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Vierumäen kotikisoista 
jo 10 vuotta

Ammattina curlingvalmentaja; 
henkilökuvassa Brian Gray

Moskovan EM-kisoissa uusilla edustajilla 

NÄYTÖN PAIKKA!
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	 Kun	muissa	joukkuelajeissa,	kuten	vaikkapa	jalkapallossa,	puhutaan	
kauniista	pelistä,	tunnistaa	usein	valtaosa	katsojista	termin	tarkoituksen.	
Vaikka	katsoja	ei	olisikaan	varsinainen	fani	tai	futisfriikki.	Kaunis	peli	
liitetään	pääasiassa	pallonhallintaan,	jolloin	yksittäiset	taitavat	yksilösuori-
tukset	seuraavat	toisiaan.	Tämän	seurauksena	koko	joukkueen	peli	näyttää	
kauniilta.	Viihdyttävältä.	
	 Päteekö	sama	logiikka	myös	curlingissa?	Luonnehditaanko	peliä	yksise-
litteisesti	kauniiksi,	jos	taitavat	yksilösuoritukset	seuraavat	toisiaan?	Avoin-
ta	poistopeliä	pelattaessa	joukkue	voi	toimia	suorituksen	ajan	täydellisenä	
yksikkönä,	mutta	luonnehtiiko	kukaan	tällaista	defensiivistä	taktiikkaa	
kauniiksi?	Taitavuus	ja	täydellisyys	eivät	välttämättä	ole	tae	kauneudelle.	
	 Lähemmäksi	kauniin	pelin	abstraktiota	päässee	viihdyttävä	ottelu,	jossa	
huippusuoritukset	seuraavat	toisiaan.	Viihdyttävyyteen	curlingissa	taas	
liitetään	usein	riskialtis,	off	ensiivinen	peli.	Kun	kiviä	on	paljon	pelissä	
(pesässä),	nousee	taktisten	kuvioiden	ja	heittovalintojen	spekulointi	uudelle	
tasolle.	Ennalta-arvattavuus	vähenee	niin	heittovalinnoissa	kuin	yksittäisten	
suoritusten	lopputuloksissakin.	Mitä	vain	voi	tapahtua.	Heittojen	vaatimus-
taso	kasvaa.	Riskit	lisääntyvät.	Juuri	seuraava	heitto	voi	parhaimmillaan	
ratkaista	koko	ottelun.	Off	ensiivinen	peli	pitkine	raastavine	mietintöineen	
luo	jännitystä.
	 Jos	edellä	kirjoitettu	on	katsojan	kannalta	totta,	niin	miksi	voimme	
perustella	SM-sarjaan	haikailtujen	pelikellojen	tarvetta	katsojien	
viihtyvyydellä?	

Ovatko	nopeat	pelit	yksiselitteisen	viihdyttäviä?	

Onko	off	ensiivisesta	pelityylistä	johtuva	hitauskaan	tae	kauneudelle?

Mitä	lopulta	on	kaunis	peli?	Kaunis	curling?

Riku Harjula
Päätoimittaja

KAUNISTA PELIÄ
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Pyörätuolicurlingin maajoukkueen kippari Vesa Hellman joukkoineen jättää unelmoinnin 
valmentajille ja keskittyy seuraavaan heittoon. Määrätietoinen leiritys ja onnistuneet turnaukset 
Tanskassa ja Norjassa syyskaudella ovat nostaneet odotuksia marraskuun MM-karsintaturnauk-

seen. Tällä kertaa unelmien toteutuminen, MM-kisapaikka, on askeleen lähempänä.  

	 Suomi	joutui	luovuttamaan	paikkansa	ensimmäistä	kertaa	järjestettä-
vissä	nuorten	olympialaisissa,	koska	emme	saaneet	kasaan	joukkuetta	(2	
tyttöä	+	2	poikaa)!	Jo	toista	vuotta	peräkkäin	emme	saa	lähetettyä	tyt-
töjen	joukkuetta	juniorien	MM-karsintaan,	koska	pelaajia	ei	vain	löydy.	
Juniorien	SM-kisoja	ei	ole	järjestetty	muutamaan	vuoteen,	koska	meillä	
ei	ole	riittävästi	juniorijoukkueita!	Mitä	on	tapahtunut	junioricurlingil-
le?!	Miksi	juniorit	eivät	löydä	enää	tietään	tämän	loistavan	harrastuksen	
pariin?!	Tilanne	on	äärimmäisen	hälyttävä,	ja	nyt	on	löydettävä	pikainen	
ratkaisu	rakkaan	lajimme	tulevaisuuden	turvaamiseksi!
	 Edellä	esittämiini	kysymyksiin	on	”helppo	löytää	syitä”,	kuten	käy-
tettävissä	olevien	resurssien	puute	(raha	+	junioritoiminnasta	vastaavat	
henkilöt)	sekä	alueellinen	jääajan	puute.	Toisaalta	nämä	samat	ongelmat	
ovat	kuitenkin	olleet	olemassa	läpi	suomalaisen	curlingin	historian,	ja	
silti	esimerkiksi	viitisen	vuotta	sitten	meillä	oli	useampi	juniorijoukkue	
ja	edustuspaikoista	karsittiin.	Jotain	muutakin	on	siis	tapahtunut,	ja	tä-
män	selvittäminen	sekä	tilanteen	korjaaminen	on	nyt	yksi	Curlingliiton	
toiminnan	pääpainopistealueista	vuonna	2012.	Development	Offi		ce-
rimme	käynnistää	nyt	tekemänsä	alueellisen	seuratoimintakartoituksen	
pohjalta	konkreettiset	toimenpiteet	junioritoiminnan	elvyttämiseksi	
yhteistyössä	seurojen	kanssa.	Haluan	korostaa	ja	kannustaa	seuroja	
miettimään	tilannetta	ja	vaadittavia	toimenpiteitä	myös	omatoimises-
ti	etukäteen,	ja	ennen	kaikkea	löytämään	jäsenistöstään	ne	henkilöt,	
joilla	on	mahdollisuus	ja	halua	osallistua	näihin	”talkoisiin.	Juniorit	ovat	
meidän	kaikkien	yhteinen	asia!!

EM-KISAT HUIPENTAA CURLINGVUODEN 2011
	 Tämä	vuosi	huipentuu	Moskovassa	pelattaviin	EM-kisoihin,	jotka	
ovat	monella	tapaa	”mielenkiintoiset”.	Vaikka	Venäjän	Curlingliitto	
täytää	tänä	vuonna	jo	20	vuotta,	on	laji	maassa	kuitenkin	vielä	hyvin	
marginaalinen	eikä	varsinkaan	pääkaupungilla	ole	kokemusta	curlingin	
arvokisojen	järjestämisestä.	Toisaalta	sitä	löytyy	kuitenkin	rutkasti	
monien	muiden	lajien	osalta,	ja	lisäksi	tulevat	Sotshin	olympiakisat	
vaativat	kisaisänniltä	onnistumista	myös	näissä	EM-kisoissa.	Euroopan	
Curlingliiton	edustajana	olen	tiivisti	mukana	näissä	kisajärjestelyissä,	ja	
voi	vain	ihmetellä	kuinka	byrokraattista	kaikki	näyttää	olevan;	päätök-
sen	saaminen	hyvin	pieneenkin	asiaan	vaatii	aikaa,	ja	mitä	ilmeisimmin	
monen	henkilön	työpanoksen.	Oma	lukunsa	on	tietysti	myös	viisumi-
käytäntö,	johon	moni	kisoihin	tuleva	pelaaja	tai	toimitsija	törmää	
elämässään	ensimmäisen	kerran.	Toivon	vain,	että	jokainen	on	ajoissa	
liikenteessä	jotta	saapuminen	kisapaikalle	toteutuu	suunnitellussa	aika-
taulussa!	Kaikesta	huolimatta	uskon,	että	Moskova	järjestää	hyvät	kisat!
	 Suomalaisella	curlingilla	on	EM-kisoissa	paljon	pelissä,	kun	niin	
naisten	kuin	miestenkin	pitäisi	luotsata	itsensä	MM-kisoihin,	jotta	
unelma	Sotshin	olympialaisista	pysyisi	hengissä.	Tämä	ei	ole	help-
poa,	mutta	mahdollista	kylläkin,	ja	toivonkin	että	curlingperheemme	
tsemppaa	ja	kannustaa	edustusjoukkueemme	parhaaseen	mahdolliseen	
tulokseen.	Olen	myös	kuullut,	että	Suomesta	on	lähdössä	kisaturis-
teja	paikan	päälle	kisoja	seuraamaan,	mikä	on	hienoa.	Kannustankin	
kaikkia	mahdollisuuksien	mukaan	lähtemään	Moskovaan,	sillä	nyt	on	
oiva	tilaisuus	yhdistää	vierailu	itänaapuriin	sekä	seurata	kansainvälistä	
huippucurlingia.	Allekirjoittaneellekin	tämä	on	elämäni	ensimmäinen	
reissu	Venäjälle!
	 EM-kisojen	jälkeen	on	aika	hetkeksi	hiljentyä	joulun	viettoon	ja	
lataamaan	akkuja	tulevia	koitoksia	varten.	Toivotankin	kaikille	
Curlinglehden	lukijoille	rauhaisaa	joulunaikaa	sekä	erinomaisen	
Hauskaa	Curlingvuotta	2012!!		

Olli Rissanen
Puheenjohtaja, 
Suomen Curlingliitto

JUNIORITOIMINNAN 
HÄTÄHUUTO!!

	 Tanskan	turnauksessa	joukkueemme	
tasoa	mittasivat	lajin	mahtimaista	mm.	Iso-
Britannia	(ranking	2.)	Norja	(ranking	3.)	ja	
Venäjä	(ranking	4.).	Kaikki	maita	jotka	ovat	
suoraan	2012	MM-kisoissa.	Kahdentoista	
joukkueen	turnauksessa	sijoitus	oli	kuudes.		
Edellä	maista,	jotka	kohtaamme	MM-
karsinnassa,	oli	vain	Tsekki.		
	 Norjan	Haldenissa	joukkueemme	sijoit-
tui	neljänneksi.	Pronssiottelussa	taivuimme	
hiukan	epäonnistuen	Tanskalle,	joka	lyötiin	
aiemmin	kotiturnauksessaan.	Turnauksen	
kaksi	parasta	joukkuetta	tulivat	lajin	mah-
timaa	Kanadasta.	Taakse	jäivät	mm.	Norjan	
vahvat	joukkueet.
	 ”Aarnikan Tuomon	siirto	ensimmäi-
seksi	heittäjäksi	ja	Karjalaisen Sarin	
siirto	kakkoseksi	on	tuonut	peliimme	huo-
mattavasti	lisää	variaatioita”,	päävalmentaja	

Lauri Ikävalko	summaa.	”Sari	on	ollut	
koko	syksyn	joukkueen	varmin	määrä-
mittaisten	heittäjä.	Kun	Tuomo	onnistuu	
laittamaan	suojat	paikalleen,	on	Sari	yleensä	
saanut	kierrettyä	kivet	suojien	taakse	ja	
tilanteen	päälle.	Hellman	kolmosena	ja	
Karjalaisen Markku	nelosena	pääsevät	
onnistuneen	alun	jälkeen	viimeistelemään	
pisteet	joukkueelle.	Tarvittaessa	peliin	lai-
tetaan	kylmähermoinen	varapelaaja	Riitta 
Särosalo.”	
	 ”Jos	pelaajamme	onnistuvat	rutiinita-
sollaan,	on	mahdollisuus	haastaa	kenet	
tahansa,	hiukan	yläkanttiin	pelattaessa	
kaatuu	varmasti	mikä	tahansa	vastustaja”,	
valmentaja	Osku Kuutamo vakuuttaa.	
”Heittojen	onnistumisprosentit	ovat	
huippumaitten	luokkaa.	Samaan	päähän	
tulee	harvoin	peräkkäisiä	epäonnistumisia.		

Epäonnistumisen	jälkeen	pelaajat	jatkavat	
edelleen	omaa	kontrolloivaa	peliään.	Usein	
hyökkäys	on	paras	puolustus.”
	 ”Norjan	turnaus	vahvisti	sen,	että	pe-
laajien	pelipaikat	ovat	löytyneet.	Jokainen	
pääsee	käyttämään	vahvuuksiaan	joukkueen	
hyväksi.	Yksittäisissä	peleissä	olemme	voit-
taneet	jo	useimmat	parhaista	maista.	Viikon	
mittaisessa	MM-karsintaturnauksessa	oma	
rutiinitaso	pitäisi	säilyttää	päivästä	toiseen.	
Ja	viikon	loppupuolella	tarvitaan	paineen	
alla	venymistä.		Uskomme	tähän	joukku-
eeseen”,	valmentajakaksikko	toteaa	yhteen	
ääneen.	”Uskallamme	unelmoida!”
	 MM-karsintaturnaus	pelataan	5.-
10.11.2011	Kisakalliossa	Lohjalla.	Turna-
uksen	kaksi	parasta	joukkuetta	pääsee	
MM-kisoihin.	Pelit	näkyvät	myös	curling-
kanavalla	curling.fi		-sivustolla.

Puheenjohtajan palsta
HELLMAN JOHDATTAA JOUKKUEENSA 

KOHTI MM-KISOJA

Lohjan MM-karsintojen kaukaisimmat vieraat 
saapuvat jälleen Japanista saakka. Kuva: Osku Kuutamo

Kirjoitettu 30.10.2011

Ja näin sitten kävi...
Suomen pyörätuolicurlingin 
maajoukkue pelasi kuin pelasi-
kin hienot ja nousujohteiset 
karsinnat, mutta kaatui lopulta 
ratkaisevassa ottelussa Italialle 
jatkopäässä. Tulos oli silti osoitus 
maajoukkueemme hienosta ja 
tasaisesta kehityksestä vuodesta 
toiseen. Tämä antaa ensi vuodelle 
entistä paremmat lähtökohdat 
ensimmäisen MM-paikan saalista-
miseen karsinnoista.

Turnauksen tulokset ja maa-
joukkueen haastattelut tuo-
reeltaan ratkaisuottelun jälkeen 
löytyvät osoitteesta www.curling.fi 
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	 Se	on	ilmestynyt,	jokaisen	pojan	
pakollinen	seinäkoriste.	Se	on	tilattavissa	
osoitteesta	womenofcurlingcalendar.com.	
Tämän	kalenterin	kannessa	esiintyy	Eve 
Muirhead	Skotlannista.	Muita	hyvänte-
keväisyyden	hyväksi	vaatteita	vähentäneitä	
eurooppalaisia	ovat	mm.	Cissi Östlund	
Ruotsista	(puolustavan	maailmanmestarin	
eli Anette Norbergin	kolmosheittäjä)	
sekä	venäläinen	Ekaterina Galkina.	
USA:n	edustajana	uudessa	kalenterissa	on	
Regan Mizuno.	Kanadasta	kalenteria	
koristavat Shannon Aleksic (Vancouver),	
Sonja Gaudet (Kelowna),	Kalynn Park	
(Edmonton),	Kaitlyn Lawes	(Winnipeg), 
Laura Crocker (Kitchener-Waterloo),	
Emma Miskew (Ottawa),	Jill Mouzar	
(Toronto)	ja 
Heather Smith-Dacey (Halifax).

Meiltä ja maailmalta Meiltä ja maailmalta

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

KALENTERI ON 
ILMESTYNYT TAAS 	 WCF:n	presidentti	Kate Caithness	on	tyytyväinen	siihen,	

miten	curlingin	tulevia	olympialaisia	koskevat	rakennustyöt	ovat	
edistyneet	Sotchissa.	Caithness	tapasi	lokakuun	alussa	Sotchin	
järjestäjiä	paikan	päällä	ja	totesi	tyytyväisyyttään:	”Hienoa	tavata	
järjestäjiä	henkilökohtaisesti	ja	keskustella	järjestelyistä	kasvok-

kain.	Oli	myös	hienoa,	että	saimme	mahdollisuuden	vierailla	Olym-
piakylässä	ja	näimme	siellä,	kuinka	työt	edistyvät.	Töiden	pitäisi	
olla	valmiita	heinäkuussa	2012	ja	siellä	pelataan	juniorien	MM-kisat	
2013	helmi-maaliskuussa	ennen	varsinaisia	olympiakisoja.”

WCF TYYTYVÄINEN TÖIDEN EDISTYMISEEN SOTCHISSA

	 WCF:n	ranking	kertoo	suomalaisten	olevan	samoilla	sijoilla	kuin	edellisessä	rankinglistassa.	Rankingiin	lasketaan	joka	vuoden	arvokil-
pailut	ja	niiiden	karsinnat,	sekä	otetaan	huomioon	peräti	kuusi	edellistä	vuotta	taaksepäin,	tosin	pienemmillä	kertoimilla.	Rankingsystee-
min	on	kehitellyt	nykyinen	WCF:n	varapuheenjohtaja,	olympiavoittaja	1988	Naganosta,	Sveitsin	Patrick	Hürlimann.

SUOMI 11. MIESTEN WCF RANKINGLISTALLA, NAISISSA SIJALLA 15 

	 WCF	on	jatkanut	sopimustaan	Infront	Sports	&	Median	kanssa	aina	vuoteen	2014	asti.	
Kyseessä	on	jatko	kolmen	vuoden	ajan	voimassa	olleelle	vanhalle	sopimukselle	ja	WCF	on	
tyytyväinen	sponsori-	ja	markkinointiasioiden	edistymiseen	Infrontin	johdolla.	Infrontin	
tehtävänä	on	ollut	hankkia	sponsoreita	curlingliiton	puolesta	ja	he	esim.	ovat	neuvotel-
leet	MM-kisojen	pääsponsorit	sekä	muut	WCF:n	sponsorit.	Katseet	ovat	suunnattuina	
yhä	tiukemmin	Aasian	suuntaan	ja	onnistumisia	sieltä	suunnalta	odotellaankin	Infrontin	
toimistossa	yhä	kiivaammin.	
	 Mukana	curlingia	rahoittamassa	tulevina	vuosina	ovat	ainakin	Capital	One	pääsponso-
rina	MM-kisoissa	Kanadan	ulkopuolella,	Mount10,	DB	Schenker,	Lucern	Tourism,	LGT,	
Mount	Titlis	ja	Jet	Ice.	Lisäksi	Infront	on	laajentanut	yhteistyötä	EM-kisojen	pääsponso-
rin	eli	Le	Gruyère	AOC	Switzerlandin	kanssa	2012	loppuun	asti.
	 Infront	ja	Ford	Motor	Canada	ovat	myös	jatkaneet	Kanadassa	pelattavia	MM-kisoja	
koskevan	sopimuksen	aina	vuoteen	2013	asti,	sisältäen	option	vuodesta	2014.	

