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Sisällysluettelo, Curlinglehti 1 / 2012

  EM-kisojen jälkimainingeissa tulin 
ajatelleeksi maamme curlingin pääsar-
jan merkitystä lajimme kotimaisille 
harrastajille. Voitaneen olla yleisesti 
yhtä mieltä siitä, että kotoisen SM-sar-
jamme tulisi olla lajimme lippulaiva ja 
näyteikkuna myös curlingin ulkopuolis-
ille ihmisille. Ennen kaikkea medialle 
sen tulisi edustaa parasta suomalaista 
curlingosaamista.

On helppo sanoa, että kansainvälinen 
menestys on tae tasaiselle kiinnos-
tuksen kasvulle myös kotimaassa ja 
pienikin talviurheilulaji saa olympiami-
taleilla nostettua kotimaistenkin kamp-
pailujen asemaa suuren yleisön silmissä. 
Millaisen matkan oma lajimme on siis 
kulkenut nykyisenlaiseen mediahiljaisu-
uteen curlingin ulkopuolisissa piireissä?

Suomi on onnistunut saalistamaan 
arvokisamitaleja niin EM-kisoista, 
MM-kisoista kuin jopa talviolym-
pialaisistakin. Juniorit ovat olleet 
MM-hopealla ja sekajoukkueillakin on 
päästy jopa kultakantaan arvokisoissa. 
Viimeisimpänä menestystarinana 
mainittakoon seniorien epävirallisten 

EM-kisojen kultamitali.

Kansainvälisestä menestyksestä huoli-
matta curling ei mediaa juuri kiinnosta. 
Välttämättä siis kansainvälinenkään 
menestys ei pienelle lajille takaa 
näkyvyyttä tai yleisön kiinnostusta. 
Kaikissa pienissäkään lajeissa ei tilanne 
kuitenkaan ole näin. Esimerkkinä 
mainittakoon mäkihyppy, jonka har-
rastajamäärät Suomessa ovat noin kol-
manneksen curlingin vastaavista. Medi-
anäkyvyys on kuitenkin moninkertaista 
ja yleinen kiinnostus luonnollisesti 
periytyy aiemmista kansainvälisistä me-
nestysvuosista. Kuka silti muistaa näh-
neensä mäkihypyn SM-kisojen tuloksia 
tai inserttiä Ylen urheiluruudussa saati 
sitten suoraa lähetystä kisoista? 
Voidaanko tästä vetää johtopäätös, että 
vaikka SM-sarjassa kilvoittelevat lajista 
riippumatta luonnollisesti maamme 
parhaat urheilijat, ei SM-sarjalla ole 
hankittavissa varsinaista mittavaa kiin-
nostusta lajin ulkopuolelta?

 Jos kyseessä on laji, jossa Suomi 
menestyy myös kansainvälisesti, 
keskitytään mediassa maamme kärjen 

otteisiin ulkomailla. 
Jos maailmalla ei menestytä, ei kotima-
istakaan sarjaa pidetä arvossa eikä siitä 
kiinnostuta. 

Eikö tämä ole tavallaan hyvin tekopy-
hää ja perverssiä?

Toivottavasti curlingpiireissä osataan 
tehdä tässä asiassa poikkeus. Suomessa 
on jälleen parasta aikaa käynnissä 
jännityksentäyteinen SM-sarja, jossa 
maamme parhaat lajiharrastajat ottavat 
mittaa toisistaan. Tämän parempaa 
suomalaista curlingia ei muualla ole 
nähtävillä! Uuden vuoden kunniaksi 
meillä on hieno tilaisuus arvostaa oma 
lajimme muita korkeammalle!

Hyvää curlingvuotta 2012!
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 Kuten vuosien varrella on moneen kertaan todettu, arvokisame-
nestys on pienelle lajillemme erittäin tärkeätä monellakin tavalla; sen 
avulla lajimme saa esimerkiksi näkyvyyttä eri medioissa, edustusjouk-
kueilla on huomattavasti helpommat lähtökohdat saada yhteistyö-
kumppaneita, ja se vaikuttaa myös curlingliiton saamaan vuosittaiseen 
toiminta-avustukseen. Viime vuoden korotettuun valtionapuun yksi 
peruste oli valmennusprojektin käynnistäminen, ja sen myötä haettava 
arvokisamenestys. Kysymys oli luonnollisesti pidemmän tähtäimen 
tavoitteista, mutta Moskovassa pelatut EM-kisat nähdäkseni osoittivat, 
että ainakin naisten edustusjoukkueemme oli hyötynyt Jari Laukkasen 
johtamasta valmennusprojektista, kun tuloksena oli B-sarjan toinen sija 
ja nousu takaisin A-sarjaan. Hieno suoritus Oona Kausteen johtamalta 
naisjoukkueeltamme! Sen sijaan useimpien mielestä miesjoukkueem-
me suoritus EM-kisoissa ei ollut sitä, mitä odotettiin, ja lopputulos 
oli selkeä pettymys. Mistä tämä sitten johtui, onkin jo huomattavasti 
visaisempi kysymys…?      

Huippucurlingin valmennusprojektia on tarkoitus edelleen jatkaa, ja 
juuri tullut valtionapupäätös sen myös mahdollistaa. Ministeriöllä on 
siis edelleen uskoa suomalaisen Curlingin tekemiseen, mikä on hieno 
asia, ja toisaalta välttämätön edellytys toiminnan kehittämiselle. On 
kuitenkin selvää, että meidän on edelleen saatava aikaan tuloksia 
niin huippucurlingin kuin myös seuratoiminnan / harrastajien tasolla, 
millä tarkoitan harrastajamäärän selkeää kasvattamista. Tämä koskee 
erityisesti juniori-ikäisiä harrastajia!  Arvokisamenestyksen myötä näitä 
tavoitteita on helpompi saavuttaa.

Toivonkin nyt aktiivista keskustelua ja ehdotuksia kaikilta suomalaisen 
huippucurlingin parissa toimivilta (ja miksei muiltakin) siitä, miten 
voisimme paremmin hyödyntää käytettävissä olevia resursseja parem-
man arvokisamenetyksen saavuttamiseksi. Voi toki olla, ettei tähän 
löydy mitään ”viisasten kiveä”, mutta itse olen sitä mieltä, että pienen 
lajimme sisällä oleva kotimainen tietotaito ja kokemus tulisi saada par-
haalla mahdollisella tavalla käyttöön, mistä hyötyisi koko suomalaisen 
Curlilngin kenttä!

SUOMALAISEN CURLINGIN PÄIVÄ

Jo useampi vuosi sitten järjestimme seminaarin, jonka aiheena oli suo-
malaisen Curlingin kehittäminen niin alueellisella kuin kansallisellakin 
tasolla. Nyt on mielestäni aika järjestää jotain vastaavaa, jotta mahdol-
lisimman moni seura edustajineen saataisiin jälleen samaan tilaan poh-
timaan ja ideoimaan rakkaan lajimme tulevaisuutta. Meillä on jo varsin 
paljon erilaisia lajiin liittyviä aktiviteetteja, kuten harrastus- ja kilpai-
lutoiminta, junioritoiminta, lajiohjaus, olosuhdeasiat, jäänteko- ja tuo-
maritoiminta, joiden kehittäminen ja yhteensovittaminen kansallisella 
tasolla on nyt mielestäni tarpeellista isommalla porukalla. Oma lukunsa 
on myös yllä mainittu huippucurling, joka voisi olla myös oma aiheen-
sa samassa tilaisuudessa / paikassa. Tällainen ”Suomalaisen Curlingin 
päivä” voitaisiin järjestää tänä vuonna ajankohtana ja paikassa, joka olisi 
sopiva mahdollisimman monelle seuralle ja sen edustajille. Tapahtuma 
voisi mielestäni jopa ajoittua kahdelle päivälle, koska asiaa on varmasti 
paljon. Liitto tulee olemaan yhteydessä kaikkiin seuroihin, jotta edelly-
tykset tämän tilaisuuden järjestämiselle saataisiin kohdalleen.

Curlingvuosi 2012 on jo hyvässä vauhdissa, ja tänäkin vuonna riittää pal-
jon koettavaa rakkaan lajimme parissa. Toivotan kaikille pelaajillemme 
menestyksekästä ja hauskaa vuoden jatkoa!!
    

Olli Rissanen

Arvokisamenestyksen 
merkitys

Yksi Huippu-urheilun muutostyöryhmän visioista käsitti nuo-
ria kilpaharrastajia varten suunnitellun urheilijan polun julkis-
tamisen. Polun avulla on tarkoitus tukea, auttaa ja selkiyttää 
oman lajinsa kansainväliselle huipulle pyrkiviä urheilijanalkuja 
eteen tulevissa valinnoissa.
Huippu-urheilun muutostyöryhmä kuvaa Urheilijan Polun 
seuraavasti. ”Huipulle tähtäävän urheilijan polku on kuvaus 
siitä, kuinka matka kohti maailman huippua tulisi lajissa par-
haimmillaan rakentaa. Yksilöt etenevät polulla luonnollisesti 
yksilöllisten taipumustensa ja harjoitustaustansa mukaisesti, 
mutta polku kertoo konkreettisesti sen, mitä taitoja, harjoi-
tusmääriä ja valmennuksen sisällön painopisteitä polulla tulisi 
eri ikävaiheissa olla. Polku luo myös kuvaa eri vaiheissa olevien 
toimijoiden rooleista ja yhteistyötarpeista. Samalla se taustoit-
taa ja ottaa kantaa ratkaisuihin, joita urheilijan olisi kyseisessä 
lajissa tarkoituksenmukaista tehdä esim. urheilun ja opiskelun 
yhteensovittamisessa. Urheilijan polku antaa päälinjat toimin-
nalle. Yksityiskohtaista sovellusta tulee tehdä yhteistyössä 
henkilökohtaisen valmentajan kanssa”.

Urheilijan Polku -matriisia curlingin osalta olivat tekemäs-
sä Oona Kauste, Jari Laukkanen ja Karri Kupari. Lisäksi 

pyydettiin muutamilta lajin vaikuttajilta kommentteja viime 
vaiheessa ennen julkistamista. Projekti aloitettiin vuoden 2011 
alkupuolella ja siihen on sisältynyt useita kokouksia, pääosin 
SLU:n toimitiloissa. Pelkästään curlingia varten järjestetyissä 
palavereissa mentorina toimi muutostyöryhmän puolesta 
Antti Paananen, lentopalloliiton entinen valmennuspäällikkö. 
Häneltä löytyi moneen kohtaan hyviä neuvoa ja ajatuksia. Oli 
myös kiva kuulla hieman erilaisen joukkuelajin vahvan taustan 
omaavan henkilön mietteitä huippu-urheilusta. Useille lajilii-
toille järjestetyissä yhteistilaisuuksissa oli mahdollista keskus-
tella muiden lajien edustajien kanssa ja vaihtaa kokemuksia 
matriisin tekemiseen liittyvistä asioista. Lisäksi oli mahdollista 
tutustua jo valmiiden matriisien sisältöön ja saada sitä kautta 
joitain vinkkejä.

Osoitteesta www.kihu.fi /urapolku/julkinen löytyy tähän men-
nessä julkaistujen lajien urapolut ja hyvää lisätukea harjoittelu-
vinkeistä löytyy Suomen curlingliiton nettisivuilta.

Karri Kupari

Urheilijan polku curlingin osalta valmis

OKM:n liikuntayksikön myöntämä paikallisen seuratoimin-
nan kehittämistuen haku on käynnissä ja rekisteröityneet 
urheiluseurat voivat hakea kehittämistukea 15.3.2012 mennes-
sä. Hankkeiden tavoitteena on lisätä urheiluseuroissa liikkuvi-
en lasten, nuorten ja aikuisten määrää sekä kannustaa seuroja 
kehittämään toimintaansa laadullisesti tai kokeilemaan uusia 
innovaatioita. Tuettujen hankkeiden toteuttamisaika tulee olla 
1.6.2012 – 1.7.2013.

Projektin käytännön tasolla ovat toimijoina Suomen Liikunta 
ja Urheilu SLU ry, Suomen Kuntoliikuntaliitto ry ja Nuori 

Suomi ry. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.seuratuki.
fi . Lasten ja nuorten ikäluokan kohdalla lisätietoa ja ohjeita 
kannattaa kysyä Eeva Sunnarilta / Nuori Suomi ja vastaavasti 
aikuisten projekteissa informaatiota saa Kuntoliikuntaliiton 
Eerika Laalo-Häikiöltä.

Tässä on seuroille erinomainen mahdollisuus kehittää toimin-
taansa ja saada tukea hyviin hankkeisiin.

Karri Kupari

Seuratoiminnan kehittämistukien haku

Puheenjohtajan palsta Liitto tiedottaa

Seurat huomio!Seurat huomio!
Seurat huomio! Seurat h

uomio!
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Meiltä ja maailmalta
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Meiltä ja maailmalta Te k s t i :  J a r i  L a u k k a n e n ,  K u v i t u s :  R i k u  H a r j u l a

Vuorovuosina Kanadassa pelataan maailmanmestaruuksista joko naisissa tai 
miehissä. 2012 vuorossa ovat naiset, kun kisat käydään Lehtbridgessä Albertan 
provinssissa. Pelit pelataan maaliskuun 17. – 25. päivä Enmax Centre -areenalla. 
Koko turnauksen kattava lippupaketti kustantaa hulppeat 349 Kanadan dolla-
ria, eli reilut 265 euroa. 

Aivan yhtä suurta summaa ei tarvitse lipuistaan pulittaa, mikäli kiinnostuksen 
kohteena ovat miesten maailmanmestaruuskisat. Halvimmillaan kaikki pelit 
kattava tiketti maksaa 250 Sveitsin frangia eli noin 200 euroa. Miesten kisat 
pelataan Sveitsin Baselissa peliareenanaan St. Jakobshalle. Pelit alkavat maalis-
kuun 31. päivä ja päättyvät 8. huhtikuuta. 

Kevään MM-kisojen 
lipunmyynnit avattu! Naiset:

Ruotsi
Kanada
Yhdysvallat
Skotlanti
Venäjä
Tanska
Saksa
Italia
Sveitsi
Tsekin tasavalta
Kiina 
Etelä-Korea

Miehet:
Sveitsi
Kanada
Kiina
Uusi-Seelanti
Norja
Ruotsi
Tanska
Tsekin tasavalta
Skotlanti
Saksa
Ranska
Yhdysvallat

Osallistumisoikeuden MM-kisoihin ovat ansainneet : 

Muun maailman joukkue saalisti kautta 
aikain neljännen (2003, 2006, 2008 ja 2012) 
Continental Cupin voiton tammikuun 
alkupuolella Kanadan Langleyssä. Pohjois-
Amerikalla voittoja on koossa myös neljä 
(2002, 2004, 2007 ja 2011). 

