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Riikka Louhivuorelle

Lehteen voi lähettää curlingaiheisia juttuja. Toivomme aineistoja sähköisessä muodossa. Myös kritiikki ja ideat ovat tervetulleita toimitukseen.

puheenjohtajan
palsta

4-5

6

7

8

9

10-11

12

13

14

15

16

17

18-23

Lyhyesti
Uutisia meiltä ja maailmalta

Tuomarikurssi Füssenissä

Sundbyberg Open

Swedish Cup 

Bund

Naisnäkökulmaa EM-kilpailuista

Tuomas Vuoren joukkue 
juniorien MM-kisoihin

Kisakallion 
Urheiluopistolle curlingrata

Seniorien SM-kisat

Kari Niemi-Nikkolan 
mietteitä Curlingista

Tomin pakina

SM-sarja alkanut tasaisena

Päätöksiä EM-kisoista

Curlingin
historiaa Suomessaa

Perinteistä?

Vaikka emme vielä kaikilla mittareilla maailman 
suuriin curlingmaihin lukeudukaan, niin meillä Suo-
messakin alkaa olla perinteitä curlingissa. Tänä 
vuonna juhlimme Suomen curlingliiton 25-vuotis-
juhlaa ja kuten myöhemmin lehdessä tulee esille, 
on itse lajin historia Suomessa paljon vanhempi. 
Tietysti liiton perustaminen toi järjestäytyneen 
ja kansainvälisen näkökulman mukaan ja sitä kel-
paa kyllä juhlia liiton virallisena perustamispäivänä 
22.2.

Mitä perinteet sitten tarkoittavat? Elämän hienot 
hetket muodostuvat usein perinteistä, niin kuin esi-
merkiksi joulu. Arvokkuus yleensä liitetään perin-
teisiin asioihin. Perinteisyys voidaan nähdä myös 
negatiivisesti, muutosta vastustavana voimana. 
Joka tapauksessa urheilussa perinteet tulevat usein 
esille. Kun curlinglehden työryhmä mietti mate-
riaalia tämän numeron juttuihin, kaivelimme his-
toriaa. Mistä esimerkiksi löytäisimme tietoa men-
neiden vuosien mestareista ja arvokisaedustajista? 
Kysymykset osoittautuivatkin yllättävän vaikeiksi. 
Ainoina tiedonlähteinä tuntuivat olevan pitkään 
pelanneiden omat muistot. Mitään virallista listaa 
mestarijoukkueista ja niiden pelaajista ei ollut. 
Komeasta pokaalista ja sen jalustan täyttävistä kai-
verretuista nimistä ei oikein voinut edes unelmoi-
da. Samanlaisiin perinteisiin liittyviin ongelmiin 
olemme törmänneet Suomen curlingissa ennenkin. 
Muistan ainakin sekä SM-cup -pokaalin että Hyvin-
kään sarjan voittopokaalin olleen jossain vaiheessa 
kadoksissa useamman vuoden ajan.

Näiden kokemusten perusteella voimme päätyä sii-
hen, että perinteet ja niiden ylläpito eivät synny 
itsestään. Menneet tapahtumat ja mukavat muistot 
jäävät tietysti ihmisten mieliin, mutta asioiden 
arvokkuus, merkitsevyys ja juhlallisuus pääsevät 
esille vasta kun niiden eteen nähdään hieman vai-
vaa. Käydessämme Perthissä Skotlannissa oli muka-
va panna merkille kuinka skotit vaalivat perinteitä 
ja kunnioittavat menneitä mestareita. Koko uuden 
hallin pääty oli täytetty menneiden vuosien mesta-
rijoukkueiden nimillä. Vanhasta hallista tuodut kivi-
taulut olivat saaneet arvokkaan paikan. Mitä perin-
teikkäämpi kilpailu sen enemmän kunniaa pelissä. 
Paikallinen mestaruuskisakin saa ihan uuden ulot-
tuvuuden kun voittotulos jää todella merkittävälle 
paikalle aikakirjoihin. Voiton tuoma kunnia on myös 
esimerkiksi golfin ja tenniksen suurten turnausten 
pelaajille rahaakin tärkeämpi asia.

Tässä tapauksessa on onni, että maamme curlingin 
kilpailullinen historia on vielä melko lyhyt. Ei 
ole liian myöhäistä aloittaa. Kaikkien mestareiden 
nimet on saatu kaivettua esiin ja perinteikkäimpien 
turnausten muoto alkaa vakiintua. Nyt meidän vain 
täytyy muistaa, että itse me lajin harrastajat luom-
me arvokkaat tilanteet ja sitä kautta muodostuvan 
perinteen.

Lopuksi onnittelut Tuomas Vuoren kipparoimalle 
juniorijoukkueelle MM-paikasta. Saavutus on hieno 
ja sen vaikutus koko lajille suuri. Painottavathan 
kaikki urheilujärjestöt junioritoiminnan merkitystä.

Perttu

Vuosi on jälleen vaihtunut ja sen myö-
tä toivotan kaikille curlingin pelaajille 
hauskaa vuoden jatkoa! Tänä vuonna 
meillä onkin curlingin parissa erityi-
sen hyvä syy juhlimiseen ja haus-
kanpitoon, sillä nyt on SUOMALAISEN 
CURLINGIN JUHLAVUOSI!! Helmikuun 
22. päivänä tulee kuluneeksi tasan 25 
vuotta Suomen Curlingliiton perusta-
misesta. Mainittuna päivänä vuonna 
1978 allekirjoitettiin liiton perusta-
miskirja, ja tätä syntymäpäivää on 
syytä juhlia! Haluan jo tässäkin yhtey-
dessä kiittää kaikkia niitä henkilöitä, 
jotka olivat mukana perustamassa Cur-
lingliittoa sekä sen toimintaan vuosi-
en varrella osallistuneita. Olette teh-
neet arvokasta työtä rakkaan lajimme 
hyväksi!

Juhlimme liiton 25-vuotis syntymäpäi-
vää luonnollisesti curlingin parissa: 
Juhlaviikonloppuna pelataan Myyrmä-
essä SM-sarjan viimeinen osaturnaus, 
jolloin selviävät paitsi mitalistit myös 
mahdollisesti uudet edustusjoukku-
eemme. Perjantaina 21. helmikuuta 
klo 14.00 on Myyrmäen jäähallin cur-
lingradalla ensimmäinen suomalainen 
pyörätuolicurlingin kokeilutilaisuus, 
johon toivotan kaikki jäsenseurojem-
me edustajat tervetulleiksi! Ja lau-
antaina, siis virallisena syntymäpäivä-
nä, on suuri 25-vuotisiltajuhla, johon 
toivon mahdollisimman monen meistä 
osallistuvan!!

Juhlavuotemme jatkuu perinteisen 
SM-Cupin järjestämisellä uudella cur-
lingpaikkakunnalla, Lahdessa maalis-
kuun 7. - 9. päivänä. Uusin jäsen-
seuramme Curling Club Lahti ry on 
ottanut rohkeasti haasteen vastaan 
järjestämällä heti ensimmäisellä peli-
kaudella kunnon turnauksen. Ja mikä 
olisikaan parempi tapa markkinoida 
uutta lajia!  Kun ajankohtakin on vielä 
juuri sopivasti aivan perinteisten Sal-
pausselän kisojen alla, niin odotamme 
ja toivotamme curlingille menestystä 
myös Lahden seudulla!!

Huhtikuun alussa juhlat jatkuvat MM-
kisoissa Winnipegissä, jonne mies-
joukkueemme joutuu valitettavasti 
lähtemään ilman naisjoukkueemme 
mukanaoloa. Juhlavuoden kunniaksi 
kuitenkin suomalaiset seniorit tekevät 
historiaa, kun miesten joukkueemme 
osallistuu ensimmäisen kerran myös 
Winnipegissä pelattaviin Seniorien 
MM-kisoihin. Toivotan onnea ja me-
nestystä myös seniorijoukkueellem-
me!! Huhtikuussa juhlitaan myös ko-
timaassa perinteisen Finnish Bonspiel 
–turnauksen yhteydessä!

Ja jotta juhlittavaa jää myös vuoden 
toiselle puoliskolle, niin mikä voisi-
kaan olla sen hienompaa kuin avata 
uusi curlingkausi Oulunkylän upouu-
dessa curlinghallissa!!! Sanonta ”hy-
vää kannattaa odottaa” sopii varmasti 
tähän yhteyteen, ja pitkän odotuksen 
jälkeen hallin avaaminen näin juhla-
vuonna tuntuu kyllä erityisen hyvältä, 
minusta ainakin!

Juhlavuoteen mahtuu varmasti vielä 
muitakin kohokohtia, mutta tärkeintä 
on kuitenkin se, että mahdollisimman 
moni meistä liittyy mukaan juhlimaan, 
tavalla tai toisella, kokemaan sen yh-
dessäolon ja hauskanpidon, mistä cur-
lingissa on perimmältään kysymys. Me 
kaikki tiedämme, miten hieno laji cur-
ling on, mutta pidetään silti huolta 
siitä, jokainen omalta osaltamme, että 
Suomalainen Curling saa ansaitse-
mansa arvostuksen!!

Hauskaa Juhlavuotta toivottaen,

Olli Rissanen

Suomalaisen 
curlingin juhlavuosi

25 vuotta 
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Kanadan miesten olympiajoukkueen 
kapteeni Kevin Martin ennustaa lä-
hitulevaisuudessa curlingin muuttuvan 
yhä ammattimaisemmaksi palkkioiden 
noustessa. Martinin nelikko ansaitsi 
juuri päättyneellä kaudella noin CAD 
150 000,  päätyen jotakuinkin ta-
soihin hallitsevan maailmanmestarin, 
Randy Ferbeyn joukkueen kanssa. Mar-
tin ennustaa kolmen vuoden sisään 
2-3 joukkueen ansaitsevan yli CAD 
200 000 ja n. 10 joukkueen yltävän 
yli CAD 100 000 vuosiansioihin. Lisäk-
si Martinin näkemyksen mukaan 5-6 
vuoden kuluttua maailmassa (Kanadas-
sa) on kymmenkunta joukkuetta, jotka 
voidaan luokitella täysammattilaisiksi.

Legendaarinen Wayne Middaugh’n ne-
likko koki syksyn päätteeksi kokoon-
panossaan muutoksia, kun kolminker-
tainen Kanadan- ja maailmanmestari 
Ian Tetley erosi joukkueesta. Tetleyn 
tilalle asettui Jeff Stoughtonin jouk-
kueessa viime vuonna aktiiviuransa lo-
pettanut Doug Armstrong, jonka ura 
saikin näin yllättäen ainakin yhden 
lisävuoden. Armstrong oli hoitanut ko-
ko alkukauden Middaugh’n joukkuees-
sa varapelaajan virkaa, joten pelaaja-
valinta ei tullut suurena yllätyksenä.

Saskatoonin Nutana Curling Club toi-
mii Kanadan maalla hyvänä esimerkki-
nä kieltäen ensimmäisenä Saskatche-
wanin provinssin seurana tupakoinnin 
kokonaan curlinghallin tiloissa. Seuran 
johdon kesällä teettämän kyselyn mu-
kaan 87 % kyselyyn vastanneista halu-
si myös hallin katsomo- ja ravintolati-
lat täysin tupakoimattomaksi alueiksi 
ja näin ollen tupakointi on nykyään 
sallittua ainoastaan ulkona. Uudistus 
on otettu pelaajien keskuudessa po-
sitiivisella mielellä vastaan - myös 
tupakoitsijoiden keskuudessa. Seuraa-
vaksi pyritään pääsemään eroon myös 
paukkumaissin paistamisesta synty-
västä savusta.

Kisoihin oli myyty lokakuun loppuun 
mennessä lippuja jo yli 59 000 
kappaletta kaikkiaan myytävistä 175 
000:sta. Kaikki kisojen pelikierrokset 
televisioidaan ja lähetyksistä valta-
osan hoitaa TSN, joka televisioi al-
kusarjan lisäksi puolivälierät. Myös 
molemmat finaaliottelut tullaan te-
levisioimaan CBC:n toimesta. Kisojen 
järjestelyistä vastaa palkkatyöläisten 
lisäksi noin 1000 vapaaehtoista. Lo-
puksi mainittakoon Kandan curlingin 
nykytilasta, että: maassa on tällä het-
kellä 1250 curlingseuraa, joiden jä-
senistä 1,2 miljoonaa harrastaa lajia 
vuosittain. Suurimmat televisioyhtiöt 
TSN ja CBC televisioivat vuosittain 
yli 200 tuntia huippucurlingia, jota 
seuraa yli 3,4 miljoonaa katselijaa 
(TSN:n ohjelmistosta vastaava varapu-
heenjohtaja Keith Pelley oli jo vuonna 
1998 määritellyt curlingin tärkeim-
mäksi edustamansa kanavan esittä-
mistä urheilulajeista, lähde: Winnipeg 
Free Press – 15.4.1998 ). Lisäksi mai-
nittakoon vielä, että curlingin harras-
tajista 77 % on 25-54 vuotiaita (tele-
visiokatsojista 81 %). Sekä pelaajista 
että televisiokatsojista 58 % on mie-
hiä ja 42 % naisia (lähde: PMB, Print 
Measurement Bureau).