WCF JATKOI SOPIMUSTAAN 
INFRONTIN KANSSA

	 British	Columbian	osavaltiossa	sijait-
seva	Victoria	järjestää	miesten	vuoden	
2013	MM-kisat	30.	3.	–	7.4.	Paikkana	on	
6500-paikkainen	Memorial	Centre,	joka	
toimi	myös	vuoden	2005	kisojen	näyt-
tämönä.	Tulevan	talven	2012	kisathan	
pelataan	Sveitsin	Baselissa	31.3.	-	8.4.2012	
miesten	osalta,	ja	naiset	kisaavat	tällä	
kaudella	Kanadan	Lethbridgessä	(Alberta)	
17.	-	25.3.	Naisten	vuoden	2013	kisat	taas	
tulevat	meille	suomalaisille	melko	lähelle	
eli	Latvian	Riikaan.

KANADAN VICTORIA 
SAI 2013 MM-KISAT

	 Curlingin	dopingsäännöksissä	on	tapahtunut	muutoksia	ja	tällä	kertaa	lievempään	
suuntaan.	Nimittäin	beetasalpaajat	pääsevät	sallittujen	aineiden	listalle	curlingin	ollessa	
kyseessä.	Aikaisemmin	beetasalpaajat	ovat	olleet	kiellettyjä.	Vapautus	astuu	voimaan	
1.1.2012	ja	ennen	sitä	niiden	käyttö	vaatii	voimassaolevan	lääkärintodistuksen,	Thera-
peutic	Use	Exemption	(TUE).	Kyseiset	beetasalpaajat	vapautuvat	samalla	myös	kelkkai-
lussa,	nykyaikaisessa	viisiottelussa,	moottoripyöräilyssä,	purjehduksessa	ja	painissa.

CURLINGIN DOPING-
SÄÄNNÖKSIIN MUUTOKSIA

	 ECF	kokoontui	uuden	puheenjohtajansa,	Olli	“TWT”	Rissasen	johdolla	heinäkuussa	
Saksan	Münchenissä	ja	löi	tiskiin	tulevan	kauden	teesit	Euroopan	liiton	osalta.	Niitä	ovat	
mm.	uuden	puheenjohtajan	valitseminen	vuoden	2012	joulukuussa	eli	puheenjohtajan	
nuija	on	Vantaalla	siihen	asti.	Lisäksi	pöytäkirjaan	kirjoitettiin,	että	vuoden	2012	EM-kisat	
ovat	Ruotsin	Karlstadissa	7.	-	15.12.2012.	Vuonna	2013	kisat	pelataan	marraskuun	viimeisel-
lä	viikolla.	Seuraava	ECF:n	kokous	pidetään	luonnollisesti	Moskovan	EM-kisoissa.

ECF KOKOONTUI HEINÄKUUSSA 
OLLIN JOHDOLLA

WCF WORLD RANKINGS - MEN
Points
2009-2010 Final Ranking
+/-

1. Canada 1240
   1
   0
2. Norway 919
   2
   0
3. Scotland 892
/Great Britain 3
   0
4. Switzerland 703
   4
   0
5. Sweden 636
   7
   +2
6. Germany 576
   6
   0
7.USA  570
   7
   -2

8. France 483
   8
   0
9. Denmark 402
   9
   0
10. China 395
   10
   0
11. Finland 237
   11
   0
12. Czech 195 
Republic 15
   +3
13. Italy 186
   12
   -1
14. Australia 147
   13
   -1

WCF WORLD RANKINGS - WOMEN
Points
2009-2010 Final Ranking
+/-

1.Sweden 1085
   1
   0
2. Canada 1030
   2
   0
3. China 826
   3
   0
4. Denmark 702
   5
   +1
5. Switzerland 690
   4
   -1
6. Germany 610
   7
   +1
7.Scotland 600
/Great Britain 6
   -1

8. USA  515
   8
   0
9. Russia 484
   9
   0
10. Japan 387
   10
   0
11. Norway 274
   11
   0
12. Italy 177
   12
   0
13. Korea
14.Czech Republic

15. Finland 123
   15
   0
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	 Värikkäiden vaiheiden jälkeen loppuun saakka
Lohkovaiheen	jälkeen	ainoana	suomalaisjoukkueena	puolivälieriin	
jatkoi	Timo Kausteen	joukkue	lohkonsa	voittajana	ilman	tappioi-
ta.	Puolivälierä	sujui	täysin	suomalaisten	komennossa	sillä	vastaan	
asettunut	sveitsiläinen	vastustaja,	Rene Joller,	avasi	pistetilinsä	
vasta	kuudennessa	päässä.	Tämän	jälkeen	sveitsiläiset	joutuivat	to-
teamaan	suomalaiset	paremmiksi	luovuttaessaan	ottelun	kun	kaksi	
päätä	oli	vielä	pelaamatta.
	 Välierässä	vastaan	asettui	Ken Hortonin	joukkue	Skotlannista.	
Tässä	ottelussa	käsikirjoitus	kulki	täysin	päälaellaan	puolivälierään	
nähden,	sillä	viiden	pään	jälkeen	tilanne	oli	jo	tukalan	tuntuinen	5-1	
skotlantilaisten	eduksi.	Suomi	kuitenkin	taisteli	tiensä	rinnalle	ja	
kuittasi	ottelun	voiton	lopulta	nimiinsä	jatkopään	jälkeen.	Finaali-
paikka	oli	tosiasia!

	 Finaali	oli	rakasta	vihollista,	Ruotsia	vastaan,	johtohahmonaan	
Per Carlsen.	Myös	fi	naalissa	Suomi	sai	taistella	tiensä	0-3	tappio-
asemasta	voittoon,	joka	kirjattiin	lopulta	pisteen	erolla	suomalais-
ten	hyväksi.	Suomi	on	Euroopan	mestari!
Mestarijoukkueessa	pelasivat	kapteeninsa	Timo	Kausteen	lisäksi	
Jorma Venäläinen,	Yrjö Franssila	ja	Matias Virtaala.

Kilpailujen	tulokset	löytyvät	osoitteesta:
http://www.curl-greenacres.com/ga/index.php/european-seniors.
html

Curlinglehden toimitus onnittelee Mestareita!

Teksti: Toni Sepperi

Skotlannissa pelattiin 2.-5.11.2011 Greenacres Curling Clubin järjestämä European 
Senior Invitation Curling Championship, jota epävirallisesti kutsutaan seniorien 

EM-kilpailuksi. Virallisia EM-kilpailuja seniorisarjassa ei järjestetä, mutta tämä kilpailu 
on vakiinnuttanut muutamassa vuodessa asemansa kovatasoisena seniorikilpailuna 

kisakalenterissa. Suomi lähti kilpailuihin miesten sarjaan Mauno Nummilan ja 
Timo Kausteen joukkueilla sekä naisten sarjaan Kirsti Kausteen joukkueella.

Seniorimiehille 

kultaa EM-kisoista

	 Keski-ikäisen	ihmisen	tunnistaa	siitä,	
että	lausahdus	”ennen	vanhaan”	on	tullut	
aktiiviseen	sanavarastoon.	Curlingpelaajan	
ikää	voitaisiin	mitata	samalla	sanalla,	mutta	
pelatuissa	curlingvuosissa	tai	olosuhteissa,	
joissa	on	curlingia	vääntänyt.	Olisiko	keski-
ikäinen	hän,	joka	on	lähtenyt	telttaolosuh-
teista	EM-kisoihin	ja	ikäloppu	se,	joka	on	
lähtenyt	EM-kisoihin	taivasalta	ja	käve-
lykengistä/lenkkareista	tehdyillä	”curling-
kengillä”?	Tuolla	mittarilla	olen	ikäloppu.		
Mutta	jos	katsoisin	asioita	keski-ikäisen	
silmin,	miten	silloin,	1990-luvulla	valmis-
tauduttiin	EM-kisoihin:
•	 harjoittelupaikkoja	oli	muutama.	Nyt	

harjoittelupaikkoja	ja	-aikoja	voi	valita	
–	ympäri	Suomea	ja	maailmaa.	Ei	enää	
tarvitse	harjoitella	arkisin	klo	22-24.

•	 jäät	tehtiin	itse	käsiskraballa.		Nyt	
liikenteessä	on	jääteko-osaamista	ja	
icekingejä.	Myös	kivien	taso	on	nyt	
aivan	toista	luokkaa.

•	 Curling-kausi	kesti	vain	n.	4,5	kk.	Kausi	
alkoi	marraskuun	alussa	ja	päättyi	maa-
liskuussa	MM-kisoihin.	Nyt	curlingjää-
tä	on	tarjolla	elokuun	puolesta	välistä	
juhannukseen.	

•	 vähintään	viikon	kestäneet	harjoitusleirit	
ennen	arvokisoja	olivat	ulkomailla.	
Nyt	voi	pitää	harjoitusleirejä	Suomessa	
suht’koht	kisoja	vastaavissa	olosuh-
teissa.

•	 pelejä	oli	kaudessa	vähän	eli	paikallis-

sarjan	pelit,	yksi	SM-cup	viikonloppu,	
EM-	ja	MM-pelit.		Laskettiin	kerran,	
että	suomalaisnaisilla	meni	liki	2,5	
kautta	saada	saman	verran	pelejä	kuin	
skottinaisilla	oli	yhdessä	kaudessa	(n.	
100	peliä).	Nyt	on	asumispaikkakun-
nan	mukaan	mahdollisuus	osallistua	
useampaan	paikallissarjaan	ja	SM-sar-
jassa	peliviikonloppuja	on	4-5	kpl.	Nyt	
voit	siis	itse	vaikuttaa	siihen,	kuinka	
paljon	saat	pelejä	kauden	aikana.	

•	 matkustettiin	autolautalla	Ruotsiin	
turnauksiin.	Nyt	on	koti-Suomessakin	
erilaisia	turnauksia	tarjolla	kuukausit-
tain,	jopa	kesä-,	heinä-	ja	elokuussa.		Ja	
ulkomaisiin	turnauksiin	voisi	lähteä	
vaikka	joka	viikonloppu.	Onhan	tuo	
matkustaminenkin	nykyään	helpom-
paa	ja	halvempaa.

•	 muistivihosta	kerrattiin	vuosien	aikana	
kertyneet	kokemukset	niin	curlingin	
perusteista	kuin	erilaisista	tehokkaista	
treeneistä.		Jos	pelejä	halusi	katsoa,	oli	
lähdettävä	hallille	paikallissarjan	pelejä	
katsomaan.	Nyt	on	netti	ja	voit	missä	
ja	milloin	tahansa	katsella	kovatasoisia	
pelejä	ympäri	maailmaa	ja	opiskella	
niiden	avulla	taktiikkaa,	heitto-	ja	har-
jaustekniikkaa	sekä	kommunikointia.	
Netistä	löytyy	wikiä	ja	harjoitusvinkke-
jä,	ravinto-oppia	ja	henkistä	valmen-
nusta	–	suomeksi.

•	 pelikaverin	silmät	olivat	ainoa	palaute-

kanava.	Ja	oppi	tuli	kantapään	kautta.	
Videokameraa	ei	joka	perheestä	
löytynyt.	Nyt	videokamera	on	helposti	
jokaisen	saatavilla,	ja	sen	avulla	saa	no-
peata	palautetta	omasta	suorituksesta	
ihan	omin	silmin,	vaikka	harjoittelisi	
yksinään.	Nyt	on	myös	enemmän	ja	
helpommin	saatavilla	tietotaitoa.	Tällä	
kaudella	apuna	ovat	jopa	liiton	palk-
kaamat	valmentajat.

Kyllä	se	ennen	vanhaan	oli	niin	hankalaa…	
Ilmankos	ikäloppu	osaa	nauttia	ja	arvostaa	
näitä	tämänhetkisiä	olosuhteita	ja	mahdol-
lisuuksia.	Kiitos siitä kuuluu Suomen 
curlingseuroille ja heidän aktiivisille, 
lajista välittäville jäsenille ja Suomen 
Curlingliitolle.	Pääsee	ikäloppukin	
helpommalla	:)
Mutta yksi asia ei ole muuttunut eikä 
tule muuttumaan: asenne ja se, että 
työ menestyksen eteen on edelleen 
tehtävä itse. Tietotaitoa	ei	tule	eikä	jää	
päähän	millään	osa-alueella,	jos	sen	eteen	
ei	ole	mitään	tarvinnut	tehdä/panostaa/
maksaa.	Ei	vaikka	joku	olisi	sitä	vieressä	
koko	ajan	päähän	kaatamassa.		Joten	työn	
iloa	kaikille,	tasolla	kuin	tasolla.	Nautitaan	
tämän	päivän	saavutuksista	ja	odotellaan	
positiivisin	mielin	uusia	curlinghalleja!

Anne Malmi

VALMIINA EM-KISOIHIN 
– SUOMESSA ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ 
HYVÄT VALMISTAUTUMISOLOSUHTEET 
VERRATTUNA 1990-LUKUUN

Annen kolumni
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10 vuotta sitten

	 Suurin	kiitos	tästä	kuuluu	liittomme	
puheenjohtajalle	Olli	Rissaselle,	jonka	
arvostus	kansainvälisessä	curlingyhteisössä	
on	kasvanut	sittemmin	entisestään,	mistä	
osoituksena	mm.	Euroopan	Curlingliiton	
tämänhetkinen	puheenjohtajuus!
	 Ensimmäisen	ajatuksen	curlingin	arvoki-
soista	Vierumäellä	ilmaisi	silloinen	opiston	
rehtori	ja	Olympiakomitean	puheenjohtaja	
Tapani	Ilkka,	jonka	kanssa	liittomme	kävi	
Ollin	johdolla	vuonna	1998	ensimmäisiä	
neuvotteluja	SM-kisojen	pelaamisesta	
Vierumäellä.	Kisojen	toimeenpaneva-
na	voimana	hääri	kisojen	pääsihteeriksi	
nimetty	Kari	Piipari,	jonka	oikeana	kätenä	
ja	korvaamattomana	apuna	urakoi	Johanna	
Skyttä.	Ensimmäisistä	arvokisoista	Suomes-
sa	pyrittiin	tekemään	mieleenpainuvat	
ja	kisajärjestelyissä	tavoiteltiin	rohkeasti	
pohjoisen	eksotiikan	tuntua.	Kilpailujen	
avajaiset	pidettiin	normaalista	poiketen	
ulkoilmassa	ja	tottahan	toki	pakkasta	olikin	
vähintäänkin	riittävästi.	Kilpailuille	oli	
myös	varta	vasten	sävelletty	oma	fanfaarin-
sa,	joka	avajaisseremonian	jälkeen	saatiiin	
kuulla	aina	ennen	jokaisen	pelikierroksen	
alkua.

Kotikisojen taikaa
	 Tilaisuus	pelata	kotikisoissa	suomalais-
yleisön	edessä	oli	uusi	myös	pelaajille	ja	
oman	osaamisen	näyttämisen	halu	omalta	
osaltaan	siivitti	joukkueiden	peliä.	Miesten	
joukkueen	kohdalla	Vierumäen	EM-kil-
pailut	olivat	maajoukkueen	kakkosheittäjä	
Tommi	Hätin	mukaan	myös	erittäin	tärkeä	
tason	mittari	Salt	Lake	Cityn	olympialais-
ten	kynnyksellä,	sillä	eurooppalaisjoukku-
eet	olivat	kautta	linjan	liikkeellä	olympialai-
siin	lähdössä	olevilla	kokoonpanoillaan.
	 Olympialaisten	läheisyys	ja	miesten	
joukkueen	kansainvälinen	menestyminen	
kasvattivat	kotikisojen	medianäkyvyy-
den	uusiin	mittasuhteisiin.	Kansallinen	
televisiointiyhtiömme	YLE	käytti	sekin	
tilaisuuden	hyväkseen	ja	lähetti	ensimmäi-
set	curlingin	koelähetykset	olympialaisten	
kenraaliharjoituksena	ja	samalla	solmittiin	
lajimme	kannalta	merkittävä	liitto,	kun	
selostajaksi	pestattiin	eläkepäiviltään	
sittemmin	legendaariseksi	hahmoksi	saakka	
kohonnut,	ja	nyt	jo	edesmennyt,	Voitto	
”Vode”	Liukkonen.
	 Kotikisojen	myötä	kiinnostus	lajiamme	
kohtaan	sai	juuri	sopivan	nosteen	ennen	

olympialaisia,	mistä	kehkeytyikin	lopulta	
varsinainen	läpimurto	curlingtietoisuudessa	
kansan	keskuudessa.	Tähänkin	tosin	tar-
vittiin	hieman	onnea,	tai	paremminkin	alp-
pilajien	epäonnea,	sillä	kun	vaikeat	sääolot	
siirsivät	alppilajien	aikatauluja	olympialais-
ten	loppupuolelle,	täytettiin	vapautuneita	
lähetysaikoja	muilla	lajeilla	ja	tämän	myötä	
Suomessa	nähtiin	kisalähetyksissä	huomat-
tavan	paljon	curlingia	-	jopa	otteluita,	joissa	
Suomi	ei	pelannut	lainkaan!
	 EM-kisoissa	Suomen	menestys	kotiki-
soissa	keskittyi	jälleen	miesten	joukkueen	
kontolle,	olivathan	he	hallitsevia	mestarei-
ta.	Ruotsin	hallitsevaa	maailmanmestari-
joukkuetta	vastaan	kärsityn	erittäin	niukan	
semifi	naalitappion	jälkeen	miesten	joukkue	
onnistui	pysymään	mitalikannassa	peitto-
amalla	pronssiottelussa	Norjan	joukkueen,	
joka	otti	vahingon	takaisin	olympialaisissa	
parin	kuukauden	päästä	korkojen	kera	
peittoamalla	ikimuistettavassa	fi	naalissa	
Kanadan.
	 Naisten	joukkueemme	taisteli	ur-
hoollisesti	kisat	läpi	voittamatta	lopulta	
otteluakaan.	Heikkoon	kisamenestykseen	
saattoi	vaikuttaa	osaltaan	se,	että	jo	ennen	
kotikisoja	oli	tiedossa	ettei	Olympiakomi-
tea	lähettäisi	naisjoukkuettamme	Salt	Lake	
Cityyn,	vaikka	edustuspaikka	joukku-
eellamme	olisi	ollutkin.	Suomen	paikalla	
olympialaisiin	lähti	Venäjän	joukkue,	joka	
ajoi	samalla	lopullisesti	Suomen	rinnalle	ja	
ohi.

