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Pyörätuolicurling

Hard as a rock!

Curling on nyt rock muutenkin kuin heit-
tovälineen osalta. Hypistelet nimittäin 
parhaillaan Curling-lehden rock-numeroa. 
Rock on nykyään enemmänkin asenne kuin 
musiikkityyli, ja asennettahan curlingpelaa-
jilta on löytynyt aina. Ensimmäinen yhty-
mäkohta curlingiin tulee tietysti kivistä ja 
termistöstä. Curlingia on kuvattu termillä 
”Roaring game” ja kaikkihan tietävät että 
vierivät kivet eivät sammaloidu. Samoin 
kuin USA:n Paul Pustovar johdatti oman 
”pappajoukkonsa” toissa vuoden MM-väli-
eriin, niin Mick Jagger luotsaa Rolling Sto-
nesia edelleen maailmankiertueella.
Käsityöläisten Anssi Häkkinen toteaa tämän 
lehden artikkelissa, että: ”Niin bändihom-
mat kuin curlingkin ovat joukkuepeliä. 
Pelkkä yksilön taito ei riitä vaan pitää 
pelata yhteen saumattomasti.” Joukkueet-
kin ovat molemmissa tapauksissa suunnil-
leen saman kokoiset. Kummassakaan hom-
massa ei sitä paitsi riitä, että näyttää 
hyvältä. Täytyy myös osata ja paljon. Cur-
lingpeliäkään ei vedetä playbackina.
Tärkein curlingia ja rockia yhdistävä tekijä 
kuitenkin on varmasti kapinallisasenne. 
Monessa maassa curling on lajeista kaik-
kein konservatiivisimpia, mutta meillä Suo-
messa tarvitaan harrastajilta kykyä murtaa 
vanhoja asenteita. Tunne siitä, että tässä 
tehdään yhdessä jotain uutta ja tärkeää on 
koko ajan läsnä. Tämä rock-asenne täytyy 
säilyttää vielä sittenkin kun saamme peli-
olosuhteet kuntoon ja harrastajamäärät kas-
vuun.
Kiitokset Hätin Tommille hyvästä ideasta 
eli tästä rocknumerosta ja kiitokset kaikille 
tälläkin kaudella lehden teossa mukana 
olleille. Mukavaa ja lämmintä kesää! Kesän 
lämpöhän siirtyykin sitten syksyllä peliken-
tille.

Perttu

Pääkirjoitus



PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA

KULUNEEN KAUDEN 
TILINPÄÄTÖS

Päättynyt kausi oli pitkä ja monella tavalla 
menestyksekäs! Salt Lake Cityn olympia-
laisista alkanut curlingboomi jatkui edel-
leen suurena kiinnostuksena lajiamme koh-
taan, mistä konkreettisimpana esimerkkinä 
oli curlingtoiminnan käynnistäminen uusilla 
paikkakunnilla (Lohja, Kemijärvi, Jämijärvi 
ja Saariselkä). Hienoa! Lisäksi Vaasa liittyi 
jo liiton jäsenseuraksikin, ja toiminta siellä 
alkaa ensi kauden alussa. Myös usealla 
muulla paikkakunnalla suunnitellaan curlin-
gin aloittamista. Ilahduttavaa on ollut myös 
se, että uudet paikkakunnat ovat olleet heti 
valmiit hankkimaan kaikki tarvittavat väli-
neet, kunnollisia kiviä myöten, mikä luo 
hyvän pohjan aktiiviselle ja menestyksek-
käälle toiminnalle. 

Arvokisoissakin saavutimme jälleen menes-
tystä, kuten kaikki lajia seuraavat tietävät. 
Erityisesti haluan mainita Tuomas Vuoren 
johtaman juniorijoukkueen erinomaiset 
otteet B MM-kisoissa, joista loistavan 2. 
sijan myötä irtosi paikka varsinaisiin MM-
kisoihin! Vaikka joukkueen pelit eivät sitten 
siellä enää aivan nappiin menneetkään, 
oli junioreidemme suoritus kokonaisuudes-
saan erinomainen! Kauden päätteeksi ”kruu-
nuna” oli tietysti Markun joukkueen loistava 
neljäs sija MM-kisoissa Winnipegissä sekä 
sen mukana tulleet 7 olympiapistettä, jotka 
käytännössä jo mitä todennäköisimmin var-
mistivat miesjoukkueen paikan seuraaviin 
olympiakisoihin. Winnipegissä minulla oli 
myös ilo päästä seuraamaan seniorijoukku-
eemme kahta viimeistä peliä omissa MM-
kisoissaan, joista tuloksena oli kaksi voit-
toa ja monta muuta tiukkaa peliä. Ei has-
sumpi suoritus ensikertalaisilta, ja varmasti 
ikimuistoinen kokemus joukkueen pelaa-
jille! Suomalaisen huippucurlingin kannalta 
merkittävää oli myös Ville Mäkelän kipparoi-
man joukkueen Suomen Mestaruus; edustus-
joukkueemme pelaa joulukuun EM-kisoissa 
siis uuden kapteenin komennossa!

ETEENPÄIN!

Kuten jo juhlapuheessani totesin, alamme 
olla siinä pisteessä, ettei toiminnan mer-
kittävä kehittäminen, mitä lajin kasvava 
kysyntä ja toisaalta lajin markkinointi vaa-
tivat, onnistu enää puhtaasti luottamustoi-
mipohjalta. Tämä koskee mielestäni paitsi 
curlingliittoa myös ainakin suurimpia jäsen-
seurojamme. Edes osa-aikaisen henkilön 
palkkaaminen hoitamaan lajin markkinointia 
ja mitä erilaisimpia kontakteja sekä arkiru-
tiineja on väistämättä edessä. Joka tapauk-
sessa olemassa olevien seurojen olisi pikai-
sesti mietittävä, miten toiminnan tasoa voi-
taisiin nostaa, miten mahdollisesti peliolo-
suhteita voidaan parantaa ja tietysti miten 
curlingin harrastajien määrää saadaan lisät-
tyä. Tiedän, että kysymys on pitkälti resurs-
seista eli niiden puutteesta. Mutta aktiivi-
suudella ja uusilla ideoilla voidaan kuiten-
kin saada muutoksia aikaan!

Olin kauden päätteeksi tällä viikolla (vko 20) 
kutsuttuna käymässä Pieksämäellä, jossa 
toimii yksi vanhimmista jäsenseuroistamme, 
Pieksämäki Curling ry. Pieksämäkeläisethän 
ovat kuitenkin jo pitkään joutuneet taiste-
lemaan huonoja olosuhteita vastaan, ja cur-
lingin hengissä pitäminen paikkakunnalla on 
vaatinut suurta sisua niiltä aktiiveilta, jotka 
sitkeästi ovat pysyneet mukana. Nyt kau-
punkiin on juuri valmistunut jäähalli, johon 
suunnitteluvaiheessa yritettiin saada eril-
listä curlingrataa, siinä kuitenkaan onnis-
tumatta. Seura on kuitenkin päättänyt yrit-
tää yhteistyötä halliyhtiön kanssa saadak-
seen jääkiekkokaukaloon merkityksi pysy-
västi viisi rataa ja riittävästi jäävuoroja - 
inhimilliseen

aikaan ja kohtuuhinnalla. Tätä varten seura 
oli järjestänyt asiaa koskevan tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuden ja markkinoinut asiaa 
myös tiedotusvälineille. Nämä toimet saivat 
myös vastakaikua: paikallinen radio teki 
asiasta haastattelun suorassa lähetyksessä 
ja ainakin kaksi sanomalehteä teki asiasta 
jutun. Itse tilaisuudessa paikalla oli noin 20 
henkilöä, mm. halliyhtiön toimitusjohtaja 
sekä kaupungin liikuntatoimen edustaja, 
jotka kaikki suhtautuivat seuran suunnitel-
miin myönteisesti. Lisäksi tilaisuudessa esi-
teltiin ”KIVIPROJEKTI”, jolla pyritään hank-
kimaan kivet mainituille viidelle radalle; 
tämä on tarkoitus tapahtua myymällä kiviä 
kappaleittain paikallisille yrityksille ja myös 
yksityisille. Erinomainen idea, ja hyvä esi-
merkki aktiivisuudesta ja peräänantamatto-
muudesta! Toivotamme onnea Pieksämäen 
projektille!! 