Opiskelijoiden Universiadien curling- 
ottelut pelataan Italian Tarvisiossa 
17.01.-23.01.2003. Curling-turnauk-
seen ottaa osaa yhteensä 11 eri maa-
ta, joista sekä miesten että naisten 
joukkueen saivat matkaan Kanada, Ja-
pani, Korea, Norja, Venäjä, Sveitsi 
ja Yhdysvällat. Näiden lisäksi pelkäs-
tään miesjoukkueen kisoihin lähetti-
vät Tshekki, Iso-Britannia ja Italia. 
Saksa kisaa ainoana maana pelkästään 
naisjoukkueen voimin.

Amerikkalaiset saavat maistaa harvi-
naista herkkua, sillä ensi vuoden alus-
sa Fox 47 (Madison, Wisconsin) televi-
siokanava aloittaa viikottaisen ”Good 
Curling” 
-makasiiniohjelman esityksen. Puoli-
tuntinen makasiiniohjelma esitetään 
sunnuntaiaamuisin 13 viikon ajan. Oh-
jelman sisältöä on suunniteltu vaih-
televaksi. Suunnitelmissa on ainakin 
USA:n maajoukkuepelaajien henkilö-
haastatteluita, seurojen omia turna-
uksia, jään ja kivien huoltoa, cur-
lingvarusteita sekä täydellisen poiston 
heittämistä käsittelevät osat. Ohjel-
maa tarjotaan muillekin TV-kanaville 
ainakin USA:ssa, saapa nähdä eksyykö 
se joskus tänne Euroopan puolellekin.

Maailman curlingpelaajien yhdistys 
(WCPA) on julkistanut virallisen mas-
kottinsa nimeltään Slammer. Maskotin 
ensisijaisena tavoitteena on lisätä 
Sandra Schmirler -säätiön  näkyvyyttä, 
mutta myös osa maskottien myyntitu-
loista menee säätiölle. Sandra 
Schmirler -säätiö on voittoa tuotta-
maton yhtiö, jonka tavoitteena on 
auttaa perheitä, joissa elää vaikeasti 
sairaita lapsia. Lisätietoja säätiöstä 
löytyy nettiosoitteesta 
www.sandraschmirler.org.

Seuraavien EM-kisojen suorituspaikat 
ovat:
2003 Courmayeur, Italia
2004 Sofia, Bulgaria
2005 Garmisch-Partenkichen, Saksa
2006 Basel, Sveitsi
2007 Andorra

Sveitsiläinen nettisivusto 
CurlingArena.com lähetti jälleen EM-
kisojen ajan reaaliaikaista informaa-
tiota otteluiden kulusta ja palvelussa 
huomattiin suomalaistenkin läsnäolo. 
Sivuilla kehuttiin suomalaisten aktii-
visuutta oman joukkueensa kannus-
tuksessa maailman parhaaksi ja että 
yleisimmin käytettyjä termejä heidän 
chattipalvelussaan kisojen aikana 
olivat mm. ”määris”, ”poisto” ja 
”tuplaniitti”. Loistavan Skotlantipelin 
jälkeen myös maajoukkueemme kap-
teeni Markku Uusipaavalniemi piipahti 
chattailemassa faniensa kanssa 
CurlingArena.com:issa ja suosio oli 
taattu!

Suomalaiset 
curlingfanit
osaavat kannustaa

Ameriikan 
herkkua!

Winnipegin MM-
kisoista tulossa 
jälleen suurmenestys

Opiskelijoiden 
Universiadit 
alkavat tammikuussa

Curling-ammattilaisuus 
lähellä

Team Middaugh koki 
pelaajamuutoksia

Maskotti
nimeltä Slammer

Vuoden 2003 
EM-kisat Italiassa 

Savutonta 
esimerkkiä nuorille

Suomen ja Itävallan johtohahmojen 
kohtaamista mainostettiin suomalaisfanien 
keskuudessa tällaisella mainoksella!
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1. SVEGS CK, 
 Anna Bergström
 Ulrika Bergman
 Mia Zackrisson
 Mia Hasselborg 

2. HÄRNÖSANDS CK/Team Nordea Liv, 
 Anette Norberg
 Cathrine Norberg
 Eva Lund
 Helena Lingham 

3. STOCKSUNDS CK/Team Dosett, 
 Åsa Häggman
 Anna Blom
 Sofia Rydheim
 Linda Kjerr
 Ingrid Meldahl
 
4. SVEGS CK/Lag Svegs Såg, 
 Margaretha Sigfridsson
 Maria Engholm
 Margaretha Dryburgh
 Annette Jörnlind 

Turnauksen edetessä merkillepanta-
vaa oli, että länsinaapurimme juni-
oririntamalla näyttää löytyvän jat-
koa maan hyville esityksille curlin-
gissa. Carlsénin nelikon lisäksi myös 
Karlstadin Daniel Tennin joukkue 
esitti turnauksen kuluessa ajoittain 
erittäin lupaavia otteita niin pelilli-
sesti kuin taktisestikin.

Naisten otteluissa turnauksen val-
tikka pysyi ruotsalaisilla vähintään-
kin yhtä vakuuttavasti kuin mies-
tenkin puolella. Ainoana suomalais-
joukkueena mukana ollut Kirsi Ny-
käsen kipparoima maajoukkueemme 
koki turnauksessa tällä kertaa pelk-
kiä tappioita, karsiutuen näin jatko-
peleistä.

1. SUNDSVALLS CK/Team Balestra, 
 Eric Carlsén
 Carl-Axel Dahlin
 Nils Carlsén
 Emanuel Allberg 

2. KARLSTADS CK/Team KnowIT, 
 Sören Grahn
 Patric Håkansson
 Örjan Erixon
 Johan Håkansson 

3. SVEGS CK
 Marcus Feldt, 
 Sven Olsson
 Stefan Göransson
 Ronney Göransson 

4. FINLAND, HYVINKÄÄ CC, 
 Perttu Piilo
 Kalle Kiiskinen
 Teemu Salo
 Paavo Kuosmanen
 Juha Pekaristo 

5. SUNDBYBERGS CK (James Dryburgh)
 MAGNUS LADULÅS CK (Peter Eriksson)
 NORRKÖPINGS CK (Anders Eriksson)
 FINLAND KULOSAARI CC (Tomi Rantamäki) 

Tuomarikurssi 
Füssenissä

Tuomarikoulu

Kursseillemme – Umpire course level I 
ja II – oli ilmoittautunut 16 henkeä, 
mutta meitä oli vain 12. Kurssin kie-
lenä oli englanti, jota Leslie Ingram-
Brown rääkkäsi välillä skotlantilaisit-
tain. Toisena kouluttajana oli myös 
Vierumäeltä tuttu Hans-Uli Sommer 
Sveitsistä.

Level I -kurssilla pääpaino oli sääntö-
jen osaamisessa ja tulkinnassa sekä 
tuomarien tehtävissä. Tämä jakso 
päättyi sääntökokeeseen. Level II 
-kurssilla käsiteltiin ajanottoa, hog-li-
ne-tuomarointia ja tuomarien tehtäviä 
kisan valmistelussa ja aikana mm. ra-
tojen mittaamista ennen kisaa. Tämä 
jakso päättyi yhteiseen snack-partyyn.

Kurssin osanottajissa oli Vierumäeltä 
tuttuja sveitsiläisiä, joiden kanssa 
verestin saksankielentaitojani kahden 
päivän ajan. 

Kurssilla esiteltiin vasta ehdotusas-
teella oleva tuomarikoulutuksen ja li-
sensoinnin malli, joka perustuu vii-
siportaiseen järjestelmään. Syynä tä-
hän on mm. lisääntyvä televisioaika, 
jolloin tuomarien tulkintojen ei toivo-
ta aiheuttavan yhtä laajaa polemiikkia 
kuin kesän jalkapallon MM-kisojen ai-
kana. Erityisen tärkeäksi tulee hog-
line -tuomareiden koulutus ja seu-
ranta. Uudesta koulutusjärjestelmästä 
saadaan lisätietoja, kunhan se on hy-
väksytty WCF:n hallintoelimissä syksyn 
aikana.

Vuonna 2004 on MM-kisat Ruotsin 
Gävlessä. Se on myös suomalaisille 
tuomaroinnista kiinnostuneille erin-
omainen tilaisuus päästä uran alkuun. 
Lisätietoja ; www.wcc2004.com

on viikonloppuisin erilaisia konsertte-
ja, niin nytkin nahkahousuinen puhal-
linorkesteri (vahvistettuna tuohitorvil-
la).

Füssen on kuitenkin ehkä tunnetuin 
sen lähistöllä sijaitsevista kahdesta 
linnasta. Vanhempi Hohenschwangau 
ja 1800-luvun lopulla Baijerin kunin-
kaan Ludwig II:n rakennuttama ”satu-
linna”. Neuschwanstein on uskomatto-
man upea niin ulkoisesti kuin sisältä-
kin. On mahdotonta kuvitella sellaista 
loistoa, jota oli linnan eri saleissa. 
Linnan sisäänpääsyyn oli yli kolmen 
tunnin odotus. Jonotus tapahtui lip-
puluukulla, jossa myytiin liput kum-
paankin linnaan erikseen. Lippuun oli 
merkitty kelloaika, jolloin lipulla pää-
see sisään työntämällä sen viivakoodi-
lukijaan, jonka jälkeen portti aukeaa 
kullekin vierailijalle erikseen. Saksa-
laisen täsmällistä ja tehokasta, mikä 
estää myös kiilailun.

Saksan curlingkeskus

Füssen on Saksan curling-toiminnalle 
yhtä merkittävä keskus kuin Hyvinkää 
meillä. Saksan curling-mestaruuksia 
oli saatu useita sekä mies- että nais-
joukkueiden voimin. Saksan curlingin 
valmennustoiminta on keskittynyt Füs-
seniin.

Füssenin jäähallissa on kaksi kaukaloa, 
joissa oli kurssimme aikana molem-
missa curling-radat maalattuna, sillä 
samalla viikolla siellä oli  kuusi eri 
kurssia sekä kansainvälinen juniorien 
valmennusleiri. Valmennusleirin johta-
jat kyselivät minulta, miksei Suomesta 
tule koskaan joukkueita ko. juniorien 
leirille. Tähän en osannut vastata, 
muuta kuin että vien tietoa leiristä 
Suomeen.

Vierumäen EM-kisat antoivat sysäyk-
sen: lähdenpä ensi vuonna curlingin 
tuomarikurssille. Siitä vain tuumasta 
toimeen ja internetistä etsimään tie-
toja kursseista, WCF:n sivuilta löytyi 
tietoja ja sekä ilmoittautumislomake. 
Sen täytettyäni ja lähetettyäni jäin 
odottamaan palautetta. Parin viikon 
kuluttua tulikin vahvistus, että kurssi-
hakemukseni oli tullut perille.
Sitten vain liitolle apuraha-anomus 
peittämään osaa kustannuksista. Kun 
olin saanut Olli Rissaselta vahvis-
tuksen, että anomukseni oli saanut 
myönteisen vastaanoton niin varaa-
maan lentolippuja ja hotellia. Kesä-
tarjouksilla pääsi SAS:n ja Lufthansan 
koneilla edullisesti Müncheniin ja ta-
kaisin. Füsseniin junamatka kesti pari 
tuntia ja menomatkalla oli yksi vaihto.

Alppien juuret alkavat 

Füssenistä

Füssen ympäristöineen on aluetta, 
jossa voi nähdä erilaisia historiallisia 
”kerrostumia” aina roomalaisajoista 
alkaen. Siellä olivat käyneet suomalai-
set hakkapeliitat ruotsalaisjoukkojen 
johdolla 1632 aiheuttaen suurta pel-
koa ja kärsimystä. Kaupungin kupees-
sa virtaava Tonavan sivujoki Lech on 
ollut viime vuosisadan alkuun saakka 
merkittävä reitti tavaran kuljetukses-
sa. Siitä merkkinä oli edelleen laivuri-
yhdistyksen talo joen partaalla.