Kokemuksia laajamittaisesti
	 Pelaajien	lisäksi	kisajärjestelyihin	osal-
listui	lukuisa	määrä	maamme	aktiivihar-
rastajia	erinäisissä	tehtävissä.	Jään	tekoa,	
tuomarointia	ja	muuta	arvokilpailujen	jär-
jestämiseen	liittyvää	oppia	tuli	maahamme	
kisojen	myötä	lisää	valtava	määrä.	Kisojen	
medianäkyvyyden	lisäksi	pelejä	kävi	paikan	
päällä	katsomassa	lukuisa	joukko	curlingin	
harrastajia,	joilla	oli	ainutlaatuinen	tilaisuus	
nähdä	maanosan	parasta	curlingia	hyvin	
pienillä	matkakustannuksilla.	Suurelle	
ylkeisölle	kisoista	ei	päässyt	kehkeytymään	
mitään	valtaisaa	spektaakkelia,	sillä	Vie-
rumäen	sijainti	on	siihen	nähden	hieman	
syrjäinen.	Häti	heittääkin	ilmoille	ajatuksen	
arvokisojen	järjestämisestä	joskus	tule-
vaisuudessa	pääkaupunkiseudulla,	jolloin	
yleisön	paikalle	houkutteleminen	olisi	
huomattavasti	helpompaa.

	 Syrjäisen	sijainnin	myötä	kisoissa	oli	
toisaalta	oma	tiiviin	yhteisöllisyyden	
leimansa,	jota	maailmalla	usein	kuulee	
vieläkin	lämmöllä	muisteltavan.	Maailman	
curlingliiton	nykyinen	puheenjohtaja	Kate	
Caithness	muistelee	kisojen	olleen	itselleen	
erikoinen	ja	mieleenpainuva	kokemus.	
Erityisesti	Kate	kehuu	sitä	kuinka	syrjäi-
sen	sijainnin	ja	mökkimajoitusten	myötä	
pelaajat,	kisajärjestäjät,	maakohtaisten	cur-
lingliittojen	edustajat	ja	kannustusjoukot	
todella	tuntuivat	olevan	kuin	yhtä	suurta	
perhettä.	Osasyynä	tälle	Kate	mainitsee	
A-	ja	B-sarjojen	pelipaikkojen	välittömän	
keskinäisen	läheisyyden,	joka	mahdollisti	
katsojille	jatkuvan	otteluiden	seurantamah-
dollisuuden.	Suomalaisten	lämminhenki-
nen	vastaanotto	sai	Katen	mukaan	kaikki	
ulkomaalta	paikalle	saapuneet	tuntemaan	
olonsa	todella	tervetulleiksi.	Paikallisten	
ruokaerikoisuuksien	ja	erityisesti	eksoottis-
ten	tapojen,	kuten	jäätyneen	järven	rannalla	
lämmitetyn	savusaunan	Kate	muistaa	edel-
leen	mieleenpainuvimpina	hetkinä	kisojen	
aikana.	Ilokseen	Kate	toteaa	huomanneen-
sa	sittemmin	vuoden	2008	Mixed	Doubles	
ja	Seniorien	MM-kilpailujen	aikana	Vieru-
mäellä	uudestaan	vierailleena,	että	Suomen	
urheiluopistolla	on	edelleen	halua	ylläpitää	
hyvää	mainettaan	erinomaisena	curlingin	
arvokisajärjestäjänä.
	 Omalla	kohdallani	Vierumäen	kilpailut	
toimivat	sisäänajona	curlingtuomarin	tehtä-
viin	ja	sitä	kautta	pääsin	myös	seuraamaan	
otteluita	hyvin	lähietäisyydeltä.	Tuoma-
rointi	itsessään	oli	varsin	hidastempoista	
työntekoa,	mutta	pitkät	työpäivät	ja	jatkuva	
keskittyminen	tehtävien	suorittamiseen	
sai	kyllä	homman	tuntumaan	ihan	oikealta	
työltä.	Kokeneempien	tuomarien	opastuk-
sella	sain	koulutuksen	kaikkiin	tärkeimpiin	
tehtäviin	ja	hyvin	hoidetut	työt	poikivat	
sittemmin	lisää	kansainvälisiä	komennuksia	
tuomaroinnin	parissa	-	huippuna	tietenkin	
Torinon	olympiafi	naalin	päätytuomarin	
tehtävät.	Tulevien	arvokisajärjestelyjen	
varalta	tulin	jopa	kirjoittaneeksi	kilpailujen	
jälkeen	kaiken	oppimani	varsin	virallisen	
oloiseksi	dokumentiksi	(jonka	oikea	paikka	
olisi	muuten	tätä	nykyä	curlingwikissä!).	
Saapa	nähdä	vieläkö	innostun	tuomaroin-
tipuuhiin	tulevina	vuosina	-	josko	vaikka	
seuraavissa	kotikisoissa?

Melko tarkalleen vuosikymmen takaperin Suomi sai järjestettäväkseen 
ensimmäiset kansainväliset curling-kilpailunsa. Kisojen järjestelyoikeuden 

saaminen oli suomalaisen curlingin kansainvälistymisen kannalta 
jättipotti ja useiden vuosien sinnikkään työn tulosta.

Teksti & kuvat: Jermu Pöllänen

Vierumäen 
EM-kilpailuista 
jo kymmenen vuotta!
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Mestareiden palsta

	 Viikot	vierivät	ja	EM-kisat	kolkuttele-
vat	jo	ovella.	Viimeinen	kuukausi	menee	
vauhdilla,	kun	edessä	on	vielä	Tukholman	
ja	Wetzikonin	CCT-kisareissut,	SM-sarja	ja	
valmennusviikonloppu.	Arkipäivisin	tieten-
kin	tiukkaa	viimehetkien	viilausta.
		 Kausi	pyörähti	käyntiin	valmennnus-
leirien	merkeissä,	joista	ensimmäisellä	
testattiin	mm.	joukkueen	kuntoa.	Tämä	
lisäsi	vain	potkua	joukkueemme	sisällä,	ja	
toivottavasti	näitä	järjestetään	jatkossa-
kin.	Ensimmäisen	valmennusviikonlopun	
jälkeen	Oulunkylässä	järjestettiin	tehokas	9	
päivän	valmennusleiri,	jonka	aikana	kertyi	
parhaimmillaan	jopa	30	h	treeniä.	Tämän-
kin	jälkeen	leirejä	on	järjestetty	tasaiseen	

tahtiin,	sisältäen	treenitunteja	valmentajien	
kanssa	sekä	pelejä,	pääasiassa	Ellenin	ja	
Annen	joukkueita	vastaan.
		 Ensimmäinen	turnaus	pelattiin	Kangas-
niemellä.	Allekirjoittaneelta	katosi	ääni	täy-
dellisesti	matkalla	Helsinki-Kangasniemi.	
Joukkue	kuittaili	minun	perineen	kapteenin	
paikan	mukana	myös	kapteenin	ongelmat,	
viitaten	mm.	2006	EJCC	reissuumme,	
jolloin	Tiina	Kölhi	kipparoi	joukkueemme	
fi	naaliin	asti	antaen	harjakomennot	pillillä.	
Hyvinpä	nämä	joukkuekaverit	epämääräisiä	
huitomisiani	näyttivät	tottelevan,	vaikka	
sijoitus	jäikin	turhan	kauas	tavoitteista.
		 Viikkoa	myöhemmin	Eszter	debytoi	
kapteenina	Sannan	ja	Sullanmaan	Jennin	

kanssa	Oslon	CCT-kisassa.	Koettu	on	myös	
jo	Baselin	CCT-kisa,	jonka	pelasimme	
samalla	kokoonpanolla	kuin	Kangasniemen	
turnauksenkin,	Eszterin	huiliessa.	Vaikka	
lopputuloksessa	olisi	ollut	toivomisen	
varaa,	niin	reissu	oli	kaikin	puolin	opetta-
vainen	ja	hyvä	kokemus.
		 Toivon	mukaan	viimeinen	kuukausi	
ennen	Moskovaa	sujuu	suunnitelmien	mu-
kaan.	Matka	jatkuu	iloisin	mielin	ja	uskon	
että	kuukauden	kuluttua	olemme	valmiina	
näihin	peleihin.

Oona Kauste

KUUKAUDEN PÄIVÄT 
MOSKOVAAN 

	 Neljä	viikkoa	Kanadan	kiertuetta	takana	
ja	yksi	edessä.	Tätä	kirjoittaessa	oleskellaan	
pari	sataa	kilometriä	Calgarystä	etelään	
sijaitsevassa	Brooksin	pikkukaupungissa.	
Muutaman	päivän	päästä	täällä	alkava	
Cactus	Pheasant	Classic	-turnaus	on	
reissun	viimeinen	ja	sen	jälkeen	suunnataan	
takaisin	Suomeen	valmistautumaan	en-
simmäiseen	SM-turnaukseen	ja	joulukuun	
EM-kisoihin.
	 Reissun	aikana	ollaan	päästy	treenaa-
maan	hyvissä	olosuhteissa	monilla	eri	
curlingklubeilla	ja	kohdattu	paljon	erilaisia	
vastustajia.	Viikko	sitten	Medicine	Hatin	
turnauksessa	pelikin	kulki	ajoittain	jo	var-

sin	mukavasti,	ja	vaikka	tappio	semifi	naalis-
sa	katkaisikin	voittoputken,	jäi	kolmostilas-
takin	hyvä	maku	suuhun.
	 Toistaiseksi	mieleenpainuvin	kokemus	
oli	kuitenkin	toisessa	turnauksessamme	
New	Westminsterissä	järjestetyssä	Wes-
tcoast	Classicissa	pelaamamme	Skins-
näytösottelu	hallitsevaa	olympiavoittajaa	
Kevin Martinin	joukkuetta	vastaan.	Halli	
aivan	täynnä	yleisöä	ja	voitto	meille	hyvällä	
pelillä!	
	 Suomeen	palatessamme	on	EM-kisoihin	
aikaa	nelisen	viikkoa	ja	valmistautuminen	
jatkuu	Oulunkylän	hallissa	välittömästi.	
Välissä	pelataan	vielä	Lohjan	SM-viikonlop-

pu,	sekä	Edinburghin	CCT-turnaus,	joten	
tekemistä	riittää	varmasti	tarpeeksi.	
EM-kisoihin	lähdetään	edelleen	hakemaan	
MM-paikkaa	ja	tiedossa	on,	että	helppoa	
ei	tule	olemaan.	B-sarjassa	on	monta	hyvää	
porukkaa	kuten	Hollanti	ja	ammattilaisina	
pelaava	Venäjän	joukkue.	Huonoihin	pe-
leihin	ei	ole	toisaalta	varaa	ketään	vastaan.	
Omalla	hyvällä	pelillämme	MM-paikka	on	
saavutettavissa,	mutta	notkahduksia	ei	saisi	
tulla.	Joulukuussa	nähdään	mihin	rahkeet	
riittää!

Kasper Hakunti

TERVEISET KANADASTA,

Kuva:  Markus Sipilä

Kuva:  Jani Forsberg

Curlingn EM-kilpailut pelataan Moskovassa 3.-10.12.2011, jossa jaetaan jälleen 
jokavuotiseen tapaan arvokisamitalien lisäksi paikkoja kevään MM-kilpailuihin 
ja sen myötä mahdollisuuksia hakea alustavia kiinnityksiä 2014 olympiakisoi-
hin. Suomen joukkueet ponnistavat kohti MM-kisapaikkoja B-sarjan puolelta.

Teksti: Toni Sepperi
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Viiden pään pikapeli

1. pää 
Mitä mielessä juuri nyt?

-”	Juuri	nyt	mielessä	pyörii	työkuviot,	mutta	lähestyvät	
EM-kisat	alkavat	valtaamaan	alaa	ajatuksissa.”

2.Pää
Millaiset suunnitelmat curlingin suhteen?

-”	Luultavasti	tämän	kauden	jälkeen	curlingin	suhteen	
laitan	itseni	telakalle	ja	katsotaan	josko	vaikka	seniori-
iässä	seuraavan	kerran	taas	kilpajäille.”	

3.Pää
Mitä odotat alkavista Moskovan EM-kisoista?

-”	Väittäisin	että	sitten	Torinon	olympialaisten,	Mar-
kun	jengi	on	potentiaalisin	suomalaisryhmä	nousemaan	
Euroopan	kärkikahinoihin.	Täten	odotukset	noususta	
A-sarjaan	on	kovat	ja	tavoitellaan	luonnollisesti	paikkaa	
MM-kisoihin.	Jos	jäät	ovat	nousevat,	niin	tätä	ryhmää	on	
B-sarjassa	vaikea	voittaa.”

4. Pää
Olet hyvin kokenut arvokisakävijä. Miten 
alkavat EM:t poikkeavat aiemmista kisoistasi?

-”	Itseni	osalta	monella	tapaa.	En	ole	koskaan	pelannut	
B-sarjassa	ja	huonoin	sijoituskin	on	6.	tila.	Oma	rooli	
varapelaajana	myös	on	uusi.	Näyttämisen	halu	ja	hinku	
jäälle	on	kuitenkin	entisellään.”

5.Pää
Mitä Tommi Häti tekee vuonna 2022?

-”	Saattaa	olla	että	Laukkasen	Jaken	ja	Uusipaavalniemen	
Markun	kanssa	odotellaan	tuolloin	että	Villekin	tulee	
täysi-ikäiseksi	seniorisarjoihin.	Käydään	sitten	koitta-
massa	josko	kivi	liikkuu	edes	toiseen	päähän	asti.”

Curlinglehden	toimitus	toivottaa	roppakaupalla	onnea	
matkaan	Moskovan	EM-karkeloihin	sekä	miesten-	että	
naisten	maajoukkueillemme!

EM-kisoihin lähtevä miesten maajoukku-
eemme on mielenkiintoinen sekoitus nuoria 
huippulupauksia ja todella kokenutta kaartia. 
Jälkimmäiseen kastiin luettaneen myös Tommi 
Häti ikinuoresta habituksestaan huolimatta. 
Kisojen alla otimme selvää, millaisilla fi iliksillä 
moninkertainen arvokisamitalisti palaa pitkäs-
tä aikaa EM-jäille. 

Teksti: Riku Harjula

Kisat ilman ennakkosuosikkeja
Joukkueiden	kokoonpanoissa	puhaltelee	
uusia	tuulia	siellä	täällä,	joten	joukkueita	
on	hieman	haastavaa	asettaa	paremmuus-
järjestykseen.	Yksi	asia	on	ainakin	varmaa,	
suuria	ennakkosuosikkeja	EM-kilpailuissa	ei	
ole.	Miesten	sarjassa	kestomenestyjä	Norja	
ja	naisten	sarjassa	vuoden	takaiset	kisat	
vakuuttavasti	pelannut	Ruotsi	ovat	varmas-
ti	myös	tänä	vuonna	vahvimmin	ehdolla	
kärkisijoille.	Marginaalit	ovat	joka	tapauk-
sessa	äärimmäisen	kapeat	ja	kisoissa	voidaan	
nähdä	kärkikahinoissa	yllättäviäkin	nimiä.
	 Mielenkiintoisia	nimiä	miesten	puolella	
ovat	Edinin	lisäksi	nuorempaa	sukupolvea	
edustavat	Tanskan	Rasmus Stjerne	ja	
Sveitsin	Sven Michel.	Vuosi	sitten	Stjerne	

ylsi	kaikkien	yllätykseksi	EM-kisojen	
fi	naaliin	saakka,	jossa	joutui	kuitenkin	
taipumaan	Norjan	Thomas Ulsrudin	
kokemuksen	edessä.	Jatkuuko	nuorten	
tanskalaisten	hyvä	vire	myös	tänä	vuonna?	
Naisten	puolella	mielenkiinto	keskittyy	
Skotlannin	Eve Muirheadin	uudistunee-
seen	ja	nuorentuneeseen	kokoonpanoon.	
Löytyykö	nuorennetulla	joukkueella	isku-
kykyä	edellisvuosien	tapaan?

Kilpailut suomalaisin silmin
Suomen	joukkueet	tähyävät	takaisin	A-sar-
jaan	niin	miesten	kuin	naistenkin	puolella	
ja	molempien	suomalaisjoukkueiden	osalta	
se	edellyttäisi	sijoittumista	kahden	parhaan	
joukkoon	B-sarjassa.	MM-kisapaikka	

kevään	MM-kilpailuihin	heltiäisi	B-sarjan	
voitolla	ja	tämän	lisäksi	voitolla	MM-kar-
sinnasta	A-sarjan	kahdeksatta	joukkuetta	
vastaan.	Molemmilla	Suomen	joukkueilla	
minimitavoitteena	lienee	nousu	takaisin	
A-sarjaan.
	 Sekä	miesten	että	naisten	mestaruussar-
jassa	vaihtui	Suomen	mestari	viime	kevää-
nä,	joten	menestystä	EM-kisoissa	lähtevät	
tavoittelemaan	nyt	uudet	kokoonpanot.	
Miesten	joukkueesta	kokemusta	tosin	löy-
tyy	olympiahopeamitalin	verran	Markku 
Uusipaavalniemen	toimiessa	joukkueen	
kapteenina.	Naisten	puolella	matkaan	
lähtee	lähinnä	juniorikisoissa	kokemusta	
kartuttanut	yhdistelmä	Oona Kausteen 
johdolla.