Hauskaa kesää, ja toivottavasti tavataan 
CurlingGolfissa!!

      Olli Rissanen 



Curlingbiisi 
Cold Granite 
näki päivänvalon

Suomen curlingliitto ry:n 25-vuotisjuhlassa 
koki ensiesityksensä curlingaiheinen kappale 
nimeltään “Cold Granite”. Kappaleen esitti 
valtaosin curlingpelaajista koostuva yhtye 
nimeltään Karu Meininki. Yhtyeen ensi-
esiintyminen oli aikanaan Loimaan Country 
Curlingissä (tuolloin nimellä Takapesä) ja 
se edustaa perinteistä Rock’n’Roll -tyyli-
suuntaa sille ominaisella tiukalla asenteel-
laan. Yhtyeen nykykuulumisista lisää tämän 
lehden artikkelissa.

(Kappale “Cold Granite”, san. J-P. Harjula, 
säv. T. Häti)

Silky smooth skin,
cold as ice,
she grabs you by the throat
and that’s nice.
The sound of thunder,
cracking rocks,
she gives excitement and she
never stops.

She’s cold - so cold
There’s nothing you can do
King of fire - queen of ice
There’s nothing you can do
She’s cold granite
Cold granite

Brush her skin,
hair so shiny,
she kicks up speed with
moves so tiny.
In the end
you see what’s wrong,
the lady herself is
never turned on -

She’s cold - so cold
There’s nothing you can do
King of fire - queen of ice
There’s nothing you can do
She’s cold granite
Cold granite

Oulunkylässä 
tapahtuu

Oulunkylän hallihanke on kevään tultua läh-
tenyt edistymään aimo harppauksin. Viik-
koja kestäneiden kaivutöiden jälkeen pro-
jekti vaatii vielä pieniä räjäytystöitä ennen 
perustusten rakentamista. Siitä se sitten 
lähtee kohoamaan kohti taivaita, Suomen 
ensimmäinen curlinghalli!

Kanadan 
Trois-Rivières’lle 
myönnettiin vuoden 
2004 Juniorien 
MM-kisat

Juniorien MM-kisat pidetään siis ensi 
vuonna Kanadan Quebecin provinssissa 
Trois-Rivières:in kaupungissa 20.-28.3.2004. 
Kisat ovat ensimmäiset curlingin arvokisat 
kyseisessä provinssissa sitten vuoden 1993 
järjestettyjen Kanadan juniorimestaruuski-
sojen. Kisat järsestettiin tuolloin samai-
sessa Trois-Rivières:n kaupungissa.

Skotlannin 
EM-karsinnat 
takaisin ensi 
vuonna

Skotlannin curlingliitto Royal Caledonian 
Curling Club on julkistanut maansa EM-kar-
sintojen palaavan edustusjoukkueen valinta-
kriteeriksi ensi vuonna. EM-kispaikasta kar-
sivat maan mestaruuskisojen 3 parasta jouk-
kuetta. Poikkeustapauksessa R.C.C.C:n kil-
pailukomitea ja maan lajivalmentaja voivat 
yhteisellä päätöksellä valita karsintoihin 
myös neljännen joukkueen. Kolmen joukku-
een karsiessa pelataan niiden kesken kol-
minkertainen sarja ja neljän joukkueen kar-
siessa kaksinkertainen. Tasapisteisiin pää-
dyttäessä pelataan vielä erilliset karsinta-
ottelut.

Gävlen kisojen 
maskotista GoTee

Ensi vuonna Gävlessä järjestettävien curlin-
gin MM-kisojen kisamaskotille on keksitty 
nyt nimi, GoTee. Tuo vekkulin näköinen 
kisamaskotti on saanut mallinsa kaupungin 
kuuluisasta suuresta olkipukista, joka vuo-
sittain rakennetaan ennen joulua keskustan 
torille.

lyhyestilyhyesti
MEILTÄ JA MAAILMALTA

Montulla on alkanut tapahtua
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Itävallan 
Olympiahakemus 
uhkasi kaatua 
curlingiin

Itävallan vuoden 2010 Olympiahanke on 
lievässä vastatuulessa kun järjestyskomi-
tea aikoo siirtää curlingottelut Kitzbühelistä 
kisojen pääkallopaikalle Salzburgiin. Alus-
tavissa suunnitelmissa Kitzbühelissä oli tar-
koitus järjestää alppihiihdon ja freestylen 
lisäksi myös curlingottelut. Nyt Kitzbühelin 
kaupunginjohtaja on väläytellyt äärimmäi-
senä keinonaan luopua koko hankkeesta, 
ellei curlingia saada takaisin. Kisapaikasta 
kilpailee Slazburgin lisäksi Kanadan Van-
couver ja Etelä-Korean Pjonjang. Lopullinen 
päätös vuoden 2010 Olympialaisten pito-
paikasta tehdään heti heinäkuun alussa ja 
huhujen mukaan toistaiseksi parhaan hake-
muksen on saanut kasattua Vancouver - 
siellä ei varmasti leikitellä tärkeillä asioilla, 
kuten curling!

P.S. Seuraavana päivänä käytyjen neuvotte-
lujen tuloksena Itävallan kisahanke on jäl-
leen täydessä käynnissä. Salzburgissa on 
curlingkisojen suorituspaikka jo valmiina ja 
otteluiden siirtäminen sinne säästää suuren 
summan rahaa, joka ohjataan kokonaisuu-
dessaan Paralympialaisten ja kisakuljetus-
ten parantamiseen. Kitzbühelin kaupungin 
johto ymmärsi tämän ja suostui järjestelyi-
hin Itävallan yhteiden edun nimissä.

Saskatchewanissa 
pelattu curlingia 
jo 100 vuotta

Kanadan provinsseista Saskatchewanin cur-
lingliitto aloittaa ensi kauden alussa juh-
lakampanjan, missä juhlitaan 100-vuotisia 
curlingperinteitä provinssissa. Juhlavuosi 
huipentuu maaliskuussa Kanadan mesta-
ruusturnauksen, legendaarisen 75. Brierin, 
järjestämiseen Saskatoonissa. Lipunmyynti 
alkoi jo 8. helmikuuta tämän vuoden puo-
lella ja vapaaehtoisia ilmoittautui järjes-
telykomiteaan kolmen ensimmäisen päivän 
aikana jo yli 700 henkilöä ja parin kuu-
kauden päästä yli 2000! Kaikki halukkaat 
eivät näin pääse kisoja järjestämään... 
(Lisää ensi vuoden Nokia Brieristä: http://
www.saskatoonbrier2004.com/)

Curlingaiheinen 
musikaali Gold on 
Ice

Kanada on suuri curlingmaa. Jopa niin suuri, 
että markkinat curlingaiheiselle elokuvalle 
todettiin riittäviksi pari vuotta sitten. Nyt 
on vuorossa sitten teatterimusikaali. Musi-
kaalia esitetään Saskatchewanissa Dancing 
Sky -teatterissa aluksi toukokuun 18 päi-
vään saakka. Näytelmän on kirjoittanut 
Geoffrey Ursell ja se kertoo kanadalaisille 
edelleen rakkaasta Sandra Schmirlerin jouk-
kueen edesottamuksista. Hilpeän tarinan 
draamallinen osuus on jätetty kokonaan 
pois näytelmän loppuessa hyvissä ajoin 
ennen Sandran sairastumista.