Itse kaupunkia hallitsee Hohen 
Schloss, joka oli aikoinaan Augsburgin 
kirkkoruhtinaiden asuinpaikka ja jossa 
on nykyään taidemuseo. Välittömästi-
linnan alapuolella on komea luostari-
rakennuskompleksi, jossa toimivat ny-
kyisin mm. kaupunginmuseo ja soitto-
välinemuseo . Luostarin etupihalla 

Kari Sundell

Sundbyberg Open 7.11.-10.11.2002

Marraskuun alussa oteltiin jälleen ko-
vatasoinen Sunbyberg Open. Turnauk-
sen taso oli viime vuosien tapaan 
kova ja paikalle oli hakeutunut Ruot-
sin parhaimmistoa, Peter Lindholmin 
maajoukkuetta lukuunottamatta. Sa-
manaikaisesti Sunbyberg Openin kans-
sa oteltu Continental Cup esti viime-
vuotista voittajajoukkuetta puolusta-
masta titteliään tänä vuonna.

Ruotsin ja Suomen voimainkoitos tai-
pui jälleen, kuten niin monta kertaa 
aiemminkin, ruotsalaisten voitoksi. 
Turnauksen parhaasta suomalaissijoi-
tuksesta vastasi Perttu Piilon Eurocks 
sijoittuen 4. sijalle hävittyään pronn-
siottelun Svegin Marcus Feldtin kip-
paroimalle nelikolle. Toiseksi parhaan 
suomalaistuloksen saavutti Tomi Ran-
tamäen joukkue päästen hiuksen hie-
nosti alkusarjasta jatkoon (3 joukku-
etta tasapisteissä ja T-pisteidenkin ol-

lessa tasan toisen näistä kanssa, pää-
simme jatkoon allekirjoittaneen liikaa 
harjatulla 2 pisteen suorituksella vas-
tustajan 3. heittäjän 1 pisteen suo-
ritusta vastaan :), mutta häviten 
heti ensimmäisen jatkopelinsä puoli-
välierässä. Markku Uusipaavalniemen 
joukkueen kohtaloksi jäi tällä kertaa 
karsiutuminen alkusarjan jälkeen.

Molempien alkusarjasta jatkoon pääs-
seiden suomalaisjoukkueiden kompas-
tuskiveksi osoittautui loistavaa syys-
kuntoa esittänyt Sundsvallin Team Ba-
lestra kipparinaan Eric Carlsén. Sa-
mainen juniorijoukkue sijoittui viime-
vuotisessa kisassa toiseksi (pudottaen 
silloinkin Rantamäen joukkueen puoli-
välierissä) heti Peja Lindholmin jouk-
kueen vanavedessä häviten tälle fi-
naalissa tiukan taistelun jälkeen. Tänä 
vuonna olikin sitten heidän vuoronsa 
korjata koko potti – ei siis huonolle 
hävitty!

MIEHET NAISET

TULOKSET

Sundbyberg Open
jälleen kovatasoinen
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Turnauksesta jäi mieleeni muutama 
asia, jotka mahdollisesti voisivat so-
pia myös suomalaisten curlingharras-
tukseen. Ensimmäisenä mielenkiintoi-
sena seikkana pelisysteemistä mainit-
takoon viimeisen kiven edun ratkaisu-
tapa. Välittömästi ennen peliä jouk-
kueet heittävät kaksi määrämittaista 
mahdollisimman lähelle pesän keskus-
taa. Ensimmäinen heitto on harjoit-
telua, mutta toisen heiton etäisyys 
keskipisteestä mitataan ja lähimmäksi 
keskipistettä heittänyt joukkue saa 
viimeisen kiven ensimmäiseen pää-
hän. Tällaista systeemiä voisi joskus 
kokeilla Suomessakin?! Toinen itseäni 
ihmetyttävä asia on meidän sitoutu-
neisuutemme neljän hengen joukkue-
peliin. Östersundin hallissa pyörii pa-
reittain pelattava curlingsarja ja Sw-
edish cupissa pelattiin 2-henkisten 
joukkueiden jippokisa, jossa palkinto-
na oli 5 000 kruunua. Myös perin-
teinen kuviopeli eli henkilökohtainen 
taitopeli on huomattavasti suositum-
paa ulkomailla. Mielenkiintoisia uu-
distusmahdollisuuksia jääolojen joskus 
parantuessa… 

asettuivat pään aikana meidän kan-
naltamme mahdollisimman epäonnek-
kaasti ja Dryburghille jäi viimeiselle 
heitolle reunapesänkiven hit and roll 
-tupla, jonka hän onnistuneesti heitti: 
meidän nojalla ollut kivi pois ja ruot-
salaisille 3 pistettä. Loppupelin tais-
telu ei auttanut, vaan kärsimme har-
mittavan pisteen tappion. Tästä alkoi-
kin sitten alamäki. Peja voitti meidät 
seuraavassa pelissä selvästi. Viimeinen 
ottelu oli edellisviikonloppuna Sund-
byberg Openin voittanutta Södergre-
niä vastaan. Siinä eivät sitten enää 
kivet pomppineet ollenkaan ja jatko-
paikka kariutui hyvästä alusta huoli-
matta tappioon. 

Sunnuntaiaamun välieräpareista selvi-
sivät finaaliin Peja Lindhom ja Skot-
lannin David Murdoch. Ei kahta ilman 
kolmatta -sanonta piti jälleen paik-
kansa, kun Peja kaatoi Murdochin fi-
naalissa luvuin 7-4 ja kuittasi 50 000 
kruunun voittoshekin kolmannen ker-
ran perätysten. Skotlantilaisten pitkää 
kotimatkaa piristivät 25 000 kruunun 
voittorahat. Välierissä hävinneet Per 
Carlsen ja Emil Marklund sijoittuivat 
jaetulle 3. sijalle.

Perinteinen miesten Swedish Cup otel-
tiin 14. - 17.11.2002 talvisessa Öster-
sundissa. Turnaus kuului sekä World 
Curling Tour Europeen että Nordic 
Touriin. Paikalla oli jälleen koko Ruot-
sin parhaimmiston lisäksi huippujouk-
kueita Skotlannista, Sveitsistä ja Poh-
joismaista. Suomea edusti kolmatta 
kertaa Eurocks. 150 000 kruunun pal-
kintopotista taisteltiin neljässä kuu-
den joukkueen alkulohkossa, joiden 
kaksi parasta selviytyi sunnuntai-
aamun puolivälieriin ja rahapalkinnoil-
le. 

Meidät oli arvottu varsin kovaan 
lohkoon, jossa pääsimme pelaamaan 
Ruotsin huippujoukkueita vastaan. 
Turnauksen suurimpana ennakkosuo-
sikkina pidettiin kanssamme samassa 
alkulohkossa pelannutta Östersundin 
omaa poikaa Peja Lindholmia, joka oli 
kuitannut voittorahat kotihallistaan jo 
kahtena edellisvuotena.

Seuraavassa pelissä vastaan asettui 
James Dryburghin joukkue, jonka 
kanssa olemme pelanneet monta tiuk-
kaa ottelua. Tällä kertaa aloitimme 
hieman paremmin ja kuudenteen pää-
hän lähdettäessä olimme hankkineet 
jo kahden pisteen etumatkan. Kivet 

Swedish Cup 
pelattiin Östersundin talvessa

Kalle Kiiskinen

Bernissä 

Euroopan laadukkain 
curlingturnaus

Lokakuun 18. - 20. pelattu Bund 
Trophy tavoittelee vahvasti Euroopan 
kovimman curlingturnauksen titteliä. 
Isot rahapanokset, hyvin toimivat jär-
jestelyt ja hienot puitteet houkuttele-
vat huippujoukkueita sekä Kanadasta 
että Euroopan huippumaista. Turnauk-
sen osallistujalista onkin usein nimek-
käämpi kuin EM-kilpailujen vastaava. 
Tänäkin vuonna Berniin matkusti maa-
ilman ehdotonta eliittiä Pål Trulsenin, 
Randy Ferbeyn ja Warwick Smithin 
johdolla. Suomea turnauksessa edusti 
Markku Uusipaavalniemen EM-kisa-
joukkueen lisäksi Perttu Piilon kippa-
roima Eurocks. Myös useat muut Grin-
delwaldin EM-kilpailuihin joulukuussa 
osallistuneet joukkueet kävivät mit-
taamassa tasoaan turnauksessa, jonka 
pelimuotona oli triple knockout, joka 
mahdollistaa pärjäämisen turnaukses-
sa vielä kahden tappion jälkeenkin. 
Kolmas tappio on kohtalokas ja siirtää 
samalla tavoitteet illanvieton puolelle. 
Bonuksena Bund Trophyn systeemissä 
olivat lisäpanokset kolmelle ensimmäi-
selle ottelukierrokselle, joiden ottelui-
den voittajat kuittasivat 300 frangia 
palkintorahaa. 

Molemmat suomalaisjoukkueet pelasi-
vat välillä varsin hyvin ja napsivat 

kaksi voittoa alkupeleissä, mutta 
eivät kuitenkaan selviytyneet sunnun-
tain puolivälieriin. Heikohkot harjoit-
telumahdollisuudet heijastuivat vielä 
joukkueiden peliin melkoisina pelita-
son ailahteluina. Molemmat suoma-
laisjoukkueet kohtasivat ensimmäisel-
lä kierroksella sveitsiläisen joukkueen. 
Eurocksin päänahkakokoelma karttui 
viime kevään Bismarckin MM-kisoissa 
pelanneella olympiavoittaja Patrick 
Hurlimannilla, kun taas Markku jouk-
kueineen voitti selvin numeroin 9-5 
loppuun asti pelanneen hieman ni-
mettömämmän Björn Zrydin joukku-
een. Toisella kierroksella Markun jouk-
kue voitti selvästi 6-0 Andre Flotronin 
joukkueen. Eurocks sai jälleen kovan 
vastustajan, kun vastaan tuli Skotlan-
nin Warwick Smith. Viimeisellä kivellä 
Warwick onnistui ottamaan ratkaise-
van pisteen ja voitti 3-5. 

Kolmas kierros oli jo hankalampi Mar-
kulle, kun vastaan asettui tuttu arvo-
kisavastustaja Schwaller. Lopulta suo-
malaiset kärsivät tappion luvuin 5-7. 
Eurocksit kuittasivat jälleen makean 
voiton Per Carlsenin joukkueesta. Kol-
mas perättäinen keskinäisten ottelui-
den voitto tuli tällä kertaa luvuin 
8-2. Seuraava kierros oli EM-kisoja 

ajatellen mielenkiintoinen, kun Ralph 
Stöckli kohtasi meidän EM-kisajouk-
kueemme. Markun joukkueen peli oli 
kenties heidän turnauksen huonoin-
taan ja tappio tuli selvästi 0-7. Myös 
Eurocks kärsi selvän tappion. Kana-
dalaiset voittivat Peter Steskin joh-
dolla 1-7. Edelliskierroksen tappiosta 
sisuuntuneena Markun joukkue pieksi 
Skotlannin EM-edustaja Peter Smithin 
8-1.

Molemmat suomalaisjoukkueet pudotti 
peräkkäisillä kierroksilla varsin tun-
tematon Stefan Heilmannin johdolla 
pelannut sveitsiläisjoukkue. Ensin Eu-
rocks kärsi 5. kierroksella kohtalok-
kaan 5-9 tappion ja seuraavalla kier-
roksella Maken porukka hävisi 2-7. 
Molemmille joukkueille saldoksi 600 
paikallista valuuttaa voittorahoina ja 
paljon hyviä pelejä.

Turnauksen voittajaksi pelasi Randy 
Ferbeyn kokoama joukkue voittamalla 
Steskin 6-4. Näin ollen suurimmat 
voittorahat matkasivat Kanadaan. Kol-
manneksi pelasi USA:n Paul Pustovar 
voitettuaan Saksan Andy Kappin 
sijoitusottelussa.

Kalle Kiiskinen

Suomen Curlingliiton 
perustamisesta tulee kuluneeksi 25 vuotta 22.2.2003!

Curlingliitto järjestää 25-vuotis juhlat Hotelli 
Arthurin Ball Roomissa (Vuorikatu 19, 00100 
Helsinki) lauantaina 22.2.2003 klo 19.00 al-
kaen. Asuna tumma puku.
 

Illalliskortti, joka sisältää paitsi ruokailun, myös 

tanssia orkesterin vauhdittamana, maksaa 36 eu-

roa /henkilö. Ruokana on lihaa, mutta mahdol-

liset toivomukset erikoisruokavalion osalta voi 

esittää ilmoittautumisen yhteydessä.

tumastamme, johon luonnollisesti voit ottaa 

seuralaisen mukaan, vaikka hän ei (vielä) cur-

lingia harrastaisikaan! Tule mukaan pitämään 

hauskaa!!