Joukkuearviot

Mitalisuosikit
Miehet: Norja	(Ulsrud),	Skotlanti	(Murdoch),	Ruotsi	(Edin)
Naiset: Ruotsi	(Sigfridsson),	Skotlanti	(Muirhead),	Sveitsi	
(Feltscher-Beeli)
Miesten	osalta	mitalisuosikkien	nimeäminen	on	selkeämpi	
juttu	kuin	naisten	osalta.	Naisten	sarjassa	kärki	on	paljon	
leveämpi	ja	yllätykset	ovat	naisten	puolella	paljon	todennä-
köisempiä	kuin	miesten	puolella.	Toki	myös	miesten	puolella	
käydään	ennätystasaiset	kisat	ja	yhtä	joukkuetta	on	hankala	
nostaa	muiden	edelle.

Haastajat
Miehet: Tanska	(Stjerne),	Sveitsi	(Michel)
Naiset: Venäjä	(Privivkova),	Saksa	(Schöpp)
Miesten	sarjassa	haastajina	toimivat	nuoret	ja	kehityskelpoiset	
joukkueet.	Jos	peli	kulkee	uomissaan	ja	arvokisojen	paineet	
eivät	anna	etua	kokeneemmille	kokoonpanoille,	on	yllätyksiin	

täydet	mahdollisuudet.	Naisten	puolella	haastajien	
kokoonpanoissa	on	myös	mukana	nuoruutta.	Schöp-
pin	joukkue	on	kapteeniaan	lukuunottamatta	erittäin	
nuori	yhdistelmä	ja	myös	Venäjän	nuorehko	joukkue	
on	arvokisojen	kestohaastaja	mitalisuosikeille.

Keskikasti
Miehet: Ranska	(Dufour),	Saksa	(Kapp)

Naiset:	Norja	(Githmark),	Tanska	(Nielsen)
Keskikastin	joukkueet	sisältävät	eniten	kysymysmerk-
kejä	joukkuearvioinnissa.	Miesten	osalta	keskikastissa	
on	kokeneita	kovia	nimiä,	mutta	taso	ei	välttämättä	riitä	
nykypäivän	haasteisiin.	Vuosi	sitten	Ranska	esitti	ajoittain	
erittäin	pirteitä	otteita	ja	omaa	Saksaa	paremmat	mahdol-
lisuudet	yllättää	jopa	neljän	parhaan	joukkoon	ja	jatko-
peleihin	saakka.	Naisten	keskikastin	joukkueet	omaavat	
valmiudet	pärjätä	hyvin,	mutta	menestystä	ei	ole	toistaiseksi	
näkynyt	erityisen	korkealla.	Olisivatko	nämä	kisat	se	
läpilyönnin	paikka?

Putoamistaistelussa
Miehet: Tsekki	(Snitl),	Italia,	Latvia
Naiset:	Tsekki,	Italia,	Latvia
Putoamiskamppailut	käydään	selkeästi	pienimpien	curling-
maiden	kesken.	Tsekki	on	molemmissa	sarjoissa	lähimpänä	
keskikastia.
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Tieto & Taito

Curlingissa suuri osa pelistä ratkeaa 
pelaajan korvien välissä. Tässä jutussa 
avataan eri näkökulmista niitä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat pelaajan ja joukkueen 

suoritukseen.

	 Joskus	käy	niin,	että	ennalta	selvästi	
heikompi	joukkue	voittaa	joukkueen,	joka	
on	teknisesti	taitavampi,	taktisesti	kehit-
tyneempi	ja	kilpailullisesti	kokeneempi.	
Olisi	hävinneen	joukkueen	aliarvioimista	
vain	todeta,	että	sen	kantti	ei	kestänyt.	
On	hedelmällisempää	ajatella	asia	niin,	
että	molemmat	joukkueet	ovat	saavutta-
neet	harjoittelulla	ja	pelaamisella	tietyn	
potentiaalin,	josta	joukkue	voi	pelissä	saada	
hyödynnettyä	0-100	%.	Voittajaksi	selviää	
se,	joka	saa	suuremman	määrän	potentiaalia	
hyödynnettyä	pelitilanteessa.
Pelisuoritusta	voidaan	tarkastella	kahdella	
tasolla;	yksilöiden	suoritukset	ja	joukkueen	
suoritukset.	Heittotapahtuma	on	melkein	
puhtaasti	yksilösuoritus,	harjaaminen	ja	
taktinen	päätöksenteko	ovat	joukkuesuo-
rituksia.	Peli	kokonaisuutena	on	jouk-
kuesuoritus,	samoin	kokonainen	turnaus.	
Joukkueen	jäsenten	toiminta	pelissä	ja	pelin	
ulkopuolella	vaikuttaa	jokaisen	yksilön	
suoritukseen.

Yksilön huippusuoritus
Joskus	pelaaja	pääsee	tilaan,	jossa	kaikki	
asiat	tuntuvat	onnistuvan	kuin	itsestään	
ja	mikään	ei	tunnu	vaikealta	tai	mahdot-
tomalta.	Urheilijat	pyrkivät	tuohon	tilaan,	
koska	siinä	tilassa	omasta	potentiaalista	on	
mahdollista	saada	mahdollisimman	paljon	
irti.	Suuri	osa	huippu-urheilijoista	kokee,	

että	he	voivat	itse	vaikuttaa	fl	ow-tilan	syn-
tymiseen.		Eri	lajien	urheilijoita	tutkimalla	
on	kyetty	löytämään	seuraavia	fl	ow-tilan	
syntymistä	edistäviä	tekijöitä:
•	 Suoritusmotivaatio,	johon	vaikuttaa	

muun	muassa	haasteiden	ja	taitojen	
suhde.	Sopiva	onnistumisen	todennä-
köisyys	lisää	halua	yrittää.

•	 Sopivan	viritystilan	saavuttaminen	ennen	
suoritusta.	Toisille	sopii	rentoutu-
minen,	toisille	voimakas	aktivaatio.	
Kumpikaan	ääripää	ei	ole	hyväksi	vaan	
sopiva	tasapaino	rentouden	ja	aktiivi-
sen	tilan	välillä.

•	 Hyvä	keskittyminen	meneillään	olevaan	
suoritukseen.	Huomion	pitää	olla	koh-
dentunut	riittävän	kapeasti	ja	erityi-
sesti	kaikkein	oleellisimpiin	asioihin.

•	 Hyvä	valmistautuminen	ja	rutiinit,	jotka	
valmistavat	mielen	suoritusta	var-
ten.	Pelaajalla	ja	joukkueella	voi	olla	
tarkaan	mietityt	rutiinit	turnaukseen,	
peliin	ja	heittosuoritukseen.

•	 Optimaalinen	fyysinen	valmius,	joka	
käsittää	suoritukseen	valmistavan	har-
joittelun,	riittävän	levon	ja	oikeanlai-
sen	ravitsemuksen.

•	 Sopvaksi	koetut	ympäristötekijät,	joita	
ovat	esimerkiksi	hyvä	joukkuehenki,	
valmentajan	antama	hyvä	palaute,	
hyväksi	koetut	peliolosuhteet	sekä	
se,	että	ulkopuolelta	ei	ole	asetettu	

paineita.
•	 Itseluottamus	ja	oma	asennoituminen.	

Myönteiset	ajatukset	ja	usko	omiin	
mahdollisuuksiin	auttavat,	joten	kyky	
torjua	mieleen	pyrkivät	kielteiset	
ajatukset	on	avuksi.

•	 Joukkueen	sisäinen	vuorovaikututus,	
jossa	suuri	merkitys	on	joukkueen	
sisäisellä	luottamuksella.	Tavoitteiden	
yhteiseksi	tunteminen	ja	yhteisöllisyys	
ovat	eduksi.

•	 Kehollinen	hallinnan	tunne.	Urheilijan	
keho	toimii	silloin	huomaamattoma-
na	välineenä,	joka	saumattomasti	ja	
vastustuksetta	toteuttaa	juuri	sen,	mitä	
siltä	vaaditaan.

Flow-tilaa	ei	voi	käskemällä	ottaa	käyttöön.	
Kaikkiin	listan	asioihin	voidaan	kuitenkin	
vaikuttaa	ja	sillä	tavalla	nostaa	fl	ow-tilan	
todennäköisyyttä.	Kovasti	harjoitelleella	
joukkueella	on	suuri	potentiaali,	mutta	siitä	
suuren	osan	voi	menettää	kymmenillä	eri	
tavoilla.	Mitä	korkeammalla	tasolla	kilpail-
laan,	sitä	suurempi	osa	potentiaalista	pitäisi	
saada	käytettyä	suorituksessa.	Curlingissa	
yksikin	milli	voi	erottaa	voiton	tappiosta.

Ryhmä vai joukkue?
Huippuyksilöistä	voidaan	koota	ryhmä,	
jolla	on	suuri	potentiaali.	Sitten	kun	tuosta	
potentiaalista	saadaan	suurin	osa	hyödyn-
nettyä	pelissä,	voidaan	ryhmää	kutsua	

joukkueeksi.	Hyvässä	joukkueessa	pelaajat	
täydentävät	toisiaan,	vaikka	olisivatkin	
hyvin	erilaisia	ihmisiä.	Joukkueen	voi	tun-
nistaa	neljästä	asiasta:
•	 Me-tunne,	jossa	urheilijat	kokevat	ole-

vansa	yksikkö	ja	jossa	yksilö	ei	korostu	
liiaksi.

•	 Selvät	ristiriidattomat	roolit,	joiden	
mukaan	jokainen	osaa	toimia.

•	 Vuorovaikutus	on	saavuttanut	tarkoituk-
senmukaiset	muodot.

•	 Joukkueella	on	normit,	jotka	ohjaavat	
joukkueen	jäseniä	toimimaan	oikein.

•	 Miten	ryhmän	jäsenet	voivat	vaikuttaa	
ryhmän	vahvistumiseen	joukkueeksi?

•	 Opetelkaa	tuntemaan	toisenne.	Erityi-
sesti	uuden	pelaajan	tullessa	joukkuee-
seen	on	molemminpuolinen	tutustu-
minen	tärkeätä.	Parempi	tunteminen	
auttaa	hyväksymään	yksilölliset	erot.

•	 Auttakaa	toisianne	aina	tarvittaessa.	
Joukkueen	jäsenet	ovat	toisistaan	riip-
puvaisia,	joten	keskinäinen	auttaminen	
auttaa	jokaista.	Auttaminen	kasvattaa	
joukkuehenkeä	ja	lisää	keskinäistä	
luottamusta.

•	 Tukekaa	toisianne	myönteisesti.	Kiel-
teinen	ja	krittinen	suhtautuminen	
hajottavat	joukkuehenkeä.	Tuki	on	
tärkeätä	erityisesti	silloin,	kun	jollain	
menee	huonosti.

•	 Ottakaa	vastuuta.	Joukkueen	jäsenten	

ei	pidä	syytellä	toisiaan	huonosta	
suorituksesta.	Kun	menee	huonosti,	
pelaajien	kannattaa	etsiä	myönteisiä	
muutoksia	tilanteeseen.

•	 Ratkaiskaa	konfl	iktit	välittömästi.	Jos	
joukkueen	jäsenellä	on	jokin	asia	
sydämellään,	hänen	kannattaa	ottaa	se	
esiin	mahdollisimman	ratkaisukeskei-
sellä	tavalla	niin	pian	kuin	mahdollista.	
Pelkkä	omien	tuntojen	tuulettaminen	
purkautumalla	tai	valittamalla	ei	riitä.

•	 Antakaa	itsestänne	aina	100	%.	Erityi-
sesti	aktiivinen	osallistuminen	harjoi-
tuksiin	lisää	joukueen	me-henkeä.

Jotkut	joukkueet	pilkkaavat	niitä,	jotka	
läpsyttelevät	pelissä,	vaikka	mitään	merkit-
tävää	onnistumista	ei	olisi	tapahtunutkaan.	
Entä	jos		tuo	läpsyttely	onkin	joukkueen	
tapa	osoittaa	keskinäistä	luottamusta	ja	
tukea	joukkuekavereita	läpi	koko	pelin?	
Yksilön	ja	joukkueen	henkisiä	taitoja	voi	
harjoitella	ja	kehittää	samoin	kuin	tekniik-
kaakin.	Kukaan	ei	ole	täydellinen	näissä	
asioissa,	joten	harjoiteltavaa	riittää	läpi	
koko	elämän.

Pohdittavaa:
Miten	seuraavat	asiat	voivat	vaikuttaa	
joukkueeseen	ja	sen	jäseniin?	Onko	omalle	
kohdallesi	sattunut	jotain	vastaavaa?	Miten	
joukkueen	kannattaisi	toimia	tällaisissa	
tilanteissa	tai	niiden	jälkeen?

•	 Pelin	jälkeen	pelaajat	poistuvat	jäältä.	
Yksi	pelaajista	unohtaa	juomapullonsa	
radan	päätyyn,	mutta	muut	eivät	ota	
pulloa	mukaan,	vaikka	huomaavat	sen.

•	 Puolet	joukkueesta	haluaa	harjoitella	
uusia	tekniikoita,	mutta	toinen	puoli	
on	sitä	mieltä,	ettei	uutta	kannata	
opetella.

•	 Joukkueen	kapteeni	tuijottaa	vihaisesti	
pelaajaa,	joka	ei		heittänyt	merkkiin.

•	 Pelissä	pelaaja	osoittaa	ilmeillään,	että	
hänen	heittonsa	oli	kyllä	hyvä,	mutta	
harjaajat	pilasivat	sen.

•	 Pettymykseen	päättyneen	turnauksen	
jälkeen	joukkue	yrittää	saada	joukkue-
palaverin	aikaiseksi	mahdollisimman	
pian,	mutta	yksi	pelaajista	ilmoittaa	
jatkuvasti	olevansa	estynyt	saapumas-
ta.

•	 Heittovuorossa	oleva	pelaaja	kommen-
toi	harjamiehille	usein	ennen	omaa	
heittoaan,	että	kapteenin	tekemässä	
valinnassa	ei	ole	mitään	järkeä.

•	 Joukkueen	harjoituksissa	huonommin	
onnistuvia	ärsytetään	ja	testataan	saa-
daanko	heidät	hermostumaan	oikein	
kunnolla.

Teksti: Tomi Rantamäki
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Curlinglehden välinetesti

	 Aina	silloin	tällöin	on	totuttu	näke-
mään	selviä	harppauksia	curlingvälineiden	
tuotekehityksessä.	Valitettavan	usein	
edistysaskeliksi	mainostetut	uutuustuotteet	
osoittautuvat	kuitenkin	tyhjäksi	markki-
nointijargoniksi.	Vancouverin	olympialaisia	
varten	curlingvälinevalmistaja	BalancePlus	
päätti	panostaa	erityisesti	harjateknologian	
kehittämiseen	ja	esittelikin	kisojen	alla	
muutamia	Kanadan	olympiajoukkueille	
varta	vasten	kehitettyjä	uutuustuotteita.	
Eniten	kohua	herättäneisiin	harjanpäihin	
oli	upotettu	erilaisia	lämpöä	heijastavia	
tai	kerääviä	materiaaleja,	joilla	harjatehoa	
saatiin	parannettua.
	 Testit	eivät	kuitenkaan	olleet	niin	suuri	
menestys	kuin	valmistajataho	olisi	toivo-
nut.	Hurjasti	lämpöä	tuottavat	harjanpäät	
kuluttivat	peblin	todella	nopeasti,	eivätkä	

tästä	syystä	soveltuneet	kilpakäyttöön.	
Reaktiona	teknologian	kehitykseen	myös	
sääntöihin	kirjattiin	rajoituksia	siitä	mitä	ja	
millaisia	materiaaleja	harjan	pää	saa	sisältää.

Vastoinkäymiset eivät lannistaneet
	 Paljon	välinekehitykseen	satsannutta	
välinevalmistajaa	vastoinkäymiset	eivät	
kuitenkaan	lannistaneet	ja	vuosi	taka-
perin	BalancePlus	julkisti	olympialaisia	
varten	tehdyistä	prototyypeistä	sääntöjen	
mukaisiksi	jatkokehitetyt	uutuustuotteet.	
Uusi	harjanpää	sai	nimekseen	EQualizer	
ja	sen	kehittelyyn	oli	osallistunut	Western	
Ontarion	yliopiston	tekniikan	tiedekunta.	
Insinöörityön	taidonnäytteellä	oli	kaksi	
selvää	tavoitetta	ja	näillä	argumenteilla	
sarjatuotantoon	nostettua	EQ:ta	myös	
mainostetaan.	Pään	tuli	sääntörajoitusten	

puitteissa	parantaa	harjauksen	tehoa,	mutta	
samalla	säästää	pebliä.	Aiemmin	tehon	nos-
tamista	oli	haettu	aina	vain	karheammilla	
materiaaleilla,	jolloin	kolikon	kääntöpuole-
na	oli	peblin	nopea	kuluminen.	EQ:n	tar-
koitus	oli	sileällä	kankaalla	tuottaa	lämpöä	
keskittämällä	tuotettu	lämpö	lähemmäs	
jään	pintaa.	Toisin	sanoen	tarkoitus	oli	vä-
hentää	harjauksessa	syntyvää	hukkalämpöä.	