Uusia jäsenmaita 
liittyi Maailman 
curlingliittoon

Maailman curlingliitto (WCF) on hyväksynyt 
tuoreiksi jäsenmaikseen Kreikan ja Ukrai-
nan. Näiden kahden juuri hyväksytyn lisäksi 
lähiaikoina odotellaan tänä keväänä perus-
tetun Puolan curlingliiton lähettävän oman 
jäsenhakemuksensa WCF:ään.

SM-Cup oteltiin 
Lahdessa 
maaliskuun alussa

Perinteikäs SM-Cup oteltiin tänä vuonna 
Lahdessa 7.-9.3.2003. Lahti sai näin järjes-
tettäväkseen ensimmäisen kansallisen tason 
kilpailunsa. Kilpailujen järjestelyt onnistui-
vatkin moitteettomasti ja hyvissä olosuh-
teissa turnauksen voittajiksi itsensä pelasi-
vat tutut nimet:

Miehet (15 joukkuetta)

1. Markku Uusipaavalniemi 
2. Perttu Piilo 
3. Asko Korhonen 

Naiset (6 joukkuetta)

1. Kirsi Nykänen 
2. Riikka Louhivuori 
3. Eeva Kirjavainen

Näytösottelu 
Ferbey vs. Martin?

Ikuisuuskysymykseen tämän hetken par-
haasta curlingjoukkueesta saatetaan saada 
vastaus jo ensi syksynä. Kuuluisa rockma-
nageri Bruce Allen on ryhtynyt selvittä-
mään mahdollisuutta järjestää näytösluon-
toinen ottelu Randy Ferbeyn ja Kevin Mar-
tinin joukkueiden välillä lopullisen selvyy-
den saamiseksi. Turnauksen voittajalle on 
luvassa 100 000 CAD palkinto ja kiistaton 
mestaruustitteli.

Sm-cup:in mitalikolmikot miehissä

Sm-cup:in mitalikolmikot naisissa
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Curlingin maailmanmestaruuskilpailut jär-
jestettiin tänä vuonna lajin mahtimaassa 
Kanadassa. Lisäväriä kilpailuihin toi se tosi-
seikka, että Kanadankin mittakaavassa kil-
pailujen pitopaikka Manitoba ja sen pää-
kaupunki Winnipeg ovat tunnettuja nimen-
omaan suuresta harrastajamäärästään ja 
rakkaudesta lajiin.

Suuren harrastajamäärän lisäksi alueella 
ilmeni curlingin kannalta positiivisia lie-
veilmiöitä kuten aitoja faneja (jotka eivät 
siis itse harrasta curlingia) ja loistavat olo-
suhteet itse lajin harrastamiseen. Paikalli-
sia asukkaita näyttivät yhdistävän valtaisa 
vieraanvaraisuus sekä curlingin lajitietous, 
joten paikka oli curlingturistin näkökul-
masta taivaallinen. Ottelun aikana yleisö 
eli mukana jokaisessa hetkessä ja oikeute-
tut aplodit suotiin jokaiselle onnistuneelle 
suoritukselle, siis muillekin kuin Kanadan 
joukkueen pelaajille - jopa vastustajalle!

Suomen joukkue noteerattiin paikallisen 
lehdistön toimesta Kanadan (hallitseva 
maailmanmestari) ja Norjan (hallitseva 

Olympiavoittaja) kokeneiden joukkueiden 
ohella varteenotettavaksi mestarikandidaa-
tiksi lähinnä joukkueemme kapteenin Markku 
Uusipaavalniemen kokemuksen perusteella. 
Kokemus tuntuikin olevan paikallisessa 
arvoasteikossa avaintekijänä arvokisame-
nestystä ennustettaessa ja tähän lienee his-
torialliset syynsä.

Naisten turnauksessa Kanadan ennakkosuo-
sikin asema oli lähes yhtä suuri kuin mies-
tenkin puolella. Paikallinen lehdistö nosti 
haastajan asemassa esiin selkeimmin Norjan 
Dordi Nordbyn erittäin kokeneen joukkueen, 
joka voitti edellisen Winnipegissä järjeste-
tyn MM-turnauksen. Näiden kahden lisäksi 
hallitseva Euroopanmestari Ruotsi lasket-
tiin ennakkoon kovimmaksi joukkueeksi.

Kanada selvitti alkusarjan ilman tappioita 
ja pönkitti näin entisestäänkin ennakkosuo-
sikin asemaansa. Toiseksi sijoittui Ruotsin 
joukkue kahden tappion rasittamana ja jae-
tulla kolmannella sijalla olivat Norja ja hie-
noisena yllätyksenä USA:n joukkue. USA:n 
joukkueen pelaajat olivat kylläkin koke-
neita MM-kisojen kävijöitä, mutta tällä 
kokoonpanolla joukkue esiintyi kansainväli-
sellä tasolla ensimmäistä kertaa. Joukkueen 
kapteenille Debbie McCormickille tämä oli 
myös ensimmäinen kerta MM-kisoissa jouk-
kueensa kapteenina.

Semifinaaleissa vastakkain asettuivat Kana-
dan ja Norjan joukkueet sekä Ruotsin ja 
Yhdysvaltain joukkueet. Molemmissa kamp-
pailuissa pelattiin tasaisesti riskejä välttä-
vää peliä. Kanadan onnistui vääntää voitto 
Norjasta vasta jatkopäässä viimeisen kiven 
edun turvin lukemin 8-7. Vieläkin varo-
vaisemmin pelannut Ruotsin joukkue johti 

otteluaan Yhdysvaltoja vastaan kahdeksan 
pään jälkeen niukasti 3-2 ja USA:n onnis-
tuttua yhdeksännen päänsä pelissä nappaa-
maan viimeisen kiven etunsa turvin peräti 
kolme pistettä oli sillä helpohko työ pitää 
viimeisessä päässä Ruotsi takanaan pakot-
taen sen yhteen pisteeseen.

Pronssiottelussa Ruotsin onnistui kääntää 
ottelu itselleen ryöstettyään tauon jälkeen 
kolme päätä peräkkäin. Viimeisen pään 
ryöstökään ei tuonut Norjan joukkuetta kuin 
kahden pisteen päähän Ruotsista. Pronssi-
mitalit matkasivat näin Ruotsiin lukemin 
7-5.

Turnauksen ensimmäinen finaaliottelu nosti 
kisatunnelman huippuunsa, kun Kanadalai-
set kannustivat omiaan hurjasti. Molemmat 
joukkueet pelasivat jälleen hieman aristel-
len välttäen virheitä ja riskinottoa. Ottelun 
käännekohdaksi muodostui USA:n neljän-
nessä päässä nappaamat 2 pistettä, joiden 
turvin se siirtyi ottelussa 3-1 johtoon. 
Kanadan odotellessa USA:n virhettä heiltä 
loppuivat päät kesken ja vasta viimeisessä 
päässä joukkue sai lopulta painetta vas-
tustajan heitoille. USA:n kapteeni ratkaisi 
pelin kuitenkin viimeisellä poistoheitollaan 
rollaten oman heittokivensä pistekiveksi 
ja sinetöiden näin maansa ensimmäisen 
naisten mestaruuden lukemin 5-3. Kanada 
hävisi turnauksessa ainoastaan yhden otte-
lun, sen tärkeimmän.