Sitovat ilmoittautumiset, joista ilmenevät 

osallistujien nimet, Olli Rissaselle 12.2.2003 

mennessä!!  Illalliskortit maksetaan Suomen 

Curlingliiton tilille 102950-217608 14.2.2003 

mennessä. Maksukenttään maininta SCL 25 v + 

osallistujien nimet.

Hyvinkääläisille on järjestetty yhteiskuljetus Hy-

vinkäältä Helsinkiin ja takaisin, joka sisältyy il-

lalliskortin hintaan. Pyrimme myös järjestämään 

kuljetuksen Myyrmäen jäähallilta juhlapaikalle. 

Ilmoita siis ilmoittautumisesi yhteydessä, mikäli 

tarvitse kuljetusta joko Hyvinkäältä tai Myyrmä-

estä.

Kysymys on siis suomalaisen curlingin suuresta 

juhlasta, meidän kaikkien yhteisestä tapah-
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Naisnäkökulmaa 
EM-kilpailuista
ja niihin 
valmistautumisesta

Kun ennen kisoja päätettiin, että läh-
tisin matkaan puhtaasti varapelaaja-
na, keskityin sen jälkeen enimmäk-
seen henkiseen valmistautumiseen. 
Tiesin, että kun saapuisin lopulta ki-
sapaikalle, haluaisin varmasti itsekin 
pelaamaan, joten tärkeintä oli saada 
asenne kohdalleen. Parin viikon mie-
tiskelyn jälkeen uusi henkilökohtainen 
kisatavoite olikin arvokisailmapiiriin, 
uusiin ihmisiin ja sveitsiläiseen suk-
laaseen tutustuminen ja tärkeimpänä 
oman joukkueen kannustaminen. 

Kisoihin valmistautuminen alkoi al-
kusyksystä, kun suunnittelimme har-
joitusohjelman koko syksyä varten. 
Koko joukkueen yhteiset harjoituk-
sethan rajoittuvat harjoitusviikonlop-
puihin ja pelimatkoihin, sillä jouk-
kueemme jäseniä asuu Joensuussa, 
Espoossa ja Hyvinkäällä. Hyvinkäällä 
pidimme muutaman harjoitusviikonlo-
pun ja Ruotsissa kävimme heittele-
mässä kolme turnausta hyvillä jäillä, 
hyviä joukkueita vastaan. Näistä Sil-
verrosen ja European Masters sijoittui-
vat sopivasti juuri kisojen alle, mar-
raskuun puoliväliin, ja turnausten vä-
liin jäi myös pari antoisaa harjoit-
telupäivää. Alkupäivien roiskiminen 
rupesikin harjoittelun jälkeen muistut-
tamaan curlingia ja toisessa turnauk-
sessa saatiin hyviä pelejä aikaiseksi. 
Vielä kun ensimmäinen SM-turnaus pe-
lattiin juuri pari päivää ennen kisoi-
hin lähtöä, niin ainakin yhteisiä pele-
jä kertyi ihan mukavasti.

3. joulukuuta tepasteltiin siis Hel-
sinki-Vantaan lentokentällä isänmaal-
lisen kapteeni Nykäsen ja Suomen li-
pun johdolla. Lensimme Kööpenhami-
nan kautta Zürichiin, josta kisabussi 

vei meidät Grindelwaldiin. Kun saa-
vuimme perille, olin varma että siinä 
kylässä viihtyisi helposti seuraavat pa-
ri viikkoa. Muutama vuorenhuippu ta-
kapihalla, sopivasti lunta maassa ja 
kaikki tarvittava kävelymatkan päässä. 
Mukavannäköinen paikka.

Seuraava päivä sujui vuoria ja curling-
hallia ihmetellessä, ja tietysti harjoi-
tuksia odotellessa. Pientä päänvaivaa 
aiheutti myös yksi Kirsin unohtunut 
matkatavara. Tällä kertaa kassi saapui 
kyllä perille, mutta todella unohtui 
kentälle, kaikessa siinä kisainnostuk-
sessa. Suomen Curlingliiton ystävälli-
nen presidentti rahtasi sen myöhem-
min saapuessaan kisapaikalle. Kaupas-
sa käytyämme totesimme kaikki sen, 
mitä Kirsi oli pari kuukautta jankut-
tanut: ” Sveitsi on tytöt sitten p…
leen kallis maa.”  Iltapäivällä pää-
simme vihdoin jäälle. Jäät tuntuivat 
ainakin ensikertalaisesta todella hyvil-
tä ja hyvään luistoonkin tottui varsin 
nopeasti. Harjoittelun aikana saimme 
varsin hyvän käsityksen radoista, vaik-
ka luisto ei ollutkaan samaa luokkaa 
kuin pelien aikana. Kun Markku vielä 
tunsi lähes jokaisen kiven, niin olim-
me saaneet ainakin jonkin verran tie-
toa peliolosuhteista. Loppupäivä sujui 
ihmetellessä ja syödessä ,ja Team’s 
meetingin jälkeen odotin innolla seu-
raavana päivänä alkavia pelejä. Kiso-
jen ensimmäinen peli ei ole meidän 
osaltamme sujunut aina välttämättä 
kovin hyvin, niin kävi myös nyt. Vali-
tettavasti vastassa oli vielä Ruotsin 
joukkue, jolla oli pelituntuma jo oi-
kein hyvin hallussa. 8-0 johto Ruotsil-
le kahden pään jälkeen oli aikamoinen 
nuijanukutus, varsinkin kun heiltä oli 
turha odottaa suurempia epäonnistu-

misia. Avajaisissa lippua pääsi liehut-
tamaan Kimi Träskelin ja itse köpötte-
lin vieressä Suomen kyltin kanssa. 

Joukkueemme peli alkoi sujua jo hie-
man paremmin seuraavana päivänä, 
mutta lähes koko kisojen ajan useita 
joukkueemme onnistuneita heittoja 
seurasi jokin valitettava epäonnistu-
minen, joka sitten vaikutti harmitta-
van paljon kyseisen pään, tai jopa 
pelin lopputulokseen. Heittojen virhe-
marginaali on vielä liian suuri verrat-
tuna niihin joukkueisiin, jotka taiste-
livat kärkisijoista tai MM- paikoista. 
Suomen naiset pelasivat kuitenkin 
muutaman varsin tasaisen ja hyvän 
pelin, joita oli mielenkiintoista katsel-
la. Huonon ja hyvän päivän välillä on 
kuitenkin vielä aika suuri ero. Miehet 
pelasivat kaiken kaikkiaan oikein hy-
vän turnauksen uudella ja osittain ko-
kemattomalla joukkueella. Heidän pe-
linsä olivat tasaisia vääntöjä ja vaikka 
epäonnistumisia silloin tällöin tulikin, 
niin seuraava heittäjä paikkasi ne 
useimmiten hienosti. Markun ja Villen 
tieto, taito ja ennen kaikkea kokemus 
olivat aivan ehdottomasti tärkeimpiä 
syitä poikien hienoon menestykseen.

Mielestäni kisojen naisjoukkueet ja-
kautuivat A- ja B- sarjan sijasta pi-
kemminkin kolmeen sarjaan, sillä A- 
sarjan seitsemän parasta olivat aika 
lailla eri tasolla, kuin esimerkiksi A- 
sarjan jumbot Tšekki, Ranska ja Suo-
mi. B- sarjan parhaat taas pelasivat 
samantasoista peliä A- sarjan viimeis-
ten kanssa, kun taas B-sarjan heikoim-
pien peli oli aikamoista katseltavaa, 
sillä 22-0 ei ole tyypillinen curling-
pelin lopputulos. Syitä joukkueemme 
ja kärjen väliseen tasoeroon on mo-

nia, mutta katseltuani useita Ruotsin 
ja muiden kärkijoukkueiden pelejä, en-
simmäisinä tulevat mieleen teknisistä 
ongelmista johtuva epävarmuus hei-
toissa ja harjaus, harjauttaminen ja 
voiman arviointi. Pelejä katsellessani 
juttelin paljon vastustajan valmentaji-
en kanssa ja heistä oli useimmiten 
oikein huvittavaa, kun vastustajajouk-
kueen pikkutyttö kirjoitteli ylös sta-
tistiikkaa. Kieltämättä minulla olikin 
orpo olo, kun yritin huonon pelin jäl-
keen kertoa tytöille, mikä siinä ei mie-
lestäni oikein toiminut. Valmentajalle 
olisi siis varmasti käyttöä Suomessa-
kin, sekä naisilla että miehillä, mutta 
vasta sitten, kun jokaiselle on selvää 
minkä verran on harjoiteltava jos ha-
luaa olla MM-tason joukkueiden jou-
kossa. Monien maiden naisjoukkueet, 
esim. Venäjä ja Saksa, ovat kehitty-
neet valtavasti muutaman vuoden ai-
kana, koska he harjoittelevat lähes 
joka päivä. Tähän pitäisi mielestäni 
myös Suomessa pyrkiä, sillä naisilla 
on paljon kiinniotettavaa maailman 
huippuun verrattuna. Uuden hallin 
tuomat hyvät peliolosuhteet ja mah-
dollinen valmennustoiminta tulevai-
suudessa vaikuttavat varmasti tason 
nousemiseen. Curling on urheilua ja 
urheilussa Euroopan ja maailman hui-

pulle pääseminen vaatii monen vuo-
den työtä.

Kisoista muuten sen verran, että 
pelin lisäksi päivän tärkeimpiin het-
kiin lukeutui meidän joukkueessamme 
syöminen. Ravinnonsaannista huolehti 
ykkösheittäjä ja kokki Minna Malinen 
avustajanaan Sari Laakkonen, ja me 
muut keittotaidottomat huolehdimme 
tiskauksesta. Ennen pelejä tytöillä oli 
tapana köllötellä mökkimme olo- huo-
neen lattialla kuuntelemassa Finlan-
dia-hymniä ja siten valmistautua hen-
kisesti peliin. Kisojen pelirytmi oli vä-
hän turhankin leppoisa. Itse kylässä ei 
varsinaisesti ollut hirveästi tekemistä, 
mutta pidemmällekään ei oikein ehti-
nyt lähteä, kun iltapäivällä oli peli 
pelattavana. Ennen ja jälkeen pelien 
tuli siis pääasiassa pyörittyä mökissä 
ja hallilla, erityisesti allekirjoittaneen, 
joka sairastui tietysti flunssaan heti 
ensimmäisen viikon lopulla ja tukeh-
tui neljän päivän ajan kokolattiamat-
tojen keskellä. Onneksi pelit olivat 
kuitenkin parhaimmillaan, kun pääsin 
vihdoin taas niitä seuraamaan. Pelejä 
katsellessani oivalsin myös, että mi-
nulla ei välttämättä ole hassumpi tu-
levaisuus curlingin parissa, jos jaksan 
siihen panostaa. Vaihtoehtoisesti voi-

sin kylläkin siirtyä Jussi Uuspaavalnie-
men selostajapariksi Eurosportille, jos 
Perttu Piilo siirtyy edustustehtäviin. 
Onnittelut kaksikolle oikein hyvin su-
juneista selostuksista ja kiitoksia, kun 
pääsin mukaan änkyttämään.  

B-sarjaan tippuminen tuntui kovalta 
iskulta, kun alun perin tavoitteena oli 
MM-paikka. Päätöspäivänä lauantaina 
Englanti-häviön jälkeen tunnelma oli 
masentunut, vaikka uskon, että ken-
tällä pelanneet olivat varmasti vielä 
pettyneempiä. Päätösseremonia oli oi-
kein juhlallinen ja loppubanketissa 
joukkue vaikutti jo huomattavasti pir-
teämmältä.
 
Kokonaisuutena kisat olivat mukava ja 
opettavainen kokemus ja ensi vuonna 
on varmasti mahdollisuudet mitaleille.
 

Tulokset

NAISET A

1 Ruotsi
2 Tanska
3 Norja
4 Venäjä
5 Sveitsi
6 Skotlanti
7 Saksa
8 Tshekki
9 Suomi
10 Ranska

NAISET B

1 Italia
2 Englanti
3 Wales

MIEHET A

1 Saksa
2 Ruotsi
3 Norja
4 Suomi
5 Tanska
6 Skotlanti
7 Sveitsi
8 Englanti
9 Ranska
10 Itävalta

MIEHET B

1 Italia
2 Alankomaat
3 Venäjä

Katja Kiiskinen
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KARIN

SÄÄNTÖVISA

3) Varamiehen tullessa käynnissä olevaan 
peliin, hän voi pelata

a) millä paikalla tahansa, mukaan lukien 
poisjääneen pelaajan paikka
b) vain ykköspelaajana
c) vain pelistä poistuneen pelaajan paikalla

4) MM-kisat järjestetään Winnipegissä 2003. 
Tässä Helsingin kokoisessa kaupungissa on
 
a) 117 curling-rataa
b) 87 curling-rataa
c) 67 curling-rataa

1) Pelaaja voi uusia heittonsa, 
jos ei ole irrottanut kiveä ja

a) ei ole vielä ylittänyt hog-linjaa
b) ei ole vielä ylittänyt tee-linjaa
c) ei ole vielä ylittänyt takalinjaa

2) Kun pelaaja heittää vahingossa vastustajan 
kiven, niin

a) kivi poistetaan pelistä
b) hän heittää perään oman kivensä
c) heitetyn kiven paikalle vaihdetaan heittäjän 
joukkueen kivi

Vastaukset 
seuraaviin kysymyksiin sivulla 14.

