.	Skotlan-
nissa	ja	Kanadassa	curlinghallit	hiovat	kivet	
ainakin	kerran	vuodessa.	Kiireisimmät	
hallit	suorittavat	hionnan	syksyllä	ja	toista-
miseen	kauden	puolivälissä.

Osaamisen kehittämisestä 
hyötyä kaikille

Kivien	hionnan	osaamista	voidaan	
hyödyntää	välittömästi	eri	seuroissa	
sekä	SCL:n	alaisessa	kilpatoiminnas-
sa.	Millaisia	konkreettisia	suunnitel-
mia	hiontataidon	hyödyntämiseen	on	
jo	nyt	Suomessa	olemassa?

-	 Tulevaisuudessa	on	tarkoitus	tarjota	
hiontapalvelua	koko	maahan	ja	näin	auttaa	
seuroja	pitämään	kivien	ominaisuudet	
yllä	mahdollisimman	pitkään.	Samanlaista	
palvelua	on	mahdollista	tarjota	myös	SCL:n	
kiville.	Jo	kuluvana	kesänä	hiotaan	yksi	
liiton	vanha	(5	radan)	kivisarja	ja	testata	
ne	Kangasniemen	syysturnauksessa,	joten	
kyseisen	kivisarjan	muistavat	pelaajat	voivat	
itse	nähdä	hionnan	vaikutukset	käytännös-
sä	heti	syksyllä!

Pelin laatu paranee 

kivien hionnalla
Teksti & kuva: Riku Harjula 

Kivien liukurenkaiden 
kunnon sen sijaan 
voi jokainen 
tarkastaa helposti.



3

20

3

21

3

20

3

21

HISTORIAA

	 Curlingkiviä	laitettiin	ensimmäisen	kerran	liikkeelle	Joensuun	
seudulla	1980-luvun	alussa.	Ensimmäiset	sarjaohjelmat	piirrettiin	
paperiin	samoihin	aikoihin.	Seuran	perustaminen	ja	ilmoittaminen	
yhdistysrekisteriin	on	tapahtunut	1985.	Rata	oli	alkuun	hieman	nor-
maalia	lyhyempi,	koska	paikkakunnalta	ei	löytynyt	riittävä	rotevaa	
”kuulantyöntäjä-tyyppiä”,	joka	olisi	täysimittaisella	radalla	saanut	ki-
ven	hakilta	pesään.	Tämä	kertokoon	lajitovereille	myös	olosuhteista,	
joissa	itäsuomalaiset	lajin	pioneerit	harrastustaan	veivät	eteenpäin.	
Aikoinaan	seurahistorian	kirjanpidossa	löytyneiden	kuittien	mukaan	
myös	välinehankinnat	olivat	se	pienempi	kuluerä	ja	ns.	välttämät-
tömät	hallinnolliset	toimet	se	suurempi.	Tämä	kuitenkin	kaikella	
kunnioituksella	niille	aktiiveille,	jotka	aikanaan	toimivat	eivätkä	vain	
tuumailleet.
	 Rata	kasvoi	ainakin	lähelle	normaalimittoja	Hotelli	Kimmelin	
terassilla	jokivarressa.	Alkon	pussi	ja	pakkausteippi	ajoivat	sliderin	
ja	tefl	onin	virkaa	talvikengän	pohjassa	ja	liu’ut	pitenivät.	Harrastus	
vakiintui	ja	Joensuu	sai	uudisasukkaan,	jonka	käden	jälki	alkoi	näkyä	
toiminnassa.	Alkutahdit	lajipromoottorin	harrastukseen	juontavat	

juurensa	Hyvinkäälle.	Tässä	vaiheessa	seu-
ran	historiassa	alkaa	jakso,	jonka	jatkumo	
on	käynnissä	edelleen.

ULKOA HALLIIN

	 Toiminta	haluttiin	organisoida.	Olosuh-
teet	haluttiin	hyviksi.	Ymmärrettäköön,	
että	hyvä	1988	on	erinäköinen	kuin	hyvä	
2011.	Pressuhalli	nousi	raviradan	parkkipai-
kalle.	Radan	pohja	oli	parkkipaikanpohja.	
Kuriositeettina	mainittakoon,	ettei	kukaan	
tiennyt	kaukolämpöputken	olemassaolosta	
hallin	alla	toisen	pään	hoglinjan	kohdalla	–	
tämä	on	sitten	oma	tarinansa.	Peblikään	ei	
ollut	osa	curlingsanastoa	Joensuussa	tuohon	
aikaan.