Suomen joukkueen pelit käynnistyivät lois-
tavasti ja voitot sekä Ruotsista että Sveit-
sistä sinetöityivät joukkueemme kapteenin 
loistavilla viimeisillä heitoilla. Molempien 
pelien ratkaisuheitot valittiin kisajulkai-
sussa päivän parhaiksi suorituksiksi. Sveitsi-
pelissä molemmat viimeiset heitot saivat 

Winnipegin MM-kisat 

5. - 13.4.2003

Kanada
vei 
kullan

Naisten 
turnauksessa 
yllätysvoittaja

Miesten pelit saivat 
unelmastartin
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jopa 125-prosenttisen onnistumisen leiman, 
mikä puhuu omaa kieltään heittojen 
tasosta.

Hyvin alkaneet kisat saivat jatkoa kolman-
nessa ottelussa, jossa vastaamme asettui 
Saksan nuori ja arvokisoissa kokematon 
joukkue. Eurosportillekin kuvattu ottelu 
päättyi lopulta Suomen lähes virheettömän 
pelin jälkeen 9-3 voittoon yhdeksännen 
pään luovutuksen jälkeen. Vasta neljännessä 
pelissä Suomi koki kisojen ensimmäisen 
tappionsa kohdatessaan kisojen ylivoimai-
sen ennakkosuosikin, hallitsevan maailman-
mestarin, Kanadan Randy Ferbeyn huippu-
kuntoisen joukkueen. Suomen tapaan myös 
Kanadan joukkue oli voittanut kolme ensim-
mäistä otteluaan ja tehnyt sen hyvin vakuut-
tavalla tavalla. Itse ottelussa Kanada joutui 
ensimmäistä kertaa turnauksen aikana näyt-
tämään parasta osaamistaan, kun Suomen 
joukkue haastoi sen ennakkoluulottomasti 
rohkeaan peliin. Viimeisen kiven etu oli vii-
meisessä päässä kuitenkin Kanadalla ja sen 
turvin voitto sinetöityi lukemin 8-6.

Seuraavassa ottelussa Suomea vastaan aset-
tui Skotlannin joukkue, joka oli Suomen 
tapaan hävinnyt turnauksessa vasta yhden 
ottelun. Suomen hieno sarja Skotlantia vas-
taan arvokisoissa sai jatkoa, kun 13:sta 
peräkkäinen voitto näki nyt päivänvalon. 
Suomen onnistui kääntää ottelu itselleen 
sen keskivaiheilla ryöstettyään peräti kolme 
peräkkäistä päätä Skoteilta. Ottelun lopussa 
Suomella oli helppo työ pitää Skotlanti 
takanaan, kun peli sujui lähes virheettö-
mästi. Iltapelissä Suomi kohtasi MM-kisojen 
ensikertalaisen Korean. Korea pisti kampoi-
hin Suomelle oikein kunnolla ja sen onnis-
tui viedä ottelu aina jatkopäälle asti hie-
nolla viimeisen pään tuplapoistollaan. Jat-
kopäässä Suomen rutiininomainen peli var-
misti kuitenkin joukkueellemme voiton.

Seuraavaksi Suomen haastoi Yhdysvaltojen 
kohtalaisen kokematon joukkue. Joukku-
een kapteeni Pete Fenson tosin oli esiin-
tynyt MM-tasolla pariin otteeseen 90-luvun 
alkupuolella nykyisen valmentajansa Scott 
Bairdin joukkueessa napaten peräti prons-
sia vuoden 1993 kisoissa. Ottelussa Suomi 
esitti jälleen hyviä otteita ja johti seitsemän 
pään jälkeen ottelua jo 6-2. Kahdeksan-
nessa päässä Yhdysvalloilla oli vielä paikka 
kahteen pisteeseen viimeisellä kivellään, 
mutta jakoheiton epäonnistuessa tilanne 
näytti heidän osaltaan lohduttomalta. Seu-
raavassa päässä Yhdysvaltalaisten toiveet 
ehtivät vielä kerran herätä henkiin Suomen 
viimeisellä kivellä yrittämän tuplapoiston 
epäonnistuessa ja vastustajan ryöstäessä 
pisteen. Viimeisessä päässä Suomella oli 

kuitenkin varaa jopa antaa USA:lle suosi-
olla yksi piste ja poistaa ainoastaan USA:n 
toinen pistekivi pesästä ja näin voitto kir-
jattiin Suomelle ottelutilanteisiin nähden 
niukasti 6-5.

Päivän varsinainen pommi oli Tanskan yllä-
tysvoitto Kanadasta lukemin 9-7. Kanadan 
joukkue oli voittanut jopa maansa mesta-
ruusturnauksen ilman tappioita ja sen odo-
tettiin jatkavan yhtä suvereeneja otteita 
myös MM-jäillä. Randy Ferbey on omassa 
maassaan kärkevien lausuntojensa takia 
hyvin kiistelty persoona ja niinpä muu-
tamat paikalliset eivät nähneet Kanadan 
tappiota pelkästään huonona asiana. Joka 
tapauksessa Tanska esitti ottelussa todella 
ennakkoluulotonta peliä ja haastoi Suomen 
tapaan Kanadalaiset rohkeaan peliin, jossa 
koetettiin pitää kiviä mahdollisimman paljon 
pelissä. Uhkapeli onnistui tällä kertaa 
vaikka Tanskan pelit eivät muuten turnauk-
sen aikana olleet hyvin kulkeneetkaan 
- Daavid voitti Goljatin.

Tanska asettui voittonsa innoittamana seu-
raavaksi Suomea vastaan. Ottelu alkoi 
tasaisissa merkeissä molempien pelatessa 
hyvätasoista peliä. Ottelun ratkaisu nähtiin 
vasta seitsemännessä päässä Suomen onnis-
tuttua ryöstämään Tanskalta kaksi pistettä 
heidän viimeisen määrämittaisensa liuku-
essa liian pitkälle. Tämän jälkeen ainoas-
taan vaihdettiin päitä ja tanskalaiset tote-
sivat Suomen paremmuuden yhdeksännen 
pään jälkeen lukemin 7-3. Tässä vaiheessa 
Suomi majaili voittonsa ansiosta turnauk-
sen jaetulla ykköspaikalla Kanadan kanssa 
rasitteenaan ainoastaan yksi tappio vasta-
mainitulle.

Runkosarjan viimeisessä ottelussa Suomea 
vastaan asettui jälleen kerran turnauksen 

myötä otteitaan parantanut Norjan joukkue. 
Norja pelasi selkä seinää vasten loistavasti 
ja Suomen pelin ontuessa ottelun alkuvai-
heilla pelissä edettiin norjalaiskomennossa. 
Jatkossakaan ei saatu aikaiseksi aiemmissa 
otteluissa nähtyä loppukiriä ja niinpä Norja 
varmistikin jatkoon pääsynsä turnauksessa 
murskaavantuntuisella 10-1 voitolla. Suomi 
sijoittui runkosarjassa jaetulle kakkossijalle 
Sveitsin kanssa napaten peräti seitsemän 
voittoa.