Muun maailman kapteeni David Hay ja 
valmentaja Peja Lindholm olivat helpottu-
neita, kun Norjan Thomas Ulsrud varmisti 
viimeisessä pelissä voiton Jeff Stoughtonia 
vastaan. Loppulukemat olivat 235-165. 
Muun maailman joukkue sai voitosta 
jaettavakseen yhteensä 65 000 dollaria, kun 
kanukit ja jenkit joutuivat tyytymään 26 
000 dollariin. Ennen viimeistä skinipeliä 
tilanne oli se, että Ulsrudille riitti yhden 
skinin nappaaminen päätöspelistä, jotta 
muun maailman joukkue varmistaisi voiton 

kokonaiskilpailussa. Sen Ulsrud hoiti kotiin 
nappaamalla kaksi pistettä kolmannesta 
päästä ja loppu olikin sitten pelailua. Norja-
laiset voittivat viimeisen pelin skinipistein 
35-20 ja juhlat olivat valmiit alkamaan. 

Kisojen aikaan jonkin verran puhetta he-
rätti valmentaja Peja Lindholmin määräämä 
kaljakielto joukkueensa pelaajille. Ym-
märrettävästi kanadalaiset olivat moisesta 
määräyksestä ihmeissään, mutta hyvin 
se ainakin tuotti tulosta. Peja perusteli 
määräystään sillä, että tämänkaltaisissa 
huippucurlingia esittelevissä tapahtumissa 
pelaajien tulee olla parhaimmillaan fanien 
ja sponsoreiden takia. Peja totesi, että hän 
haluaa pelaajien suhtautuvan vakavasti 
kisaan. “Uskon, että olimme parempia 
jokaisena päivänä. Sitä en olisi uskonut 

ennen kuin tulimme tänne. Olen todella 
ylpeä siitä tavasta, miten pelasimme”, sanoi 
Peja turnauksen jälkeen. Pohjois-Amerikan 
joukkueen valmentaja kertoi tuloksen 
olevan pettymys, mutta samaan hengenve-
toon totesi, että muun maailman joukkue 
ansaitsi ehdottomasti voittonsa.

Muu maailma Pohjois-Amerikkaa 
parempi Continental Cupissa

FGZ-sääntöä 
kokeiltiin viidellä 
kivellä 
Joulukuussa pelatussa Grand Slam-turnauksessa Kanadan Kingstonissa kokeil-
tiin uutta sääntöä, jossa free guard zone -sääntö venytettiin 5:ttä kiveä koske-
vaksi. Nythän sääntö sanoo, että pelialueella olevaa (vastustajan) kiveä ei saa 
poistaa pään neljällä ensimmäisen kiven aikana. Peleistä on uudella säännöllä 
tarkoitus saada ”kivirikkaampia härdellejä.” 

Kokeiluun lähdettiin siitä syystä, että haluttiin tehdä peleistä vieläkin viihdyt-
tävämpiä kuin nykyisin on. Olympiakultamitalisti Brad Gushue totesi kokeilun 
olleen mielenkiintoisen sekä pelaajille että katsojille. ”Huippujoukkueet ovat 
kehittyneet niin hyviksi pelaamaan, että kolmen-neljän pisteen takaa ei oikein 
nykysäännöillä pääse mitenkään ohi. Yhdellä virheellä siis voit menettää pelin, 
koska joukkueet osaavat puolustaa johtoansa niin hyvin. Peleistä tulee myös 
aika tylsiä sellaisissa tapauksissa.” Gushue olisi halukas kokeilemaan uutta 
sääntöä vielä muutaman kerran ennen kuin osaa paremmin sanoa mielipiteensä 
säännön tulevaisuudesta. 

Glenn Howardin kolmosheittäjä, maailmanmestari Wayne Middaugh tykkäsi 
uudesta säännöstä todeten, että ” tämmöinen sääntö sopii joukkueille, joilla on 
neljä hyvää pelaajaa joukkueessaan.” Hän kertoi myös, kuinka uusi sääntö auttoi 
heitä turnauksen ensimmäisessä ottelussa. ”Annoimme ensimmäisen pelin ekas-
sa päässä 4 pistettä vastustajalle, mutta säännön ansiosta meillä oli koko ajan 
tunne, että saamme vielä kiinni heidät. Niin tapahtuikin.”
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 SM-sarjaa pelataan 4-5 eri viikonloppua 
riippuen sukupuolesta ja sarjatasosta, yh-
teensä n. 10 viikonloppua.  Entä jos siirryt-
täisiinkin 1,5 viikon mittaiseen turneeseen 
ja erilliseen fi naaliviikonloppuun? Miten 
se voisi vaikuttaa ja minne? Ja vaativatko 
karsinnat edelleenkin oman viikonlopun? 
En ole nyt laskenut, miten pelit saadaan 
mahtumaan ko. aikaan, jos joukkuemäärä 
pysyisi samana, ja kuinka monta pelikier-
rosta voitaisiin pelata missäkin sarjassa. 
Tässä vain kevyttä pähkäilyä, kun on jään-
teostakin kokemusta.  

• Pelaajien ei vapaapäiviä turnauksia var-
ten tarvitsisi juuri ottaa enempää kuin nyt.  
Mutta raaskisiko pelaaja käyttää syysloman-
sa pelkästään curlingiin? Miksei? Olisi aina-
kin liikunnallinen loma. Pari peliä päivässä, 
useana päivänä peräkkäin. Siinä se pelaajan 
ja joukkueen turnauskunto testattaisiin.
• Asumiskustannukset pienenisivät kai-
killa (pelaajat ja liitto). Onhan viikkohinta 
esim. mökeillä edullisempi kuin viikon-
loppujen hinta. Hotellista voisi varmasti 
neuvotella keskitetyn ”curlaajahinnan”.
• Matkustaminen vähenisi. Säästöä kaikil-
le.
• Kivien ja jääntekovälineiden kuljetta-
minen vähenisi oleellisesti, josta seuraa 
kustannussäästöjä.
• Jääolosuhteet olisivat hyvät ja samanlai-
set koko turnauksen ajan. Jääntekoon käy-
tettävä aika vähenisi huikeasti, koska nyt 
viikonlopun ensimmäisen pelikierroksen 
jääntekoon menee n. 6 tuntia + tasoitusjää-

dytykset. Mikä säästö työn määrässä!
• Pelipaikkakustannuksissa säästettäisiin. 
Mutta saisimmeko curlingille helposti 1,5 
viikkoa jäähalliaikaa? Ainakin se onnistui 
tammikuussa Vierumäeltä, joten jos aika 
varataan ajoissa, niin miksei?
• Curlingperhe viettäisi yhdessä aikaa, jos 
vain pelipaikka ja muu ympäristö sen mah-
dollistaa. Minimissään pitäisi pelipaikalla 
olla lämmin katsomo ja mielellään kahvio. 
Ja luksusta olisi hotelli, joka mahdollistaisi 
myös vapaa-ajan viettämisen yhdessä.
• Voisiko 1,5 viikon turnaus vaikuttaa 
osallistujamääriin tai jopa joukkueiden 
kokoonpanoihin? Tai harjoitteluun? Muu-
toksia joukkueissa saattaisi tapahtua jonkin 
verran. Harjoitteluun sen ei pitäisi vaikut-
taa, jos turnausviikon jälkeen olisi vielä ns. 
fi naaliviikonloppu vaikka 1,5 kuukauden 
päästä. Ainakin mestaruuskamppailussa 
olevat joukkueet jatkaisivat harjoittelua. 
• Tällaisessa turnausmuodossa jokainen 
pääsisi kokemaan, millaista on pelata ja 
edustaa Suomea arvokisoissa. Motivoisiko-
han se esim. oman kunnon ylläpitämiseen 
entistä enemmän?
• Uskon, että saisimme mediankin hel-
pommin paikalle. Pieni pätkä joka päivä 
eri urheiluohjelmissa toisi lajiamme yleisön 
tietoon.  Katsomosta voisi löytyä jopa ”ei-
curlaavia” katsojia.
• Loppuhuipennus olisi sitten fi naalivii-
konloppu, jossa pelattaisiin vain eri sarjojen 
mestaruuksista. Pelisysteeminä joko round-
robin tai page-systeemi, jääaika huomioi-
den.

• Finaaliviikonlopun peleistä ulkopuolelle 
jääneille pelaajille olisi katsomossa mahdol-
lisuus seurata ja analysoida Suomen parasta 
curlingia ja ehkä oppiakin jotain.  Media 
olisi luonnollisesti paikalla. 
• Vielä plussana: erilaiset viikonloppu-
turnaukset todennäköisesti lisääntyisivät, 
koska enemmän vapaita viikonloppuja olisi 
käytettävissä. Seuroilla olisi mahdollisuus 
”tienata” turnauksilla hieman ylimääräistä 
rahaa vaikka omien harjoitteluolosuhteiden 
parantamiseen.  Lisäksi joukkueet voisivat 
käydä näissä tai ulkomaisissa turnauksissa 
paljon enemmän kuin nyt. Turnaukset taas 
motivoivat joukkueita edelleen säännölli-
seen harjoitteluun.

Säästöä, uusia turnauksia, yhdessäoloa - 
kuulostaa mukavalta. Kannatetaan! Aina-
han sitä voisi kokeilla, ja jos ei tunnukaan 
hyvältä, niin vanhaan voi palata tai kehittää 
ko. systeemiä kokemusten perusteella. 
Kokeilemaan! 

Anne Malmi

SM-SARJAAN MALLIA BRIERISTA?

Annen kolumniMestareiden palsta

kuva: Jani Forsberg

 Moskovan EM-kisat ovat takanapäin 
eikä tuliaisia juuri mukaan tarttunut. Ta-
voitteena ollut MM-kisapaikka jäi lopulta 
vain kaukaiseksi haaveeksi ja minimitavoite 
eli nousu A-sarjaankin kuoli jo alkulohkoon.

Jäistä tai vastustajista on turha sössöttää 
kummempia. Muiden maiden taso oli 
odotetunlainen, mutta oma taso oli todella 
paha pettymys. Jos nyt jotain yksittäistä 
osa-aluetta valmistautumisesta kisoihin 
pohtii tuloksen kannalta niin perustekniik-
ka ei ole vielä sillä tasolla, että se säännölli-
sesti pysyisi peleissä kasassa. Valitettavasti 

tuohon ei mitään oikotietä onneen löydy, 
vaan oikean liukuasennon opettelu vaatii 
jatkuvia toistoja sekä treeneissä että peliti-
lanteissa.

Muun muassa tuosta tekniikan epävar-
muudesta johtuen pelin taso on koko 
kauden ollut melko ailahtelevaa. Välillä 
heitot napsuvat hyvin ja teknisestikin 
kivasti, mutta välillä paletti sekoaa täysin 
ja mistään ei tule mitään. Ikävä kyllä, ja 
kaikesta valmistautumisesta huolimatta, 
EM-kisat osuivat vireen kannalta huonoon 
rakoon.

Nyt täytyisi siirtää ajatuksia SM-sarjaan ja 
tavoitteena on tietenkin uusia mestaruus. 
Ihan helpolta SM- sarjaan keskittyminen 
ei heti EM-kisojen jälkeen tuntunut, mutta 
vähitellen vi****s ylenpalttinen harmistus 
(toim.huom.) on laantunut ja treenaaminen 
maistuu taas. Hyviä kevätjäitä kaikille!

Kasper Hakunti

 Palasimme Moskovan EM-kilpailuista 
onnellisina hopeamitalisteina. Pelit Mosko-
vassa lähtivät käyntiin nappisuorituksella 
Irlantia vastaan, mikä antoi lisävarmuutta 
omaan suoritukseemme. Voittoputkemme 
katkesi vasta runkosarjan viimeisessä, todel-
la tiukassa pelissä Unkaria vastaan. Unkari 
oli tällä kertaa tasaisempi keskinäisissä 
peleissämme voittaen meidät kolmesti ja 
ansaitusti koko A-sarjan.

Pääsy tähän pisteeseen ei tullut ilmai-
seksi, vaan teimme läpi syksyn ahkerasti 
töitä curlingin parissa. Opiskelut ja työt 
jäivät toissijaisiksi, kun illat ja viikonloput 

vierähtivät harjoituksien ja turnauksien 
merkeissä. Suurin haasteemme oli varmasti 
se, että joukkueella oli uusi kokematon 
kapteeni. Taktisessa osaamisessa oli valta-
vasti kehitettävää kuin myös heittosuori-
tuksien tasaisuudessa. Tämän eteen teimme 
töitä valmentajien kanssa harjoitellen sekä 
kiertäen CCT-kilpailuita, joilla vastaamme 
asettuivat Euroopan kovimmat vastustajat. 
Virheidemme kautta valmentajat takoi-
vat päähämme oppia ja toistojen kautta 
heittosuoritukset kehittyivät. Opittavaa 
on kuitenkin vielä jokaisella saralla, joten 
harjoitukset jatkuvat normaaliin tapaansa 
vielä usean kuukauden ajan.

Käynnissä oleva SM-sarja on nyt puolivälis-
sä. Kilpailu ensi vuoden edustuspaikasta on 
sarjan kärjessä todella tiukkaa ja tasaista. 

Joukkueemme ehdoton etu on se, että 
olemme päässeet pelaamaan tämän kauden 
aikana valtavan määrän kovatasoisia pelejä. 
Pahimpien kilpasiskojemme joukossa on 
kuitenkin kokeneita pelaajia ja pidempään 
kapteenin paikalla pelanneita. Mikään ei 
ole selvää, ennen kuin viimeinen kivi on 
heitetty!

Oona Kauste

MIEHET

NAISET
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Curlinglehti haastatteli Curlingliitolle 
selvitystyötä tehnyttä Karri Kuparia olosuh-
deasioiden kehittymisestä. Kaiken kaikkiaan 
eteneminen on hidasta.

Muutamilla paikkakunnilla on kuitenkin 
havaittavissa pientä edistystä. Forssaan on 
saatu ratamerkinnät ja Imatralle valmis-
tuvaan jäähalliin ne tulevat myös alusta 
lähtien. Imatralla on myös varustus curlingin 
pelaamista varten. Nurmijärven Klaukkalaan 
rakennettavaan halliin on tarkoitus tulla 
myös curlingjäämaalaukset. Kivisarjojen 
hankinnasta ei näilläkään paikkakunnilla ole 
kuitenkaan vielä päätöksiä.

Positiivisin uutinen olosuhderintamalla tulee 
Ahvenanmaalta, jossa hallihanke on edennyt 
hyvin. Ålands Curlingklubbin Mari Wick-
ström sanoo:

”Olisin yllättynyt, jos halli ei olisi valmis 
syksyllä 2012.”

On siis aivan mahdollista, että ainakin yksi 
erityisesti curlingiin tarkoitettu halli tänä 
vuonna otettaisiin käyttöön. Curlinglehti jää 
odottelemaan avajaisturnausta?