HALLISTA HALLIIN

	 Pressuhallikin	ennätti	muuttaa	tien	
toiselle	puolelle	pysyvälle	paikalle	väliaikai-
selta	paikaltaan.	Tässä	yhteydessä	maapoh-
jan	maa-aines	vaihdettiin	noin	600	m2:n	
alueelta	rakentamiseen	sopivaksi.	Pelit	
jatkuivat	ja	näinä	vuosina	joensuulaisetkin	
joukkueet	alkoivat	olla	kiinteä	osa	SM-cup	
ym.		turnauksia,	sekä	tietenkin	aloittelevaa	
SM-sarjaa.	Olosuhteet	tosin	olivat	vielä	
liian	kaukana	mm.	SM-sarjan	luistoista.
	 Seuraava	suuri	askel	oli	kylmälaitteiden	
eli	kompressorien	ja	putkien	hankinta	sekä	
näiden	vaatimat	tilat	eli	kompressoreille	
oma	koppinsa	hallin	kupeeseen.	
2002	olympiakisojen	edustusjoukkueen	
pelit	ja	näkyvyys	mediassa	käänsivät	uuden	
sivun	joensuulaisessakin	curlingkirjassa.	
Lajista	kiinnostuttiin	ja	sitä	haluttiin	päästä	
kokeilemaan.	Lajiesittelyjen	osalta	jouduim-
me	usein	toteamaan,	että	kyllähän	se	käy,	
jos	olosuhteet	vain	antavat	myöden.		Esitte-
lyt	alkoivat	usein:	”Silloin,	kun	noita	patteja	
jäässä	on	vähemmän	tai	pakkasta	on	alle	30	
astetta	tai	vettä	ei	ole	liian	montaa	senttiä,	
niin	ihan	kivahan	täällä	on	pelata”.	Keväällä	
2002	vanha	halli	taipui	olosuhteiden	edessä.	

Entisen	kasvihuoneen	puurunko	oli	tullut	
tiensä	päähän.	Osa	hallista	särkyi	–	riittävän	
suuri	osa	kuitenkin,	että	korjaamaan	olisi	
kannattanut	alkaa.	
	 Olimme	tienhaarassa,	jossa	piti	päättää	
vedetäänkö	Joensuussa	ruksit	lajin	päälle	
vai	kääritäänkö	hihat	ja	lähdetään	pus-
kemaan	kohti	olosuhteita,	joista	olemme	
tähän	saakka	vain	uneksineet.	Ilman	
Virtaalan	Matiasta	laji	olisi	varmaan	tul-
lutkin	päätepisteeseensä	Joensuussa.	Pian	
alkoi	kuitenkin	uuden	hallin	suunnittelu	ja	
vaihtoehtojen	kartoitus.
	 Monta	erilaista	projektia	ja	vaihtoehtoa	
olikin	tarjolla.	Viereisen	tiedepuiston	puu-
rakentamista	tutkiva	ja	edistävä	projekti	
tekikin	piirustukset	hallista	ja	projekti	oli	
lähellä	toteutua.	Viime	metreillä	seuralle	
esitetyt	laskelmat	kustannuksista,	jotka	
alkuun	näyttivät	siedettäviltä	ja	olisivat	jopa	
jakautuneetkin	osin	puurakentamisen	tut-
kimukseen	–	synkkenivät	siten,	että	lopulta	
kokonaisuus	ei	enää	ollut	toteuttamiskel-
poinen.	Aikaa	oli	kulunut	paljon	ikään	kuin	
väärään	projektiin	ja	olimme	taas	lähtöpis-
teessä