Kisakallion urheiluopistolle, Lohjalle 
valmistui syksyn aikana harjoitusjää-
halli, jossa on myös erillinen, täysi-
mittainen curlingrata. Kivet Lohjalle 
hankittiin WCF:n kautta, ja ainakin 
ensimmäisten kokeilujen perusteella 
ne vaikuttavat varsin hyviltä. Curlin-
gradan luisto oli ensimmäisessä testi-
tilaisuudessa varsin nihkeä, minkä li-
säksi rata valutti hieman muutamista 
kohdista. Jään lämpötilan laskemisen 
sekä muutaman tasoitusjäädytyksen 
jälkeen rata oli jo hallin 22.11.2002 
pidetyissä virallisissa avajaisissa huo-
mattavasti parempi sekä luistoltaan

neen. SM-sarjamme toinen turnausvii-
konloppu pelataankin Lohjalla 17. - 
19.1.2003, jolloin radat tehdään jää-
kiekkokaukaloon. Samassa yhteydessä 
suoritetaan myös Seniorien MM-kisoi-
hin lähtevän edustusjoukkueen kar-
sinta. Jäämme nyt vain odottamaan 
curlingseuran perustamista Lohjalle! 
Curlingista Kisakalliossa kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä urheiluopistolle 
numeroon (019) 31 511.

 

että myös tasaisuudeltaan. Liiton tes-
tiryhmä suositteli kuitenkin vielä ta-
soitusjäädytyksen tekemistä, jotta ra-
ta saataisiin priimakuntoon sekä Ice 
Kingin hankkimista radan kunnossa-
pitoa varten. Voimme kuitenkin jo 
nyt suositella Kisakalliota hyvänä 
harjoittelupaikkana! 

Kisakallion curlingrata on erittäin ter-
vetullut lisämahdollisuus hienon la-
jimme harrastamiseen, minkä lisäksi 
urheiluopisto tarjoaa erinomaiset 
puitteet majoitukseen täysihoitoi-

Kisakallion 

Urheiluopistolle curlingrata
Suomea edustava Tuomas Vuoren 
joukkue voitti juniorien B MM-ki-
sojen lohkonsa puhtaalla pelillä ja 
ansaitsi näin paikan semifinaaliin 
Ranskaa vastaan. Toisen semifinaa-
liparin muodostivat Suomen lohkos-
sa pelannut USA sekä toisen lohkon 
puhtaalla pelillä voittanut Norja. 

Semifinaaleissa olivat panokset todel-
la kovat, koska pelien voittajat ansait-
sivat kaksi viimeistä paikkaa juniorien 
MM-kisoihin. Suomi aloitti oman pe-
linsä Ranskaa vastaan mitä parhaim-
malla tavalla hankkien 6-1 johdon jo 
kolmessa päässä. Ranska ei takaa-ajo-
asemasta hätkähtänyt vaikka onnistui-
kin kaventamaan peliä neljännessä

päässä viimeisen kiven turvin vain 
yhdellä pisteellä. Nollatun viidennen 
pään jälkeen Ranska varasti ensin kak-
si ja sitten vielä yhden pisteen. Näin 
viimeiseen päähän mentiin 6-5 tilan-
teessa Suomen hyväksi. Suomella oli 
kuitenkin vielä viimeisen kiven etu 
hallussaan. Ranska ei pystynyt va-
rastamaan enää kolmatta päätä pe-
räkkäin, kun Suomi otti pisteen ja 
voiton 7-5 luvuin. Toinen semifinaali 
oli myös erittäin tiukka. Norja taisteli 
kuitenkin lopulta voittajaksi luvuin 
5-4 ja varmisti MM-paikan Suomen ta-
voin.

Myös finaalista tuli erittäin tiukka. 
Puolessa välissä peliä, neljän pään jäl-
keen, tilanne oli tasan 2-2 ja seitse-
män pään jälkeen jälleen tasan 3-3. 

Viimeisessä päässä Norja onnistui ot-
tamaan pisteen viimeisen kivensä tur-
vin ja vei voiton luvuin 4-3. Näin Suo-
melle hopeaa ja mikä tärkeintä, viiden 
vuoden tauon jälkeen paikka juniorien 
MM-kisoihin Sveitsin Flimsiin joukku-
eella, jossa pelasivat: Tuomas Vuori 
(kapteeni), Jani Sullanmaa, Jari Rou-
vinen, Jarmo Kalilainen ja Tero Salo. 

Pronssiottelussa USA otti voiton Rans-
kasta luvuin 4-3. Tyttöjen puolella 
MM-paikan saavuttivat Venäjä (1.) ja 
Norja (2.). Pronssille ylsi Tanska. Suo-
mella ei ollut edustusta tyttöjen sar-
jassa. 

Tuomas Vuoren joukkue 
saavutti paikan juniorien MM-kisoihin

Olli Rissanen
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Aikaisemmin olympiakomitean ke-
hityspäällikkönä toiminut Kari Nie-
mi-Nikkola valittiin Heikki Kantolan 
seuraajaksi Suomen Olympiakomite-
an valmennuksen johtajaksi. Selvi-
timme Karin kokemuksia curlingista 
ja tulevaisuuden näkymistä.

1. Millä mielellä otit vastaan Suo-
men Olympiakomitean valmennus-
päällikön tehtävät?

Mieli on ihan hyvä, pientä jännitystä-
kin uuden haasteen edessä tietysti on. 
Viiden vuoden työkokemus Olympia-
liikkeestä osaltaan rauhoittaa ja antaa 
tarvittavaa luottamusta ainakin perus-
asioiden ja –mekanismien hallinnassa.
Vertailu edeltäjiini, suuriin urheilujoh-
tajiin Heikki Kantolaan ja Kalevi Tuo-
miseen omalta osaltaan painaa har-
teita, mutta ajattelen niin, että nyt 
urheilussa on jo käsillä ja edessä 
uudenlainen ajanjakso, jossa tarpeet, 
haasteet ja toimintamallit ovat erilai-
sia. Minun onnistumistani pitää mi-
tata enemmän tulevaisuuden asioiden 
hallinnan kuin edeltäjieni persoonan 
ja toimintatapojen kautta.

2. Miten tuttu laji curling on 
sinulle?

Tunnen curlingia kahdesti pelanneena, 
tv:stä ja paikan päällä Salt Lake Citys-
sä seuranneena jonkin verran. Sääntö-
jen perusasiat ovat kyllä suunnilleen 
hallussa, mutta taktiikka-asiat jätän 
suosiolla ammattilaisille.

Vastaukset sääntokirjan kohdista:

1 = b), 8:4
2 = c), 8:6
3 = c), 5:4, tulkintaohje
4 = a), 117, katso: www.wcc2003.ca/
fun.htm <http://www.wcc2003.ca/
fun.htm>

KARIN

SÄÄNTÖVISA

Vastaukset

3. Minkälaisen aseman curling tulee 
saamaan Olympiakomiteassa mui-
den, Suomessa perinteisempien, 
talvilajien joukossa?

Olympiakomitean tukipolitiikka perus-
tuu tuloksiin. Tulosten ja menestyksen 
pitää curlingissakin pysyä hyvällä kan-
sainvälisellä tasolla, jotta Olympiako-
mitean taloudellinen tuki on mahdol-
lista. Toisaalta suomalaisille tärkeim-
pien (liikuntagallup 2002), perinteis-
ten lajien aseman tulee edelleen olla 
vankka myös Olympialiikkeessä. 

4. Miten näet Suomen menestys-
mahdollisuudet huippucurlingissa
tulevaisuudessa?

Uskon, että kussakin lajissa pitkällä 
jänteellä menestyvät maat, joilla on 
riittävän laaja harrastajapohja ja hyvä 
valmennusjärjestelmä, joiden kautta 
lahjakkaat urheilijat pystyvät etene-
mään lajissa. Helsinkiin rakennettavan 
uuden hallin saamisen myötä uskon 
tätä pohjaa pystyttävän huomattavasti 
vahvistamaan. Ainakin Olympiakisois-
ta television kautta tulleiden lähetys-
ten suosio curlingin osalta oli rohkai-
sevaa. Lopputuloksen ratkaisee tietys-
ti lopulta joukkueen ja siinä olevien 
yksilöitten tekemä työ.

5. Olympiakomitea oli arvovallal-
laan tukemassa Suomen ensim-
mäisen curlinghallin saamista Ou-
lunkylään. Onko Olympiakomitealla 
suunnitelmia vaikuttaa siihen, että 
asiallisia harrastusmahdollisuuksia 
saataisiin muuallekin Suomeen?

Toistaiseksi kannattaa mielestäni kat-
soa, millainen tungos Oulunkylän hal-
liin syntyy. Vasta harrastajamäärän 
oleellinen kasvu ja tarvittavien tilojen 
puute luo paineet ja antaa tarvittavat 
perusteet mahdolliselle lisärakentami-
selle. Pelkästään huippu-urheilun läh-
tökohdista ko. rakentamista on hanka-
la perustella.

6. Suomella ei monien muiden Eu-
roopan maiden tapaan ole vielä
päävalmentajaa curlingissa. Näetkö 
että tällaisen järjestelmän
käynnistäminen olisi järkevää?

Olen vakuuttunut siitä, että jonkinlai-
nen koordinaatio lisää lajin menestys-
tä pitkällä tähtäimellä. Valitettavasti 
olen kuitenkin myös nähnyt, miten 
pienessä lajiliitossa yksi päätoiminen 
ihminen nopeasti musertuu kaikkien 
työtehtäviensä alle. Jos päävalmen-
tajan tehtävät ja sidokset ovat suh-
teessa hänen käytettävissä olevaan ai-
kaansa, tulos on varmasti myönteinen. 

7. Olisiko curlingissa potentiaalia 
liikuttamaan Suomea laajemminkin 
väestön vanhetessa?

Mielestäni edellä viittasin juuri tähän 
ja uskon, että curlingista voisi tulla 
uusi suomalaisen aikuisväestön suo-
sikkilaji pimeisiin talviin. Toivon, että 
uusi halli antaa tällaiselle kehitykselle 
mahdollisuuden ja päättäjille vinkin 
myös muissa Suomen kaupungeissa.

Suomen Olympiakomitean

Kari Niemi-Nikkolan mietteitä Curlingista

Curlingin Seniorien SM-kisat (alaikära-
ja 45 v.) pelattiin Vierumäellä kahden-
toista mukaan ilmoittautuneen jouk-
kueen voimin 10. – 12.1.2003. Curling 
Club Loimaa ry:n joukkue, jossa pela-
sivat Juha Jalonen, Erkki Mäkeläinen, 
Jorma Rinne ja Paul Rankin, teki suo-
malaista curlinghistoriaa saavuttamal-
la ensimmäisenä varsinais-suomalaise-
na joukkueena SM-mitalit!! Myös M-
Curling ry:tä edustanut Lauri Perkiön 
joukkue, jossa pelasivat lisäksi Seppo 
Stark, Antti Sundholm, Mauno Nummi-
la ja Olli Kallio, teki historiaa tuomal-
la ensimmäisen Suomen Mestaruuden 
Vantaalle.
 
SM-Seniorit
Vierumäki 10-12.1.2003
1.  Lauri Perkiö, Vantaa 
2.  Pekka Pekaristo, Hyvinkää 
3.  Paul Rankin, Loimaa 
4.  Kari Kaijansinkko, Hyvinkää
5.  Timo Kauste, Hyvinkää 
6.  Tauno Kähkönen, Pieksämäki 
7.  Yrjö Franssila, Vantaa 
8.  Iko Tuomola, Loimaa 
9.  Matti Pekkala, Ranua 
10. Lauri Kauhanen, Ranua 
11. Leena Palsanen, Vantaa 
12. Seppo Mattila, Ylöjärvi 

Alkulohkon peleistä selvisi kahdeksan 
parasta joukkuetta puolivälieriin: Hy-
vinkäätä edustanut Timo Kausteen 

joukkue kärsi niukan tappion myös hy-
vinkääläiselle Kari Kaijansinkon jouk-
kueelle numeroin 7-8. Yrjö Franssilan 
joukkue Vantaalta taisteli myös lop-
puun saakka Pekka Pekariston rutinoi-
tunutta hyvinkääläisryhmää vastaan, 
mutta hävisi viimeisellä kivellä 5-6. 
Perkiö taas ei antanut Loimaan Iko 
Tuomolan joukkueelle mitään mahdol-
lisuuksia, vaan eteni semifinaaliin sel-
vin numeroin 12-3. Viimeisessä puoli-
välieräkamppailussa Loimaan Rinteen 
joukkue kaatoi tiukan ja jännittävän 
taistelun jälkeen Pieksämäen Kähkö-
sen joukkueen numeroin 6-5! 