Kalle Kiiskinen on yksi Hyvinkään 
hallhankkeen puuhamiehistä
Kuva: Markus Sipilä

 Curling Ranua ry juhli kymmenvuotista 
taivaltaan syksyn Poro Cupin yhteydessä. 
Curlinglehti haastatteli Ranuan seura-
aktiiveista Timo Peisaa, Matti Pekkalaa 
sekä Tuomas Vanhalaa selvittääkseen, miten 
Ranualaisen curlingin seikkailu sai aikoi-
naan alkunsa.

Tarina alkoi siitä, että meillä oli valmiiksi 
“hyvä porukka kasassa”. Olimme pelan-
neet sulkapalloa toistakymmentä vuotta 
ukkoporukalla. Toimintaan kuului myös 
talvinen hiihtovaellus ja muutama kesäinen 
melontaretki Kuusamoon. Sulkapallo alkoi 
kuitenkin menettää jostakin syystä kiin-
nostavuutta ja alettiin miettiä mitä tilalle. 
Nykyinen puheenjohtajamme Timo Peisa 
keksi ankaran aivotyön tuloksena, että 
curling voisi olla sellainen laji, jossa kaikki 
olisimme samalla alkuviivalla. Ranuallahan 
oli jo katettu jäärata, eli hankittiin vain 
kenkiä, harjoja ja kivet (huonot) saatiin 
aluksi liitolta vuokralle. 

Nykyisin Ranua on pohjoisen keskeisin 
seura. Lappisarjan kahdeksasta joukkueesta 
neljä on Ranualta. Lisäksi kevään ja syksyn 
Poroturnaukset ovat tärkeä lisä pohjois-
suomalaiseen curlingiin. Yhteistyö alueen 
muiden seurojen kanssa on ollut tiivistä 
jo vuosia. Merkittävintä on yhteistyö 
Lappisarjan puitteissa. Pelejä pyöritetään 
Kemijärvellä, Rovaniemellä sekä Ranu-
alla. Kivien lainaaminen on mutkatonta. 
Yhteisiä harjoituksia järjestetään Ranualla 
ja kisareissuilla on yhteisiä majoituksia. 
Lappisarjassa pidetään yhteinen pikkujoulu 
ja Kemijärvellä sarjan päätösjuhlat.

Kehityksen kulmakivet

Homma alkoi kaveriporukan otteella ja 
meinasi kuivua kokoon. Tärkeitä asioita 
toiminnan vakautumisen ja kasvun suhteen 
on ollut useampia. Heti alkuvaiheessa otet-
tiin yhteys liittoon ja lähdettiin rohkeasti 
mukaan liitonkin kilpailutoimintaan oman 
kilpailutoiminnan pyörittämisen ohessa. 
Homman jatkuvuuden varmisti naisten mu-
kaantulo ja rohkea satsaus kiviin sekä muu-
hun välineistöön. Varvinaisena sisäänajona 
voidaan pitää pelimatkaa Vierumäelle lähes 
kymmenen vuotta sitten. Siellä näimme oi-
keaa peliä ja huomasimme kuinka mukavaa 
porukkaa lajin ympärillä oli ja kuinka hyvä 
henki vallitsee pelaajien kesken. 

On myös tärkeää olla tiiviisti osa koko 
maamme lajiyhteisöä ja siksi esim. Porotur-
nauksissamme täytyy vieraidemme viihtyä. 
Toisaalta vieraanvaraisuus lienee pohjoisen 
ihmisten myötäsyntyinen ominaisuus. Jos 
kerta vieraista tykätään, niin heitä myös 
koitetaan pitää hyvänä niin hyvin kun 
osataan. Pikkupaikkakunnilla yhteisöllisyys 
syntyy helposti, kuten itse olemme Kangas-
niemellä käydessä huomanneet. Meille on 
erittäin tärkeää saada porukoita Porokisoi-
hin eli halutaan pitää Porokisat vetovoimai-
sina ja laadukkaina. Muutoin pelkona on 
curlingin kuihtuminen pitkässä juoksussa. 
Yhteisöllisyys syntyy kokonaispaketista: 
pieni paikkakunta, turnauksen kohtuulli-
nen koko, majoitus samaan hotelliin 300 m 
hallista, hallissa hyvä päätykatsomo/-kah-
vila, hiottu järjestämisorganisaatio. Tämä 
meidän paketti on niin hyvä, ettemme 
pysty tätä tärväämään edes kuuluisalla lap-
pilaisella yhteen hiileen kusemisen taidoilla. 
Haluamme tietoisesti säilyttää Porokisojen 

rennon rempseän meiningin. Porokisoilla 
on kaikkiaan hyvä noste. Lentoyhteyksien 
huomattava halpeneminen parantanee 
tilannetta ennestään.
Tulevaisuus Pohjoiskalotilla

Odotamme hallin eristämistä lähivuosina. 
Tämä mahdollistaisi nykyistä huomat-
tavasti laajemman curling-käytön huo-
mioiden hallin matalahkon käyttöasteen 
ja naapuriseurojen huutavan jääpulan. 
Jatkamme myös syksyn ja kevään Poroki-
sojen järjestämistä. Seuran kasvutavoitteet 
ovat kokemuksen opettamana maltilliset. 
Kilpailutoimintaan osallistuminen jatkuu 
entisessä laajuudessa. Haemme aktiivisesti 
yhteyksiä Pohjois-Ruotsin vilkkaaseen 
curlingtoimintaan. Toivottavasti joskus 
saamme aloitettua Kalottisarjan. Kisojen 
järjestämisen huippuna meille voisi olla 
seniorien SM-kisat, kunhan hallin lämmitys 
saadaan kuntoon. Mutta lähivuosina siis 
tarkoituksena on ainakin jatkaa Poroki-
soja ja osallistua mahdollisimman moniin 
kisoihin siellä etelässä. Jäseniä pitäisi pystyä 
hankkimaan lisää, nuoremmat olisivat tosi 
arvokkaita, mutta kaikki ovat tervetulleita.

Jäsenmäärän pienuus lienee kaikkien 
seurojen kohdalla se suurin ongelma. 
Eli tarvitaan lisää jäseniä. Ilmastoidut ja 
lämpimät hallit olisivat tervetulleita. Kunta 
on Ranualla ollut hyvin myönteinen lajia 
kohtaan, sitä samaa on toivottava muual-
lekin. Pelitoimintahan kehittyy hiljalleen. 
Ranua on jo voittanut pari kertaa Suomen 
mestaruuden terveyskeskusten/sairaaloiden 
kisassa. Meillä naisjoukkeesta kolme on 
“terkkulan” tyttöjä, siihen pari pelaavaa 
tohtoria, niin peli on paketissa.

Teksti: Daley Nevantaus

Teksti: Riku Harjula, Kuvat: Jouko NiskavaaraCurra 10 vuotta!
 Curling Ranua ry juhli kymmenvuotista 

Alkaneesta vuodesta oli tarkoitus tulla Hyvinkään curlinghallihankkeen kannalta vedenjakaja – 
ainakin nykyisen hallitoimikunnan kokoonpanolle. Vaikka hanketta oli valmisteltu oikeastaan 
koko vuoden hyvässä yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä virkamiesten kanssa, niin projekti 
otti kuitenkin takapakkia lautakuntien myönteisten lausuntojen jälkeen. Kaupunginhallitus ja 
erityisesti kaupunginjohtaja edellyttäisivät hieman yllättäen hankkeen muiden rahoituspäätös-
ten olevan kunnossa ennen omien päätösten tekemistä.

Neuvottelut kuitenkin jatkuvat yhä ja alkuvuoden aikana hallihankkeen puuhamiehet Kalle 
Kiiskinen sekä Paavo Ruottu neuvottelevat uudelleen kaupungin johdon kanssa aiheesta. Han-
ke on elänyt sinällään jo pitkään pattitilanteessa, sillä alueen ELY-keskuksen tukea on hankala 
saada ennen kuin kaupunki on lupautunut mukaan hankkeeseen. Vastaavasti kaupunki vetoaa 
vetäytymisessään siihen, ettei ELY-keskus ole antanut aiheelle puoltavaa lausuntoa. 

On myös mahdollista, että hankkeen periaatteista joudutaan vielä tinkimään laajentamalla 
omistuspohjaa tai jakamaan koko hallihanketta pienempiin kokonaisuuksiin.
Kalle Kiiskinen pitää avaintekijänä hankkeessa kuitenkin nimenomaan Hyvinkään kaupungin 
roolia. Kaupungin virkamiehet puolsivat jo hankkeen etenemistä ja tuki kaupunginhallituksel-
ta on todennäköisempää saavuttaa, kuin tukea ELY-keskukselta ilman kaupungin sitoutumista 
ensin.

Taistelu jatkuu edelleen…

Hyvinkään hallihanke pattitilanteessa

Olosuhdeasioissa pientä kehitystä

Teksti: Daley Nevantaus
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Salt Lake Cityn olympialaiset 200210 vuotta sitten

 Ensimmäistä kertaa kiveä heitettiin jo 
Chamonix’ssa vuonna 1924, joskin virallisen 
kisastatuksen nämä curlingkisat saivat vasta 
vuosikymmeniä myöhemmin. Naganossa 
kisattiin 1998 virallisesti siis toista ja Salt 
Lake Cityssä kolmatta kertaa. Näytöslajina 
curling on lisäksi olympiakisoissa esiintynyt 
muutamia kertoja.

Ylivoimaisena suosikkina kisoihin lähti 
luonnollisesti Kanada sekä miehissä että 

naisissa. Naisten puolella Sandra Schmirle-
rin kipparoima 
joukkue oli tuonut maalleen kaivatun 
kultamitalin jo Naganosta, mutta etenkin 
miehet lähtivät Salt Lake Cityn kisoihin 
valtavat menestyspaineet niskassaan.

Suomalaiscurlaajien debyytti 
olympiajäillä

Myös suomalaisittain asetelmat Salt Lake 

Cityn kisoihin olivat kutkuttavat. Miesten 
maajoukkueemme Markku Uusipaaval-
niemen johdolla oli ehtinyt vakiinnuttaa 
paikkansa maailman ehdottomalla huipulla, 
josta todisteina toimivat useat arvokisami-
talit sekä mm. EM-kulta. Siitä huolimatta, 
Suomi oli olympiakisojen curlingjäillä 
edustettuna ensimmäistä kertaa.

Suomen naisten maajoukkueen kohdalla 
tarina lienee jo jokaiselle tuttu, mutta silti 

Teksti: Riku Harjula, Kuvat Jari Laukkasen arkistoista

10-vuotta sitten

Salt Lake Cityn olympialaiset!
Salt Lake Cityn olympialaisista tulee tänä talvena kuluneeksi jo kymmenen vuotta. Kisat olivat 

curlingväen kolmas virallinen esiintyminen olympianäyttämöllä.

Millaiset muistot 
olympiakisoista

jäivät, Jari 
Laukkanen?
” Periaatteessa päällimmäiseksi fi ilik-
seksi jäi pettymys, sillä olimme omasta 
mielestämme kolmen parhaan joukkueen 
joukossa Kanadan ja Ruotsin kanssa. 
Uskoimme ihan ehdottomasti olevamme 
yksi mitaliporukoista. Siitä antoi myös 
viitteitä edellisten vuosien menestys EM- 
ja MM-kisoissa sekä ulkomaan leireillä 
pelatut harjoitusturneet. Viides sija ja 
yhden voiton välieristä jääminen ei kuu-
losta enää niin huonolta suoritukselta, 
mutta suorat jäät veivät mahdollisuuden 
aggressiivisen pelin toteuttamiseen siten 
kuin me olisimme halunneet ja tulos 
oli mitalipelien ulkopuolelle jääminen. 
Pelasimme kuitenkin ihan hyvää curling-
ia silloin. Jos jäät olisivat olleet nouse-
vammat, niin väitän, että olympiamitali 
olisi tullut jo Salt Lake Citystä.”

edelleen yhtä käsittämätön ja surullinen. 
Suomi oli olympiadin aikana ehtinyt omalla 
arvokisamenestyksellään ansaitsemaan 
paikkansa Salt Lake Cityyn, mutta maam-
me olympiakomitea päätti tästä huolimatta 
olla lähettämättä joukkuetta kisoihin. 
Päätöstä perusteltiin edellisistä MM-
kisoista karsiutumisella. Suomen luovuttua 
paikastaan tilalle nostettiin Venäjä, joka jäi 
runkosarjan viimeiseksi. Venäjän muistetta-
vin saavutus kisoista lieneekin peli Sveitsiä 
vastaan, joka päättyi vasta 12. pään jälkeen 
Sveitsin voittoon.

Näin siis Suomea Salt Lake Cityn olympia-
laisten curlingjäillä edustivat vain miesjouk-
kueemme Markku Uusipaavalniemi, Wille 
Mäkelä, Tommi Häti, Jari Laukkanen 
ja varamiehenä Pekka Saarelainen. 

Nihkeä alku ja 
trillerimäinen päätös

Suomen menestyshaaveet saivat kolauksen 
yleisön silmissä heti turnauksen alussa, kun 
kolmesta ensimmäisestä ottelusta tulokse-
na oli vain yksi voitto. Tämän jälkeen kurssi 
kääntyi ja niin Sveitsiltä, Ranskalta kuin 
Iso-Britannialtakin saatiin täydet pisteet. 
Voittoja seurannut tappio Norjalle asetti 
kuitenkin joukkueen välieriin pääsyn kan-
nalta selkä seinää vasten. Sekä Ruotsi että 
Yhdysvallat oli kaadettava.

Ruotsi oli kapteeninsa Peja Lindholmin 
johdolla selvinnyt fi naaliin peräti neljissä 
edellisissä MM-kisoissa ja lähti turnauk-
seen niin hallitsevana maailmanmestarina 
kuin hallitsevana Euroopan mestarinakin. 
Panokset olivat hurjat, sillä kumpikaan 
joukkueista ei tässä vaiheessa ollut vielä 
varmistanut paikkaansa jatkopeleissä. Jouk-
kueet myös tunsivat toisensa todella hyvin 
vuosien varrelta, mikä entisestään nosti 
rakkaiden vihollisten välistä panosta.

Suomen kannalta ottelu sai kuitenkin 
salamalopun, sillä Ruotsi varasti ensimmäi-
sestä päästä peräti neljä pistettä. Markku 
oli joukkoineen pakotettu suuriin riskeihin 
ja lopullisen naulan arkkuun Ruotsi niittasi 
viemällä neljännestä päästä kuusi pistettä li-
sää. Pettymyksestä huolimatta Suomi venyi 
viimeisessä ottelussaan voittoon Jenkkejä 
vastaan, mutta tippui silti jatkopeleistä 
yhdellä voitolla.