RUNKO, POHJA JA 
SEINÄRAKENTEET

	 Matiaksen	organisoimana	löytyi	halli-
toimittaja,	joka	tarjosi	teräsrunkoista	ja	
eristetyistä	elementeistä	toteutettua	vaihto-
ehtoa.	Vastaavia	ratkaisuja	on	sittemmin	
tullut	useammassakin	käänteessä	vastaan	
lajin	parissa	kun	uusia	halleja	–	isompia	ja	
pienempiä	-	on	rakennettu	jääurheilukäyt-
töön.	Meille	kaikille	tuttu	Oulunkylän	halli	
on	samaa	elementtiä,	runko	siinä	on	tosin	
erilainen.
	 Hallin	pohja	ratojen	alueelta	on	kivituh-
kaa,	mikä	on	ollut	ihan	toimiva	ratkaisu.	
Syksyistä	jääntekourakkaa	toki	betoni	/	
asfaltti	pohja	helpottaisi	siten,	että	rata-
merkinnät	olisivat	vuodesta	toiseen	maalat-
tuina.		Eipä	tuo	tosin	ylivoimainen	urakka	

ole	syksyisin	ollut	tehdä	ratoja	valmiiksi	lei-
kattujen	papereiden	kanssa.	Puolen	tusinaa	
talkoolaista,	sankoja,	teloja	ja	narua.	Näillä	
eväillä	ratamerkinnät	saadaan	jäähän	parissa	
tunnissa.		Ennen	ratamerkintöjä	joudumme	
laittamaan	kivituhkan	päälle	paperin,	jotta	
pojasta	saadaan	valkoinen.	Tähän	tarkoi-
tukseen	olemme	saaneet	paikallisesta	lehti-
painosta	sanomalehtipaperirullien	loppuja,	
joista	paperia	riittää	vielä	hyvin	meidän	
käyttöömme	ilman	kustannuksia.	Värin	
sekoittamista	jäädytysveteen	ja	maalaamista	
–	kaikkea	on	kokeiltu.	Erilaisia	pihatöihin	
käytettäviä	suodatinharsojakin	voisi	vielä	
joskus	kokeilla.	Sanomalehtipaperin	laadun	
vaihdellessa	sekä	väri	että	paperin	kyky	
imeä	vettä	vaihtelevat.	Kellumaan	pyrkivä	
paperi	aiheuttaa	aina	ylimääräistä	päänvai-
vaa.	Tällaisessa	tapauksessa	tarvitsemme	
muutaman	ylimääräisen	vesikerroksen,	
jolloin	jää	on	heti	alkukaudesta	hieman	
paksumpi.	Ongelmaksi	kelluvan	paperin	
kanssa	voivat	tulla	myös	ilmataskut,	joita	
helposti	jää	paperin	alle.

JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS - 
LÄMMIN HALLI TUO KULUJA

	 Joensuun	hallissa	ei	ole	pohjaa	perustet-
taessa	tehty	jäädytettävän	alueen	eristämis-
tä	alapuolelta.	Oikein	suunniteltu	eristys	
ratojen	alla	parantaisi	varmasti	osaltaan	
energiatehokkuuta,	jolloin	jäädyttäisimme	
huomattavasti	ohuempaa	maakerrosta.	Nyt	
kylmä	etenee	kauden	mittaan	aina	vaan	sy-
vemmälle,	mikä	osaltaan	voi	aiheuttaa	jään	
elämistä.	Tämä	ei	tosin	ole	ollut	ainakaan	
suuri	ongelma.	
	 Jäädytyslaitteistolla	saamme	kontrolloi-
tua	jään	lämpötilaa	asettamalla	putkistossa	
kulkevan	liuoksen	halutulle	tasolle.	Nor-
maalisti	paluuliuoksen	lämpötila	on	-5	ja	-7	
asteen	välissä.
	 Uuden	eristetyn	hallin	myötä	hallin	
sisälämpötilat	on	saatu	järkevälle	tasolle.	

Hallirakentaminen on Suomessa 
nykyisinkin kenties se suurin este 
jäsenmäärien kasvattamiselle ja pelin 
tason parantamiselle. Erilaisia ratkaisuja 
jäähallivuoroista, pressuhalleista ja 
lämpimistä halleista elää Härmässä 
edelleen, mutta rohkeutta olosuhteiden 
parantamiseen löytyy vain harvoilta 
paikkakunnilta. Joensuussa on 
hallirakentamisessa eletty viime vuosina 
tiivistä vaihetta ja tulevalla kaudella 
paikkakunnalla pelataan lämpimässä 
hallissa ilman kosteusongelmia.