Välierässä Suomea vastaan asettui Sveitsin 
joukkue, jonka Suomi peittosi alkusarjassa 
niukasti 8-7. Tällä kertaa peli aloitettiin 
hieman varmemmin ja rohkeampaa peliä 
alettiin pelata vasta kolmannessa päässä. 
Suomen hyvästä yrityksestä ja viimeisen 
kiven edusta huolimatta kaksi seuraavaa 
päätä merkittiin kuitenkin Sveitsille, joka 
oli siirtynyt ottelussa jo 3-0 johtoon. Nel-
jännessä päässä Suomi oli pakotettu otta-
maan pisteen ja luovuttamaan samalla vii-
meisen kiven etunsa Sveitsille. Tauon jäl-
keen peli jatkui edelleen varovaisena ja 
Sveitsin onnistui nollata seuraava pää säi-
lyttäen näin myös viimeisen kiven etunsa. 
Seitsemännessä päässä Suomen onnistui 
painostaa Sveitsiä rajusti ja vain Sveitsin 
kapteenin viimeinen kivi pelasti heidät 
kahden pisteen ryöstöltä siirtäen molemmat 
Suomen pistekivet huonommiksi kuin Sveit-
sin kaksi parasta kiveä. Ottelu oli tässä vai-
heessa jo ratkeamassa Sveitsiläisten eduksi 
ja viimeinen niitti suomalaisten arkkuun oli 
kahdeksannen pään viimeisellä kivellä yri-
tetty tuplapoisto, joka epäonnistui. Loppu-
lukemat kirjattiin Sveitsille tylyin 7-1 luke-
min.

Toisessa välierässä Norjan Pål Trulsenin 
joukkue yritti kaikkensa Kanadan kukistami-

Suomen 
voittoputki sai 
jatkoa

Daavid voitti 
Goljatin

Välierissä 
kohtaavat kisojen 
parhaat joukkueet
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seksi. Ottelu sai lopulta arvoisensa lopun, 
kun Kanadan nelosheittäjä David Nedohin 
heitti viimeisellä kivellään maagisen tökki-
heitton, joka työnsi pesässä olleen norja-
laisten ykköskiven takapesään jättäen Kana-
dalle voittoon tarvittavat kaksi pistettä. 
Kanadan kivellä oli lopussa hurjan tuntui-
nen nousu ja silti se jaksoi työntää Norjan 
kiven huonommaksi kuin Kanadan toiseksi 
paras kivi etupesän puolella. Nedohin, joka 
on syntyjään Winnipegiläinen, kuvasi heit-
toaan tähänastisen uransa parhaaksi ja sille 
merkittiinkin kisojen ainoa 150-prosentin 
onnistuminen. Heiton valuessa pesään pai-
kallinen yleisö pauhasi kannustaen omiaan 
harjaamaan villisti. Heittokiven osuttua 
norjalaiskiveen yleisö räjähti raikuviin suo-
sionosoituksiin ottelun tasoittuessa. Parin 
sekunnin kuluttua huomattuaan norjalais-
kiven valuvan riittävän kauas takapesän 
puolelle ottelun voittamiseksi suoraan tällä 
viimeisellä heitolla, yleisö todella räjähti 
korvia huumaavaan meluun jolle ei ollut 
tulla loppua.

Suomen kisaurakka päättyi pronssiottelulla 
Norjaa vastaan ja joukkueen rasitteena oli 
kaksi peräkkäistä tappiota, joista toinen 
juuri Norjalle. Pronssipeli eteni kuitenkin 
Suomen hienoisesti painostaessa, vaikka 
norjalaisillakin oli omat paikkansa ratkaista 
ottelu. Molemmat joukkueet tekivät kui-
tenkin tukun virheitä ja hyvätkin tilanteet 
valuivat näin hukkaan, Norjan kapteeni Pål 
Trulsenilta jopa hylättiin ensimmäisen pään 
viimeinen kivi pelilinjarikkomuksen takia 
ja Suomen onnistui ryöstää siitä piste. 
Pelin viimeiseen päähän lähdettiin kuiten-
kin Norjan johtaessa pisteellä 8-7, mutta 
Suomella oli käytössään viimeisen kiven 
etu. Norjan kapteenilla ei ollut viimeisellä 
kivellään muuta mahdollisuutta kuin yrittää 
täydellistä nojaa suomalaisten ykköskiveen. 
Ykköskiven lisäksi Suomella oli pesässä 
myös toinen pistekivi ja molempien oltua 
suojien takana piilossa ei Norjalla ollut 
varaa epäonnistua heitossaan yhtään. Tiu-

kassa paikassa todelliset pelimiehet veny-
vät huippusuorituksiin ja Olympiafinaalin 
tapaan Trulsen onnistui viimeisessä hei-
tossaan täydellisesti. Suomelle ei jäänyt 
muuta mahdollisuutta kuin yrittää viimei-
sellään yhtä pistettä heittämällä joko suo-
raan nännille tai osumalla hieman Norjan 
kiveen ja vieräyttämällä heittokiven ykkö-
seksi. Heitto osoittautui tällä kertaa liian 
vaikeaksi ja se liukui hiuksenhienosti ohi 
Norjan pistekiven liukuen parikymmentä 
senttiä liian pitkäksi ja näin Norjan onnistui 
syksyisten EM-kisojen pronssipelin tapaan 
syöttää karvasta kalkkia joukkueellemme. 
Täysi tunnustus norjalaisille, jotka osoitti-
vat jälleen kisojen kuluessa sitkeän yrityk-
sen tuottavan tulosta - vaikeuksien kautta 
voittoon, sillä pronssihan on se toinen voi-
tettu mitali.

Kisojen huipennusta, miesten finaalia, oli 
saapunut seuraamaan peräti 10 320 mak-
sanutta katsojaa ja tunnelma oli katossaan 
heti ottelun alusta saakka. Ennakkokaavai-
luissa Sveitsille ei hirveästi laskettu mah-
dollisuuksia sen hävittyä alkusarjan otte-
lunsa Kanadaa vastaan peräti 11-6. Sveit-
siläiset esittivät koko viikon aikana kui-

tenkin niin hyviä otteita, että helpolla ei 
Kanadan joukkue uskonut ottelusta pääse-
vänsä ja lähti peliin nöyrällä asenteella. 
Kanadan nelosheittäjällä David Nedohinilla 
oli todettu aamusta pientä kuumetta ja peli 
ei tuntunut kulkevan ottelun alussa yhtä 
hyvin kuin aiemmin viikon aikana. 

Sveitsin onnistui napata kolmannesta päästä 
viimeisen kiven etunsa turvin jopa kolme 
pistettä ja tauolle lähdettäessä Sveitsi johti 
viidennen pään ryöstönsä turvin yllättäen 
finaalia 6-4 lukemin. Tauon jälkeen Kanada 
löysi peliinsä jälleen idean ja kovan pai-
nostuksen turvin sen onnistui ryöstää seit-
semännessä päässä Sveitsiltä peräti kaksi 
pistettä ja siirtyä ottelussa 7-6 johtoon. 
Kanadalaisten kiristäessä otettaan ei sveit-
siläisten kokemus riittänyt enää paranta-
maan omaa peliä vaan Kanadan onnistui 
ryöstää vielä pari seuraavaakin päätä ja 
lopulta Sveitsi oli pakotettu tunnustamaan 
hävinneensä paremmalleen yhdeksän pään 
jälkeen suurinumeroisesti 10-6. Ottelun rat-
kettua yleisö ryhtyi jälleen valtaisiin suo-
sionosoituksiin omiensa puolesta ja Ferbey 
joukkuetovereineen paistatteli kaiken kohun 
keskellä silminnähden tyytyväisenä ottelun 
jälkimmäisen puoliskon peliinsä. Kanadalle 
voitto oli kotiturnauksessa erityisen tärkeä 
etenkin sen jälkeen kun Kanadan naisten 
maajoukkue oli hävinnyt oman finaalinsa 
Yhdysvaltojen joukkueelle vain päivää aikai-
semmin.