Semifinaaleissa vastakkain joutuivat 
Kaijansinkon ja Pekariston joukkueet 
sekä Perkiön ja Rinteen joukkueet. 
Kumpikin semifinaali ratkesi lopulli-
sesti vasta viimeisellä kivellä. Kaijan-
sinkon viimeinen vaikea määrämittai-
nen ei onnistunut ja niin Pekaristo 
eteni finaaliin numeroin 7-4. Myös-
kään Loimaan Paul Rankin ei aivan 
onnistunut viimeisissä poistoissaan ja 
niinpä Perkiö vei finaalipaikan niukas-
ti numeroin 6-5. 

Finaalissa Perkiö ei antanut minkään-
laisia mahdollisuuksia Pekariston jouk-
kueelle: vantaalaisten jatkuvasti on-
nistuneet kierrot suojien taakse, ja 
toisaalta Pekariston joukkueen lukui-
sat epäonnistuneet poistot johtivat 

siihen, että Perkiö johti jo kolmen pe-
latun pään jälkeen 10-0! Loppupäät 
olivatkin sitten enemmän tai vähem-
män pelailua, ja finaalin päättyessä 
taululla komeilivat numerot 12-1 Per-
kiön hyväksi! Myös pronssipeli oli yl-
lättävän selvä loimaalaisten esittäessä 
hyvää ja taktisesti kypsää peliä. Kai-
jansinkon joukkue taas ei saanut peli-
ään kulkemaan, ja niinpä Loimaa vei 
historialliset pronssimitalit selkein nu-
meroin 12-3! Hieno suoritus Loimaal-
ta! 

Ilahduttavaa oli myös uusimpien jä-
senseurojemme Ranuan ja Ylöjärven 
mukanaolo. Ranualaiset olivat mukana 
jo toista kertaa, ja tuloksena oli kum-
mankin joukkueen sijoituksen parane-
minen parilla pykälällä viime vuodes-
ta. Ensimmäistä kertaa mukana ollut 
Ylöjärven Seppo Mattilan joukkue oli 
hakemassa vasta kokemusta SM-kisa-
peleistä, mutta esitti silti varsin lu-
paavia otteita, joista tuloksena oli 
mm. tasapeli 8-8 Leena Palsasen ko-
kenutta ryhmää vastaan. Tärkeintä 
oli kuitenkin se, että ylöjärveläiset 
saivat lisää intoa ja lupasivat olla jat-
kossa mukana myös muissa kansallisis-
sa turnauksissa. 

Suomalaista Curlinghistoriaa 
Seniorien SM-kisoissa Vierumäellä

Olli Rissanen
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Päätöksiä EM-kisoista

European Curling 

Federation

ECF:n puheenjohtajana jatkaa edelleen 
seuraavat kaksi vuotta Malcolm 
Richardson. Myös Olli Rissanen valit-
tiin uudelleen ECF:n hallitukseen Poh-
joismaiden edustajana.

Vuoden 2003 EM-kisat pelataan muu-
toin samalla systeemillä kuin edelliset 
kisatkin, mutta B-sarja (miehissä ja 
naisissa) jaetaan kahteen lohkoon, 
mikäli joukkueita on vähintään 10. 
Näin kisoja saadaan lyhennettyä aina-
kin yhdellä päivällä.

World Curling 

Federation

Miesten ja naisten MM-kilpailut erote-
taan erillisiksi turnauksiksi vuodesta 
2005 lähtien. Syynä tähän on kisoihin 
liittyvä sponsorointi ja televisiointi. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että Kana-
dassa on joka vuosi MM-kisat, joka 
toinen vuosi miesten ja joka toinen

naisten. MM-kisojen joukkuemäärä 
tullaan myös nostamaan kahteentois-
ta, mikä tarkoittaa yhtä lisäpaikkaa 
Euroopalle sekä Tyynenmeren alueelle.

WCF:n yleiskokouksessa tehtiin 
myös muutama muutos pelisääntöi-
hin:

- Heittovuorossa olevan joukkueen pe-
laaja (ei siis välttämättä kapteeni) saa 
jatkaa oman kiven harjausta tee-linjan 
takanakin.

- Joukkueen vaihtaessa pelaajaa kes-
ken pelin vaihtopelaaja voidaan si-
joittaa mille pelipaikalle hyvänsä eli 
ei siis ainoastaan vaihdetun pelaajan 
paikalle, kuten tähän asti.

- MM-kisoissa ja olympialaisissa käy-
tettävä peliaika lyhennetään 73 mi-
nuuttiin. Tämän lisäksi joukkueella on 
oikeus pelin aikana kahteen 1 minuu-
tin pituiseen aikalisään, joiden aikana 
joukkue saa keskustella valmentajan 
kanssa.

Sääntömuutoksien on tarkoitus as-
tua voimaan ensi kauden alusta lu-
kien.

WCF:n budjettiin sisällytettiin huo-
mattava ”kehitysavustus” jokaiselle 
jäsenmaalle. Jäsenmaalla on mahdolli-
suus saada yhteensä jopa 40.000 USD 
1.2.2006 asti kestävällä ajanjaksolla. 
Mahdollinen avustus jakaantuu kuu-
teen eri kategoriaan, eikä avustuksen 
määrää voi siirtää kategoriasta toi-
seen:

1. Välinehankinnat (10.000 $)

2. Junioriklinikat ja –leirit (8.000 $)

3. Jääntekijöiden, tuomarien ja val-
mentajien koulutus (5.000 $)

4. Harjoitteluavustus pelaajille, junio-
rit tai aikuiset (10.000 $)

5. Curlingin markkinointi omassa 
maassa (2.000 $)

6. Aikuisten aloittelijoiden klinikat 
(5.000 $)

Hankkeet, joihin avustuksia haetaan, 
on hyväksytettävä WCF:ssä etukäteen.

Tähän kauteen lähdettäessä oli en-
nakkoon miesten puolella ykköspaikka 
jaossa useammalle joukkueelle, kun 
Markku Uusipaavalniemen joukkue ha-
josi olympialaisten jälkeen. Vahvimpi-
na suosikkeina pidettiin Perttu Piilon 
joukkuetta, joka kolmena perättäisenä 
vuonna on ollut hopealla sekä Wille 
Mäkelän ja Markku Uusipaavalniemen 
uudistuneita joukkueita.

Ensimmäinen turnaus pelattiin joulu-
kuun alussa Vierumäellä. Nyt käytössä 

olivat ensimmäistä kertaa Oulunkylän 
halliin tulevat kivet, jotka kulkivat 
varsin suoraan. Turnaus eteni varsin 
tasaisissa merkeissä. Mäkelän joukkue 
voitti ottelunsa lukuun ottamatta Pii-
loa vastaan pelattua. Piilon kompas-
tuskiveksi tuli sitten Rissasen joukkue, 
joka aiheutti Piilon ainoan tappion 
sunnuntaiaamun pelissä. Nämä jouk-
kueet jakoivat turnauksen voiton Ran-
tamäen ollessa kolmas. 

Toinen turnaus pelattiin ensimmäistä 

kertaa Lohjan Kisakalliossa, joka uute-
na kisapaikkana sai kiitettävän arvo-
sanan järjestelyistään. Olosuhteet oli-
vat hyvät ja siten takasivat tasapuo-
liset olosuhteet kaikille. Tässä turna-
uksessa Mäkelä ja Piilo etenivät vii-
meiseen peliin voittaen kaikki pelinsä. 
Keskinäinen kohtaaminen eteni tasai-
sena viimeisiin kiviin asti. Kymmenen-
nessä päässä Piilolla oli mahdollisuus 
ratkaista ottelu itselleen, mutta hie-
man pitkäksi menneen määrämittaisen 
jälkeen siirryttiin jatkopäähän. Siinä 

Curlingin 
SM-sarja alkanut tasaisena

Mäkelä onnistui viimeisessä poistohei-
tossaan ratkaisten voiton joukkueel-
leen. Piilo sijoittui toiseksi ja Markku 
Uusipaavalniemen joukkue oli tässä 
turnauksessa kolmas nousten myös ko-
konaistilanteessa kolmanneksi. 

Kolmas turnaus oli jälleen Vierumä-
ellä. Turnaukseen ennakkosuosikkina 
lähtenyt Wille Mäkelän joukkue voitti 
kolme ensimmäistä otteluaan varsin 
selkeästi, mutta neljännessä pelissä 
Tomi Rantamäkeä vastaan tuli en-
simmäinen tappio. Piilon joukkue hä-

visi lauantaina Markku Uusipaavalnie-
melle. Ennen viimeisen kierroksen ot-
teluita nämä neljä joukkuetta olivat 
3-1 saldossa ja siten turnausvoitto 
vielä kaikkien saatavilla. Näistä Mä-
kelä voitti Piilon ja Uusipaavalniemi 
Rantamäen. Tämä tiesi sitä, että 
käytännössä osallistumalla viimeiseen 
turnaukseen Mäkelä vie Suomen mes-
taruuden. Hopeasta ottelevat Piilo ja 
Uusipaavalniemi.
Naisten sarjassa ei tänä vuonna pelaa 
kuin kolme joukkuetta. Ensimmäisessä 

turnauksessa joukkueet pelasivat kah-
desti toisiaan vastaan. Malmin ja Ny-
käsen joukkueet voittivat molemmat 
ottelunsa Koivulaa vastaan ja keski-
näisistä otteluista molemmat voittivat 
yhden. Toisessa turnauksessa Koivula-
kin pääsi voittojen makuun lyömällä 
Malmin. Ennen viimeistä turnausta Ny-
käsen joukkue johtaa SM-sarjaa yhdel-
lä voitolla ennen Malmin joukkuetta. 
Nämä kaksi ratkaisevat mestaruuden 
viimeisessä turnauksessa Myyrmäessä 
helmikuun lopussa. 

Tarvitaan yksi vapaaehtoinen... Miksi 
se yksi on aina kateissa? Muistelkaapa 
lapsuuttanne. Koulussa oppilaat saivat 
silloin tällöin järjestää ohjelmaa. 
Useimmat ohjelmanumeroista alkoivat 
pyynnöllä saada yksi tai useampia va-
paaehtoisia. Vapaaehtoiset saivat sit-
ten luokan tai koko koulun edessä syö-
dä jotain epäilyttävää tai silmät si-
dottuina ronkkia esineitä vastakkaisen 
sukupuolen taskusta. Lapsia on helppo 
saada vapaaehtoiseksi.

Aikuisina me sitten vapaaehtoisesti 
syömme ja juomme melkein mitä ta-
hansa ja käden työntäminen vastak-
kaisen sukupuolen taskuun on vasta 
leikin alku. Mutta vapaaehtoisesti em-
me enää osallistu yhteiseen hyvään 
tähtäävään toimintaan. Kollektiivises-
ta lapsesta on kasvanut itsekäs aikui-
nen. Mistä moinen itsekkyys? Muistel-
laampa lisää lapsuutta. Jos ruoka ei 
sattunut miellyttämään, niin vanhem-
mat saattoivat vedota nälkäisiin kehi-
tysmaiden lapsiin. Ja sitten ikäänkuin 
uhrautuen syötiin lautanen tyhjäksi. 
Jos kaupassa vaati uusia puupalikoita, 
oli vanhempien kieltämisen perustee-

na se, että heillä oli lapsena vain kä-
pyjä ja naavaa leikkikaluina. Ja taas 
sai lapsi solidaarisuuden vuoksi luo-
pua jostakin. Koska olemme lapsena jo 
luopuneet niin paljosta, niin aikuisena 
sitten maksimoimme oman etumme. 