Suomalaisittain turnauksen käännekoh-
daksi voitaneen nimetä juuri tuo Ruotsi-
ottelun 1. pää. Näin tilannetta muistelee 
ykkösheittäjistä turnauksen parhaat heitto-
prosentit kirjauttanut Jari Laukkanen:

”Siinä oli sellainen tilanne, että hyvällä, 
mutta riskialttiilla heitolla voidaan ottaa 

4-5 pistettä tai antaa 3-4 pistettä. Oli myös 
mahdollisuus ottaa helpommalla määrik-
sellä yksi piste, mutta puntaroituamme 
tilannetta päätimme ottaa riskin ja yrittää 
montaa pistettä. Olimme silloin sellaisessa 
iskussa, että jos olisimme ottaneet siitä sen 
4-5 pistettä, olisimme pystyneet hallitse-
maan matsia ja puolustamaan sen voittoon 
saakka. Ajattelimme, että voitto on nyt 
omissa käsissä ja oman onnistumisen taka-
na ja siksi valitsimme yksimielisesti tuon 
vaikeamman heiton.”

”Pettymyksestä huolimatta tulee muistaa, 
että aivan varmasti kisoista tuli oppia 
Markulle ja Willelle sekä minullekin. Näi-
den oppien perusteella valmistautuminen 
helpottui Torinossa. Oli helpompi miettiä, 
miten haluamme eri asiat kisoissa järjes-
tettävän, kun tiesi sen ympärillä olevan 
hässäkän ja muutenkin kaikki olympialai-
siin liittyvät kuviot olivat tutut.”

Mitalikolmikko pysyi 
samana kuin Naganossakin

Ruotsin vire katkesi tiukassa semifi naalissa 
Kanadaa vastaan, vaikka Martinin johta-
ma ennakkosuosikki olikin runkosarjassa 
joutunut Ruotsille taipumaan. Lopulta 
Ruotsin mitalihaaveet jäivät tyystin naisten 
harteille, kun Sveitsi vei Pejan joukkoja 
pronssiottelussa selvästi 7-3. Naganossa 
pronssille noussut Norja haastoi fi naalis-
sa ennakkosuosikki Kanadan sen sijaan 
väkevästi ja johti neljän pään jälkeen peliä 
jo 3-0. Kanada kiri kapteeni Martinin 
johdolla vielä rinnalle ja lopulta viimeiseen 
päähän lähdettiin tasatilanteesta Kanadan 
hammerilla. 

Kaikki oli lopulta kuin pedattu valmiiksi 
lajin eittämättömän mahtimaan ensim-
mäiselle miesten olympiakullalle, mutta 
toisin kävi. Norjassa jo melkoisen legendan 
asemaan noussut jörön turskankalastajan 
oloinen Pål Trulsen venyi viimeisessä 
päässä antamaan hyvää painetta Martinille, 
joskin Kanadan kultamitaliin olisi viimei-
sellä heitolla riittänyt määrämittainen 
”4-footille”. Määris venyi muutaman sentin 
pitkäksi ja Norja vei kultamitalit. Miesten 
mitalikolmikko säilyi lopulta samana kuin 
Naganossakin, joskin Sveitsi vaihtoi Norjan 
kanssa paikkaa.

Naisten puolella kultamitalistikapteenin 
nimi kuitenkin oli Martin, kun Brittien 
Rhona Martin johdatti joukkueensa 
olympiavoittoon. Ennakkosuosikki Kanada 
taipui lopulta pronssille Sveitsin viedessä 
hopeamitalit.   

10-vuotta sitten

Millaiset muistot 
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Saksan kirjeenvaihtaja

Sauerkraut, Bratwurst ja muut 
kliseet curlingskenessä

Teksti: Juha Honkkila

Ajankohtaisessa kysymystulvassamme tällä kertaa tykitettävänä Euroopan curlingliiton ECF:n 
presidentiksi hiljattain valittu Suomen curlingliiton puheenjohtaja Olli Rissanen. Maailmalla teh-

tävässään hyvin tunnustettu Rissanen aloitti puheenjohtajakautensa virkaa tekevänä puheenjoh-
tajana kesällä aiemmin tehtävää hoitaneen Andrew Ferguson-Smithin yllättäen jätettyä pestinsä. 
Kyseessä on ennen kaikkea luottamusta osoittava ele pieniä curlingmaita kohtaan, mutta samalla 

historiallinen hetki suomalaiselle curlingille. 

 1.pää: Mitä mielessä juuri nyt?
 
-”Mietintämyssyssä pohdiskelen keinoja, 
miten junioricurling saataisiin elvytettyä ja 
toiseksi se, miten Suomen edustusjoukku-
eet saataisiin vielä seuraaviin olympialai-
siin.”

2.pää: Millaiset suunnitelmat cur-
lingin suhteen?

-”Tarkoituksena on harrastaa laija ja pelata 
entiseen malliin niin kauan kuin kunto an-
taa myöden. Ja luottamustoimipuolella on 
myös tarkoitus jatkaa jossain tehtävissä niin 
kauan kuin kysyntää on, koska halu viedä 
lajia eteenpäin on edelleen suuri.”

3. pää: Presidentti Rissanen nimet-
tiin vastikään myös ECF:n presiden-
tiksi. Koska on vuorossa nimitys 
multiversumin presidentiksi vai 
ovatko tavoitteet ns. maanlähei-
semmät?
 
-”Kyllä jalat pysyy maan pinnalla, kuten aina 
ennenkin! Mitään tarvetta tai hakua uusiin 
tehtäviin ei ole - niitä tulee jos on tullak-
seen tilanteen mukaan.”

4.Pää: Edellinen ECF:n puheen-
johtaja Andrew Ferguson-Smith 
profi loitui nimenomaan pienten 
jäsenmaiden puolestapuhujana. 
Onko tavoitteena jatkaa ensisijai-
sesti samaa linjaa?
 
-”Olemme olleet AFS:n kanssa samoilla 
linjoilla alusta asti, ja se oli tietysti yksi 
merkittävä syy, että hän aikanaan pyysi 
minua varapuheenjohtajaehdokkaaksi. 
Kaikenkaikkiaan haluan nimenomaisesti 
toimia eurooppalaisen curlingin puoles-
tapuhujana, koska viime vuosina on ollut 
hieman viitteitä, että toiminta painottuu 
liiaksi Pohjois-Amerikan suuntaan.”

5. Pää: Mitkä ovat ECF:n suurim-
mat haasteet lähitulevaisuudessa?
 
-”Saattaa olla niinkin, että allekirjoittanut 
jää ECF:n historian viimeiseksi puheenjoh-
tajaksi. Tällä hetkellä WCF suunnittelee 
näiden kahden organisaation yhdistä-
mistä, mikä saattaa olla perusteltuakin 
jäsenmaiden näkökulmasta katsoen. Joka 
tapauksessa WCF haluaa EM-kisat omaan 
”kontrolliinsa”, mikä mitä ilmeisimmin on 
järkevä vaihtoehto. Tällöin, jos ECF haluaa 
pysyä itsenäisenä organisaationa, olisi sen 

löydettävä tehtäviä, joilla se voi perustella 
olemassaolonsa sekä oikeasti tuottaa jotain 
hyvää jäsenilleen.

Jatkopää: Kuinka realistisena pidät 
maanosapaikkojen uudelleenjakoa 
nimenomaan niin, että yksi MM-
paikka vietäisiin Euroopan kiinti-
östä kovasti tasoaan nostaneelle 
Aasialle?
 
-”Tästä keskusteltiin viimeksi EM-kisoissa 
Moskovassa, ja WCF:n asiaa käsittelevän 
komitean suositus tässä vaiheessa on, että 
paikkajako pidetään ennallaan. Tämä on 
mielestäni ehdottomasti oikea ratkaisu, 
joten en siis tällä hetkellä pidä todennäköi-
senä, että mitään muutoksia paikkajakoon 
tulisi.”

(määris läpi, toinen jatkopää): Mis-
sä Olli Rissanen on olympiavuonna 
2022?
 
-”Pelaan edelleen senioricurlingia nykyisen 
joukkueeni kanssa sekä seuraan katsomossa 
paikan päällä Suomen naisten ja miesten 
curlingjoukkueiden edesottamuksia olym-
pialaisissa!”

VIIDEN PÄÄN PIKAPELI

 Ensimmäiset askeleet tutustumismatkal-
la ruohonjuuritason saksalaiseen curlingiin 
on nyt otettu. Perinteisen alppikyläidyllin 
keskellä sijaitsevien klubihallien ja äidin-
maidosta curlingia imevien porukoiden 
sijaan lähdin etsimään syitä saksalaiselle 
curlingmenestykselle kotikaupungistani 
Frankfurtista. Paikallinen seura on pieni, 
mutta potentiaalia löytyy. Eikä vain poten-
tiaalia, jopa yksi Saksan maajoukkueista 
pitää majaansa täällä.

Suurten ahaa-elämysten sijaan olen tois-
taiseksi vain huomannut, että samojen 
peruskysymysten äärellä tässä liikutaan 
maasta riippumatta. Monessa suomalai-
sessakin seurassa on varmaan mietitty, 
miten saataisiin houkuteltua lisää aktiiveja 
curlingin pariin. Ongelmia on varmasti 
monenlaisia. Treeniajat ovat huonot, eikä 
hallille treenien aikana eksy vahingossa-
kaan muita kuin seuran aktiivijäseniä. Ja se 
satunnainen eksynyt kulkija ei oikein tohdi 
lähteä kokeilemaan edes muutamaa heittoa 
keskelle tiivistä treenisessiota. 

Jonkinlaisena ideaalitilanteena voitaisiin 
pitää vaikkapa isoa jäähalli-ulkorata -kom-
pleksia, jossa ison kaukalon ja ulkojään 
ohessa on pieni harjoituskaukalo, johon 
mahtuu sopivasti kolme curlingrataa. Pieni 
curlingkaukalo toimii joka lauantai parhaa-
seen harrastusaikaan erinomaisena näyt-
tämönä sadoille ohikiitäville luistelijoille. 
Yhdellä radalla harjoittelevat tosissaan yksi 
mestaruussarjajoukkue ja yksi maajoukkue. 
Toisella radalla ollaan enemmän hauskanpi-
tomeiningillä. Kolmas rata on lähes tyhjil-
lään ja kutsuu ketä tahansa kiinnostunutta 
kokeilemaan. Innokkaita opastajia löytyy 
tarvittaessa radoilta yksi tai kaksi. Jäät 
eivät ole kilpailutasoa, mutta aivan riittävän 

hyviä ensimmäisten kivien heittämiseen. 
 
Frankfurtin Eissporthallessa on juuri tuo 
edellä kuvailemani ideaalitilanne. Tästä 
huolimatta Eintracht Frankfurtin curlingja-
oston jäsenmäärä on jäänyt hyvin pienek-
si. Innokkaita on kyllä käväissyt jäällä 
kokeilemassa, mutta lajin pariin jää vain 
harva. Vaikka kuinka yritän hakea eroja 
Suomen ja Saksan curlingskenejen välillä 
niin jälleen kerran tunnistan vain samoja 
ongelmia kuin kotimaassa. Selkeänä erona 
ainakin Helsinki–Vantaa akseliin verrat-
tuna on se, että Frankfurtista puuttuvat 
kertakokeilijoita tiiviimmin lajin pariin 
kannustavat tapahtumat, kuten turnaukset 
tai hallisarjat. Myöskään vuoroista tiedotta-
minen ei ole parhaalla mahdollisella tasolla. 
Se kuuluisa ”joku”, joka tekisi ratkaisevia 
tekoja asioiden parantamiseksi, tuntuu 
pienestä porukasta puuttuvan. Vai eivätkö 
hallilla tuohon aikaan pääasiassa liikkuvat, 
hienojen pingviinin muotoisten tukien 
avulla ensiliukujaan luistimilla ottavat lapsi-
perheet sittenkään ole otollisin kohderyh-
mä curlingille?

Koska en ole Saksassa päässyt perusasioita 
pidemmälle, lähden seuraavaksi hakemaan 
uusia kokemuksia Hollannista Hammer-
heads Trophysta. Ja ehkä tulevaisuudessa 
pitäisi tutustua myös niihin alppimaise-
miin.
 
Lopuksi täytyy vielä paljastaa aiemmin 
mainitsemani triviatieto. Frankfurtissa 
treenaava edustusjoukkue on tietysti 
alkutalvesta Suomessakin vieraillut Saksan 
pyörätuolimaajoukkue.
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Seurapalsta

Teksti: Daley Nevantaus, Kuvat: Ålands Curlingklubb

Alkutaival

Kiinnostus lajiin heräsi samoihin aikoihin 
kahdella eri taholla Ahvenanmaalla. Mari 
Wickström kertoo kokeilleensa lajia työ-
matkalla Ruotsissa ja jääneensä koukkuun 
heti.

”Aikaa ei ole hukattavana”, hän totesi 
silloin ja ilmoittautui Ruotsin Curlingliiton 
jääntekokurssille hyvän ystävänsä, lajiin 
yllyttämänsä Denise Bergvallin kanssa. 

Kurssilla solmittiin kontaktit kahden ruot-
salaisen curlinglegendan, Leif Öhmanin ja 
Stefan Hasselborgin kanssa. Tavoitteena 
oli heti alusta lähtien rakentaa Ahvenan-
maalle curlinghalli. Samaan aikaan toisaalla 
kaksi curlingista kiinnostunutta, Thomas 
Jonsson ja Sune Lindkvist, nauttivat la-
jista käymällä katsomassa Baselin EM-kil-
pailuja joulukuussa 2006. Siellä he näkivät 
curlingia ”paikan päällä” ensimmäistä ker-
taa ja pääsivät radalle myös kokeilemaan. 
Myös he olivat heti koukussa lajiin.

”Tämä on minun juttuni”, totesi Sune Lind-
kvist tuolloin.

Kotona Ahvenanmaalla Mari, Denise, Sune 
ja Thomas kuulivat toistensa kiinnostuk-
sesta lajia kohtaan. He eivät tunteneet 
aiemmin toisiaan.

”Bingo. Meidän pitää tavata”, Sune Lind-
kvist totesi tuolloin.

 

Ahvenanmaan Curlingseuraa ei manner-Suomessa ole juurikaan tunnettu sen 
osallistuessa Ruotsin sarjoihin. Viime talvena seura oli kuitenkin edustettuna 

Mixed SM-kilpailuissa Peurungalla. Curlinglehti otti selvää, mistä innostus lajiin 
Ahvenanmaalla lähti. Seuran tarinaa vuodesta 2006 tähän saakka muistelivat 

lehdelle Mari Wickström, Thomas Jonsson ja Sune Lindkvist.

Kun curling saapui 
Ahvenanmaalle...
Kun curling saapui 
Ahvenanmaalle...

Seura perustetaan

Mari ja Denise perustivat seuran ja aloitti-
vat projektin, jonka tavoitteena on rakentaa 
curlinghalli Ahvenanmaalle. Projekti haki 
apurahaa Ahvenanmaan maakuntahallituk-
selta ja sai avustuksen suunnitteluvaihetta 
varten.