Mainospuheista todellisuuteen
	 Curlinglehden	testejä	varten	käytössä	oli	
jään	pintalämpötilaa	mittaava	lasermittari,	
kun	taas	peblin	kulumista	seurattiin	silmä-
määräisesti.	Tärkein	tietolähde	oli	kui-
tenkin	testitiimimme	kokemukset	EQ:sta	
käytännön	tasolla	puolen	vuoden	ajalta.
Lämpötilamuutoksia	testattiin	harjaamalla	
tietyn	sekuntimäärän	ajan	pysähdyksissä	

EQualizer harjanpää:
Markkinoija:
BalancePlus
Edustaja Suomessa:
Suomi Sport ky (hinta 35€ /kpl)
Sopii sekä BP:n että 
Performancen harjoihin

Curlinglehti kiittää:
+harjateho
+kestää ”uutena” pitkään
+kerää likaa ja kosteutta heikosti
+harjauksen sietämätön keveys

Curlinglehti ei juuri kiittele:
-mainospuhe peblin kestosta jäi todistamatta
-kankaan vaihdettavuus

Lopputulos: 
Hintansa arvoinen edistysaskel

vain	yhtä	kohtaa	jäässä.	Lämpötila	mitattiin	jään	pinnasta	ennen	ja	
jälkeen	harjauksen.	Verrokkina	EQ:lle	käytettiin	perinteistä	Perfor-
mancen	harjanpäätä.	Muuttujia	pyrittiin	vähentämään	käyttämällä	
toisiaan	vastaavia	harjanvarsia	ja	pitämällä	harjauksen	paine	sekä	
frekvenssi	mahdollisimman	stabiilina.	
	 Lämpötilatestissä	saatiin	aikaiseksi	noin	20	%	tehoero	uuden	
EQ:n	hyväksi.	Testin	tuloksia	voidaan	kuitenkin	pitää	valitettavan	
epätarkkoina,	sillä	käytössä	olleen	lasermittarin	tarkkuus	ei	yltänyt	
luotettavuudeltaan	riittävälle	tasolle.	Tästä	johtuen	toistoista	ja	tu-
loksista	oli	laskettava	keskiarvoestimaatit,	jolloin	testin	luotettavuus	
oli	epäilyksiä	herättävä.	
	 Tulosten	epävarmuudesta	huolimatta	jopa	yksittäisten	tulosten	
erot	olivat	tasaisesti	linjassa	keskenään.	Harjatehon	voidaan	näin	
sanoa	olleen	suurella	todennäköisyydellä	parempi	EQ:lla	kuin	ver-
rokillaan,	mutta	varsinaista	tarkkaa	tehoeroa	oli	mittarista	johtuen	
mahdoton	määrittää.	
Mainonnan	toinen	väite	koski	peblin	kulumista.	Omissa	testeis-
sämme	emme	löytäneet	kuitenkaan	verrokkien	välillä	minkäänlaisia	
eroja	peblin	kulumisessa.	Jos	ero	todella	on	olemassa,	ei	se	voi	olla	
kovinkaan	huomattava.

Käyttökokemukset
	 Yksittäisiä	testejä	parempaa	tietoa	uutuudesta	antoi	testiryhmäm-
me,	joka	käytti	kyseisiä	harjanpäitä	peleissä	ja	harjoituksissa	puolen	
vuoden	ajan.	Kokemukset	olivat	testitulosten	kanssa	samansuuntai-
sia.	Harjatehon	uskottiin	hieman	parantuneen,	mutta	peblin	kulumi-
sen	suhteen	ei	osattu	väittää	mitään.
	 Mielenkiintoinen	ero	käyttökokemuksissa	oli	kuitenkin	EQ:n	ma-
teriaalin	kosteudensietokyvyssä.	Jokainen	testiryhmämme	jäsen	mai-
nitsi,	että	uutuus	imi	pintaansa	aiempaa	vähemmän	kosteutta.	Kun	
harjanpään	pinta	pysyi	entistä	kuivempana,	pysyi	myös	harjateho	
tasaisempana	läpi	ottelun.	Lisäksi	harjanpäät	kestivät	tästä	johtuen	
aiempaa	pidempään	pelikykyisinä	ja	kosteuden	mukana	myös	jään	
pinnan	suoloja	nousi	aiempaa	vähemmän	tukkimaan	harjan	pintaa.	
Uusitun	materiaalin	ansiosta	myös	harjanpään	pintarakenne	on	en-
tistä	tiiviimpi,	joten	harja	ei	vaadi	verrokin	vertaa	voimaa	vastaavan	
liikefrekvenssin	aikaansaamiseksi.			
	 Käyttökokemuksista	löytyi	siis	paljon	positiivisia	asioita,	mutta	
myös	yksi	negatiivinen	muutos.	Pään	materiaalista	johtuen	kankaan	
vaihtaminen	itse	ei	onnistu,	sillä	ainakaan	vielä	ei	samaa	kangasta	ole	
saatavilla	metritavarana.	

Mistä EQ:n hyvyys johtui?
Parhaiten syyt tuloksiin löytyivät avaamalla EQ. 
Erot verrokkiin olivat seuraavat:

-Kankaan	sisäpinta	on	vuorattu	alumiinifoliolla,	joka	heijastaa	
lämpöä	takaisin	jäähän.

-Kangas	ei	ole	yhtä	karkea,	kuin	verrokissa.	Folion	heijasta-
man	lämmön	ansiosta	kitkaa	(lämpöä)	ei	tarvitse	muodostaa	
yhtä	karhealla	kankaalla.	Tutkimattomaksi	jäi	se,	tuottaisiko	
normaali	harjanpää	vielä	paremman	tehon	folion	kanssa	ja	
kuluisiko	tällöin	pebli	paljon	EQ:ta	nopeammin.

-Kangas	on	vettä	hylkivää	ja	punos	on	normaalia	lujempaa.	
Käytön	jälkeen	katkenneita	punoksia	oli	EQ:ssa	huomattavas-
ti	verrokkia	vähemmän.	Näin	kangas	kestää	käytössä	tehok-
kaana	pidempään.

Teksti: Riku Harjula Kuvat: Riku Harjula & Markus Sipilä



4

20

4

21

Etelänaapuri

	 TC	has	been	organized	since	2005.	First	year	we	had	a	format	
for	24	teams,	since	2006	we	have	had	28	teams	participating.	In	
seven	years	it	means	192	teams,	768	curlers.	In	average	from	Fin-
land	we	have	had	10	teams	here	beginning	with	6	teams	in	2005	to	
12	teams	this	year.	I	have	to	thank	all	those	teams.	Because	of	you	
many	international	teams	want	to	come	here.	During	the	last	few	
years	we	have	especially	witnessed	the	growth	of	Russian	teams	
participating	(this	year	6	teams).	
	 Organizing	any	international	sports	tournament	means	compe-
tition.	There	are	lots	of	diff	erent	curling	events	to	participate.	In	
order	to	be	successful	you	need	every	year	to	do	everything	better	
(ice,	general	organization,	extras	etc).	Curling	has	also	developed	
during	these	years	and	expectations	are	higher	compared	to	the	
fi	rst	years	when	coming	to	TC	was	discovering	something	new.	
Now	the	“new”	eff	ect	is	gone,	so	why	come	back?	I	think	TC	is	
unique	in	the	following	way:

Good access to Tallinn as well as to Jeti ice arena.	For	
Finnish	teams	by	ferry,	for	Russians	by	train,	bus	or	plane,	others	
by	plane.
Jeti ice arena atmoshpere	–	we	can’t	deny	it	is	something	
special.:)
Tournament format.	Tournament	is	played	just	in	2	days	in	7	
sheets;
Closing party. Usually	in	other	tournaments	the	winner	is	clear	
on	Sunday,	therefore	it’s	not	possible	to	party	like	crazy	like	in	
TC.	I	think	for	winners	it’s	also	special	that	there	are	so	many	to	
congratulate	them
Practise possibilities.	We’ve	also	made	it	possible	for	teams	
to	practice	before	the	tournament	which	isn’t	that	common
Homepage	(www.tallinncup.ee).	Easy	to	fi	nd	information	and	
very	eff	ective	tool	for	communication	with	participants.		

	 So	what	does	it	mean	to	organize	a	tournament	like	TC?	I’m	
glad	to	share	information	about	what	we	do	with	the	participation	
fee.	After	all	it	is	your	right	to	know,	because	without	you	there	
wouldn’t	be	a	tournament	like	this.
	 Without	ice	the	costs	are	3	529	EUR.	We	have	28	teams	in	Tal-
linn	Cup	so	from	participation	fees	we’ll	have	6	400	EUR.	It	leaves	
around	2	871	EUR	for	ice	and	for	workers	who	do	the	fl	ooding	
(at	least	3	times	before	the	tournament)	etc.	Every	year	we’ve	had	
some	fi	nancial	help	from	the	city	municipality	or	governement	as	
well	(it	varies	from	this	years	0	to	3	000	EUR).
	 If	we	have	had	better	fi	nancial	years	(extra	support)	we	have	
invested	money	for	Tallinn	Cup	homepage	(cost	was	around	750	

EUR)	and	this	year	for	the	system	modul	(630	EUR),	which	saves	
a	lot	of	organizers	time	and	is	easy	to	use	for	teams	as	well.	Now	
for	many	years	we	use	foam	to	make	hockey	rink	into	sectors	and	
Thursday	is	always	for	the	preparations	for	curling	ice	and	practi-
ces.
	 As	seen	above,	organizing	tournament	requires	funds.	I’ve	heard	
that	Madrid	tournament	has	been	cancelled	already	for	a	few	years	
because	ice	arena	wants	for	4	days	12	000	EUR	from	organizers	
and	it	is	just	for	ice.	Vilnius	Cup	was	cancelled	this	year	and	I’ve	
heard	that	the	organizers	of	Ondulat	Cup	want	to	quit.	I	also	un-
derstand	that	organizers	need	some	new	challenges/new	motivati-
on	to	sharpen	themselves.	
	 Tallinn	Cup	has	been	also	organized	in	a	similar	way	for	7	years	
now	and	organizers	want	some	new	motivation	as	well.	We	need	to	
expand	the	format:	more	teams	means	more	possibilities	to	invest	
money	for	the	better	service.	

See	U	@	TC	2012

Fred Randver,	Founder of Tallinn Cup

Organizing 
Tallinn Cup (TC) 

  Article     Cost

1.	 Catering	(banquet)	 1373	EUR
2.	 DJ	and	music	systems	(banquet)	 225	EUR
3.	 Ice	making	(head	of	ice	and	the	team)	 642	EUR
4.	 Prizes	 392	EUR
5.	 Stones	(fee	to	Latvain	Curling		 420	EUR
	 Association	plus	transport	twice	to	
	 Tallinn-Riga-Tallinn)*
6.	 Foam	(to	make	hockey	rink	into	sectors)	 200	EUR
7	.		 www.tallinncup.ee	server	rent/one	year	 64	EUR
8.	 Tournament	module**	 63	EUR
9.	 Administrator	 100	EUR
10.	 Other	 50	EUR

	 Total	 3529	EUR

BUDGET

Hempan & Jaken pähkinät

1.
Tilanne	tasan	viidennessä	päässä.	Sinulla	

on	viimeinen	kivi	(tummat).	Mitä	tekisit	

neljännellä	kivelläsi?

2.
Alkavien	EM-kisojen	kunniaksi	tilanne	

semifi	naalista	muutaman	vuoden	takaa.	

Ruotsi	otti	ensimmäisestä	päästä	3	pistettä,	

mutta	oli	toisessa	päässä	pulassa.	Mitä	

Ruotsi	teki	viimeisellä	kivellään,	ennen	

Norjan	(tummat)	kiveä?

3.
Tilanne	Kanadan	mestaruuskisoista	2009,	

kun	Howard	(tummat)	oli	kahdella	tappiol-

la	ennen	viimeisen	pään	viimeistä	kiveään.	

Mitä	ratkaisua	elävä	legenda	haki?

Keksittyäsi	vastauksen,	kurkista	
YouTubesta	pätkä	hakusanoilla	
”Howard	Ricochet”

Menneen talven lukijakyselymme toiveiden mukaisesti aiemmin lehdessä pyörineet ja legendaarisen kulttistatuksen 

saavuttaneet Hempan pähkinät tekivät 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 yhteydessä 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.

Pähkinä 
purtavaksi
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simitalit	SM-Cupista	90-luvulla	Pieksä-
mäeltä.”

Uskotteko	kokemuspohjallanne,	että	Myyr-
mäen	kaltaisille	jäähallin	kylkeen	raken-
netuille	curlingradoille	on	edelleen	vahvaa	
tilausta?
”-Ainakin	Myyrmäessä	tilaus	lajille	oli	
todellakin	vahva	ja	rata	oli	todella	ahke-
rassa	käytössä	liki	kaksi	vuosikymmentä.	
Sinällään	uskon	tilausta	olevan	Myyrmä-
keen	edelleen,	mutta	Oulunkylän	hallin	
avauduttua	harrastajamäärä	Myyrmäessä	
luonnollisesti	notkahti.	Tuolloin	peliolo-
suhteissa	ei	kuitenkaan	vielä	isoa	eroa	
ollut	ja	palaajia	Vantaan	sarjaan	olisi	seu-
raavalle	kaudelle	riittänyt.	Valitettavasti	
jääkiekkoilijat	ajoivat	pienen	lajin	ylitse	ja	
rata	muutettiin	juniorijääkiekkoilijoiden	
luisteluharjoittelukäyttöön.”
”-Tilausta	kilpaileville	harrastuspaikoille	
pääkaupunkiseudulla	varmasti	olisi,	mutta	
ratojen	rakentaminen	hallien	yhteyteen	
vaatisi	nykyistä	selvästi	vahvempia	yhteyk-
siä	päättäjiin.	Saman	vahvan	yhteistyön	tu-
lee	näkyä	myös	paikallisen	seuran	väleissä	
kyseisen	hallin	sekä	muiden	jääurheiluseu-

rojen	päättäjiin,	jotta	olosuhteita	kyetään	
tasaisesti	kehittämään.	Curling	täyttää	
tilan	vain	osan	vuotta,	joten	olisi	olennais-
ta	löytää	radalle	käyttöä	myös	kesäisin.	
Omana	aikanani	urheilupuistossa	jäähallia	

käytettiin	kesäisin	jääurheilijoiden	lei-
rityksissä	ja	jalkapallohallia	esimerkiksi	
suurta	suosiota	nauttineiden	kirpputorien	
ja	koiranäyttelyiden	järjestämiseen.”

Curlingista vain hyviä muistoja

”Nyt	jälkeenpäin	katsottuna	laji	tarjosi	
minullekin	paljon	–	etenkin	hyviä	ystäviä.	
Yksi	metkoimmista	muistoista	liittyy	
erään	ruotsalaisen	vieraan	käyntiin	radal-
lamme.	Hän	oli	todella	ihmeissään,	kun	
toiseen	kerrokseen	betonilaatan	päälle	
rakennetulla	radalla	kivi	piti	kulkies-

saan	kaikuvaa	ääntä	ja	tokaisi:	’Det	låter	
konstigt’.”
”Lajista	jäi	todella	käteen	hyviä	muistoja	
ja	hyviä	ystäviä.	Tätä	lukiessaan	monet	
varmasti	vielä	’Jorma-sedän’	muistavat-
kin.	Niin	Myyrmäessä	harrastaneet	kuin	
muuallakin	Suomessa	tuolloin	jo	pelan-
neet.	Lähetän	kaikille	paljon	terveisiä	ja	
toivotan	hyvää	peliä!”	

”Curling täyttää tilan vain 
osan vuotta, joten olisi 
olennaista löytää radalle 
käyttöä myös kesäisin…”

”Det låter konstigt.”

Myyrmäki liittyy suomalaiseen curlinghistoriaan hyvin olennaisella tavalla. Se oli yksi 
pääkaupunkiseudun ensimmäisistä seuroista ja aikansa elinvoimaisin curlingyhteisö 

alueellaan. Kenties merkittävin mies ilmiön takana oli lajiaktiivi Jorma Eskola. 

	 Valotetaan	hieman	historiaa	ja	annetaan	
miehen	itsensä	kertoa	osuutensa	Myyrmäen	
tarinan	takana:
”-	Curling	sai	alkunsa	Myyrmäessä,	kun	
urheilupuistoon	rakennettiin	ulkojääkau-
kalo	jääkiekkoa	varten.	Kesäisin	oli	tar-
koitus	sijoittaa	paikalle	poikittain	kolme	
tenniskenttää,	jolloin	kaukalon	sivuun	
jäi	kuitenkin	talvisaikaan	käyttämätöntä	
tilaa.	Olin	aiemmin	jo	tutustunut	curlin-
giin	ja	tuolloin	päätimme,	että	paikalle	
tehtäisiin	talveksi	yksi	curlingrata.”

Aikansa edistyksellisin 
curlingpyhättö Suomessa

”-Työskentelin	tuolloin	jo	Myyrmäen	ur-
heilupuiston	toimitusjohtajana	ja	elettiin	
muistaakseni	vuotta	1986.	Laji	sai	ulko-
jäiltä	hyvät	lähtökohdat,	mutta	olosuhteet	
paranivat	välttäviksi	oikeastaan	vasta	
radan	kattamisen	ansiosta.	Kaaritelttana	
tunnetusta	kylmähallista	siirryttiin	sitten	
hiljalleen	lämpöisiin	sisätiloihin,	sillä	itse	
jäähallin	piippuhyllylle	oli	alkujaan	raken-
nettu	ylimääräinen	juoksurata	yleisurhei-

lijoiden	talviharjoittelua	varten.	Tänne	
radalle	asennettiin	jäädytysputkisto	
aluksi	pelkän	kivituhkan	varaan.	Tuolloin	
elettiin	suurin	piirtein	90-luvun	taitetta	
ja	hieman	myöhemmin	putketkin	sitten	
valettiin	betoniin.”

Myyrmäen	yksi	rata	jäähallin	piippuhyllyllä	
oli	aikanaan	maan	ainut	lämmin	curlingra-
ta,	mutta	Myyrmäki	oli	muillakin	tavoin	
kehityksen	aallonharjalla:
”-Myyrcurling,	tai	sittemmin	M-Curling	
oli	jo	tuolloin	hyvin	aktiivinen	seura.	
Edelleen	voimissaan	olevia	joukkueita	
oli	jo	näihin	aikoihin	mukana,	toki	eri	
kokoonpanoilla.	Monet	esimerkiksi	tun-
nistavat	yhä	A-curlingin,	joka	sai	alkunsa	
Apu-lehden	harrastajien	ja	myöhemmin	
Ajaston	henkilökunnan		yhteenliittymänä.	
Näiden	aktiivien	avulla	aloitimme	muun	
muassa	Myyrmäki	Cupin,	joka	pelattiin	
aina	hyvinkääläisten	Finnish	Bonspielin	
perään	loppukeväästä.	Turnaukset	olivat	
parhaimmillaan	yhtä	isoja	ja	kysyttyjä.	
Muista	alkuaikojen	aktiiviporukoista	
mainittakoon	apteekkarien	epävirallinen	
yhdistys.	Viikonlopputurnaus	sai	itse	

asiassa	alkunsa	jo	paljon	aiemmin,	kun	
kosiskelimme	uusia	harrastajia	lajin	pariin	
avoimilla	Myyrmäessä	pelatuilla	parin	päi-
vän	aloittelijaturnauksilla.	Hiljalleen	hallin	
ja	urheilupuiston	tuella	Myyrmäki	Cupista	
kasvoi	yksi	90-luvun	merkittävimmistä	
turnauksista.”