Suomen erittäin hyvin alkaneet kisat saivat 
siis hieman alavireisen päätöksen joukkueen 
hävittyä kolme viimeistä peliään. Totuuden 
nimissä täytyy kuitenkin sanoa, että jouk-
kue ylitti itsensä ja venyi todella loista-
vaan peliin alkuturnauksesta, mikä osal-
taan nosti menestyksen odotusarvoa - näin 
ainakin allekirjoittaneella. Kotiin tuomisina 
Suomi sai kuitenkin elintärkeitä karsinta-
pisteitä seuraavia Olympialaisia silmälläpi-
täen. Nyt saadut 7 pistettä lähestulkoon 
varmistivat jo maallemme edustusoikeuden 

Mitalipelien huumaa

Kisojen yhteenveto
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Suomen ottelutulokset (* = viimeinen kivi):
FIN-SWE*  9-6
FIN-SUI*  8-7 
FIN*-GER  9-3 
FIN*-CAN  6-8 
FIN-SCO*  8-3 
FIN-KOR*  6-5 
FIN*-USA  6-5 
FIN*-DEN  7-3 
FIN-NOR*  1-10 
FIN-SUI*  1-7 (S) 
FIN-NOR*  7-9 (B)

Torinossa 2006 järjestettäviin Olympialai-
siin. Joukkueemme rohkea hyökkäysvoittoi-
nen peli sai myös arvoistaan kiitosta ja 
huomiota paikalla olleiden katsojien sekä 
asiantuntijoiden taholta.

Amerikkalaiseen tapaan huippu-urheiluun 
kuuluu osaltaan suoritusten tilastointi ja 
tämä pätee myös curlingissa. Tilastojen 
tekeminen perustuu curlingissa heiton 
onnistumisen arviointiin ja kaikissa tapauk-
sissa onnistumisprosentit eivät kerro koko 
totuutta, yleensä pelissä muutamat heitot 
ovat lopputuloksen kannalta muita tärkeäm-
piä. Kanadassa tilastoinnista on kuitenkin 
jo pitkät perinteet ja asiantuntevan henki-
löstön runkosarjan aikana tuottamat tilas-
tot kertovat omaa karua kieltään:

Kokonaan ilman palkintoja ei suomalaisten 
tarvinnut kotimaahan kuitenkaan palata, 
sillä joukkueemme kapteenille Markku Uusi-
paavalniemelle myönnettiin nyt toistami-
seen tunnustettu Colin Campbell -palkinto. 
Kyseinen palkinto myönnetään miespelaa-
jalle, “joka parhaiten osoittaa reilua peliä ja 
taidokkuutta” ja sen saaja valitaan pelaa-
jien kesken järjestettävässä äänestyksessä. 
Naisten vastaavan, Frances Brodie -palkin-
non, sai tänä vuonna Norjan kokenut kap-
teeni Dordi Nordby.

Kisat olivat sekä järjestelyjen että talou-
dellisen näkökulman kannalta suurmenes-
tys. Vaikka useat kanadalaiset pitävät cur-
lingia ehdottomasti parhaana televisioita-
vana urheilulajina, paikalle oli saapunut 
viikon aikana huimat 153 751 maksanutta 
katsojaa. Viikon aikana kisoja järjestämässä 
olleet yli 1000 vapaaehtoista saavat osansa 
kisojen tuotosta omien curlingklubiensa 
toiminnan tuen kautta, sillä pieni osa voi-
toista jaetaan Winnipegin klubien kesken. 
Winnipegin curlingtulevaisuus lienee edel-
leen taattu ja uskoisinpa, että tulevinakin 
vuosina tulemme näkemään kuinka sieltä 

kehittyy David Nedohinin ja Jeff Stoughto-
nin kaltaisia huippucurlaajia.

Erityismaininta täytyy suunnata tässä vai-
heessa myös länsinaapurimme Gävlen pro-
mootioryhmälle, joka jaksoi kiitettävästi 
mainostaa omia ensi vuonna järjestettäviä 
MM-kisojaan (http://www.wcc2004.com/). 
Kisojen virallisen sloganin “More than you 
expect” paikkansapitävyyden voi itse kukin 
käydä tarkastamassa ensi keväänä - itse 
en ainakaan jätä tilaisuutta väliin mistään 
hinnasta!

Tulihan se palkinto 
kuitenkin

Ja ensi vuonna taas 
uudestaan...

JERMU PÖLLÄNEN

JERMU PÖLLÄNEN

Kolmosheittäjät  Joukkue K-a.  
1. Randy Ferbey (S)   CAN    85  
2. Claudio Pescia     SUI    84  
3. Lars Vågberg     NOR    80  
4. Kalle Kiiskinen    FIN    80  

Nelosheittäjät  Joukkue   K-a.
1. David Nedohin  CAN   84  
2. Ralph Stöckli  SUI 81  
3. Pål Trulsen  NOR   79  
4. M. Uusipaavalniemi   FIN   78  

Joukkueet     K-a.
1. Canada (Ferbey)     86  
2. Switzerland(Stöckli)     83  
3. Norway (Trulsen)     82  
4. Finland(Uusipaavalniemi)    80  
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SENIORIEN CURLINGIN 

MM-KISAT 
WINNIPEGISSÄ

Senioreiden curlingin MM-kisat järjestet-
tiin 2. - 6. huhtikuuta 2003 Winnipegissä, 
Kanadassa. Curling on Kanadassa valtavan 
suuri laji pelaajamäärän ylittäessä miljoo-
nan, ja televisiosta lajia seuraa vuosittain 
yli 4 miljoonaa katsojaa. Winnipegissä on 
20 curlingklubia, joilla kaikilla on oma aree-
nansa ja aktiivista toimintaa. Kaupungin 
600.000 asukkaasta kuulemamme mukaan 
lajia harrastaa kuudennes. Kaupoissa ja 
kaduilla saimme jatkuvasti vastata curlin-
gia ja Suomea koskeviin kysymyksiin. Ker-
taakaan emme törmänneet ihmiseen, joka 
ei tiennyt, että kaupungissa on MM-kisat. 
Kuitenkin monesti yllätti, kuinka moni tiesi 
Markku Uusipaavalniemen nimen Teemu 
Selänteen ohella.

Seniorien kisat käytiin yleisen sarjan kiso-
jen esikisoina. Mainittakoon, että kisoja 
ei haluttu markkinoida, koska katsomotilat 
eivät olisi riittäneet! Pari tv-yhtiötä teki 
ohjelmaa otteluista joka päivä. Varsinaisten 
MM-kisojen avajaisia ja ensimmäisen kier-
roksen otteluja seurasi paikan päällä arvi-
olta 5000 katsojaa. Se oli muillekin kuin 
suomalaisille hämmentävä kokemus. Lisäksi 
ottelut televisioitiin suorina lähetyksinä.
Seniorien MM-kisat järjestettiin nyt toista 
kertaa ja Suomi osallistui ensimmäistä 
kertaa. Historiallisen roolin sai vantaa-
lainen Lauri Perkiön kipparoima joukkue, 
johon kuuluvat hänen lisäkseen Olli Kallio, 
Antti Sundholm, Mauno Nummila ja Yrjö 
Franssila. Valmentajana ja joukkueenjohta-
jana toimi Seppo Stark

Joukkueita oli 15 ja ne jaettiin kahteen loh-
koon, joissa molemmissa pelattiin täysi kier-
ros. Joukkueet pelasivat osoittaen suurta 
curlinghenkeä, johon kuuluu ystävällisyys, 
reiluus ja vastustajan kannustaminen. Pelaa-
jat osoittautuivat varsin taitaviksi ja koke-
muksestahan tässä sarjassa ei ole puutetta! 
Curlinghan on siinä mielessä outo urheilu-
laji, että iällä ei ole paljonkaan merkitystä. 
Paras ikä on itse asiassa lähempänä 40 ikä-
vuotta!