Pian järjestettiin jo yleisölle tapahtuma, 
jossa lajia pääsi kokeilemaan. Samalla kaikki 
neljä innokasta lajin aloittelijaa tapasi-
vat toisensa ensi kertaa. Kivet lainattiin 
Danderydin curlinghallilta Ruotsista. ”Päivä 
oli erittäin onnistunut”, Mari Wickström 
muistelee.

Ensimmäinen Bonspiel

Kohta seuraan liittyivät myös Janina ja 
Peter Lindström. Uudet pelaajat tavattiin 
ensi kertaa vasta Tukholman rautatiease-
malla, josta suuntana oli etelä-Ruotsin 
Jönköpingin bonspiel.

”Hyvää päivää. Minä olen Sune”, Sune 
esitteli itsensä noustessaan autoon. Jönkö-
pingin turnaukseen lähtivät Sune, Thomas, 
Janina ja Peter.

Kaikki eivät siis tunteneet toisiaan, eikä 
kenelläkään joukkueesta tässä vaiheessa 
ollut minkäänlaisia varusteitakaan. Ne piti 
hankkia Tukholmasta, tarkemmin sanot-
tuna Solnasta löytyvästä kellariputiikista, 
jossa myytiin curlingvarusteita. Täältä han-
kittiin samalla käynnillä kengät, pelihousut, 
hansikkaat ja tietenkin harjat.

Uusien varusteiden kanssa ajettiin 400 
kilometriä etelään, Jönköpingin turnauk-
seen. Ensimmäisen päivän tulokset olivat 
suurinumeroiset 0-11 ja 1-16. Illallisjuhla 
klubitalolla kuului otteluiden jälkeen tur-
nauksen ohjelmaan. Kuten myös edulliset 
drinkit. Päätettiin yrittää parantaa omia 
mahdollisuuksia seuraavan aamun peliin. 
Vastustaja selvitettiin ja heille yritettiin 
tarjota janojuomia, mm. viskiä. Vastapuoli 
tarttui tarjoukseen, mutta edellytti, että 
myös tarjouksen esittäjät osallistuvat ilon-
pitoon.

Tämä oli tietenkin huono idea. Paitsi että 
joukkueella itsellään aamulla pelikunto olisi 
voinut olla parempikin, osoittautui myös, 
että tarjotut drinkit eivät  juuri auta. Vastas-
sa oli aivan eri joukkue.

”Oppia ikä kaikki”, sanoo Thomas Jonsson 
nauraen.

Kilpacurlingiin mukaan

Vuonna 2009 joukkue haki Ruotsin liiton 
jäsenyyttä ja sai luvan ilmoittautua neljän-

teen divisioonaan. Ensimmäisellä kaudella 
ei tullut yhtään voittoa. Edustusjoukkue 
harjoitteli Uppsalan ja Tukholman curling-
halleissa.

”Kaksi tuntia lautalla ja tunti autolla har-
joituksiin. Mutta on se sen arvoista”, Sune 
Lindkvist sanoo.

Lisää pelaajia liittyi seuraan. Kohta järjes-
tettiin jo Ahvenanmaan mestaruusturnaus 
Danderydin jäähallissa Tukholmassa. Neljä 
joukkuetta ja 16 pelaajaa osallistui. Sen jäl-
keen oltiinkin mukana useissa turnauksissa 
Tukholmassa. Voittojakin alkoi tulla. Håkan 
Karlsson, IK Fyrisin joukkueesta opetti 
taktista puolta ja ensimmäinen voitto jäi 
Tukholman turnauksessa tietenkin mieleen.

”Voitimme venäläisen naisjoukkueen”, 
muistelee Thomas Jonsson.

”Meillä oli myös parhaat istumapaikat 
eräällä yökerholla. Turnaus oli hyvin organi-
soitu”, Sune Lindkvist kertoo.

Taustatyötä Ahvenanmaalla

Vuonna 2009 seura lainasi kivisarjoja Ruot-
sin curlingliitolta ja käynnisti lajin esittely-
toimintaa. Useat yritykset ja koulut kävivät 
lajia kokeilemassa.

”Lähes kaikki olivat lajista ja halliprojektis-
ta kiinnostuneita”, sanoo Mari Wickström.

Halliprojektissa todettiin, että kahden 
radan halli on aivan riittävä Ahvenanmaan 
27000 asukkaalle. Mari Wickström tapasi 
Skotlannissa WCF:n edustaja, Richard 
Hardingin, keskustellakseen projektin 
rahoituksesta ja yksityiskohdista. Esbjergin 
EM-kilpailuissa 2011 tavattiin uudelleen.

”On tärkeää, että sekä WCF, että Suomen 
curlingliitto tukevat hankettamme”, sanoo 
Mari Wickström. 

Skeptikkojakin hankkeelle löytyi. Jotkut 
Ahvenanmaan kunnat ovat hankkeelle nyr-
pistelleet nenäänsä, eivätkä halunneet olla 
hankkeen tukena.

Mari Wickström kuitenkin kertoo:

”Curlinghalli on yksityinen investointi, joka 
perustuu yritysten rahoitukseen. Hankkeel-
la pyritään tuomaan Ahvenanmaalle uusi 
urheilulaji, josta yrityksetkin hyötyisivät 
aktivoimalla omaa henkilöstöään.”

Curlingin Suomi-Ruotsi -maaottelu?

Seuran edustusjoukkue jatkoi Ruotsin nel-
jännessä divisioonassa. Joukkue on edelleen 
sama, joka pari vuotta aiemmin Solnassa 

sijaitsevassa varustemyymälässä kokeili 
housuja ja kenkiä.

”Kehitystä on tapahtunut. Viime kaudella 
jäimme vain yhden voiton päähän noususta 
kolmanteen divisioonaan”, Thomas Jonsson 
muistaa.

Lisäkokemusta haetaan esimerkiksi Upp-
salan paikallissarjasta, jossa eräs seuran 
joukkue pelaa. Keväällä 2011 tultiin myös 
Suomen mantereen puolelle. Peurungan 
Mixed-mestaruuskilpailuihin lähdettiin 
kokeilumielellä.

”Oli mielenkiintoista nähdä Suomen eliitti-
curlaajat”, Thomas Jonsson sanoo ja jatkaa:

”Yhtään voittoa ei mixedeistä tullut ja käsi 
sydämellä, emme olleet lähelläkään voittoa. 
Suomalaisjoukkueet pelasivat nopealla jäällä 
hyvin. Meille oli haaste pelata vähemmän 
kääntävillä kivillä, kun Ruotsissa meitä on 
hemmoteltu hyvin kääntävillä kivisarjoilla. 
Tulemme kuitenkin mielellämme Mixed 
-kisoihin myös 2012. Meidät otettiin hie-
nosti vastaan Peurungassa.”

Urheilullisena tavoitteena seuralla on 
vakiinnuttaa paikka Ruotsin sarjajärjestel-
mässä ja nousta aluksi kolmanteen divisioo-
naan. Tavoitteena olisi osallistua Suomen 
sarjoihin yhden mies- ja yhden naisjoukku-
een voimin. Junioreihin satsaus on seuralle 
itsestäänselvyys ja pelaajahankintaa tehdään 
aktiivisesti.

Thomas Jonsson sanoo: ”Sijaintimme vuok-
si meille on helpompaa pelata Ruotsissa jo 
matkoihin kuluvan ajan takia.

”Olemme kuitenkin sopivasti Suomen ja 
Ruotsin välissä. Täällä olisi mahdollisuuksia 
järjestää esimerkiksi Suomi-Ruotsi -maaot-
telu tulevaisuudessa”, Sune Lindkvist visioi.

Halli käyttöön syksyllä 2012

 ”Curlinghalliprojekti on niin pitkällä, että 
piirustukset ovat valmiit. Myös rahoitus ja 
tonttikysymys näyttävät ratkeavan. Curling-
jään rakentaminen ei tapahdu perinteiseen 
tapaan. Tarkoitus on käyttää ns. jäämattoa 
(ice-mat). Tavoitteena on rakentaa edulli-
nen halli, jään laadusta tinkimättä.

”Olisin yllättynyt, jos halli ei olisi valmis 
syksyllä 2012”, Mari Wickström sanoo 
lopuksi.

Curlinglehti toivottaa seuralle aktiivista 
tulevaisuutta. Ja miksei myös aloitteen-
tekoa vaikkapa aluksi curlinghenkisen 
Suomi-Ruotsi -maaottelutapahtuman 
järjestämisessä, kun halli Maarianhaminaan 
valmistuu.

Ahvenanmaan Curlingseuraa ei manner-Suomessa ole juurikaan tunnettu sen 
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Teksti: Tomi Rantamäki

Osa 2

 Viime artikkelissa tarkastelimme jouk-
kuedynamiikan merkitystä ja vaikutuksia. 
Tällä kertaa pohdimme, miten yksilö voi 
itse vaikuttaa omaan suoritukseensa. Jae-
taan näkökulmat aluksi neljään osatekijään: 

1) suhde joukkueeseen 

2) tekninen potentiaali 

3) odotukset 

4) suoritustilanne.

Kaksi ensinmainittua luovat perustan 
hyvälle suoriutumiselle ja kaksi jälkimmäis-
tä puolestaan voivat pelin aikana romuttaa 
viime hetkellä melkein kaiken jo hankitun 
potentiaalin. Mikäli suhde joukkueeseen 
on hyvä, vapautuu pelaajalle paljon energiaa 
oman suorituksensa parantamiseen. 

Teknisestä potentiaalista harvoin saadaan 
aivan kaikkea hyödynnettyä, koska peli-
tilanteessa suoritusta häiritseviä henkisiä 
tekijöitä on enemmän kuin harjoituksissa.
Esimerkiksi golfissa tunnetaankin käsite 
rangepelaaja, eli harjoitusten virtuoosi, joka 
ei kuitenkaan koskaan tee kilpailuissa hyvää 
tulosta. Myös curlingpelissä suoritustaajuus 
on harva ja heittosuorituksen aikanakin 
on mahdollista ehtiä pohtia vääriä asioita. 
Omat tai muiden odotukset sekä suori-
tustilanteen haasteet voivat vallata mielen 
kriittisellä hetkellä.

Suhde joukkueeseen

Pelissä pelaaja suorittaa kaiken osana 
joukkuetta. Siksi suhde omaan joukueeseen 
on hyvin tärkeä. Saako joukkueesi voimaan 
sinut hyvin vai kitumaan henkisesti? Tukee-
ko joukkueesi suoriutumistasi vai saako se 
sinut pelkäämään epäonnistumista?

Joukkueesi vaikuttaa henkiseen suoritus-
kykyysi, joten sinulla on kaksi vaihtoehtoa: 
1) voit yrittää muuttaa joukkuetta itsellesi 
sopivammaksi antamalla palautetta raken-
tavasti ja nostamalla esiin sinulle tärkeitä 
asioita tai 2) voit yrittää muuttaa sitä, 
miten itse reagoit joukkueeseesi. Mikäli 
kumpikaan ei onnistu kohtalaisessa ajassa, 
vaihda joukkuetta sellaiseen, joka saa sinut 
kukoistamaan. Vastaavasti joukkueessa ei 
kannata pitää henkilöä, joka ei tue muiden 
henkistä onnistumista.

Tekninen potentiaali

Tekniset kyvyt asettavat oman rajansa 
sille, mitä pelaaja pystyy pelissä tekemään. 
Teknisiä valmiuksia voidaan harjoittaa 
myös ilman jäällä oloa. Voit harjoitella 
omassa mielessäsi hakille asettautumista ja 
suuntaamista, liukuun lähtöä, tähtäämistä 
ja irtipäästöä. Tätä voit tehdä koska vain 
pelien ja harjoitusten ulkopuolella.
Peliin voit valmistautua pelaamalla ko-
konaisen pelin etukäteen käymällä läpi 
erilaisia heittoja, joita mahdollisesti joudut 
heittämään. Näin voit vahvistaa onnistu-
misen mielikuvia jo ennen peliä. Pelissä 
vastaantulevat tilanteet on jos siis kerran 
hoidettu onnistuneesti, joten pelissäkin 
voit onnistua paremmin.

Huomion kiinnittäminen liiaksi pelin 
aikana tekniikkaan vie huomion pois itse 
suorituksesta. Kokenut pelaaja voi pelin 
aikana tehdä pientä tilapäistä hienosäätöä 
tekniikkaan, mutta silläkin on rajansa. 
Pääsääntöisesti pelissä pitäisi käyttää niitä 
tekniikoita, jotka ovat hallinnassa.

Odotukset

Pelaaja voi tuntea painetta odotuksista, 
jotka ovat hänen omiaan, ympäristön aset-
tamia tai pelaajan itse kuvittelemia. Odo-

tukset voivat kohdistua sarjassa säilymiseen 
tai nousemiseen, heikomman vastustajan 
voittamiseen tai pakkovoittoon jostain 
muusta syystä. 

Odotukset eivät saisi vaikuttaa peliin, sillä 
keskittymisen vaeltaminen itse suoritukses-
ta pelin seurauksiin johtaa yleensä suoritus-
tason heikkenemiseen.
Voit yrittää kehittää itsellesi jonkin keinon 
karistaa mielestäsi pelin tuloksen seurauk-
set. Odotukset voivat liittyä myös heiton 
vaikutuksiin. Siinä pätee sama ohje; karista 
heiton seuraukset mielestäsi ja näe mieles-
säsi vain onnistunut suoritus. Paineensieto-
kykyä voit harjoittaa myös sillä, että lisäät 
vastaavat paineet jo harjoitustilanteeseen.

Voittamistakin voi pelätä niin paljon, että 
ei pystykään voittamaan. Kokeneetkin 
pelaajat voivat mennä kipsiin sillä hetkellä, 
kun tajuavat olevansa suuren voiton äärellä. 
Voittamisen seurauksia voit harjoitella 
kuvittelemalla voiton etukäteen riittävän 
monta kertaa. Voit siten totuttautua voitta-
misen ajatukseen ja keskittyä pelissä hyvään 
suorittamiseen.

Suoritus

Itse suoritustilanteessa yhdistyvät kaikki 
edellä mainitut haasteet ja niiden lisäksi 
suorituskohtainen henkinen tila. Ihminen 
pystyy vaikuttamaan omaan suoritukseen-
sa valtavasti ohjaamalla omia ajatuksiaan 
oikein. Esimerkiksi sanomalla ääneen 
etukäteen, mitä aikoo tehdä, luo aivoihin jo 
valmiiksi vahvemman onnistumista tukevan 
mielikuvan. Samaan riittää ajatuskin, jos se 
on riittävän selkeä.
Mikä on viimeinen ajatuksesi ennen pon-
nistusta? Se ei saisi olla mitään tällaista: me 
hävitään, jos en onnistu, tää varmaan osuu 
suojiin, tää ei voi onnistua, oikealla olevaan 
suojaan ei saa osua. Mitä sitten pitäisi 

“Golfvalmentaja Timo Rauhala 
kysyi minulta ja muutamalta muul-
ta (...) tiedämmekö ennen lyöntiä, mi-
hin pallo menee. Kaikki vastasivat, 
että eihän sitä voi tietää. Timon vas-
taus siihen oli, että sitten ei pidä lyödä.”

ajatella? Se jääköön sinun itsesi pohdit-
tavaksi. Viimeisen ajatuksen pitäisi tukea 
onnistumista.