Teksti: Mika Malinen , Kuvat: www.joensuuncurling.fi 

Joensuun halli on kompakti ja ennen kaikkea hyvä pelata! Laatucurlingia Joensuusta.
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Vaikka	ulkona	paukkuisikin	30	asteen	
pakkanen,	ei	hallin	sisälämpötila	painu	kuin	
muutaman	asteen	pakkaselle.	Sekin	on	
nopeasti	korjattu	nollan	tienoille	kytkemäl-
lä	ilmanvaihtoon	liitetty	lämmitysvastus	
päälle.	Lämmittäminen	on	tosin	energiaa	
vievää	ja	hallin	lämmittäminen	vuorokau-
den	ympäri	onkin	rahassa	jo	sadan	euron	
luokkaa.	Lämmitysvastusta	ei	tosin	tarvitse	
käyttää	kuin	parin	tunnin	verran	illassa.
	 Tässä	yhteydessä	on	hyvä	huomata,	että	
lämpö,	joka	ikään	kuin	imetään	jäädytyk-
sessä	ratojen	alta,	riittäisi	kierrätettynä	läm-
mittämään	hallin.	Energian	kierrättäminen	
olisi	järkevää.	Perustamiskustannus	on	toki	
suurempi	kuin	jäädytyslaitteistolla	ilman	
kierrätysmahdollisuutta.	Alan	ammatti-
laiset	osaavat	varmasti	kertoa	ratkaisujen	
kustannukset	ja	energiamäärät.	Jäisikö	
ylimääräistä	lämpöenergiaa	jopa	myytäväksi	
asti?
	 Kolme	kautta	olemme	nyt	päässeet	jään	
viimeistelyssä	hyödyntämään	moottoroitua	
höylää	ja	ero	on	iso	käsihöylään	verrattuna.	
Ollikaisen	Mikan	neuvoilla	ja	lisää	kysy-
mällä	opimme	jatkuvasti	tästäkin	lisää.

ILMANVAIHDON JA KOSTEUDEN-
POISTON HAASTEET KOROSTUVAT 
LÄMPIMÄSSÄ HALLISSA

	 Uusi	hallimme	oli	valmistuessaan	2003	

keväällä	varustettu	koneellisella	ilmanvaih-
dolla.	Järjestelmä	sisälsi	anturin,	jonka	piti	
reagoida	ilmankosteuteen	ja	tarvittaessa	
ilmanvaihtoa	lisäämällä	kuivata	hallin	
sisäilma.	Halleissa	törmätään	konden-
siovesiongelmaan,	kun	lämmin	halliin	
tuleva	ilma	sisältää	kosteutta,	joka	tiivistyy	
kylmiin	pintoihin.	Mitä	lämpimämpi	ilma,	
sen	enemmän	se	pystyy	sisältämään	vettä.	
Järjestelmä	oli	kuitenkin	riittämätön.	Hal-
lin	rakenteisiin	tiivistyi	vettä	riesaksi	asti	ja	
ongelma	korostui	etenkin	syksyisin.
	 Nyt	halliin	on	uusittu	ilmanvaihto	ja	
uusi	järjestelmä	sisältää	oikean	kosteuden-
poistolaitteiston,	eli	sisäilmaan	ei	jää	vettä,	
joka	tiivistyisi.	Liian	kuiva	ilmakaan	ei	ole	
paras	vaihtoehto.	Ilman	kosteuden	optimi	
on	isommissa	kisoissa	halleissa	noin	65	%,	
joskin	lukua	en	aivan	varmaksi	muista.
	 Ilmanvaihto	osoittautui	tehokkaaksi	ja	
kosteusongelma	hallista	hävisi.	Ilmanvaih-
don	pyörittäessä	ilmaa	hallin	seiniä	pitkin	
alas	ja	sieltä	radoille	ilmeni,	että	jää	kului	
(haihtui)	ratojen	ulkoreunoilta	nopeammin	
kuin	keskeltä.	Virtauksia	pyrittiin	ohjaa-
maan	ilmanvaihtoon	tehdyin	muutoksin	
ja	jään	kulumista	saatiin	hillittyä.	Tulevalla	
kaudella	tilannetta	seurataan	ja	Ollikaisen	
Mikalta	oppia	saaneena	yritän	huomioida	
asian	myös	peblatessa	ja	höylätessä.
	 Uusittu	ilmanvaihto	kosteudenpoistajalla	
vaati	hallin	ulkopuolelle	oman	kopin	ja	kus-