Armeijassa pyrin maksimoimaan lo-
mat, missä curling olikin avuksi. Ker-
ran, kun viisi päivää Ruotsissa har-
joitusleirillä oli takana ja edessä oli 
vielä 16 päivän loma Kanadan JMM-
kisoja varten, tuli joukkueenjohtaja 
naama punaisena huutamaan: ”Ranta-
mäki, teette tarkan listan niistä päi-
vistä kun olette sitä limppua heit-
tämässä!” Vastasin naama perusluke-
milla: ”Herra ylivääpeli, en ymmärrä, 
mistä limpusta te puhutte?” Ravun-
punainen paineistettu kapiainen pois-
tui paikalta ja minä lähdin Kanadaan 
limppua heittelemään. Ulkomaille ei 
voi saada komennusta, sillä se kuulos-
taisi hyökkäykseltä. Lomapäiviä taas 
ei tarvinnut käyttää, koska oli kyse 
maan edustustehtävistä. Siksi curling-
reissut olivat palvelusta vapautettuna 
päiväjärjestyksen mukaisesta palveluk-
sesta. Huvitti kyllä Kanadassa, kun

kisajärjestäjät järjestivät isot bileet 
paikallisessa lentotukikohdassa. Tai-
dan olla harvoja suomalaisia, joilla on 
ollut mahdollisuus suorittaa osa pal-
veluksestaan toisen valtion kasarmill

Ulkomailla olivat jälleen myös tähti-
selostajamme Perttu ja Jussi. Jussi 
kunnostautui kisaviikon aikana kerto-
malla Eurosportin katsojille kaikkien 
katsomossa ja kentällä näkyvien ih-
misten sukulaisuussuhteet ja harras-
tukset. Kun pojat sitten selostivat 
nauhoitettua lähetystä, tuli Jussi itse 
yllättäen kuvaan kamera kaulassaan. 
Seurasi hetken hiljaisuus, jonka Perttu 
mursi sanomalla: ”Ja siellä näkyy 
suomalainen valokuvaaja.” Kyllä Jussi 
osasi nimetä ihmiset paljon Perttua 
paremmin.

Joka erehtyy pitämään näitä juttuja 
hauskoina, menköön tutustumaan ne-
tissä Futis Foorumiin. Varsinkin EM-
kisojen aikana palsta kävi kuumana. 
Seassa on selvästi oikeitakin curlaajia, 
jotka pääsevät ilmaisemaan sellaisia-
kin ajatuksia, joita ei julkaistaisi tässä 
lehdessä. Käy katsomassa!

On the rocks!

Vapaaehtoinen

Tomi
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Curlingin alkuperä

Vaikka nykyään olemme lähes yksimie-
lisesti hyväksyneet, että curling on 
alkanut Skotlannista, niin curlingin 
kaltaisia lajeja on harrastettu eri puo-
lilla Eurooppaa. Tunnettu hollantilai-
nen maalari Pieter Brügel on kahdessa 
maalauksessaan 1500-luvun puolivä-
lissä kuvannut lajia, joka muistuttaa 
suuresti curlingia. Tämä Saksan, Itä-
vallan ja Sveitsin alueilla pelattava la-
ji vastaa ehkä eniten petankia. 

Kiistatta Skotlantia voidaan pitää la-
jin kotimaana, sillä siellä lajilla on 
vanhimmat perinteet. Vanhin tunnettu 
curling-kivi on vuodelta 1511. Kirjalli-
sissa lähteissä curling mainitaan ensi-
kerran 1541. Vanhimmat kivet olivat 
luonnonkiviä, joiden painot ja mitat 
vaihtelivat suuresti. Niihin oli saatet-
tu kaivertaa kolot peukalolle parem-
man otteen saamiseksi ja pohjia oli 
mahdollisesti hiottu alkeellisesti.

Curling-nimi ei kuitenkaan ole alkuaan 
tullut kiertämisestä tai kaartamisesta, 
vaan kielitieteilijöiden mukaan van-
hasta ”curr”-sanasta, joka on tarkoit-
tanut matalaäänistä jyrinää, jota kar-
kea kivi on synnyttänyt jäällä liukues-
saan.

Graniittia sen olla pitää

Alkuaikoina sääntönä oli, että uusi pe-
laaja tuo seuraan liittyessään kiven 
tai kaksi, jotka sitten ovat seuran 
omaisuutta. Kivien ollessa eri kokoisia 
pelitulos on voinut olla pelkkää hyvää 
tai huonoa onnea. 

Paikalliset kivenveistäjät tekivät kiviä, 
jotka vaihtelivat mitoiltaan ja ominai-
suuksiltaan suuresti. Koska pelikausi 
oli kuitenkin suhteellisen lyhyt, osaa 
kivistä käytettiin myös muuten hyö-
dyksi, kuten verkonpainona.

Vasta 1800-luvun lopulla curling-kivet 
alkoivat saada muotonsa, jotka vas-
taavat lähes tämän hetken kiviä. Van-
himmat kivet olivat hyvin harvoin gra-
niittia, jota 1800-luvun lopulla alet-
tiin käyttää yksinomaan uusissa kivis-
sä. Uusimmat kivet ovat useimmiten 
ns. Trevor-graniittia, jota louhitaan 
Walesin pohjoisosista. 

Sääntöjen ja liittojen 

synty

Alkuaan pelin säännöt olivat hyvin 
suurpiirteiset ja ne vaihtelivat eri 
puolilla Skotlantia. Skotlannin Curling-
liitto perustettiin vuonna 1838 tar-
koituksenaan mm. sääntöjen yhden-
mukaistaminen. Laji sai kuninkaallisen 
perheen suojelijakseen ja 1842 alkaen 
liiton nimenä on ollut Royal Caledo-
nian Curling Club. Vanhimmat skotti-
seurat ovat kuitenkin jo 1700-luvulla 
perustettuja.

Ensimmäisiä parannuksia oli nykyisen 
hakin edeltäjän syntyminen. Aikaisem-
min pelaajat olivat käyttäneet piikki-
pohjia kengissään, mikä vaurioitti jää-
tä. Ensimmäiset ”hakit” olivat metalli-
alustoja, jotka oli helppo asentaa ja 
poistaa käytön jälkeen. Nykyiset ku-
mihakit ovat kanadalaisen kehityksen 
seurausta.

Alkujaan harjat olivat oikeastaan re-
hellisiä luutia, joita käytettiin ko-
titalouksissa yleisesti. Harjasharjojen 
käyttö alkoi Skotlannissa 1920-luvul-
la, mutta uudella mantereella luuti-
mista harjoitettiin aina 1980-luvulle 
saakka. Kanadalaisten luutien käyttö 
on kieltämättä paljon näyttävämpää 
kuin harjaaminen, mutta harjauksen 
parempi lopputulos tässäkin voitti 
vastustuksen.

Lajin leviäminen

Kanadaan curling tuli skotlantilaisten 
sotilaiden mukana. Kerrotaan, että so-
tilaat sulattivat tykinkuulia ja muo-
toilivat niistä ”kivet”, joilla pelattiin 
Quebeckissä keväällä 1759. Kanadan 
ensimmäinen seura perustettiin Mont-
realiin 1807. Pelipaikkana oli St. Law-
rence -joen jää. Kanadassa yritettiin 
muutenkin ylläpitää skotlantilaisia pe-
rinteitä. Nykyään Kanadassa on maa-
ilman suurin curlaajien yhteisö – ny-
kyisten arvioiden mukaan vuosittaisiin 
turnauksiin osallistuu 1,2 miljoonaa 
pelaajaa. 

Laji levisi Eurooppaan brittien mukana 
ensiksi heidän talviurheilukeskuksiinsa 
Alpeilla. Siellä lajiin ovat tutustuneet 
monet pohjoismaiset kävijät. Ruot-
sissa lajia on esitelty ensi kerran 
1840-luvulla ja vanhin seura on perus-
tettu 1852. Ruotsin Curlingliitto on 
perustettu jo 1916 ja siihen kuuluu 
nykyään noin 100 seuraa.

Kansainvälinen liitto syntyi aluksi 
Royal Caldonian Curling Clubin osaksi 
(International Curling Federation) 

vuonna 1965. Vuonna 1991 ICF oli 
laajentunut ja saanut jalansijaa kan-
sainvälisessä urheiluliikkeessä ja se 
muutti nimekseen World Curling Fe-
deration. Lajin kasvulle merkittävänä 
tekijänä on ollut 1990-luvulla saatu 
olympialajin status, joka tuo lajille 
jatkuvasti uusia harrastajia sekä uusia 
maita kansainväliseen curling-yhtei-
söön.

Lisätietoja: 
Warren Hansen: Curling, the history, 
the players, the game, Key Porter 
Books, Ontario, 1999;
www.royalcaledoniancurlingclub.org, 
www.curling.se, 
icing.org/game/history

Curlingin alkutaival 

Suomessa

Ei ole sattumaa, että Suomen cur-
lingin esi-isänä on skotti. Tosin hä-
nestä ei ole suoraa linjaa vedettävissä 
nykyisiin harrastajiin tai seuroihin.
Viipuri oli viime vuosisadan alussa 
vireä teollisuuden ja kaupan keskus, 
jonka palvelukseen hakeutui useita ul-
komaisia asiantuntijoita. Yksi heistä 
oli skotlantilainen Geoffrey W.Easton, 
joka oli innokas urheilun harrastaja.

Viipurin Reipas oli voimakas urheilu-
seura, jonka piirissä harrastettiin usei-

ta lajeja. Ensisijaisesti Easton toimi 
seuran jalkapallovalmentajana. Mutta 
kunnon skottina ja hyvien olosuhtei-
den äärellä (jäätä joka talvi) hän 
hankki seuralle ensimmäiset kivet ja 
tarvittavat pelivälineet talvella 1909.

Suomen ensimmäisen kansainvälisen 
curling-ottelun voidaan katsoa pela-
tun 1910, jolloin Moskovasta saapui 
sikäläisiä englantilaisia curling-harras-
tajia pelaamaan Salakkalahden jäälle 
Viipurin Reippaan talvikisoihin. Viipu-
rilaiset voittivat pelin Eastonin joh-
dolla 15-0.

Harrastajamääristä ja lajin myö-
hemmästä asemasta Viipurissa ei ole 
löytynyt dokumentteja, mutta Joen-
suussa olevien curling-kivien sanotaan 
olevan Viipurista kotoisin.

Seuraavan kerran curlingia tuotiin 
vahvistamattomien tietojen mukaan 
1930-luvulla Helsinkiin. Tästä ei ole 
myöskään löytynyt asiakirjoja, mutta 
Talin Golfklubin ullakolla oli vanhoja 
kiviä, joiden alkuperää seurassa ei 
tunnettu. Kivet ovat nyttemmin Suo-
men Urheilumuseon suojissa.

Suomalaiset yritysjohtajat osallistui-
vat 1950- ja 1960-luvulla useina tal-
vina Davosissa kansainvälisille yritys-
johtajapäiville. Niiden aikana he tu-
tustuivat curlingiin. Sen seurauksena 
he hankkivat syksyllä 1961 ensimmäi-
sen kivisarjan ja seuraavana vuonna 
toiset 16 kiveä. Helsingin Curlingklubi 
- Helsingfors Curlingklub ry perustet-
tiin keväällä 1962. Tämän seuran pe-
rinteitä Helsingissä jatkaa Eläintarhan 
Curlingklubi ry.

Seuran harjoittelupaikkana oli Eläin-
tarhan urheilukenttä, josta 1970-lu-
vun lopulla siirryttiin Pirkkolaan 
ja sittemmin Kallion urheilukentälle 
ja viimeksi 1990-luvulla Myyrmäkeen 
pois Helsingistä.

Helsinkiläiset curlaajat olivat vuonna 
1970 käyneet esittelemässä lajia Hy-
vinkäällä, jossa se saikin varsin suope-
an vastaanoton. Jo 1971 oli perustet-
tu seura ja hankittu kivet ja pelaami-
nen aloitettu Sveitsin uimalan edus-
talla. Hyvinkään tekojäälle päästiin 
1978, mikä merkitsi todellista edistys-
askelta lajille.

Suomen Curlingliitto perustettiin 
vuonna 1977 hyvinkääläisten seurojen 
voimin. Nykyisin liittoon kuuluu seu-
roja Helsingistä Ranualle. Uusia seuro-
ja on vireillä lukuisia, kun lajin tun-
nettuisuus on kasvanut olympialaisten 
ja saadun televisioajan myötä.

Lisätietoja: 
www.curling.fi/elaintarha, 
www.curling.fi/hyvinkaa

Curlingin
historiaa 
Suomessa

Curlingissa voi harjoittaa yhteistoimintaa yli rajojen 

suoraan seurojen ja joukkueiden tasolla. Useat suoma-

laiset joukkueet pelaavat vuosittain Ruotsissa. Sen li-

säksi vierailuja on tehty Venäjälle, Tanskaan ja Skotlan-

tiin. Kuvassa Asko Korhonen Hyvinkäältä ja Konstantin 

Zadvornov Pietarista.

Curling-kivisarjan luovuttaminen Suomen Urheilumuseoon. Luovuttajina Olavi Rahela, Nils-Robert Sjöblom 

ja Kari Sundell. Kivet vastaanotti museonjohtaja Pekka Honkanen.