Golfvalmentaja Timo Rauhala kysyi minulta 
ja muutamalta muulta pelaajalta eräässä 
valmennusohjelmassa tiedämmekö ennen 
lyöntiä, mihin pallo menee. Kaikki vastasi-
vat, että eihän sitä voi tietää. Timon vastaus 
siihen oli, että sitten ei pidä lyödä. Sama 
pätee curlingissa. Älä heitä, jos et tiedä 
onnistuvasi. Tuo voi kuulostaa epäloogi-
selta, mutta pohdi tätä ajatusta niin kauan 
kunnes oivallat, mitä se tarkoittaa.

Rutiinit ovat tärkeitä ohjaamaan ajatuksesi 
ja keskittymisesi oikeisiin asioihin. Toista 
heittoa edeltävät asiat aina samalla tavalla. 
Siten ohjelmoit aivosi suoritukseen sopi-
vaan olotilaan. Mikäli pelikaverisi sanoo 
jotain väärää juuri ennen heittoasi, tee 
rutiinisi uudelleen.

Curling on rohkeuden peli ja pelissä pärjää-
vät paremmin ne, jotka uskaltavat heittää 
vaikeat heitot silloin, kun niitä tarvitaan. 
Mikäli pelaaja kiinnittää huomionsa riskei-
hin, riskit myös toteutuvat useammin. Hy-
vässä flow-tilassa heittäjä näkee vain maalin, 
johon haluaa kivensä heittää. Suojan takaa 

poistettavasta kivestä voi nähdä sen kolme 
senttiä, joka tarvitaan osumiseen. Tai sitten 
pelaaja näkee sen suojan, joka on heiton 
tiellä. On helppo arvata kumpi heittäjä 
onnistuu useammin. Kumpaan ryhmään 
sinä haluat kuulua?
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Kauden alkaessa tuskin kovin moni olisi odottanut, että kauden puolivälissä sekä 
naisten että miesten maajoukkueemme lähtevät taistelemaan mestaruuden uusimisesta 

takamatkalta kärkeen. Jo nyt on selvää, että tällä kaudella tullaan näkemään todella 
mielenkiintoinen mestaruusvääntö molemmista mestaruuksista.

SM-sarja kiihkeimmillään 
hallitsevat mestarit loppukauteen takamatkalta

Miesten mestaruussarja

Miesten puolella kauden yksi ehdottomasti 
suurimmista onnistujista on ollut nuor-
ten maajoukkuekapteeni Iiro Sipolan 
kipparoima joukkue, joka on parantanut 
menoaan vuosi vuodelta. Siitäkin huolimat-
ta, että joukkue menetti kauden päätteek-
si olympiamitalisti Jani Sullanmaan 
kapteenin paikaltaan. Etenkin kauden 
avaus oli joukkueelta timanttinen, vaikka 
kuntokäyrä onkin hiljalleen ollut laskevaan 
suuntaan. Silti juniorimestarit lähtevät 
kauden toiselle puolikkaalle tasapisteissä 
neljänneltä sijalta Kalle Kiiskisen koke-
neen joukkueen kanssa. 

Toinen positiivinen yllätys on sarjan koke-
neimman joukkueen nouseminen takaisin 
kärkikahinoihin, kun Tomi Rantamäen 
porukka on kääntänyt toistuvasti kovia 
voittoja itselleen. Merkillepantavaa Ran-
tamäen otteissa on ollut se, että voitetut 
pelit ovat kulkeneet heidän hallinnassaan 
liki poikkeuksetta heti alusta asti. Loppu-
kausi tulee näyttämään sen, kykenevätkö 
kokeneet kehäketut kääntämään edellisen 
mestaruuskautensa tapaan myös loppuun 

asti tasaisina kulkevat pelit itselleen. 
Mestaruustaistelun kannalta nimenomaan 
näiden pisteiden merkitys korostuu loppu-
kautta kohden kuljettaessa.

Tasapisteissä Rantamäen kanssa sarjan piik-
kipaikalla on Aku Kausteen joukkue, joka 
nappasi viime kaudella lopulta SM-hopeaa. 
Puolustava mestari ja joulukuussa Suomea 
EM-kisojen B-sarjassa edustanut Markku 
Uusipaavalniemi hengittää kärkikaksi-
kon niskaan vain yhden voiton päässä. En-
nen sarjan jakamista ylempään ja alempaan 
loppusarjaan pelataan vielä kaiken kaikki-
aan 5 kierrosta. Näiden kierrosten aikana 
kärkikolmikko kohtaa vielä toisensa, joten 
asetelmat sarjan loppua kohden eivät voisi 
olla kutkuttavammat.

Toinen merkittävä kamppailu käydään 
nimenomaan pääsystä ylempään loppusar-
jaan. Jaettua neljättä sijaa lähimpänä on 
Toni Sepperin uudistunut jengi, mutta 
matkaa on jo kahden voiton verran. Heidän 
jatko-ohjelmansa ei tosin ole aivan pahin 
mahdollinen, mutta neljännen sijan saavut-
taminen vaatii silti joukkueelta todellista 
onnistumista. Sepperin takana majailevat 

helsinkiläinen sarjanousija Saarelainen ja 
Saastamoinen Joensuusta, joiden nousu-
mahdollisuudet ylempään jatkosarjaan ovat 
enää teoreettiset.

Tilastollisesti SM-sarja on tarjonnut tähän 
mennessä muutamia hyvin vakuuttavia 
tuloksia. Sekä Rantamäki että Uusipaaval-
niemi ovat onnistuneet ottamaan hamme-
rilla joka toisessa päässä vähintään kaksi 
pistettä. Lisäksi Rantamäeltä on onnistuttu 
varastamaan piste tai enemmän vain joka 
kymmenennellä kerralla. Kolmas kärki-
joukkue Kauste sen sijaan on onnistunut 
varastuksessa miltei joka toisessa päässä 
pelatessaan ilman viimeisen kiven etua. 
Tulokset ovat sinällään yllättäviä, että aiem-
pina kausina esimerkiksi Rantamäki ei ole 
missään nimessä profiloitunut vahvaksi vii-
meisen kiven edun joukkueeksi, eikä Kaus-
te aggressiivisesti varastuksia riskilläkin 
hakevaksi joukkueeksi. On mielenkiintoista 
nähdä, miten nämä tilastot tulevat esiin 
kärkijoukkueiden tulevissa kohtaamisissa 
ja ketkä kykenevät omat huipputuloksensa 
säilyttämään koko loppukauden.

Naisten mestaruussarja

Myös naisten puolella kausi on edennyt 
puoliväliin. Kauteen lähdettiin viimevuo-
tinen finaalitrilleri hyvässä muistissa, jossa 
nykyisin Oona Kausteen kipparoimat 
nuoret veivät maajoukkuepaikan muutaman 
vuoden Suomen kenttiä hallinneelta Ellen 
Vogtilta. Näiden joukkueiden uskottiin 
myös lähtevän tähän kauteen ennakko-
suosikkeina pienistä kokoonpanomuutok-
sista huolimatta. Kovimmiksi haastajiksi 
uskottiin nousevan kansainvälisestikin 
kokeneiden kapteeneiden Anne Malmin 
ja Katja Kiiskisen ympärille kootut uudet 
joukkueet.

Aiempien vuosien kokemukset ovat osoit-
taneet, että tilanne mestaruuskamppailussa 
voi muuttua paljonkin sarjan puolivälin 
jälkeen. Silti hienoisena yllätyksenä voidaan 

pitää Anne Malmin nousua nuorella jouk-
kueellaan koko sarjan kärkeen. Loistavaa 
alkukautta tahraa vain yksi tappio, mutta 
pelejä muita kärkijoukkueita vastaan on 
vielä jäljellä yhteensä kuusi.

Kahden voiton päässä Malmista väijyvät 
Oona Kausteen kipparoima hallitseva maa-
joukkue sekä Katja Kiiskisen uusi kokoon-
pano. Yllätyksenä voidaan pitää sitä, että 
Vogt joukkoineen on valahtanut jo neljän 
voiton päähän kärjestä. Helmikuun ensim-
mäinen turnaus määrittää jo sen, ehtivätkö 
helsinkiläiset enää mukaan todelliseen mes-
taruustaisteluun. Tasaisen kärjen ansiosta 
tähän on kuitenkin hyvät mahdollisuudet, 
jos muut kärkijoukkueet kaatuvat.

Oona Kausteen joukkue aloitti kauden 
epävarmasti kahdella tappiolla SM-sarjassa. 
Jengin sisällä tapahtuneet muutokset ovat 

kuitenkin hiljalleen alkaneet toimia. Tästä 
osoituksena onnistuminen aikuisten arvo-
kisadebyytissä Moskovassa, josta Suomi 
ansaitsi komean taistelun jälkeen nousun 
takaisin naisten A-sarjaan. SM-sarjassakin 
kahden avaustappion jälkeen peli on kul-
kenut koko ajan paremmin. Kahdeksasta 
seuraavasta ottelusta tuloksena oli vain 1 
tappio. Mainittakoon myös se, että Oonan 
joukkue on ainut, joka kuluvalla kaudella 
on naisissa kyennyt Malmin kokoonpanon 
kaatamaan. 

Myöskään Kiiskisen joukkuetta ei mesta-
ruustaistelusta kannata unohtaa. He ovat 
parhaimmillaan kaataneet kärkijoukkueita 
todella hyvillä esityksillä, mutta vastaavasti 
suoritustaso heilahtelee ottelusta toiseen 
vielä paljonkin.  

Naisten maajoukkueen vuosi huipentui EM-kisoissa nousuun A-sarjaan. Riittääkö nousu siivittämään joukkueen myös uusimaan mestaruutensa kotimaan kentillä? Kuva: ECF arkistot

SM-sarjatSM-sarjat SM-sarjatTeksti: Riku Harjula, Kuvat: Markus Sipilä
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SM-sarjatSM-sarjat SM-sarjatTeksti: Riku Harjula, Kuvat: Markus Sipilä

 Miesten ykkösdivisioona on ehtinyt jo 
runkosarjan päätökseen. Jäljellä on jako 
ylempään ja alempaan loppusarjaan. Kausi 
on kulkenut alusta alkaen hissijoukkueeksi 
jo profi loituneen Olli Rissasen johdolla ja 
ero kakkostilalla majailevaan Timo Kaus-
teen seniorimaajoukkueeseen on kasva-
nut vähitellen kolmeen voittoon. Vaikka 
Vantaan punakone kohtaakin vielä muut 
kärkijoukkueet kahdesti ylemmässä loppu-
sarjassa, on sen tahdin hiipumiseen vaikea 
uskoa. Rissanen on joukkueineen ollut 
tilastojen valossa yleensä parhaimmillaan 
syyskaudella, mutta kolmen voiton eron 
kurominen umpeen kuudessa ottelussa 
lienee jopa seniorien Euroopaan mestaruu-
den tällä kaudella vieneelle nelikolle turhan 
haastavaa.

Kaksi muuta ylemmän loppusarjan paikkaa 
meni entisestään pelin tasoa nostaneille 
sarjanousijoille. Miikkola ja Tähtinen 
kävivät jo menneellä kaudella tiukkaa 
taistelua kakkosdivarin voitosta ja samaa ta-
saista vääntöä on saatu seurata nyt kuluvalla 
kaudella sarjaporrasta ylempänä. Ylemmän 
loppusarjan jännittävimmät yhteenotot 
nähtäneenkin mestaruussarjakarsintaan 
oikeuttavasta kakkostilasta taisteltaessa. 

Kauste lähtee tähän taistoon yhden voiton 
etumatkalta Miikkolaan ja kahden voiton 
erolla Tähtiseen. Matkaa mestaruussarjaan 
nousijajoukkueilla vielä on, mutta mes-
tiksen karsintapaikasta Kausteen joukkue 
tullaan varmasti laittamaan tiukille.

Divarin suhteen statistiikat kertovat 
ylemmästä loppusarjasta mielenkiintoisia 
nyansseja. Kausteen joukkue pelaa tunne-
tusti hyvin defensiivistä peliä, mutta mitään 
hurlumheihärdelliä eivät harrasta myöskään 
Miikkolan tai Tähtisen joukkueet. Kuluval-
la kaudella Tähtisen kipparoimat varsi-
naissuomalaiset ovat jopa ainut joukkue 
divarissa negatiivisella hammerin yhteisar-
volla. Tämä ei selity niinkään vain suurten 
päävoittojen puuttumisella, vaan myös 
sillä, että joukkue hakee aggressiivisesti 
varastuksia pienten pakotusten sijaan. Ku-
luvan kauden tulosten perusteella pelityyli 
sopii nimenomaan verrattain avointa peliä 
pelaavia vastustajia vastaan. Joka tapauk-
sessa Rissasen takana kulkeva kolmikko on 
pelannut keskenään ristiin todella tasaises-
ti, joten jännitystä on luvassa jatkossakin.

Alempi loppusarja lienee selvästä joh-
dosta siihen lähtevän Matarmaan heiniä. 

Vastaavasti Rosilaisen joukkueen kausi 
ei ole päässyt samanlaiseen lentoon kuin 
edellisenä vuonna ja matka säilymiseen on 
jo hurjan pitkä. Kaksi muuta tippumisuhan 
alla pelaavaa ovat Stenmanin sekä Ikä-
valkon joukkueet. Taistelu sijoituksista on 
silti kiivasta loppuun saakka, sillä tippumi-
sesta huolimatta sijoitus voi vaikuttaa vielä 
helpompaan karsintaohjelmaan tulevana 
syksynä.  

Kakkosdivarissa ei kautta ole enää jäljellä 
kuin kourallisen verran. Härkälän joukkue 
on jo käytännössä varmistanut voittonsa, 
sillä kakkostilalla yhden voiton päässä 
majaileva Middletonin oululaisporukka on 
jo kaikki ottelunsa pelannut. Kolmanneksi 
noussut Lumijärvi pelaa vielä kahdesti, 
mutta on jäänyt Härkälästä jo kolmen 
voiton päähän. Laskennallisesti ainoastaan 
Peisa voi ehtiä Härkälän kanssa tasoihin, 
mutta tällöin Peisan olisi voitettava kaikki 
jäljellä olevat kuusi otteluaan ja Härkälän 
hävittävä molemmat pelinsä. Käytännös-
sä sarjakärki on siis jo selvä, mutta muut 
sijoitukset tasaisessa keskikastissa ovat yhä 
aivan avoinna.  