Alusta asti oli selvää, että Kanadan joukku-
een lyöminen olisi ihme, eikä sitä tapahtu-
nut. Sen sijaan muut olivat keskenään suh-
teellisen tasaisia. Suomen joukkue aloitti ja 
päätti urakkansa hyvin voittamalla Tanskan 
ja Uuden Seelannin. Sekä Saksa että Eng-
lanti oli jo käytännössä voitettu, mutta

lopussa peli pääsi ihmeen tavalla käänty-
mään vastustajille. Kanadaa pidettiin tiu-
koilla puoleen väliin asti, kunnes virheet-
tömästi pelanneet nikkarit menivät meno-
jaan. Vain Japania vastaan tuli täydellinen 
Waterloon tappio nousevan auringon samu-
raiden ottaessa heti kärkeen viisi pistettä 
ensimmäisessä päässä. 

Ensi vuonna kisat järjestetään Ruotsin Gäv-
lessä. Suomesta kisoihin lähdetään koke-
musta rikkaampana. Nähtäväksi jää, millai-
set kisat Pohjolan suurin curlingmaa harras-
tajamäärin mitattuna saa aikaiseksi. Ja tie-
tenkin myös, mikä joukkue Suomea pääsee 
edustamaan. 

KARIN

SÄÄNTÖVISA

1. Väärältä hakilta heitetty kivi on

a) pysäytettävä ja palautettava heittäjälle heitettäväksi oikealta hakilta
b) pysäytettävä ja poistettava pelistä
c) annettava pysyä pelissä

2. Jos joukkue heittää kaksi kiveä peräkkäin ja virhettä ei huomata 
ennen kuin peli jatkuu (vastustaja heittää), niin

a) kivet järjestetään ennen virhettä vallinneen tilanteen mukaan
b) annetaan pelin jatkua
c) peli keskeytetään ja pää aloitetaan alusta

3. Jos kaksi kiveä on pesässä niin keskellä, että “virallisella” mittavälineellä 
on mahdotonta mitata kumpi niistä on parempi, niin tuomari voi

a) mitata kivien ulkoreunan mukaisesti
b) käyttää jotakin vaihtoehtoista mittaustapaa päätöksensä tueksi
c) ratkaista asian silmämääräisesti

Vastaukset sivulla 17 

JERMU PÖLLÄNEN

SEPPO STARK

Joukkueen ilme oli iloinen hienosta kokemuksesta
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energiaa uhkumaan. Edellä mainittujen 
lisäksi mukana ovat olleet tiukka kolmikko 
Lari Takala, Harri Vartio ja Kai Kovalef. 
Käsityöläisten historiasta löytyy yhtyeitä 
ja musiikkiprojekteja kuten  XL5, Cosmos 
Tango, Linda Lampenius, Torpedo ja Ange-
lin Tytöt.

”Ensimmäinen kausi on takana ja koke-
mukset ovat olleet positiiviset. Yllättävän 
hyvin pelasimme, mutta pikkuisen jäi kor-
peamaan, että Hyvinkään sarjassa vain yksi 
joukkue nousee ja se vei osaltaan hieman 
motivaatiota. Mutta innolla lähdetään tule-
vaan kauteen ja mukaan voisi mahduttaa 
joitakin turnauksiakin mikäli keikoilta ker-
kiää”, Anssi toteaa. 

”Curlingissa on paljon yhtäläisyyksiä bändi-
hommien kanssa. Kumpikin on joukkuepeliä 
jossa tulee puhaltaa yhteen hiileen. Pelkkä 
taito ei riitä, pitää pelata yhteen saumat-
tomasti ja ilman tiimihenkeä ei asiat suju 
toivotulla tavalla”, Anssi miettii.

Käsityöläiset
innostuivat curlingista

Käsityöläiset on tuttu näky isojen firmojen 
juhlissa ja erilaisissa tapahtumissa kuten 
juuri hiljattain jääkiekon mitalipelien yhte-
ydessä Hartwalla Areenalla nähtiin. Tällä 
kaudella heidät on myös tavattu curling-
jäillä samaa varmaa asennetta uhkuen kuin 
keikoillakin.

”Kiinnostus lajiin heräsi olympialaisista 
lähetetyistä tv-matseista”, Anssi Häkkinen 
toteaa.  ”Olin Mannisen Pepeen yhteydessä 
ja hän lupasi järjestää lajiin tutustumisen 
Hyvinkään karuun curlinghalliin. Lajissa 
minua on kiehtonut alusta asti erityisesti 
älyllisyys, sosiaalisuus ja pieni kuntoilu, 
mikä ei vaadi kuitenkaan liiallista fysiikkaa, 
ainakaan näin harrastepuolella.”. 

Innostus iski Käsityöläisiin oitis ja Häkkisen 
ei ollut vaikeuksia kerätä ympärilleen rei-
pashenkinen joukkue Hyvinkään puulaaki-
sarjaan. Häkkisestä tuli luonnollinen valinta 
kipparin paikalle ja eloisa Mika Ikonen val-
jastettiin harjan varteen 

Anssi ja Mika
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HIM:n  Kaasu palkittiin erikoispalkinnolla parhaasta peliasusta.

HIMin Burtonilta repesi kirjaimellisesti pelihousut. 
Myöhemmin tilanne korjattiin asian mukaisesti 
roudausteipillä.

ROCK-CURLINGIN 
Suomen mestaruudet ratkottiin ensimmäistä kertaa

Helmikuun toisena päivänä pelattiin MEDICIN MAN ROCK CURLING 2003 
Myyrmäen jäähallin curlingradalla. Voiton vei nimekkäämpien bändien nenien 
edestä uutta tulemista tekevä Torpedo.

Idea turnauksesta alkoi itää Salt Lake Cityn 
olympialaisissa esiintyneen Suomen curling-
viisikon ja Timo Rautiainen & Trio Niskalau-
kauksen tapaamisesta vuosi sitten keväällä. 
Markku Uusipaavalniemen joukkuehan haki 
fiilistä otteluihin edellisellä kaudella nimen-
omaan Trio Niskalauksen musiikista. Timo 
Rautiainen ehdotti tapaamista, johon kyn-
nelle kykenevät innolla lähtivät. Virvokkei-
den lomassa oli puhetta että joku kerta vie-
dään rockarit viskomaan kiviä ja ottamaan 
tuntumaa lajiin.

Idea jäi itämään kesän yli ja syntyi ajatus 
leikkimielisestä ROCK-CURLINGin Suomen 
mestaruusturnauksesta (rock-fudiksen tyy-
liin). Kun Niskalaukaus suhtautui rockyhty-
eiden väliseen turnaukseen innostuneesti, 
oli aika ruveta miettimään käytännön jär-
jestelyjä. Karu Meininki -yhtyeen toimesta 
aloitettiin tunnustelut ja kun kiinnostusta 
ilmeni niin median, sponsorien kuin yhty-
eidenkin taholta, oli syytä toteuttaa mie-
lenkiintoinen idea.

Olli Rissanen avasi kisat

Tommi Hätin pikavalmennuksella bändit saivat vinkkejä pelaamiseen ja turnauksen kul-
kuun alkupeleistä finaaliin. Suomen Curlingliiton puheenjohtaja Olli Rissanen avasi kisat 
juhlallisesti.

Turnaus aloitettiin alkusarjan peleillä hieman ailahtelevilla peliesityksillä. Otteet kuiten-
kin kohentuivat nopeasti ja tunnelma tiivistyi kun pelattiin jo finaalipaikoista. Häviäjät 
joutuivat saunaan ja voittajat pääsivät pelaamaan soitinrakentaja Juha Ruokankaan teke-
mästä upeasta kiertopalkinnosta. 
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Ilta jatkui yhteisen ruokailun 
päätteeksi erinäisin jamein 
täpötäydessä Medicin Manissä 
Hyvinkään sydämmessä. 
Kuvassa Trio Niskalaukauksen 
Jari Huttunen ja 
Käsityöläisten Anssi 
Häkkinen.