Curling-rata Helsingin Pirkkolassa oli käytössä 80-luvulla. Kuvassa harjaavat Kalle J. Korhonen ja Pauli 

Sjöman ja oikealla seuraavat Kari Sundell sekä Heikki Vesa. Ankkaa käytettiin osoittamaan tee-pistettä, 

joka ei muuten näkynyt radan toiseen päähän.

Kari Sundell
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Curlingin historiaa 

Joensuussa

Suullisen perimätiedon mukaan ensi-
kosketus Joensuussa saatiin curlingiin 
70-80 -lukujen taitteessa, kun naapu-
rikunnassamme oli Rotary-klubin tai 
Leijonien tms. talvitapahtuma. Kysei-
seen tapahtumaan oli haettu eksotiik-
kaa mm. esittelemällä curlingia. Kului 
pari kolme vuotta, kun paikallista So-
kos-hotelli Kimmeliä tuli johtamaan 
Leo Saarikorpi. Hän ryhtyi tuumasta 
toimeen ja hankki kivisarjan (perimä-
tiedon mukaan kivisarja on peräisin 
Viipurista, mutta asiasta ei ole löydet-
ty kirjallista vahvistusta). Harjojakin 
oli haalittu. Rata jäädytettiin hotelli 
Kimmelin kesäterassille, jolle ei tosin 
mahtunut täysimittaista rataa, mutta 
riittävä kuitenkin. Ei niissä olosuh-
teissa ulkojäällä ja lumen keskellä ki-
veä olisi normaaliradalla toiseen pää-
hän saanutkaan. Tähän liittyy myös 
allekirjoittaneen liittyminen lajin pa-
riin.

Elettiin 80-luvun puoltaväliä ja työs-
kentelin Alkon osa-aikaisena myyjänä 
tienaamassa rahaa opintoja varten. 
Olin kuullut työntekijöiden keskuudes-
sa puhuttavan lajista, mutta enpä ol-
lut asiaan suurempaa huomiota kiin-
nittänyt. Salmisen Reijo - silloinen 
esimieheni - kysyi sitten, että saanko 
kiven nakattua radan toiseen päähän 
ja vastattuani tähän myöntävästi, olin 
mukana myymälän joukkueessa.

Tuohon aikaan Joensuussa pelattiin 
puulaakisarjaa, jossa mukana oli Alkon 
lisäksi ainakin Puolustusvoimien, lii-
kuntaopiston, Osuuspankin ja Vesilai-
toksen joukkueet. Kaikkiaan joukku-
eita oli kymmenkunta. Jo tuohon ai-
kaan puhuttiin ja suunniteltiin kevääl-
lä Hyvinkäälle Bonspieliin lähtemistä 
ja pikkubussin vuokraamista kuljetta-
jineen, sillä pelimatkan luonne oli ai-
nakin osin muutakin kuin pelillisten 
ja kilpailullisten tavoitteiden asette-
lua ja niiden saavuttamista.

Ensimmäinen iso askel

Vuosi oli todennäköisesti -87, kun Hy-
vinkäältä Joensuuhun tullut Matti Vir-
taala nosti esiin kysymyksen peliolo-
jen parantamisesta rakentamalla oma 
pressuhalli. Näin tapahtui. Halli si-
joitettiin nykyisen hallin läheisyyteen 
raviradan parkkipaikalle. Kaikki olivat 
tyytyväisiä, kun lunta radalla oli alle 
kymmenen senttiä. Eihän siellä hal-
lissa todellakaan lunta radalla ollut. 
Hallin sijoittamisesta päätettäessä ei 
tullut huomioitua sitä kaukolämpö-
putkea, joka kulki toisen pään hog-
linjan kohdalla ja sai talven mittaan 
aikaan samaa kokoluokaa olevan hyp-
pyrin, josta parhaillaan Janne Ahonen 
tavoittelee mäkiviikon voittoa. Mutta 
lajimme kannalta tilanne oli tätä luok-
kaa.

Joka tapauksessa hallissa pelattiin 
ja ihasteltiin peilikirkkaana kuultavaa 
jäänpintaa ja nyökyteltiin yhdessä, 
kuinka hyvä jää on pelata. Ei meillä 
tuohon aikaan ollut kenenkään sana-
varastossa sanaa ’pebli’.

Toinen iso askel

Nälkä kasvaa syödessä ja kun kan-
sallista tuntumaa oli saatu Bonspie-
listä ja kenties muistakin turnauksis-
ta, pohdittiin jälleen, että ”jotain 
tarttis tehdä”. Joensuussahan järjes-
tettiin 1993 SM-cup ja tästä tapah-
tumasta saatujen kokemusten nojalla 
Matti Virtaala kutsui seuramme joh-
tokunnan kokoon aiheena tekojäälait-
teisto. Tässä välissä halli oli siirretty 
nykyiselle paikalleen. Riittävä määrä 
siviilirohkeutta, selkeä suunnitelma ja 
tavoite mukanaan johtokunnan jä-
senet marssivat paikalliseen rahoitus-
laitokseen laittamaan nimeä paperiin, 
jolla jäädytyslaitteiston rahoitus saa-
tiin järjestymään. Vuoden -95 kesällä 

laitteisto tuli ja talkoilla tehtiin, mikä 
osattiin. Kaikki sujui hyvin. Näihin ai-
koihin Joensuun sarjoissa oli mukana 
noin 25 joukkuetta.

Kolmas askel

Harrastelijat ja etenkin ne, joilla oli 
kilpailullisiakin tavoitteita lajin paris-
sa, kaipasivat jo kovasti parempia olo-
suhteita harjoitella ja pelata. Lopulli-
sen päätöksen tekoa hidastavana te-
kijänä oli hankkeen suuruus. Pitkälti 
talkoovoimin toimineelle seuralle mil-
joonaluokan hanke oli suuri haaste. 
Tässä kohtaa luonto tuli voimineen 
nopeuttamaan päätöksentekoa. Ke-
väällä 2002 kauden ollessa jo päätök-
sessään, talven mittaan hallin katolle 
kertynyt jääkerros yhdessä säätilan ra-
jujen muutosten kanssa mursi hallin 
rakenteet. Suuri osa rungosta ja pres-
sukatteesta oli tullut elinkaarensa lop-
puun. Jo samana päivänä, kun vahin-
ko havaittiin, tiedostimme vaihtoeh-
toja olevan kaksi. Joko koko lajin har-
rastus päättyisi paikkakunnalla tähän 
tai sitten olisimme vasta uuden aika-
kauden alussa. Meillä oli melkoinen 
määrä tietoa, taitoa ja kokemusta sii-
tä, millainen lopputuloksen tulee olla 
– piti vain löytää oikeat ihmiset to-
teuttamaan se. 

Tänään, kun vanhan hallin aikakauden 
päättymisestä on kulunut kohta kym-
menen kuukautta on uuden hallin run-
ko jo osin pystyssä. Rakennamme - 
kirjaimellisesti - tänäänkin paikallista 
ja kansallistakin historiaa lajimme pa-
rissa.

Suomen
curlingin edustajia 
kautta historian

Suomen curlingosaamista on näytetty maailmal-
le jo pitkään eri joukkueiden toimesta ja menes-
tystäkin on kertynyt pienelle curlingmaallemme 
jo varsin runsaasti. Listasimme edustusjoukku-
eitamme ja mestareitamme vuodesta 1981 aina 
vuoteen 2002 asti. Joukkueiden listaaminen ei 
ollut mikään helppo tehtävä, sillä varsinaista 
virallista kirjaa ei ole pidetty. Katja Pihlainen 
teki suuren työn näiden listojen aikaansaami-
seksi, kiitokset siitä hänelle ja muille jotka 
mahdollistivat listan toteuttamisen.  Tietojen-
saantivaikeuksien vuoksi osa tiedoista saattaa 
olla hieman puutteellisia. Toimitus ottaa mielel-
lään vastaan korjauksia ja lisäyksiä listoihin, 
jotta saataisiin curlingperinteitämme paremmin 
kartoitettua.

MM 1992, Garmisch-Partenkirchen, Saksa. 

Ylärivi vasemmalta: Jaana Jokela, Nina Pöllänen, 

Heidi Koskiheimo, Juhani Heinonen, Mikko Orrainen 

Keskellä vasemmalta: Jussi Uusipaavalniemi, Markku 

Uusipaavalniemi, Sari Suvanto, Jori Aro 

Alhaalla: Terhi Aro

MM 1988, Lausanne, Sveitsi. 

Kuvassa vasemmalta: Pat Ryan, Jarmo Jokivalli, Jari 

Laukkanen, Petri Tsutsunen, Don Walchuk, Jussi Uusi-

paavalniemi, Don McKenzie, Randy Ferbey

“(c) 2003, Jussi Uusipaavalniemi”.

“(c) 2003, Jussi Uusipaavalniemi”.

Naiset

Mika Malinen
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Sihteeri
Mikael Skog   040 563 0530
Överbyntie 3 C 22  
02400 KIRKKONUMMI
e-mail: mickskog@dlc.fi

Jäsenet
Juhani Heinonen   (019) 437 576
Mika Malinen   0400 572 681
Katja Pihlainen   040 557 0070
Perttu Piilo   040 525 8250
Mikael Skog   040 563 0530

Varajäsenet
Yrjö Franssila   (09) 870 62502
Aku Kauste   050 321 8452
Sari Laakkonen   041 442 8270
Pia Lehtonen   040 562 2898

Liiton pankkiyhteys:
Merita-Hyvinkää, tilinro 102950-217608

ESPOO
 Otaniemen jyllääjät ry
 Markku Huotari
 koti  (09) 452 5229
 työ (09) 156 1454
 markku.huotari@ytv.fi

HEINOLA
 Sport Club Vierumäki
 Jukka Lahtinen
 puh (03) 8424 1207
 fax (03) 8424 1208
 gsm  040 5287 687
 jukka.lahtinen@vierumaki.fi

HELSINKI
 Eläintarhan Curlingklubi ry
 Erja Ruohomaa
 työ (09) 148 03 684
 fax (09) 147 078

 Helsingin Yliopiston Curlaajat ry
 Jermu Pöllänen
 koti  (09) 174 791
 gsm 040 759 0998
 
 Kulosaari Curling Klubi ry
 Sari Wicklund
 koti  (09) 684 8570
 gsm 0400 467 128
 tooti@nettilinja.fi

 Oulunkylän Curling ry
 Markku Uusipaavalniemi
 Vaiveronkatu 51 A 6
 05900 Hyvinkää
 markku.uusipaavalniemi
 @upn-data.inet.fi
 
 Tapanilan Erä Curling Club
 Aarre Toivonen
 puh 040 502 0133
 puh  0400 271 333

HYVINKÄÄ
 Hyvinkään Curling ry
 Asko Korhonen
 gsm 0400 699 341
 asko.korhonen@pp1.inet.fi

 Hyvinkään Palloseura ry
 Kari Orrainen
 koti (019) 452 210
 työ 020 475 2269 

 Hyvinkään Tahko ry
 Ilkka Musto
 koti  (019) 484 025
 työ (019) 453 700
 fax (019) 419 891
 gsm 0500 480 211
 ilkka.musto@tahko.inet.fi

LAHTI
 Curling Club Lahti ry
 Jukka Puolakka
 Tapanilankatu 31
 15900 Lahti
 gsm  040 7227448
 jukka.puolakka@sew-eurodrive.fi

JOENSUU
 Joensuun Curling ry
 Mika Malinen
 työ (013) 311 458
 fax (013) 311 459
 mika.malinen@liperi.fi

KUOPIO
 Kuopion Curlaajat ry
 Matti Kartano
 koti (017) 261 2667
 gsm 040 552 7226

LOIMAA
 Loimaa Curling Club
 Juha Jalonen
 työ 010 636 3421
 gsm 050 385 6920
 Huoltotie 10
 32210 Loimaa kk
 juha.jalonen@sakkivaline.fi

PIEKSÄMÄKI
 Pieksämäki Curling ry
 Martti Korkalainen
 koti (015) 616 690
 gsm 0400 655 312
 martti.korkalainen@yit.fi
 
RANUA
 Curling Ranua ry
 Matti Pekkala
 Aapiskuja 7
 97700 Ranua

VANTAA
 A-Curling ry
 Yrjö Franssila
 koti  (09) 879 6985
 työ (09) 870 62 502
 fax (09) 870 62 522
 yrjo.franssila@ajasto.fi

 M-Curling ry
 Olli Rissanen
 koti (09) 878 1987
 työ (09) 276 7254
 fax (09) 276 7254
 gsm 040 553 1233
 rissanen.olli@kolumbus.fi

YLÖJÄRVI
 Länsi-Suomen 
 Curling Pirkanmaa ry
 Seppo Mattila
 Luhalandentie 263
 39310 Viljakkala
 gsm 040 563 8590
 seppo.mattila@tampere.poliisi.fi
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