 Ratkaisuksi on ehdotettu lähinnä 
arvokisoistakin tuttua ns. shakkikello-
käytäntöä, jolloin molempia joukkueita 
seurataan sekuntikellon kanssa läpi pelin. 
Jos aika loppuu kesken, tuomitaan joukkue 
hävinneeksi. Järjestelmän vaikutukset pelin 
nopeutumiseen ovat kiistattomat, mutta 
tapa vaatisi myös huomattavia resursse-
ja. Systeemiin ei ole mitään syytä lähteä, 
mikäli se aiheuttaa pakkotöitä pelaajistolle. 
Pelaavien kippareiden hoitamaa shakki-
kellotusta on aiemmin kokeiltu ja todettu 
käytännössä yksimielisesti toimimattomak-
si. 

Vaihtoehtona olisi pelaajien käyttämi-
nen ”työvoimana” omien pelivuorojensa 
ulkopuolella, mutta tälläkin on omat 
sivuvaikutuksensa esim. palautumisen 
ja keskittymisen suhteen. Mahdollisista 
väärinkäytöksistä tai ainakin väärinkäytös-
syytteistä puhumattakaan.
Kellotus tulisi siis hoitaa ulkopuolisin 

voimin. Tähän ei kilpailuvaliokunta kui-
tenkaan nähnyt sarjalla olevan resursseja. 
Vapaaehtoisia lajin sisältä ei työhön riitä 
millään ja ulkopuolisten hyödyntäminen 
maksaa käytännössä liikaa. Ongelmia voisi 
myös syntyä ulkopuolisten heikosta lajitun-
temuksesta.
Jos siis nykytilanne on heikko eikä täs-
mällisen varmaan ratkaisuun ole resursseja 
olemassa, niin miksi tilanteeseen ei etsitä 
edes kultaista keskitietä? 

Kellot eivät arvokisoissakaan ole olleet käy-
tössä kymmentä vuotta kauempaa, eivätkä 
ongelmat silti olleet kansainvälisillä kentillä 
massiivisia tätä aiemminkaan. Suorat tele-
visiolähetykset vain ajoivat pelit sekunnin 
tarkkaan aikatauluun.

Mikä siis olisi tämä arvokisoissakin ennen 
käytetty kultainen keskitie? Vahva tuomari. 
Peleistä vain harvat venyvät todella ylipit-
kiksi ja juuri näihin muutamiin otteluihin 

puuttumalla saataisiin itse ongelmasta 
ratkaistua suurin osa. 

Resurssien puolesta systeemi tarkoittaisi 
yhtä ylimääräistä tuomaria SM-sarjapelei-
hin ja tämä toimitsija todella vain keskit-
tyisi otteluiden kestoon. Kun merkkejä 
aikataulun venymisestä on nähtävillä, 
huomauttaa tuomari tästä. Jos ongelma 
jatkuu, antaa tuomari puitteet, joiden 
sisällä heittojen on lähdettävä. Karkeimmil-
laan kyseinen tuomari voisi tarpeen tullen 
hoitaa itse shakkikellotuksen venyvän pelin 
loppupäiden ajaksi, jos ongelma ei muuten 
ratkea. Resurssisäästö olisi huomattava ja 
valtaosa ongelmasta poistuisi. Silti SM-sarja 
totuttaisi pelaajia jo lähemmäksi arvokiso-
jen kellopelejä. Mikäli resurssit eivät riitä 
useaan lisätoimitsijaan tai vapaaehtoisia ei 
hommaan löydetä, voitaneen divaripelit 
pelata kahdeksanpäisinä. SM-sarjan toki tu-
lee säilyä kymmenpäisenä niin pitkään kun 
arvokisoissakin pelataan 10 pään pelejä.

Aku Kauste on mestaruussarjan jaetulla kärki-
paikalla ennen kahta ratkaisevaa turnausta.

1-divisioonan kärkipaikalla kelpaa virnuilla

Otteluiden venyminen

Suurinta parranpärinää tälläkin kaudella näyttää aiheuttaneen peliaikataulujen venymi-
nen. Pisimmät ottelut venyvät yhtä nelituntisiksi asti, joka aiheuttaa paineita sekä haastei-

ta sarjan ympärillä toimiville vapaaehtoisille. 

Divareissa kärki karkaamassa
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Hempan & Jaken pähkinät

 Kirjan nimi "Yritys selittää CURLING siinä luulta-
vasti epäonnistuen", tai kuten toisella kielellä ilmaistaan 
"Trying to explain CURLING and probably failing at it" 
kiteyttää kirjan luonteen melko osuvasti. Kyseessä on siis 
kaksikielinen painos, jossa suomen ja englannin kielellä 
kuvataan lajiamme niin rennon letkeään ja humoristiseen 
sävyyn kuin vain kirjan kirjoittaja, curlingohjaaja Larry 
Gregorwitch taitaa.

Kirja on varsin viiihdyttävää luettavaa myös kokeneem-
malle lajiharrastajalle lähinnä humoristisen kerrontansa 
vuoksi. Lajin perusasiat kerrataan kirjassa luontevasti 
tekstin seassa eikä varsinaisia asiavirheitä ole päässyt 
lopulliseen painokseen käytännössä lainkaan. Kirjaa voi 
hyvin suositella myös asiaan vihkiytymättömälle, sillä 
curlingista kertovat osuudet on esitelty ripottelemalla ne 
ovelasti paikoin levottoman tuntuisen tarinankerronnan 
sekaan.

Toimitukseen kiirineiden tietojen mukaan omakustantee-
na toimitetun 135-sivuisen opuksen hinnaksi olisi tulossa 
23 € postikuluineen. Tilaukset ja kyselyt tulee ohjata 
suoraan kirjoittajalle itselleen sähköpostitse osoitteeseen: 
larry.g@suomi24.fi 

Curlingkirja 
Suomesta!

Suomen Curlinglehti etsii joukkoonsa lisää
innostuneita toimittajia!

Liity mukaan porukkaamme, oli sinulla aiempaa 
lehtikokemusta tai ei, ja ilmaise kiinnostuksesi 
osoitteeseen:
rharjula@gmail.com

Teksti: Jermu Pöllänen

Pähkinä 

purtavaks
i:Pähkinä 

purtavaks
i:

 Kirjan nimi "Yritys selittää CURLING siinä luulta-
vasti epäonnistuen", tai kuten toisella kielellä ilmaistaan 
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 Iiro Sipolan kipparoima poikien juni-
orimaajoukkueemme matkaa maaliskuus-
sa jo kolmansiin MM-kisoihinsa. Hetki 
on historiallinen. Koskaan aiemmin 
nykyisen kaksiportaisen järjestelmän 
aikana ei Suomi ole onnistunut hankki-
maan osallistumisoikeutta MM-taistoon 
kolmena perättäisenä vuotena.

Suomi lähtee turnaukseen uusiutuneella 
joukkueella, kun viimevuotisesta joukku-
eesta sekä Toni Ylhäinen että Oskar 
Ainola jäivät yli-ikäisiksi. Vaikka nelikko 
aloittaakin kisat haastajan asemasta, jopa 
mitalipelit voivat olla mahdollisia. Mitä 
Östersundin turnauksesta ajattelee Suomen 
kapteeni Iiro Sipola?

Millä fi iliksillä Suomi lähtee  kohti junnujen 
MM-kisoja? 

-” Hyvillä fi iliksillä. Kausi on alkanut melko 
hyvin ja Antti Muurisen sanoin ’eteen-
päin on menty’.”

Suomen joukkue on ikääntymisten myötä 
uusiutunut melko paljon. Miten tämä vai-
kuttaa menestysodotuksiin?

-”Iso miinus tälle vuodelle on se, että kol-
mosheittäjä Osku on liian vanha junioriksi. 
Onneksi saimme Kim Malmin mukaan 
jengiin. Ihan hyvillä mielin voi lähteä tällä-
kin joukkueella junnukisoihin.”

Mitkä maat ovat tavoitteisiin suhteutettui-
na Suomen tärkeimmät vastustajat?

-”Tavoite on jälleen säilyttää kisapaikka 
ensi vuodelle eli sijoittua kahdeksan par-
haan joukkoon. Vaikka Suomella ei taida 
ensi vuonna enää olla juniorijoukkuetta. 
Tänä vuonna tosin jopa jatkopelit ovat ai-
nakin vähän mielessä. Tärkeitä pelejä kaik-
ki, mutta ainakin ne heikoimmat joukkueet 
Euroopasta pitäisi voittaa eli nimetään 
nyt vaikka Italia ja Tsekki tärkeimmiksi 
vastustajiksi.”

Saavutitte Suomelle historiallisesti kolman-
nen perättäisen osallistumisoikeuden junnu-
jen MM-tasolle. Mihin hienot saavutukset 
perustuvat?

-”Saavutukset perustuvat mielestäni 
suurimmaksi osaksi siihen, että joukkueen 
sisällä fi ilis on loistava. Pitkästä aikaa taas 
viime MM-kisoissa pääsimme pelaamaan 
alkuperäisellä joukkueellamme ja heitot-
kin alkoivat napsua paljon paremmin kuin 
esimerkiksi SM-sarjassa aiemmin samalla 
kaudella.”

Junnujen kärki on viime vuosina ollut 
terävä, mutta pohja suppea. Mitkä oman 
näkemyksesi mukaan ovat suurimmat syyt 
huonolle junnumäärälle Suomessa?

-”Harjoituspaikat. Hyvinkään pakastin ei 

hirveästi houkuttele treenaamaan. Myös 
se ettei curling näy mediassa vaikuttaa var-
masti. Ja siihenhän vaikuttaa taas aikuisten 
menestys.”

Suomen urheilutoimittajat valitsivat urhei-
lugaalan gallupissa oman joukkueesi nyt 
kolmatta kertaa Suomen parhaaksi curling-
joukkueeksi. Mitä tällaiset suosionosoituk-
set merkitsevät sinulle itsellesi?

-”Täähän on aivan huikeeta! Nostaa 
motivaatiota treenata. On mukavaa saada 
hieman huomiota hyvistä saavutuksista.”
Oma junioriurasi loppuu Ruotsin turna-
ukseen. Mitkä ovat jatkosuunnitelmasi 
curlingin parissa ja muuten elämässä?
-”Jatkosuunnitelmiin kuuluvat pelit miesten 
puolella hieman entistä vakavammin. Tänä 
vuonna on hyvät mahikset SM-mitaleille ja 
syksyllä olisi SM-sarjajoukkueellamme tar-
koitus lähteä pelailemaan Eurooppatouria. 
Koulua pitäisi myös yrittää varmaan vähän 
käydä tässä tulevina vuosina.”

Kerro vielä oma veikkauksesi poikien ja 
tyttöjen mitalikolmikoista MM-kisoissa.

-”Pojissa Kanada ottaa kultaa, Sveitsi 
hopeaa ja Norja pronssia. Tytöissä mestari 
on salettiin Venäjä. Veikataan hopealle 
Kanadaa ja pronssille Sveitsiä.”
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    Lohjan Kisakalliossa järjestetään lajiohjaajakurssi 1 viikonloppuna 23. - 25.3.2012. Kurssin 
opettajana toimii Jari Laukkanen ja yhteyshenkilö on Lauri Ikävalko. Kurssin hinta on 
180 eur/hlö ja toteutuakseen kurssille pitää tulla vähintään 8 henkilöä. Ilmoittautumiset 
15.2.2012 mennessä ja lisätietoja Lauri Ikävalkolta, molemmat osoitteesta lauri.ikavalko@
kisakallio.fi .

Lajiohjaajakurssi on hyödyllinen esimerkiksi lajiesittelyjä pitäville harrastajille ja etenkin 
junioreita tai muita harrastajia opastaville pelaajille. Lisätietoa kurssista www.curling.fi .

Karri Kupari

Lajiohjaajakurssi 1
Poikien maajoukkue tekee 
Ruotsin MM-kisoissa 
suomalaista curlinghistoriaa!suomalaista curlinghistoriaa!

Suomen joukkue junioreiden MM-kisoissa Ruotsin Öster-sundissa 2012:
Iiro Sipola (kapteeni)Esko SinisaloNiklas MalmiKim Malmi

valmentaja Oskar Ainola

Iiro Sipolan
orimaajoukkueemme matkaa maaliskuus-

2 0 1 21



2 0 1 21 2 0 1 2
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SeurapalstaTieto & Taito

 Tarkoituksenani on avata tässä artikke-
lissa curlingin taktiikan ”peruskulmakiviä”, 
jotta lähdökohdat alkavan pään hyvälle 
taktiselle suorittamiselle olisivat olemassa. 
Tästä artikkelista tuskin on apua mies-
ten mestaruussarjajoukkueille, mutta osa 
naisjoukkueista ja alemmilla sarjatasoilla 
pelaavista miesjoukkueista toivottavasti saa 
tästä artikkelista hyviä vinkkejä ja pohdis-
keltavaa pelin taktista puolta ajatellen. Jos 
artikkelista ei ole hyötyä kenellekään, niin 
toivottavasti se herättää edes jonkinlaista 
keskustelua taktiikan osalta, silloin olen jo 
osittain onnistunut tavoitteessani.

Tekniikkaa vai taktiikkaa 
vai molempia

Curling voidaan jakaa karkeasti kah-
teen osa-alueeseen – tekniikkaan ja 
taktiikkaan. Molemmat osa-alueet ovat 
hyvän lopputuloksen kannalta erittäin 
tärkeitä. Tässä tapauksessa haluan eri-
tyisesti korostaa taktisten valmiuksien 
tärkeyttä. Mitä korkeammalla tasolla 
curlingia pelataan, sitä tärkeämpää on 
taktinen osaaminen. Monesti tämä 
asia pääsee unohtumaan vaikka samaan 
aikaan edellinen toteamus on itsesään-
selvyys kun taktisen osaamisen tilalle 
sijoitetaan tekninen osaaminen. Tällä 
artikkelilla pyrin antamaan jotakin 
tarttumapintaa pelin taktiseen puo-
leen, jonka nojalla yksittäisiä päätöksiä 
voidaan lopulta lähteä rakentamaan.
 Curlingin taktiikan suuret linjat 
määräytyvät kahden attribuutin mu-
kaan, jotka ovat viimeisen kiven etu 
ja lisäpisteiden tarve. Edellä mainitut 
attribuutit jakavat curlingin taktiikan 
karkeasti neljään skenarioon ja tämän 
”nelikentän” perusteella voidaan hakea 

suuntaviivoja yksittäisiin heittovalin-
toihin liittyvään päätöksentekoon. 
Karkeasti yleistettynä agrssiivisimpia 
heittovalintoja joudutaan valitsemaan 
pelattaessa ilman viimeisen kiven etua 
ja samalla lisäpisteiden tarpeen olles-
sa suuri. Passiivisinta peliä pelataan 
viimeisen kiven edun turvin ilman 
lisäpistetarvetta. Mitä nämä tarkoitta-
vat yksittäi Joukkueen on tunnistettava 
oma (piste)tilanne ottelun lopputulok-
sen kannalta. sten heittojen kohdalla 
on sitten toinen juttu, mutta karkeasti 
agressiivinen peli tarkoittaa paljon suo-
jakiviä ja paljon määrämittaisia heit-
toja pesään. Passiivinen peli perustuu 
enemmän poistoheittoihin.