Lajinedistäminen on 
pyyteetöntä työtä

Entä	mikä	oli	Jorma Eskolan	rooli	lajin	
edistämisessä	Vantaalla?
”-Pelasin	itse	aktiivisesti	eläkkeelle	jäämi-
seeni	saakka	vuoteen	1996,	jonka	jälkeen	
osallistuin	enää	hajanaisiin	turnauksiin.	
Viimeisimmillä	kerroilla	voitimme	hopeaa	
Finnish	Bonspielistä	vielä	vuonna	2000	
M-Curlingin	kanssa.	Lajin	edistämisessä	
roolini	urheilupuiston	toimitusjohtajana	
oli	luonteva	ja	etenkin	olosuhteiden	kehit-
tämisessä	olin	hyvin	aktiivisesti	mukana.	
Turnauksista	ja	sarjoista	päävastuu	oli	
paikallisella	seuralla,	mutta	toki	tuossakin	
olin	aikanani	vaikuttamassa.	Pelillisesti	
korkeimpia	saavutuksiani	lienevät	prons-

Teksti: Riku Harjula, Kuvat Olli Rissasen arkistoista

Bonspielissä Kai Wist, Mauno Nummila, 
Olli Rissanen ja Jorma Eskola

Kauden päättäjäiset venyivät jatkoille 90-luvun puolivälissä. 
Kuvassa Jorma Eskola, Timo Kauste ja Olli Rissanen
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Menneen kauden päätteeksi Suomen 
Curlinglehti nosti vuoden curlingteoksi 
SM-sarjan vapaaehtoisten läpi talven tekemän 
valtavan työmäärän. Pieni joukko aktiiveja mahdollistaa niin 
pelaajien kuin katsojienkin nautinnon ja jää silti usein ilman näkyvää kiitosta. 
Curlinglehti ottikin selvää, millaisena SM-sarjan tuomari Olli Malmi näkee tehtävänsä 
ja ylipäätään SM-sarjan nykytilan. 

 Kaikki pelaajat varmasti näkevät, kuinka 
ympäripyöreitä päiviä SM-sarjan tuomarit te-
kevät, mutta kuinka paljon työstä on itse asiassa 
ennalta/jälkeenpäin tehtävää? 
	 ”-Tehtävät	alkavat	jo	otteluohjelmasta.	
Kun	otteluohjelman	tekijät	saavat	työn-
sä	valmiiksi,	niin	tuomari	tarkistaa	sen,	
teetättää	siitä	pdf-tiedoston	ja	toimittaa	
sen	joukkueiden	yhteyshenkilöille.	Sekä	
otteluohjelma	että	säännöt	ja	pelikaaviot	
tulostetaan	valmiiksi	myös	hallin	seinälle	
ennen	turnauksen	alkua.	Tuomarina	saavun	
pelipaikkakunnalle	jo	torstaina,	jotta	
voin	toimia	jääntekijän	apuna.	Jäädytys-
ten	jälkeen	perjantaiaamu	alkaa	yleensä	
jo	kello	seitsemän	hujakoilla,	jotta	jäiden	
viimeistely,	hakit,	tulostaulut,	roskikset	ja	
kaikki	muu	saadaan	pelejä	varten	valmiiksi	
ajoissa.”
	 ”-Pelien	aikana	tehdään	tosiaan	sitä	
näkyvämpää	työtä.	Perjantai-ilta	jatkuu	
puolenyön	hujakoille,	jos	pelit	pelataan	
edes	kohtuullisessa	ajassa.	Pelien	aikana	
päivitetään	tuloksia	liiton	nettisivuille	ja	vä-
lissä	käydään	tarpeen	mukaan	jäällä	tuoma-
roimassa.	Lisäksi	joukkueiden	ajankäyttöä	

kellotetaan,	tosin	muiden	tehtävien	viemän	
ajan	vuoksi	harmillisen	vähän.	Yllättävän	
paljon	tuomarit	joutuvat	kiinnittämään	
huomiota	myös	sovittuihin	perusasioihin	
kuten	yhtenäiseen	pukeutumiseen,	sääntö-
konsultointiin	ja	pelaajien	sijoittumiseen	
kentällä.	Jopa	siis	kokeneidenkin	joukkuei-
den	kanssa.	”

Sarja pyörii 
vapaaehtoisvoimin 
kellon ympäri

	 ”-Lauantaiaamu	alkaakin	sitten	lyhyiden	
yöunien	jälkeen	jo	kuuden	aikoihin,	jolloin	
autetaan	jääntekijää	aamujäiden	tekemises-
sä.	Töiden	vuorottelun	ansiosta	ehdimme	
piipahtamaan	aamupalalla	ja	päivällisellä	
pikaisesti,	kunhan	sopiva	väli	tulee	vastaan.	
Kierrosten	välissä	ei	tällaista	aikaa	ole,	sillä	
tuo	aika	käytetään	jäiden	tekemiseen.	Vä-
lillä	jatkopäiden	vuoksi	viimeinen	kierros	
päättyy	vasta	puolenyön	jälkeen	ja	sun-
nuntai	aloitetaan	joka	tapauksessa	samaan	
aikaan	kuin	lauantaikin.	Sunnuntain	rypis-
tyksen	jälkeen	joukkueiden	jo	lähdettyä	

aloitetaan	tulostaulujen	purkaminen	sekä	
kivien	ja	muiden	liiton	tavaroiden	pak-
kaaminen.	Tulosten	päivittämisen	jälkeen	
kotimatka	alkaa	yleensä	kello	18-19	aikaan.”

Millä tavoin vapaaehtoisten määrää sitten saa-
taisiin lisättyä, jotta töitä ei olisi kellon ympäri?
	 ”-	Tässä	on	muna/kana	-ilmiö,	eli	hom-
mia	on	liikaa,	jotta	saisimme	houkuteltua	
vapaaehtoisia.	Eikä	tässä	varmaan	aina-
kaan	tämän	jutun	tekeminen	auta,	koska	
päiväthän	on	aika	ympäripyöreitä.	Enkä	ole	
vielä	keksinyt	miten	ihmisiä	saisi	tekemään	
vapaaehtoistyötä.”

Missä hallissa tai millä paikkakunnalla vapaa-
ehtoisen työ on ollut helpointa ja mukavinta? 
Onko esimerkiksi turnauksen puitteissa joitakin 
eroja, joita toivoisit muiltakin paikkakunnilta 
löytyvän?
	 ”-	Hallit,	joissa	on	myös	henkilökuntaa	
paikalla	ja/tai	paikallisen	seuran	jäsenis-
töä	on	auttamassa,	tulevat	ensimmäisinä	
mieleen.	Silloin	ei	liiton	”työntekijöiden”	
tarvitse	tehdä	kaikkia	hommia	keskenään.	
Halleissa	on	käytössä	langaton	internet-

verkko,	lämmin	kahvio,	omat	tilat	jäänteki-
jöille	ja	toimitsijoille	lepoa	varten,	tulostin	
käytössä	ja	pääsääntöisesti	meillä	on	hallin	
avaimet	käytössä,	jotta	pääsemme	teke-
mään	hommia	kellonajasta	riippumatta.	
Parhaat	olosuhteet	toimitsijan	kannalta	
on	Kangasniemellä.	Siellä	on	aina	paljon	
seuran	aktiiveja	auttamassa	viikonlopun	
järjestelyissä.	Toimitsija	pääsee	yleensä	
lähtemään	kotimatkallekin	jo	ennen	pelien	
loppumista,	koska	Kangasnimen	ihmiset	
hoitavat	purkamisen	ja	lopun	tulospalve-
lun!”

Kehitettävää aikatauluissa

Jos oletamme, että vapaaehtoisten määrää 
ei saada kasvatettua, niin millä tavoin tätä 
tärkeää työtä tekevien ihmisten tehtäväsarkaa 
saataisiin sitten helpotettua?
	 ”-	Toivoisin	SM-sarjan	kehittyvän	siihen	
suuntaan,	että	pelit	pysyisivät	aikataulus-
saan.	Nykyinen	käytäntö	tuo	hurjasti	tunte-
ja	lisää	toimitsijan/tuomarin	viikonloppuun.	
Jos	saisimme	jotenkin	kellotuksen	käyttöön	
peleissä,	niin	se	auttaisi	kaikkia	osapuolia	

toimitsijoista	jääntekijöihin	ja	katsojista	
pelaajiin.”

Miten realistisena näet tuomarina ja sarjaa 
hyvin läheltä jo vuosia seuranneena toimitsijana 
näiden paljon puhuttujen ”shakkikellojen” käyt-
töönoton kansainvälisen mallin mukaisesti?
	 ”-	Jos	saisimme	varattua	liiton	budjetista	
rahaa	siihen,	niin	miksi	ei?	Itse	laitteet	
eivät	mielestäni	ole	minkäänlainen	ongel-
ma,	mutta	tekijät	ovat.	Jos	pystyisimme	
tarjoamaan	vaikka	esim.	juniorijalkapallo-
joukkueille	hieman	rahaa	tuosta	ponnistuk-
sesta,	niin	silloin	tuo	saataisi	olla	mahdol-
lista.	Toki	kaikki	pitäisi	kouluttaa	asiaan.	
Yksi	hankaluus	tuossa	silti	tulee	siitä,	että	
tuomarin	tulisi	olla	koko	ajan	paikalla,	
koska	jos	kellotuksessa	tulee	virhe,	jää	se	
tuomarin	korjattavaksi.	Eli	tarvittaisiin	
myös	kaksi	tuomaria	paikalle.	Ajatuksena	
kannatan	kellotusta,	mutta	jos	katsomme	
vaikka	Ruotsia,	missä	pelaajia,	seuroja	ja	
halleja	on	Suomeen	verrattuna	valtava	mää-
rä	ja	hekään	eivät	ole	saaneet	kellotusasiaa	
ratkaistua,	niin	näen	kellotuksen	toteutu-
misen	aika	utopistisena.	Valitettavasti.”

Teksti & kuvat: Riku Harjula

hyvin läheltä jo vuosia seuranneena toimitsijana 

joukkueille	hieman	rahaa	tuosta	ponnistuk-

halleja	on	Suomeen	verrattuna	valtava	mää-

Toimitsijan tehtäviin kuuluu myös jäänhoito. 
Toimessa Olli.

Kiistatilanteissa tuomari tekee lopullisen päätöksen

Kuvassa Pirjo.

SM-sarjassa pelaajat saavat keskittyä pelaamiseen
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Tulevaa curlingin SM-sarjaa voi ennustella monella tavoin, arvailla voittajaa tai mitalisteja, 
lyödä vetoa jne. Laitan tähän toisenlaisen näkökulman tulevaan sarjaan: katson nimittäin tule-

vaa sarjaa koutsin silmin ennustamatta lainkaan voittajia tai häviäjiä. Sen sijaan listaan jokaisen 
joukkueen kohdalle asioita, joita katsomossa kannattaa seurata tarkasti sarjan edetessä. 

Miesten SM-sarjan ryhmistä tänä syksynä valmennusprojektissa olleet joukkueet ovat erityis-
esti valvovan silmäni alla ja laitan tässä jokaisen joukkueen kohdalle plussia ja miinuksia sekä 
kysymysmerkkejä niiden asioiden kohdalle, joiden uskon vaikuttavan joukkueen esiintymis-

een ja menestymiseen sarjassa. Näistä saavat kaikki olla eri mieltä.

MIEHISSÄ VIISI JOUKKUETTA VALMENNUSPROJEKTISSA

Markku Uusipaavalniemi

+		Markun	ja	Tommin	kokemus	(joukkueen	käytössä	on	
	 valtava	kokemus	olosuhteista	ja	kaikesta	peliin	liittyvästä	
	 mm.	kivi-	ja	jäätietämys)
+		 nuorisokaartin	motivaatio	(uskon,	että	joukkueen	
	 nuoriso-osasto	tuo	intoa	koko	ryhmään)
+		 harjoitus-	ja	valmistautumiskausi	(joukkue	on	päässyt	
	 treenaamaan	ja	kilpailemaan	todella	hyvin	ennen	sarjaa	
	 sekä	Euroopassa	että	Kanadassa,	ja	se	kantaa	hedelmää	
	 peleissä)

-		 motivaatio	SM-sarjassa?	(Markku	ei	välttämättä	innostu	
	 parhaaseensa	SM-sarjassa,	toivottavasti	olen	väärässä)
-		 harjavoiman	arviointi?	(nuorisokaarti	harjan	varressa
	 kehittyy	koko	ajan,	mutta	fakta	on,	että	”käveltyjä	
	 kilometrejä”	harjan	varressa	on	vielä	suhteellisen	vähän	
	 Tommia	lukuunottamatta)

Aku Kauste

+		 tekniikka	hyvällä	tasolla	(joukkueen	tekniikka	
	 kokonaisuutena	on	kehittynyt,	onnistuneita	heittoja	
	 siis	luvassa)
+		 satsaaminen	(joukkue	on	harjoitellut	melko	hyvin	ja	
	 osallistunut	Eurooppa	Tourin	kisoihin	urakalla,	se	
	 kantaa	hedelmää	ennemmin	tai	myöhemmin)

-		 kynnys	voittaa	niukat	matsit?	(syksyn	Eurooppa	Tourilla	
	 on	tullut	tiukkoja	tappioita	monta	kertaa,	miten	
	 kääntää	ne	voitoiksi?)
-		 harjavoiman	arviointi?	(samat	sanat	kuin	Markun	
	 porukalla,	”käveltyjä	kilometrejä”	harjan	varressa	on	
	 vielä	suhteellisen	vähän)

Tomi Rantamäki

+		 kokemus	(harva	joukkue	on	nähnyt	enemmän	kiviä	
	 curlingjäällä	kuin	Tomi	ja	Jussi,	kokemus	siis	ehdoton	
	 voimavara	joukkueella)
+		 pelitapa	(tykkää	pelata	ajoittain	liian	rohkeasti,	voi	
	 selättää	vastustajat	nopeastikin?)
+		 satsaus	(joukkue	on	kiertänyt	ahkerasti	Eurooppa	
	 Tourin	kisoja	syksyllä)

-		 harjoittelu	(onko	kaikilla	joukkueen	jäsenillä	
	 motivaatiota	tai	mahdollisuutta	treenata	kunnolla?)
-		 tekniikka	(vaikka	kokemusta	on,	ei	kaikkien	tekniikka	
	 miellytä	aina	koutsin	silmää)
-		 pelitapa	(onko	liian	rohkea	sittenkin,	tuleeko	pataan	
	 myös	joskus	liian	nopeasti?)

Toni Sepperi

+		 motivaatio	(uusi	joukkue	haluaa	saada	homman	
	 toimimaan)
+		 nousujohteisuus	(joukkueen	pelaajat	ovat	nousseet
	 koko	ajan	suomalaisella	curlingnäyttämöllä,	tosin	eri	
	 joukkueissa	aikaisemmin)
+		 satsaus	(joukkue	on	treenannut	tosissaan	ja	pyrkii	
	 kehittymään)

-		 tekniikka	(tekniikka	on	parantunut	koko	ajan,	mutta
	 riittääkö	vielä	tasaiseen	suorittamiseen	ja	menestykseen?)
-		 kokemus	(kokemusta	on	vasta	karttumassa	muualtakin	
	 kuin	SM-sarjasta)

Kalle Kiiskinen

+	kokemus	(ehdoton	voimavara,	takana	on	kuljettuja	”harjakilometrejä”	ja	pelejä	riittävästi,	ei	hötkyile	tilanteen	ollessa	tiukka)

-	motivaatio	(vieläkö	jaksaa	treenata	ja	hioa	heikkouksia	vai	keskittyykö	enemmän	hauskanpitoon?)
-	panostus	(onko	kaikilla	mahdollisuus	tai	halua	osallistua	kunnolla	vai	ei?)

4

NAISTEN PUOLELLA KOLME SUOSIKKIA

Naisten	SM-sarjassa	on	kärkipäähän	tunkemassa	todennäköisesti	kolme	joukkuetta,	toivottavasti	useampikin.	
Tässä	muutama	arvio	joukkueista,	joita	olen	jäällä	treeneissä	nähnyt.

Oona Kauste

+		 ylivoimainen	muihin	nähden	teknisesti	
	 (onnistuneita	heittoja	tulossa	
	 todennäköisesti	enemmän	kuin	muilla,	
	 mutta	ei	tekniikka	vielä	täydellistä	ole)
+		 motivaatio	(haluaa	kehittyä	ja	menestyä	
	 sekä	haluaa	näyttää,	ettei	viimevuotinen	
	 mestaruus	ollut	sattumaa)

-		 taktiikka	(usein	unohtuu	pelin	
	 kokonaiskuva	ja	pelataan	vain	kyseessä	
	 olevaa	yksittäistä	heittoa)
-		 huonot	esitykset	syksyn	turnauksissa	
	 (tappioita	tappioiden	perään)
-		 tekniikka	peleissä	(treeneissä	kulkee,	
	 mutta	peleissä	ei	lainkaan	samaan	
	 malliin,	miksi?)

Ellen Vogt

+		 kokemus	(kilpasisarien	joukossa	
	 kokenut	joukkue)
+		 satsaus	(yritystä	on)

-		 tekniikka	(heittotekniikassa	paljon	
	 kohennettavaa	koko	joukkueella)
-		 taktiikka	(kokemuksesta	huolimatta	
	 paljon	kehitettävää	taktiikassa	esim.	
	 johtoasemassa	tai	tappioasemassa	
	 pelaamisessa	sekä	jään	lukemisessa	ja	
	 harjauttamisessa)

Anne Malmi

+		 taktiikka	(Anne	pesee	kilpasisaret	
	 taktisesti	sekä	kokemuksellaan	jään	
	 lukemisessa	että	kivien	”näkemisessä”)
+		 Annen	kokemus	(kukaan	sarjassa	ei	ole	
	 kokenut	lajin	saralla	lähellekään	sitä,	
	 mitä	Anne	on)
-		 tekniikka	(joukkueen	heittotekniikassa	
	 on	monen	kohdalla	paljon	
	 kohennettavaa)

Katja Kiiskinen
+		 mielenkiintoinen	paluumuuttaja	
	 (kaikilla	kokemusta	kansainvälisistä	kisoista	muutaman	kauden	takaa)
-		 uusi	joukkue	(takana	ei	ole	kovin	montaa	tuntia	yhdessä)

Katjan	joukkuetta	en	ole	jäällä	nähnyt	vaan	ajatukset	perustuvat	vanhaan	
näkemykseen	ja	arvaukseen.