tannukset	kokonaisuudessaan	ilmanvaihdon	
uusimisen	osalta	olivat	20	000-30	000	
euroa.

ETTÄ MITÄ?

	 No,	sitä	että	rahaa,	kahvia	ja	varmaan	tu-
pakkaakin	on	Joensuussa	kolmen	vuosikym-
menen	aikana	kulunut	ja	käytetty	lajiin	sen	
verran	paljon,	etten	uskalla	ainakaan	tähän	
yrittää	lukuja	laittaa.	Yhteiskunnan	rahaa	
ei	siitä	ole	ollut	juuri	mitään.	Oma	nimikin	
on	jossain	vaiheessa	ollut	pankin	papereissa	
yhtenä	muiden	joukossa	takaamassa	seuran	
lainoja.
	 Mutta	kaikelle	työlle	ja	rahalle	on	saatu	
vastinettakin.	Uskaltaisin	väittää,	että	nyt	
olosuhteet	Joensuussa	ovat	yhdet	Suomen	
parhaista.	Se,	millaista	pelillistä	tulosta	se	
jatkossa	tuottaa,	on	vain	itsestämme	kiinni.	
Meidän	vanhojen	sotaratsujen	varaan	en	
juurikaan	enää	laskisi.	Kääntäkäämme	kat-
seemme	ja	laittakaamme	panostuksemme	
pelillisissä	saavutuksissa	uusiin	sukupolviin.	

Anonyymi Asiantuntija

Tällä palstalla Curlinglehden Anonyymi Asiantuntija 
vastaa lukijoiden itkupotkuraivareihin:

”Hyvä anonyymi asiantuntija. Miksi Turussa oli taas kesähelteilläkin törkeän hyvät jäät, 
vaikka välillä talvenkin arvoturnauksissa muualla jäät ovat usein skeidat?”
nimim. Vieläkin vihainen SM-urheilija

	 	 	 Anonyymi Asiantuntija:	”Muualla	jäädytysvesi	tilataan	Nokian	kunnalta.”

”Olen tässä jo pitkään pohtinut, miksi harjakomento täytyy karjua kipurajan 
ylittävällä äänen voimakkuudella?”
nimim. Käyttämätön kuulolaite myydään edullisesti

	 	 	 Anonyymi Asiantuntija:	”Näin	osoitetaan,	että	curling	on	todellista	urheilua.”

”Miksi ihmeessä Oulunkylän paikallissarjan ilmoittautuminen oli avoinna 
vain viikon verran?”
nimim. Snadilaistunut hämäläinen

	 	 	 Anonyymi Asiantuntija: ”Ogelissa	on	totuttu	tekemään	asiat	valmiiksi	asti	nopealla	aikataululla.”

Suomalaisjoukkueet ovat viime vuosina olleet kiitettävästi edustettuina etelänaapurin 
Tallinn Cupissa, mutta Euroopasta löytyy läjäpäin muitakin kiinnostavia turnauksia.

Teksti: Markus Sipilä, Lähde: www.curlingcalendar.com

Curlinglehti	listasi	Curlingcalendar.com	-sivustolta	löytyviä	mielenkiintoisia	
turnauksia	syyskaudelle	2011.	Taulukko	ei	siisällä	eliittijoukkueiden	CCT-	ja	
WCT-osakilpailuja,	vaan	keskittyy	kilpailuihin,	joihin	mikä	tahansa
ulkomaanturnauksista	kiinnostunut	joukkue	voi	ilmoittautua.