Ykkösheittäjä ratkaisee 
taktiikan suuret linjat

Ykkösheittäjän kivet pyritään pelaa-
maan likimain aina jollakin neljästä 
seuraavassa esitettävästä tavasta. 
Joihinkin skenarioihin saattaa liittyä 
joitakin vaihtoehtoja pienten yksityis-
kohtien suhteen, mutta tässä kohdassa 
ei ole tarkoitus ottaa kantaa taktisiin 
ratkaisuihin kovin yksityiskohtaisella 
tasolla. Tarkastelen tässä artikkelissa 
ainoastaan ykkösheittäjän kiviin liitty-
viä heittovalintoja, jolloin vaihtoehto-
jen määrä pysyy äärellisenä.
 Joukkueen on tunnistettava oma 
(piste)tilanne ottelun lopputuloksen 
kannalta. Tämän perusteella voidaan 
saavuttaa pohja oikealle taktiikalle ja 
sen myötä oikeille yksittäisille heit-
tovalinnoille. Ennen jokaista pelat-
tavaa päätä joukkueen on vastattava 
kysymykseen ”kuinka kova on oma 
lisäpisteiden tarve seuraavassa päässä?”. 

Vastaukseen pohjautuen valitaan agres-
siivisia tai passiivisia heittoja. Heitto-
valinnat vaihtelevat lisäksi sen mukaan, 
että onko joukkueella viimeinen kivi 
vai ei. On myös syytä muistaa, että 
taktiikka rakenetuu aina pelitilanteen 
mukaan. Yksi epäonnistuminen saattaa 
kääntää joukkueen taktiset tavoitteet 
päälaelleen.

Esittelyssä avausheittojen 
”nelikenttä”

Karkeasti yleistettynä on olemassa nel-
jä tapaa aloittaa pään pelaaminen riip-
puen edellä mainittujen attribuuttien 
(viimeisen kiven etu ja lisäpisteiden 
tarve) arvoista. Tilanteet on esitelty 
punaisilla kivillä pelaavan joukkueen 
näkökulmasta lukuunottamatta kohtaa 
2, jossa punaisilla kivillä pelaavan 
joukkueen näkökulma on käsitelty 
kohdassa 2a ja keltaisilla kivillä pelaa-
van joukkueen näkökulma kohdassa 2b.

Taktiikan ABC:
-Aloitetaan kohdasta A

Neljä skenariota numeroituna 
taktiikan ”nelikenttään”.

1.) Punaisen joukku-
een lisäpisteiden tarve 
suuri, ilman hammeria. 
Taktiikka: erittäin ag-
ressiivinen.

1)
•    punainen joukkue hyök-
kää agrssiivisesti tavoitel-
len varastusta heittämällä 
keskisuojan
•    keltainen joukkue ei pas-
sivoidu vaan heittää kivensä 
etupesään mahdollisesti 
lisäpisteiden toivossa
•    punaisen joukkueen 
ykkösheittäjän on heitettä-
vä kaksi suojaa siten, että 
ne ovat mahdollisimman 
vaikeasti poistettavissa 
yhdellä heitolla
•    tyypillinen aloitus, 
kun punainen joukkue on 
tappiolla ja päitä on vielä 
pelaamatta

2a) Punaisen joukkueen 
lisäpisteiden tarve suu-
ri, hammerilla. Taktiik-
ka: agressiivinen. 
2b) Keltaisen joukkueen 
lisäpisteiden tarve pieni. 
Taktiikka: passiivinen.

2a)
•    punainen joukkue ei 
huomioi keltaista pesäkiveä 
vaan hyökkää heittämällä 
reunasuojan
•    keltaisen joukkueen 
suojattua pesäkivensä, 
punainen joukkue pyrkii 
hyödyntämään keltaisia 
kiviä nojaamalla osittain 
suojan taakse
•    tyypillinen aloitus 
punaisen ollessa tappiol-
la tavoitellen aktiivisesti 
lisäpisteitä
2b)
•    keltainen joukkue 
heittää passiivisesti oman 
kivensä etupesään melko 
lähelle teepistettä
•    punaisen joukkueen 
rakantessa suojia, voi 
keltainen joukkue heittää 
suojakiven lähelle pesää 
omalle pesäkivelleen
•    tyypillinen aloitus keltai-
sen ollessa lievässä johtoase-
massa

Punaisen joukkueen li-
säpisteiden tarve suuri, 
ilman hammeria. Tak-
tiikka: agressiivinen.

3)
•    pään kaksi ensimmäistä 
kiveä pelataan kuten koh-
dassa 1, punainen joukkue 
heittää keskisuojan ja 
keltainen joukkue kiertää 
suojan taakse etupesään
•    toisella kivellään pu-
nainen joukkue hillitsee 
riskejä verrattuna kohtaan 
1 ja heittää nojan keltaiseen 
pesäkiveen
•    keltainen joukkue jatkaa 
aktiivista peliä ja nojaa suo-
jan takana oleviin kiviin
•    tyypillinen aloitus 
tilanteen ollessa tasan tai 
likimain tasan

Punaisen joukkueen li-
säpisteiden tarve pieni, 
hammerilla. Taktiikka: 
erittäin passiivinen.

4)
•    punainen joukkue ei 
lähde tavoittelemaan piste-
kiviä vaan sen sijaan pyrkii 
hankaloittamaan keltaisen 
joukkueen keskisuojien ra-
kentelua yrittämällä siirtää 
suojakiviä radan reunoille
•    tyypillinen tilanne esim. 
jatkopäässä

Edellä esitellyt tavat 
asetella ykkösheittäjän 
kivet antavat perusraamit 
vähintään oikeansuuntai-
sille heittovalinnoille pään 
alussa. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että jo kertaalleen 
edellä mainittu ja tärkein 
asia jää pelaavan joukku-
een vastuulle. Joukkueen 
on ennen jokaista päätä 
määriteltävä oma lisäpistei-
den tarve, johon peilaten 
oikea aste agressiivisuudelle 
voidaan valita ja sen myötä 
asetella ykkösheittäjän 
kivet halutulla tavalla.

Lopuksi totean, että curlingin 
taktiset ratkaisut eivät ikinä 
ole ainoastaan oikeita tai 
vääriä vaan niihin sisältyy 
aina lukuisa määrä attri-
buutteja, joista suurinta osaa 
tässä artikkelissa ei käsitelty 
lainkaan. Osa tämän artik-
kelin yksityiskohdista liittyy 
puhtaasti omiin subjektiivisiin 
näkemyksiini asioista, niistä 
voidaan aina (ja kannattaa-
kin) keskustella.

Toivotan kaikille curlingleh-
den lukijoille mielenkiintoisia 
pelejä!

 “Joukkueen on tunnistettava 

oma (piste)tilanne ottelun 

lopputuloksen kannalta.”

Punaisen joukkueen li-
säpisteiden tarve pieni, 
hammerilla. Taktiikka: 
erittäin passiivinen.

4)
•    punainen joukkue ei 
lähde tavoittelemaan piste-
kiviä vaan sen sijaan pyrkii 
hankaloittamaan keltaisen 
joukkueen keskisuojien ra-
kentelua yrittämällä siirtää 
suojakiviä radan reunoille
•    tyypillinen tilanne esim. 
jatkopäässä

Edellä esitellyt tavat 
asetella ykkösheittäjän 
kivet antavat perusraamit 
vähintään oikeansuuntai-
sille heittovalinnoille pään 
alussa. Täytyy kuitenkin 
muistaa, että jo kertaalleen 
edellä mainittu ja tärkein 
asia jää pelaavan joukku-
een vastuulle. Joukkueen 
on ennen jokaista päätä 
määriteltävä oma lisäpistei-
den tarve, johon peilaten 
oikea aste agressiivisuudelle 
voidaan valita ja sen myötä 
asetella ykkösheittäjän 
kivet halutulla tavalla.

Teksti: Toni Sepperi

 Tarkoituksenani on avata tässä artikke-
lissa curlingin taktiikan ”peruskulmakiviä”, 
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Anonyymi Asiantuntija

Curlinglehteen uutta osaamista!

 Historian ensimmäiset nuorten talviolympialaiset käytiin tam-
mikuussa 2012. Kisapaikkana toimi Itävallan Innsbruck ja myös 
curling oli mukana laajassa lajikirjossa. Ensimmäiset vastaavat 
kesäkisat käytiin jo kaksi vuotta aiemmin Singaporessa ja perin-
teisempien olympialaisten tapaan kisat käydään neljän vuoden 
välein. Osanottajia oli tällä kertaa mukana noin 1000, kaikki 14 - 18 
vuotiaita tyttöjä ja poikia. 

Innsbruckissa curling oli edustettuna peräti kahdessa eri lajimuo-
dossa. Päälajina kamppailtiin alle 18-vuotiaiden mixed-mestaruuk-
sista ja toisena lajina käytiin turnaus mixed doubles -pelimuodossa. 
Doublesin erikoisuutena mainittakoon vielä se, että osanottajajouk-

kueet koostuivat kahden eri maan pelaajista. Hieman perinteisempi 
sekajoukkuekilpailu käytiin normaalimmin eri maiden välillä.

Sekajoukkueiden nuorten olympiakullan vei Sveitsi. Toisella sijal-
laan hopeaa nappasi Italia ja pronssille ylsi Kanada. Naapurimais-
tamme Ruotsi sijoittui neljänneksi, Venäjä sijalle 11 ja Viro sijalle 
16. Doubleseissa voittoon ylsivät Saksan Nicole Muskatewitz ja 
Sveitsin Michael Brunner. Hopealle ylsi eksoottinen pari, jossa 
pelasivat Etelä-Korean Eunbi Kim sekä Norjan Martin Sesaker. 
Venäjän Marina Verenich sekä Yhdysvaltain Korey Dropkin 
nousivat lopulta pronssille.

Tommi Häti, Euroopan Mestari ja 
moninkertainen arvokisamitalisti.

Qui-Gon Jinn, jediritari.

 Curlinglehden toimitus uusiutuu kuluvana keväänä hiukan, 
mutta mukaan toimituspuolelle kaivataan edelleen uusia ideoita ja 
ennen kaikkea uusia käsiä! Näin päätoimittajan asemassa toivoisin 
etenkin Helsinki-Hyvinkää -akselin ulkopuolisesta curlingmaa-
ilmasta tulevien ja lehdestämme innostuneiden lajiharrastajien 
rohkeaa liittymistä toimitusperheeseemme!  

Suomen curlinglehteä on myös kohdannut suuri suru, kun luot-
totaittajamme Kalle Wallin väistyy tehtävästään keväällä 2012. 
Käsissäsi on siis tällä erää – ainakin hyvin todennäköisesti – viimei-
nen Kallen taittama curlinglehden numero. Kalle ehti olla mukana 
lehden taitossa noin kaksi vuotta, mutta taakka kasvoi muiden 
töiden ohessa turhan rankaksi. Näin Kalle siirtyy entistä esteettö-
mämmin oman päivätyönsä sekä graafiseen suunnitteluun liittyvän 
toiminimensä palvelukseen. Lehtemme toimitus toivottaa Kal-
lelle onnea sekä upeaa jatkoa töiden, perheen ja curlingin parissa! 
Uskomme curlinglehden lukijoiden yhtyvän vilpittömästi lehtemme 
toimituksen toivotuksiin.

Näin ollen uusi taittajamme aloittaa tehtävässään näillä näkymin jo 
kevään toisessa numerossa. Jo viime numerossa sen sijaan saimme 
nauttia Juha Honkkilan uudesta palstasta luontevana Saksan kir-
jeenvaihtajanamme. Juha tulee onneksemme jatkossakin ruotimaan 
saksalaisen ja suomalaisen curlingkulttuurin eroja sekä yhtäläisyyk-
siä. 

Uutta verta curlinglehden perheeseen tuo myös Daley Nevan-
taus, jonka artikkeleista olemme saaneet nauttia jo lehden tässä 
julkaisussa. Daleyllä on vahva kirjoitustausta, joka varmasti auttaa 
myös journalistisen sisältömme kehittämisessä entisestään. Toivo-
tammekin Juhan ja Daleyn lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme!

Mielenkiintoisia pelimuotoja nuorten olympiakisoissa ”Hyvä Anonyymi Asiantuntija. Olen jo kauan ihmetellyt, miksi SM-sarjan peleissä ei oteta arvokisoista tuttuja 
kelloja käyttöön? Tai tehdä mitään muutakaan entisestään venyville peleille? Tapoja reagoida olisi kuitenkin 
paljon.”

nimim. Aika hukassa

AA: Ylipäätään asioiden tekeminen vaatii ensin yrittämistä. Kuten hyvin tiedämme, yrittäminen on protes-
tanttiskörttiläisessä kulttuurissamme ennen kaikkea epäonnistumisen ensimmäinen vaihe. Parasta, että annat 
asian vain olla.

”Hei! Olemme kaveriporukalla perustamassa uutta joukkuetta, mutta saimme tappelun aikaiseksi siitä, 
kenen pitäisi alkaa kippariksi. Millaiset ominaisuudet olisivat kipparilla hyviä? Tai miten luonnehtisit 
vaikkapa ihan oman maamme huippukippareita?

nimim. Kippis

AA: Kotimaisia kärkikippareitamme yhdistää se ominaisuus, että he ovat yleensä virheettömiä. Tämä on 
kieltämättä positiivinen ominaisuus kipparille.

”C’mon! Miksei läpyskässänne ollut taaskaan mitään juttua junnujen ässämmistä?”

nimim. Rastafaraj Nation Overrule

AA: JunnuSM:stä oli tarkoitus tehdä kattava ennakko, jossa esittelemme kaikki osallistuvat joukkueet 
perinpohjin, mutta valitettavasti viime lehdestämme loppui junnuSM:n valtaisan osanottajamäärän takia tila 
kesken. Peace.

”Miksi lehdissä ei enää nykyisin julkaista mitään ’kuin kaksi marjaa’- hassutteluita?”

nimim. Marja

AA: Tässä, ole hyvä. Eikä kestä kiittää.

Lyhyet

Curlinglehti kiittää sydämellisesti Kalle Wallinia 
kuluneesta parista vuodesta! kuva: Markus Sipilä

Tait.Huom.
Kiitos Curling-lehdelle ja sen lukijoille!
Jäillä tavataan! -Kalle



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!