Tässä	ennakossa	on	tuotu	esille	muutamia	näkökulmia,	joita	voi	seurata	sarjan	aikana.	Toivottavasti	olen	väärässä	jokaisen	
joukkueen	kohdalla	noissa	miinuskohdissa.	Nämä	omat	subjektiiviset	arvioni	eivät	tietenkään	sulje	pois	mahdollisuutta	muiden	
voittoon	ja	menestymiseen	sarjassa.	Muut	joukkueet	miesten	sarjassa	ovat Mikko Saastamoisen	joensuulaisryhmä,	Iiro 
Sipolan	juniorijoukkue	ja	Jari Saarelaisen	joukkue	Helsingistä.	Naisten	puolella	SM-sarjan	joukkueet	täydentävät	Taru 
Oksasen	joukkue	Lohjalta	sekä	Kirsti Kausteen	ryhmä	Vantaalta.	Pienoinen	ihme	mielestäni	kuitenkin	on,	jos	voittajat	
löytyvät	valmennusryhmän	ulkopuolelta	vaikka	en	loppujärjestystä	haluakaan	veikata.

Peliajankohdat SM-sarjalle ovat:

Miesten SM-sarjan peliohjelma
11.-13.11.2011,		 Miesten	mestaruussarja,	Kisakallio
18.-20.11.2011,		Miesten	I-	ja/tai	II-divisioona,	Kisakallio
13.-15.1.2012,		 Miesten	I-	ja/tai	II-divisioona,	Vierumäki
20.-22.1.2012,		 Miesten	mestaruussarja	sekä	
	 miesten	I-	ja/tai	II-divisioona,	Vierumäki
10.-12.2.2012,		 Miesten	mestaruussarja	
	 sekä	miesten	I-	ja/tai	II-divisioona,	Oulunkylä
23.-25.2.2012,		 Miesten	mestaruussarja	
	 sekä	miesten	I-	ja/tai	II-divisioona,	Kisakallio

Naisten SM-sarjan peliohjelma
11.-13.11.2011,		 Naisten	mestaruussarja,	Kisakallio
13.-15.1.2012,		 Naisten	mestaruussarja,	Vierumäki
20.-22.1.2012,		 (mahd.	myös	naisten	mestaruussarja),	
	 Vierumäki
10.-12.2.2012,		 Naisten	mestaruussarja,	Oulunkylä
23.-25.2.2012,		 Naisten	mestaruussarja,	Kisakallio

Tervetuloa seuraamaan 

SM-taisteluja!

Teksti: Jari Laukkanen
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Seurapalsta

Oulun seudulla on pian heitelty kiviä jo kymmenen 
vuoden ajan. Innostuneista kokeilijoista on hiljalleen 
rakentunut alueelle jo vakaa muutaman vuoden 
vanha seura, jonka aikomuksena on kasvaa tasaisesti 
ja nousta vähitellen Suomen suurimpien joukkoon. 
Potentiaali Oulun ympäristössä on valtava, mutta 
matka huipulle on vasta alussa. 

	 Mistä	Oululainen	curling	sitten	sai	alkun-
sa?	Parhaiten	kysymykseen	osaa	vastata	pai-
kallisen	seuran	puheenjohtaja	Ari	Rekinen:
	 -”	Oulunsalossa	oli	aikoinaan	yrittäjä,	joka	
hyvinä	talouskasvun	aikoina	sai	myytyä	pal-
jon	virkistyspäiviä	yrityksille.	Hän	organisoi	
Oulun	Curlingturnauksen	muutaman	ker-
ran.	Parhaimmillaan	turnaukseen	osallistui	
jopa	12	joukkuetta.	Pääasiassa	joukkueet	
olivat	yritysten	tiimejä,	mutta	muutama	ur-
heiluseura	oli	myös	joskus	mukana.	Jääaika	
oli	siihen	aikaan	niin	kallista,	että	yksityiset	
kansalaiset	eivät	pystyneet	järjestämään	
säännöllisiä	harjoituksia.	Suurelta	osin	
tämä	johtui	siitä,	että	yrittäjä	vuokrasi	jäätä	
jäähallilta	ja	myi	sitä	edelleen,	eli	hän	joutui	
tienaamaan	elantonsa	tästä	erotuksesta.”
	 -”	Näihin	aikoihin	Middletonin Mark 
perusti	Oluthuone	Leskinen	Suomi	Sports	
Curling	Teamin,	josta	johtuen	omissa	cur-
lingtakeissamme	on	edelleen	nämä	nimet.	
Sponsorisopimus	saatiin	sovittua	Oluthuone	
Leskisen Esan	kanssa	ja	rekrytointi	alkoi.	
Edelleen	suurin	haaste	on	saada	riittävästi	
pelaajia,	jotta	homma	toimisi.	Arviolta	30	
henkilöä	kävi	pelaamassa	enemmän	tai	vä-
hemmän,	ennen	kuin	Seppo, Jaana, Mari 
ja Teemu	liittyivät	mukaan.	Tällä	porukalla	
asiat	olivat	jo	suunnitelmallisempia.	Asioita	
helpotti	se,	että	Oluthuone	Leskinen	mak-
soi	turnausten	osallistumismaksuja	ja	Suomi	
Sports	matkakuluja.	Noin	vuoden	kuluttua	
Ari ja Kati	liittyivät	mukaan	toimintaan.	
Sittemmin	curling	loppui	Oulunsalos-
ta,	mutta	onneksi	silloin	oli	jo	pelaajista	
kriittinen	massa	saavutettu,	joten	pystyim-
me	käymään	turnauksissa	Ranualla,	sekä	
osallistumaan	Lappisarjaan.	Meni	ehkä	pari	
vuotta	ennen	kuin	ensimmäinen	peli	Lappi-
sarjassa	voitettiin,	ja	muutama	vuosi	sitten	
sijoituimmekin	jo	toiseksi.	Myös	Ranuan	
Poroturnajaiset	on	voitettu	kerran.	Nykyään	
osallistumme	jo	miesten	II-divariin.”

Oulun Huiput
	 Muutamia	vuosia	sitten	harrastus	eteni	
alueella	niin	pitkälle,	että	lajista	innostu-
neet	oululaiset	lopulta	perustivat	virallisen	
Suomen	Curlingliiton	alaisen	seuran.	Mutta	
miten	ihmeessä	lakeuksistaan	eikä	niinkään	
korkeuseroistaan	tunnetulle	Pohjanmaalle	
perustettiin	seura	nimeltä	Oulun	Huiput?
	 -”	Oulun	Huiput	aloitti	2004	juoksu-
seurana.	Sen	perustivat	Mark	Middle-
ton	ja	Heli Kilpilä.	Molemmat	asuivat	
Heinäpäässä,	missä	on	kuuluisa	tekomäki	
hiihtohisseineen.	Nimen	piti	olla	ironinen	ja	
erottua,	mikä	toki	onnistuikin.	Slogan	kuu-
lui:	’Oulun	Huiput	–	miksi	pyrkiä	huipulle,	
kun	voi	aloittaa	sieltä	–	sen	jälkeen	suunta	
on	vain	alaspäin’.	Alussa	curlingjoukkue	ei	
ollut	rekisteröity	yhdistys,	joten	helpointa	
oli	yhdistyä	olemassa	olevan	urheiluseuran	
kanssa.	Ensin	yritettiin	yhdistyä	Leskisen	
jalkapalloseuran	kanssa,	mutta	se	kariutui	
informaation	puutteeseen.	Mark	halusi	
tämän	jälkeen	yhdistyä	juoksijoiden	kanssa	
(koska	hän	kuului	jo	ko.	yhdistykseen)	ja	

kahdella	pienellä	ryhmällä	olisi	paremmat	
resurssit	yhdistyneenä.	Miksipä	emme	löy-
täisi	mukaan	vielä	jotain	muitakin	lajeja...”
	 Millainen	tilanne	oululaisella	curling-
harrastajalla	ja	Oulun	Huipuilla	seurana	on	
nykypäivänä?
	 -”	Tällä	hetkellä	tilanne	on	parempi	kuin	
koskaan	ja	meillä	on	esimerkiksi	vakiovuoro	
Linnanmaan	jäähallilla.	Ajankohta	on	tosin	
hieman	haasteellinen,	tiistaiaamuisin	kello	
7.	Jää	on	myös	(toisinaan)	(melko)	vino	ja	
jääkiekon	jäljiltä	koloinen,	mutta	pääasia	on,	
että	pystymme	harjoittelemaan.	Jään	tekoa	
harjoittelemme	myös	kenttähenkilökunnan	
avustuksella.	Vinkkinä	kuulimme,	että	veden	
laatu	vaikuttaa,	joten	kannamme	Oulunsa-
losta	puhtaampaa	pohjavettä	peblaukseen.	
Vaikutus	on	huomattu.	Aktiivijäseniä	on	
noin	10,	joista	naisia	on	kaksi.	Seuran	kuo-
pus	lienee	noin	30-vuotias,	joten	junioritoi-
mintaa	ei	seuralla	vielä	ole.	Jäsenhankintaa	
suoritamme	koko	ajan.	Järjestämme	yrityk-
sille	curlingsessioita	ja	sitä	kautta	pyrimme	
saamaan	ihmisiä	innostumaan	lajista.	Seuraa-
vana	markkinointikohteena	ovat	koulut.”
	 -”	Seurana	meillä	on	varsin	tiiviit	välit	Ra-
nuan	Curra-seuran	kanssa.	Curra	on	Pohjois-
Suomen	aktiivisin	curlingseura.	Yhteistyötä	
on	viritelty	myös	Pohjois-Ruotsin	seurojen	
kanssa.	Ranuan	Poroturnauksessa	on	usein	
joukkueita	Ruotsista	ja	Skellefteån	kevättur-
nauksessa	on	joukkueita	Pohjois-Suomesta.”

Huhuja ja suunnitelmia
	 Suomen	Cupin	järjestämisestä	Oulussa	on	
kuulunut	huhuja	jo	useampanakin	vuonna.	
Onko	turnauksen	järjestäminen	seuran	
realistisena	tavoitteena	lähivuosina?
	 -”	Tämä	toistaiseksi	huhuksi	luettava	
tieto	lähti	Rissasen Ollin	ja	Markin	väli-
sestä	baarikeskustelusta	(joidenkin	oluiden	
jälkeen...).	Meidän	täytyy	saada	curlingtietoi-
suus	leviämään	Oulussa	enemmän	ja	saada	
jää	edes	tyydyttävään	kuntoon	ennen	tätä	
haastetta.”
	 Millaiset	suunnitelmat	seuralla	on	näiden	
kehitysaskeleiden	ottamisen	suhteen?	Ja	mil-
tä	ylipäätään	seuran	tulevaisuus	mielestänne	
nykyisellään	näyttää?
	 -”	Kuten	jo	aikaisemmin	todettiin,	jäsen-
hankinta	on	meidän	suurin	haasteemme	ja	
siihen	panostamme	tällä	hetkellä	eniten.	
Kunhan	saamme	porukkaa	riittävästi,	niin	
samojen	ihmisten	ei	tarvitse	tehdä	kaik-
kea	ja	pystymme	seurana	kehittymäänkin.	
Edelleen	pyrimme	osallistumaan	mahdolli-
simman	moneen	turnaukseen	ja	ehkä	jopa	
saamaan	kasaan	naisjoukkueen	mestaruus-
sarjaan.”
	 Loppuun	vielä	konkreettinen	ennustus;	
miltä	Oulun	Huippujen	tilanne	näyttää	
vuonna	2022?
	 -”	Uskoisin,	että	kymmenen	vuoden	pääs-
tä	meillä	on	jo	joukkue	mestaruussarjassa	
sekä	nuorisojoukkue.	Pari	meistä	käy	lajioh-
jaaja/valmentajakurssit	ja	siitä	se	lähtee!”

Teksti: Riku Harjula
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Anonyymi Asiantuntija

Tällä palstalla Curlinglehden Anonyymi Asiantuntija 
vastaa lukijoiden itkupotkuraivareihin:

”Hyvä Anonyymi Asiantuntija. Kiitos piristävästä palstastasi! Olin todella otettu kylmän 
tieteellisestä katsantokannastasi lehden edellisessä numerossa. Jatka samaan positiiviseen 
malliin hyvässä ja rakentavassa hengessä!”
nimim. Olkoon hakkivoima kanssasi

	 	 	 Anonyymi Asiantuntija:	”Tack	tack!	”

”Hyvä Anonyymi Asiantuntija. Olen seurannut palstaasi aktiivisesti jo yhden numeron 
verran ja säilyttänyt lehtileikkeet palstalta jo monen viikon ajan. Olen kuitenkin huolissani 
maamme nuorison liikkumattomuudesta. Eikö curling soveltuisikin hienoksi liikunnaksi läskis-
tyvälle nuorisollemme?”
nimim. Junnuista huolestunut Vainio

	 	 	 Anonyymi Asiantuntija:	”Avain	epäläskistyvyyteen	on	hyötyliikunnassa.	Me	curlaajat	olemme	siitä	
	 	 	 oivia	esimerkkejä,	sillä	turnausten	aikana	emme	ikinä	aja	autolla.	Nuorison	asenteiden	
	 	 	 polkemisesta	en	sinällään	tiedä,	mutta	kuulin,	että	entinen	maajoukkuecurlaaja	Sumee	Talo	
	 	 	 (nimi	muutettu)	aikoo	järjestää	ensi	keväänä	hyötyliikuntahenkisen	”syväpyöräilykurssin”	Finnish	
	 	 	 Bonspielin	ohessa.	Aiheen	pintaa	raapaistiin	jo	viime	vuonna	ja	lentävän	pilotin	kokemukset	
	 	 	 kurssista	olivat	vauhdikkaita”

”Miksi SM-sarjan kivet hiottiin juuri, kun joukkueemme sai kivikartan valmiiksi!!!!???”
nimim. Hiottuja Kiviäkin Kiinnostaa

	 	 	 Anonyymi Asiantuntija: ”Sarjan	kippareiden	mielipide	kivien	hionnasta	oli	jo	pitkään	hiottu	ja	
	 	 	 vaikka	taistelu	oli	kivisen	tien	takana,	saatiin	kivet	hiottua	vain	kirotaksemme	kivien	hiontaa.	
	 	 	 Pitäisikö	kiviä	nyt	kokeilla	kerrankin	ennen	sitä	kiroamista?”

Syksyn Sumppanissa moni kilpasisko hieraisi silmiään peläten vanhan 
legendaarisen keinosiementäjän palanneen peliareenoille. Huhu oli 
tuulesta temmattu, sillä eräs ex-maajoukkuekippari oli vain tekemässä 
curlinglehden seuraavaa välinetestiä, joka koski (revittyjä) pelihousuja. 

	 Alkuvuodesta	päätimme	pakata	lauk-
kumme	ja	muuttaa	työni	perässä	kolmeksi	
vuodeksi	Frankfurt	am	Mainiin.	Päätöksen	
myötä	yli	kolmekymmentä	vuotta	suo-
malaista	curlingkokemusta	siirtyi	Saksaan	
etsimään	uusia	virikkeitä	ja	näkökulmia	
lajiin.	Kevät	meni	asettuessa,	mutta	kesän	
vaihtuessa	hiljalleen	syksyksi	on	kiinnostus	
tutustua	paikallisiin	curlingpiireihin	herän-
nyt	eloon.	
	 Kovin	suuria	odotuksia	ei	meillä	cur-
lingin	pelaamisen	suhteen	Keski-Saksassa	
ollut,	eikä	oikeastaan	mitään	tietoa	asiasta.	
Pari	sähköpostikyselyä	ja	hetki	surffailua	
netissä	auttoi	sitten	kummasti.	Positiivi-
sena	yllätyksenä	havaitsin,	että	Eintracht	
Frankfurtilla	on	viisi	vuotta	sitten	perustet-
tu	curlingjaosto	ja	jopa	viikoittainen	treeni-
vuoro,	jonka	pitäisi	alkaa	lokakuussa.	Tila-
usta	uusille	talvilajeille	varmaan	onkin,	sillä	
paikallinen	jääkiekko	romahti	vuosi	sitten	
pääsarjasta	neljännelle	sarjatasolle.	Tämä	
ei	varmasti	ainakaan	vaikeuta	treenivuo-
rojen	saamista	Eissporthallesta.	Curlingin	
harrastajamäärät	Frankfurtissa	ovat	pienet	
ja	olosuhteet	kuulemma	haastavat,	mutta	
lohdutuksena	kerrottiin,	että	ainakin	jäät	
ja	kivet	ovat	olemassa.	Kuulostaa	varmaan	
tutulta	tilanteelta	monille	suomalaisille	
seuroille.
	 Isompi	ja	ainoa	muu	seura	sadan	kilo-
metrin	säteellä	sijaitsee	Mannheimissa.	
Seura	järjestää	keväisin	oman	turnauksen-
sakin,	jonne	jo	vähän	lupailin	suomalaisen	
joukkueen	viemistä	jonakin	vuonna.	Saksan	
Curlingliitolla	on	yhteensä	16	jäsenseuraa,	
eli	seuroja	on	aika	paljon	vähemmän	kuin	
Suomessa,	ja	pääasiassa	yksi	per	paikka-
kunta.	Harrastajamääristä	koko	maassa	en	
löytänyt	mitään	tietoa.	Toiminta	keskit-
tyy	vahvasti	Etelä-Saksaan,	Baijerin	ja	

Baden-Württembergin	alueille,	josta	myös	
maajoukkueet	ovat	pääsääntöisesti	tulleet.	
Pelkästään	curlingille	varattuja	halleja	näyt-
täisi	hataran	surffailun	perusteella	olevan	
puolisenkymmentä.	Piirit	eivät	siis	ole	
isot	ja	minulle	kerrottiin,	että	suunnilleen	
kaikki	lajin	harrastajat	tuntevat	toisensa.	
Kevään	MM-kisat	kuitattiin	lehdistössä	
parilla	pikku-uutisella	Saksan	peleistä.	Ei	
siis	edelleenkään	kuulosta	kovin	erilaiselta	
kuin	Suomessa.	
	 Melkoinen	ero	Suomeen	on	kuitenkin	
arvokisamenestyksessä.	Saksaan	on	sadellut	
mitaleita	sekä	miesten	että	naisten	kisoista	
tasaiseen	tahtiin	jo	1970-luvulta	saakka.	
Maalla	on	kokonaista	14	aikuisten	sarjo-
jen	Euroopan	mestaruutta.	Ehkä	kolmen	
vuoden	aikana	saan	jotakin	näkemystä	
siitä,	mitä	täällä	tehdään	eri	tavalla	kuin	
Suomessa,	ja	lähteekö	menestyksekkäiden	
joukkueiden	rakentaminen	jo	ruohonjuuri-
tason	olosuhteista.	Pääasiallinen	tarkoituk-
semme	lienee	kuitenkin	tutustua	paikalli-
seen	curlingiin	Schöppien	ja	Kappien	tason	
alapuolella.	Suomessa	varmaan	tiedetään,	
mikä	on	meininki	Garmischissa	ja	Füsse-
nissä,	mutta	paikalliset	countrycurlingit	ja	
vesileppikset	ovat	monelta	suomalaiselta	
vielä	näkemättä.	Samalla	voimme	luonnol-
lisesti	tehdä	irtohavaintoja	saksalaisesta	
curling-lifestylestä.	
	 PS.	Heti	löytyi	yksi	asia,	jossa	suoma-
laiset	ovat	selkeästi	saksalaisia	edellä,	
nimittäin	tiedotus.	Saksan	Curlingliiton	
nettisivuilla	sekä	kohdat	”DCV-News-
letter”	että	”Bundesliga”	antavat	vain	
valitteluja	tietojen	puutteesta.	Meillä	on	
sentään	hieno	Curlinglehti,	Curlingkanava	
ja	reaaliaikainen	tulospalvelu	SM-sarjasta.	