05.-07.08.	 Stirling	Summer	Skins		 	 	 	 Scotland
05.-07.08.	 3rd	MedExpert	Curling	Cup	2011		 	 	 Russia	
08.-13.08.	 Sweetlake	Curlingcamp		 	 	 	 Netherlands	
13.-15.08.		 LDZ	Open	–	Polish	Open	Curling	Championship		 Poland	
19.-21.08.		 Sweetlake	Summercup	 	 	 	 Netherlands	
26.-28.08.	 Loimaa	Country	Curling	2011	 	 	 Finland
02.-04.09.	 Mentor	Toruń	Cup		 	 	 	 Poland	
15.-18.09.		 Kolibris	Cup	2011			 	 	 	 Czech	Republic	
16.-18.09.		 5th	Kangasniemi	Fall	Tournament	 	 	 Finland
30.9.-2.10.	 Braehead	Open	2011		 	 	 	 Scotland
30.9.-2.10.	 FyrisNatta	Bonspiel		 	 	 	 Sweden	
07.-09.10.	 VI	Trofeu	International	Vila	de	Puigcerda	 	 Spain	
14.-15.10.		 Tallinncup	2011	 	 	 	 	 Estonia
14.-16.10.		 ChamCurl	40th	Anniversary		 	 	 France	
14.-16.10.		 Dutch	Junior	Open	2011		 	 	 	 Netherlands	
14.-16.10.		 Forfar	Open		 	 	 	 	 Scotland
28.-30.10.		 Grasshopper	Trophy	2011		 	 	 	 Switzerland	
04.-06.11.	 Tårnby	Cup	2011		 	 	 	 	 Denmark	
07.-09.11.		 Scottish	Gold	Cup	-	Fun	Bonspiel		 	 	 Scotland

Alla	luetellut	turnaukset	järjestettiin	vuonna	2010,	
mutta	niiden	päivämääriä	vuodelle	2011	ei	ole	vielä	tiedossa.

lokakuu	 	 Matchtown	Trophy		 	 	 	 Sweden	
lokakuu	 	 Vilnius	Cup	 	 	 	 	 Lithuania
lokakuu	 	 Poro	Cup	Ranua	 	 	 	 	 Finland
marraskuu	 Sundbyberg	Open	 	 	 	 	 Sweden	
marraskuu	 Curlstad	International		 	 	 	 Sweden	
marraskuu	 Conrad	Electronic	Cup	-	Hungarian	Curling	Open	 Hungary
marraskuu	 Zemgale	Cup	 	 	 	 	 Latvia
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lokakuu	 	 Poro	Cup	Ranua	 	 	 	 	 Finland
marraskuu	 Sundbyberg	Open	 	 	 	 	 Sweden	
marraskuu	 Curlstad	International		 	 	 	 Sweden	
marraskuu	 Conrad	Electronic	Cup	-	Hungarian	Curling	Open	 Hungary
marraskuu	 Zemgale	Cup	 	 	 	 	 Latvia



CURLINGKIVET
Huippukivet. Kays of 
Scotlandin edustus 
ainoana Suomessa. 
Kiviä kunnostetuista 
käytetyistä upouusiin.

Huipputason
curlingvälineet 

suoraan 
kotiovellesi!

Curlingbutik - Suomi Sports Ky, Niskalenkki 10, 90650 Oulu. Puhelin 040 7624 283, s-posti: sales@suomisports.fi    

PELAAJATUOTTEET
Kengät, harjat, hanskat, 
vaatteet... Kaikki alan
johtavien valmistajien 
tuotteita.

JÄÄTUOTTEET
HakIt, pebblelaitteet, 
mittauslaitteet ja paljon 
muuta. Kaikki suoraan
varastosta.

JÄÄKONEET
Ice King-tuotemerkin 
edustus kaikkialla
Euroopassa. Ice Kingin 
tuotteet varastossa!

Liity Suomi Sports- 
faniksi Facebookissa. 
Saat ensimmäisenä 
tuoreimmat uutiset 
ja tuotetarjoukset.

KATTAVA HUOLTO
Kivien pohjarenkaiden hiominen.  
Jääkoneiden terien teroitus.

Tilaa suoraan verkkokaupasta 
www.suomisports.fi 
tai soita Markille 040 7624 283!