Saksan kirjeenvaihtaja

Bratwurstia, 
Sauerkrautia ja 
muita kliseitä 
curlingskenessä

Teksti: Juha Honkkila
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Pari vuotta takaperin curlinglehden silloinen päätoimittaja Tommi 
Häti kyseli pääkirjoituksessaan opettavan golf-pron kaltaisen am-
mattikunnan perään myös suomalaisessa curlingissa. Suomesta 
ei ainakaan vielä ammatikseen lajia opettavia curlingvalmentajia 
löydy, mutta kovin kauaksi ei tarvitse matkustaa ammattikunnan 
edustajan löytääkseen. 

”Vuotta myöhem-
min huomasin, että 
myös tytöt pelasi-
vat lajia ja innostuin 
tästä johtuen siitä 
itsekin.”

	 Opettavatkin	pro:t	ovat	nimensä	mu-
kaisesti	joko	täysipäiväisiä	ammattilaisia	
tai	hankkivat	työstään	vakituisesti	sivu-
tuloja.	Ammattivalmentaja	voi	kuulostaa	
kaukaiselta	idealta,	mutta	esimerkiksi	
Suomen	curlingliiton	palkatessa	osapäiväi-
sen	työntekijän	(development	offi		cerin),	
oli	yhtenä	vaihtoehtoisena	ratkaisuna	jopa	
sivutoimisen	valmentajan	palkkaaminen.	
Vaikka	valmennuskulttuuri	on	Suomessa	
vielä	hyvin	kevyttä	ja	satunnaista,	löytyisi	
Euroopastakin	nykyisin	useita	valmentami-
seen	keskittyviä	ammattilaisia,	jotka	tarjo-
avat	palveluksiaan	eri	lajiliitoille	tai	paljon	
panostaville	huippupelaajille	ja	joukkueille.
Yksi	esimerkki	ammatikseen	curlingia	
valmentavasta	eurooppalaisesta	on	skotlan-
tilainen	Brian Gray.	Annetaan	siis	skotin	

itsensä	kertoa	oma	tarinansa	sekä	mielipi-
teensä	valmennuskulttuurin	tarpeellisuu-
desta	ja	kehityksestä.

Uravalinta sattumien summa

	 -”Näin	ensimmäisen	kerran	curlingia	
1977	Aberdeenissä.	Vanhempani	pelasivat	
paikallissarjaa	läheisellä	Old	Donald’s	
Curling	Clubilla	ja	odottelin	heitä	usein	
pelien	ajan	hallilla.	Tuolloin	vielä	ihmette-
lin,	kuinka	tylsä	peli	curling	olikaan.	Vuotta	
myöhemmin	kuitenkin	huomasin,	että	
myös	tytöt	pelasivat	lajia	ja	innostuin	tästä	
johtuen	siitä	itsekin.	Aloitin	siis	curlingin	
kymmenvuotiaana	ja	laji	vei	nopeasti	men-
nessään.	21-vuotiaana	pelasin	jo	150	ottelua	
kaudessa.	Tuolloin	nousin	myös	kakkosheit-

täjäksi	Skotlannin	juniorimaajoukkueeseen	
vuosiksi	1988	ja	1989	ja	voitin	Skotlannin	
parhaan	junioripelaajan	palkinnon.”
	 -”Kiinnostus	valmentamiseen	kasvoi	
salakavalasti	oman	kehitykseni	mukana	var-
mastikin	jo	alusta	asti.	Vuosien	1983	ja	1997	
ajan	olin	jo	seuravalmentajana	Aberdeen	
Young	Curlers	ja	Cocktail	Curling	Club	
-seuroissa.	1998	muutin	Sveitsiin	ja	perustin	
Nicole Strausakin	kanssa	SmartCurling.
com-yrityksen.	Nicole	oli	jo	tuolloin	yksi	
Sveitsin	menestyksekkäimmistä	naiscurlaa-
jista.	Tuosta	vuodesta	voidaan	laskea	alka-
neen	huippuvalmentajan	urani	ja	voitimme	
yhteistyömme	ansiosta	Nicolen	joukkueen	
kanssa	useita	mitaleja	sekä	Sveitsin	mesta-
ruuskisoissa	että	kansainvälisissä	arvoki-
soissa	vuosien	1999	ja	2005	välisenä	aikana.”	

Teksti: Riku Harjula
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Ammattivalmentajan 
tieltä ei paluuta
	 -“Valmennustehtäväni	muuttuivat	vain	
intensiivisemmiksi	ja	monipuolisemmiksi	
tuon	menestyskauden	jälkeen.	Keskityin	
kuitenkin	ennen	kaikkea	huipputasolla	
pelaaviin	mies-	ja	naisjoukkueisiin,	enkä	
niinkään	esimerkiksi	junioreihin.	Toimin	
maajoukkuevalmentajana	EM-	ja	MM-
kisoissa	esimerkiksi	Latvialle	sekä	Sveit-
sille,	mutta	tein	paljon	myös	opetustyötä	
erilaisten	projektien	kanssa.	Esimerkiksi	
Latviassa	käynnistimme	2005	huippucurlin-
gohjelman,	jossa	valmensin	maan	huipulla	
pelanneita	kolmea	naisjoukkuetta	ja	neljää	
miesjoukkuetta.	Ohjelman	aikaan	reissasin	
Latviaan	vuodessa	7-8	kertaa	ja	järjestin	
leirejä	suunnitelmalliseen	harjoitteluun	
osallistuneille	joukkueille.	Leireillä	keski-
tyimme	kunkin	joukkueen	kanssa	erikseen	
harjoitus-	ja	peliohjelman	tekemiseen,	
tekniikkavalmennukseen	jäällä,	peliana-
lyyseihin	sekä	taktiikkapalavereihin.	Fokus	
oli	siis	monipuolisesti	jo	kaikessa	olennai-
sessa.”

	

-”Pääosa	vetämistäni	valmennusprojekteista	
on	pitkän	tähtäimen	ohjelmia,	mutta	olen	
tehnyt	myös	lyhyempiä	pätkiä.	Yrityk-

semme	tarjoaa	joukkueille	ja	kansallisille	
lajiliitoille	esimerkiksi	’saattohoitoja’,	eli	
osallistun	tällöin	yhteen	turnaukseen	jouk-
kueen	kisavalmentajana,	vaikka	tiiviimpää	
yhteistyötä	ei	kisojen	ulkopuolella	tehtäi-
sikään.	Hoidan	siis	vaikkapa	EM-kisojen	
ajan	kaikki	joukkuevalmentajan	tehtävät	
ja	esimerkiksi	pian	alkavissa	Moskovan	
EM-kisoissa	toimin	Italian	naisjoukkueen	
kanssa	juuri	tässä	roolissa.”
	 -”Hieno	esimerkki	Smart	Curlingin	te-
kemästä	konsultointityöstä	on	2010	kesällä	
alkanut	yhteistyö	Turkin	jääurheiluliiton	
kanssa,	johon	saimme	kutsun	WCF:ltä.	
Käytännön	tasolla	yhteistyö	tarkoitti	sitä,	
että	sain	kuuden	kuukauden	sopimuksen	
valmistaa	Turkki	ensimmäisiin	kansainväli-
siin	kotikisoihinsa	eli	EM-kisojen	C-sarjaan	
sekä	Erzurumin	talviuniversiadeihin.	Oli	
suuri	kunnia	päästä	tämänkaltaiseen	pro-
jektiin	mukaan	ja	olin	todella	mielissäni	sii-
tä,	että	WCF	ehdotti	tehtävään	juuri	meitä.	
Tässä	projektissa	koulutimme	siis	paljon	
muutakin	kuin	vain	pelaajia.	Pääasiassa	
perustyömme	on	kuitenkin	curlingleirien	
vetämistä	huipulle	haluaville	joukkueille,	
kuten	2010	helmikuussa,	jolloin	Venäjän	
naisten	maajoukkue	tuli	tapaamaan	minua	
Sveitsiin	viikoksi.	Viikon	aikana	harjoitte-
limme	jäällä	4	tuntia	päivässä,	minkä	lisäksi	
treenasimme	teoriaa	ja	taktiikkaa	muuta-
man	tunnin	joka	päivä.	Tämänkaltaisiin	
leireihin	myös	panostamme	yrityksemme	
kanssa	selvästi	voimakkaimmin.	Juuri	nyt	
neuvottelemme	Latvian	liiton	kanssa	vas-
taavanlaisten	leirien	sarjasta,	joka	järjestet-

täisiin	Riiassa	ensi	keväästä	alkaen.	”

750 tuntia koulutusta vuodessa – 
yhdelle joukkueelle
	 -“Pisin	yhtäjaksoinen	projekti	yhden	
joukkueen	kanssa	on	ollut	latvialaisen	Team	
Rigas	Ronin	kanssa,	jonka	kapteenina	pelaa	
Ritvars Gulbis.	Yhteisinä	vuosinamme	
olemme	voittaneet	kuudesti	Latvian	mies-
ten	mestaruuden	ja	tätä	kautta	osallistuneet	
jo	lukuisiin	B-sarjan	EM-kisoihin.	Pitkän	
yhteistyön	hedelmiä	kerättiin	vuosi	sitten,	
kun	nousimme	täksi	kaudeksi	EM:ien	A-
sarjaan	Moskovan	kisoihin.	Pelillisen	tason	
nousu	on	ollut	huikeaa	aloitettuamme	
yhteisen	projektimme	vuonna	2004.”

	

-”Kaikkein	intensiivisin	projektini	on	
kuitenkin	ollut	Team	CC	Bernin	jouk-
kueen	kanssa	Sveitsissä.	Kahden	vuoden	
aikana	valmensin	heitä	kokonaisuudessaan	
1500	tuntia!	Tuloksena	oli	EM-pronssi	ja	
MM-hopeamitalit	vuonna	2000.	Ylpeyttäni	
tuloksiin	selittää	se,	että	MM-hopea	on	
Sveitsin	miesten	paras	tulos	maailmanmes-
taruuskisoista	viimeisen	27	vuoden	(1985-
2011)	ajalta.	En	usko	ikinä	tehneeni	niin	
paljoa	töitä	kuin	noiden	kahden	vuoden	
aikana.”

	 -”Omat	henkilökohtaiset	tavoitteeni	val-
mentajana,	jotka	asetin	itselleni	1998,	ovat	
pitkälti	jo	ehtineet	täyttyä.	Nyt	vain	nautin	
siitä,	mitä	teen	ja	mielestäni	on	hienoa	
antaa	jotain	takaisin	lajille,	joka	on	antanut	
vuosien	varrella	minulle	niin	paljon.	Nyt	
43-vuotiaana	saan	rauhassa	ihastella	kau-
nista	lajiamme.	Lapsena	Skotlannissa	1977	
katselin	BBC:ltä	uutisia	koskien	Neuvosto-
liittoa	ja	ihmettelin	tuon	maailmankolkan	
elämänmenoa.	Kiitos	urani	pelaajana	ja	val-
mentajana	olen	nyt	saanut	jo	käydä	useissa	
entisen	Neuvostoliiton	maista.	Samalla	
olen	oppinut	ymmärtämään,	että	Nokian	
tapaan	curling	’connects	people’.”

Valmennuskulttuurin 
merkitys ja kehitys
	 -”Urani	aikana	olen	ehtinyt	nähdä	eri-
laisia	suhtautumismalleja	valmentamiseen	
ja	ylipäätään	hirvittävän	monia	eri	tapoja	
käsitellä	ja	ymmärtää	hyvän	valmennuksen	
tarpeellisuutta.	Kokemuksiini	pohjautuen	
voin	sanoa,	että	Euroopan	maista	Skotlan-
nissa,	Ruotsissa	ja	Sveitsissä	on	olemassa	
ylivertaiset	valmennuskulttuurit.	Näissä	
maissa	valmennuksen	merkitys	ymmär-
retään	luonnollisena	osana	joukkueen	tai	
yksilön	matkalla	menestykseen.	Muista	
maista	Latviassa	ja	Tsekeissä	ollaan	hiljal-
leen	oppimassa	sama	asia	ja	toimintatavat	
ovat	järkeviä.”
	 -”Oma	mielipiteeni	on,	että	huippu-
curlingissa	menestykseen	tarvitaan	neljä	
merkittävää	asiaa.	Ensimmäiset	kolme	ovat	
innostuneet	urheilijat,	hyvät	jääolosuhteet	

(4-5	jalan	nousut	ja	23-24,5	sekunnin	luisto)	
sekä	ammattitaitoinen	valmennus.	Neljäs	
elementti	on	aika.	Menestys	vaatii	aina	
paljon	aikaa	ja	hirveän	määrän	kovaa	työtä.	
Yhtälön	toteutumisen	kannalta	onkin	siis	
hyvin	olennaista,	että	valmennuksen	tar-
peeseen	osataan	suhtautua	oikealla	tavalla	
ja	sen	merkitys	ymmärretään.	Luonteva	
valmennuskulttuuri	ei	tätä	kautta	auta	aino-
astaan	huipulle	haluavia,	vaan	tieto	ja	osaa-
minen	kertyvät	sekä	kertautuvat	seurassa	
aina	myös	muille.	Näin	kaikki	seuran	tai	
kansallisen	liiton	jäsenet	lopulta	hyötyvät	
oikeanlaisesta	valmennuskulttuurista.”		
	 -”Jokaisella	harrastajalla	on	oma	vas-
tuunsa	edistää	upeaa	lajiamme.	Surullisin	
mahdollinen	tapaus	curlingissa	on	jonkin	
lajista	innostuneen	aloittelijan	innon	lopah-

taminen	huonojen	esittelyiden	ja	vähäisen	
avun	vuoksi.	Harrastajat	valitsevat	yhdessä	
keskuudestaan	edustajansa	lajiliittoihinsa	
ja	juuri	lajiliittojen	ensisijainen	tehtävä	on	
hoivata	lajiamme	ja	varmistaa,	että	aloitteli-
jan	tai	lajiesittelyyn	saapuvan	ensimmäinen	
valmennuskosketus	ja	kosketus	lajiin	ovat	
aina	positiivisia.	Kansainvälisten	liittojen	
tehtävänä	taas	on	varmistaa	se,	että	esimer-
kiksi	valmennuskoulutusta	on	tarjolla	aina	
jossain,	vaikka	omasta	maasta	ei	sellaista	
löytyisikään.	Sama	koskee	myös	huippu-
pelaajien	valmennusta.	Kansainvälisen	val-
mennuskeskuksen	ajamisesta	Eurooppaan	
pitääkin	antaa	kiitosta	ECF:n	kärkinimille,	
kuten	Andrew Ferguson-Smithille	ja	
Olli Rissaselle.”	

Brian Gray
Syntynyt:  
4.7.1968 Aberdeenissä, 
Skotlannissa

Koulutus:  
teollisuuden 
automaatioasiantuntija

Työ:   
curlingvalmentaja

Yhteystiedot: 
smartcurling.com
www.smartcurling.com
www.facebook.com/smartcurling

”…harjoittelimme jäällä 4 
tuntia päivässä, minkä lisäksi 
treenasimme teoriaa ja takti-
ikkaa muutaman tunnin joka 
päivä.”

”Kahden vuoden aikana 
valmensin heitä kokonaisu-
udessaan 1500 tuntia! Tulok-
sena oli EM-pronssi ja MM-
hopeamitalit…”

”menestykseen tarvitaan neljä 
merkittävää asiaa. Ensimmäiset 
kolme ovat innostuneet urheili-
jat, hyvät jääolosuhteet sekä 
ammattitaitoinen valmennus. 
Neljäs elementti on aika.”

Kuva: Smartcurling.com

Kuva: Smartcurling.com

Brian Gray (oik.) vuoden 2000 MM-kisoissa, 
Smartcurlingin toinen perustaja Nicole Strausak toinen vasemmalta.



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!