Trio Niskalaukaus finaalin 
tuoksinnassa. Kipparina toimi Seppo 
Pohjolainen (vas).

Ensimmäisenä semeissä kohtasivat koko turnauksen ennakkosuosikki Käsityöläiset ja Trio 
Niskalaukaus, joka vei pelin selvästi 8-0 Seppo Pohjolaisen tiukassa komennossa. Seuraava 
välieräottelu oli edellistä huomattavasti tiukempi. Torpedoa ei HIM kyennyt pysäyttämään 
ja finaalipaikka irtosi Torpedolle 3-1 lukemin.

Torpedon vauhti jatkui finaalissa ja Trio Niskalaukaus joutui toteamaan tappionsa selvin 
numeroin. Näin Aki Tryggin johdolla Torpedo syöksyi ensimmäiseen ROCK-CURLINGIN 
Suomen mestaruuteen ja nappasi vuodeksi haltuunsa komean kiertopalkinnon. Voittaja-
joukkueessa pelasivat lisäksi Lari Takala, Toni Uotila ja Pekka Hara.

Seuraava turnaus pelataan vuoden päästä ehkäpä jo uudessa Oulunkylän 6-rataisessa cur-
linghallissa. Silloin on yleisölläkin mahdollisuus tulla seuraamaan tätä varsin rockpitoista 
tapahtumaa. TOMMI HÄTI
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Suomen Curlingliiton 

25-vuotisjuhlat

Suomen Curlingliiton 25-vuotissyntymäpäi-
vää juhlittiin 22.2.2003 Hotelli Arthurissa 
Helsingissä. Paikalle saapui juhlimaan ilah-
duttavasti yli 100 henkeä, mukana myös 
Ruotsin Curlingliiton edustajana Håkan 
Sundström sekä Maailman Curlingliitosta 
(WCF) Kate Caithness ja Ena Stevenson. 
Juhlapäivällisen jälkeen liiton puheenjoh-
taja Olli Rissanen piti juhlapuheen, minkä 
jälkeen seurojen edustajat esittivät terveh-
dyksensä liitolle. CC Loimaan edustajana 
Paul Rankin yllätti vielä välittämällä onnit-
telukirjeen Kanadan Curlingliitolta. Illan 
kohokohtana oli liiton edellisen puheenjoh-
tajan, Matti Orraisen kutsuminen liiton kun-
niajäseneksi sekä Jaana Jokelan ja Markku 
Uusipaavalniemen palkitseminen ansiois-
taan suomalaisen curlingin hyväksi. Tämän 
jälkeen ilta jatkui musiikin ja tanssin mer-
keissä.

Matti Orrainen, Jaana Jokela ja Markku Uusipaavalniemi palkittiin 
ansioistaan suomalaisen curlingin hyväksi.

Liiton edellinen 
puheenjohtaja 
Matti Orrainen 
palkittavana

Tunnelmaa juhlapöydästä

Ruotsin liiton edustaja Håkan Sundström onnittelemassa
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JERMU PÖLLÄNEN

OLLI RISSANEN

Oulunkylän Areenaa 

odotellessa

Järjestimme MM-kisojen aikaan curlaajien 
musatiedon SM:t. Ensimmäisenä vuonna kil-
pailu oli suljettu neljän hengen yksinkertai-
nen koitos. Voi olla, että hallin valmistut-
tua osallistujia ei enää ole, mutta päinvas-
taisessa tapauksessa voimme harkita jon-
ninlaisen karsinnan järjestämistä ja osallis-
tujamäärän kasvattamista kuuteen.

Kilpailussa ei ollut erillistä sihteeriä, joten 
vain tärkeimmät asiat ovat enää muistissa. 
Kisaan osallistuivat Jussi Heinonsalo, Pet-
teri Hietanen, Pekka Saarelainen ja Tommi 
Häti, allekirjoittanut valitsi biisit ja toimi 
tuomarina. Kisa muodostui eri aikakausien 
musiikkinäytteistä, joista piti tunnistaa 
sekä esittäjä että biisin nimi. Kuudessa tun-
nissa ehdittiin kahlata läpi noin 327 biisiä, 
joista suurin osa myös tunnistettiin.

Pekka voitti klassiset, 80- ja 90-luvun sekä 
kotimaisten erikoissarjan. Tommi puoles-
taan voitti 50,60 ja 70-luvut sekä koko-
naiskisan. Tommin ylivoima näkyi erityi-
sesti heavyosastolla, jossa nopein tunnistus 
tuli liveyleisön taustakohinan perusteella 
ennenkuin yhtäkään nuottia oli päästetty 
ilmaan.

Curlingissakin voisi järjestää uudentyyppi-
siä kilpailuja. Viivästyneistä peleistä pääs-
täisiin eroon pikacurlingilla. Siinä pelaajan 
on ponnistettava hakilta viimeistään sil-
loin, kun vastustajan heittovuoro on ohi. 
Kahdeksan pään peli kestäisi silloin kor-
keintaan tunnin. Kokeilimme tätä harjoi-
tuksissa ja kivaa oli.

Toinen turnausmuoto toimii siten, että 
kaikki pelaavat kaikkia vastaan kaksi päätä. 
Pelissä molemmilla on viimeinen kivi vuo-
rotellen. Saadut kivipisteet lasketaan kai-
kista peleistä yhteen. Parhaat pääsevät toi-
selle kierrokselle ja jatkavat lisäten pisteti-
liään. Uusilla kierroksilla parhaat jatkavat, 
kunnes voittaja on selvillä.

Jokainen meistä osaa nähdä puutteita tai 
ongelmia näissä ehdotuksissa, mutta taita-
vimmat osaavat kehittää ideoita eteenpäin 
ja jonain päivänä meillä on uusi mielen-
kiintoinen turnaus - jolla ei tietenkään rat-
kaista MM-edustajaa.

Koko kesä aikaa miettiä!

TOMI

Anssi ja Mika

Pepe

Jiipee

Karu meininki
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Finnish Bonspiel –turnaus 

käännekohdassa

Finnish Bonspiel on pelattu Hyvin-
käällä niin kauan kuin itse jaksan 
muistaa, mutta tulevaisuudessa 
kaikki saattaa olla toisin. Suomen 
curlingliitto täytti keväällä 25 vuotta 
ja uuden neljännesvuosisadan alka-
essa tämän perinteisen turnauksen 
tulevaisuus on hämärän peitossa. 
Oulunkylään rakenteilla oleva cur-
linghalli sekoittaa joukkueiden rutii-
neja ja curlingperinteitä tulevalla 
kaudella. Ehkä ensi kaudella harjoit-
telumatkat suuntautuvat Helsinkiin 
ja Finnish Bonspiel pelataankin ihka 
oikeassa curlinghallissa.

Huhtikuun 25. - 27. Hyvinkään jäähallissa 
mitteli paremmuudesta 30 sekajoukkuetta 
kolmen joukkueen lohkoissa. Lohkojen voit-
tajat ja 2 parasta lohkokakkosta selvisivät 
jatkolohkoihin, joiden voittajat pelasivat 
välierissä sunnuntaiaamuna. Kaikki joukku-
eet saivat varmuudella pelata 4 peliä. Kan-
sainvälisiäkin vieraita turnaukseen saapui 
Latviasta, Venäjältä ja Ruotsista.

Välierissä Wille Mäkelän kipparoima SLC 
2002 reunion hävisi ruotsalaiselle Mats 
Nybergille 1-5 ja Jussi UPN:n Pingviinit 
Joakim Carlssenille 2-7, joten länsinaapu-
rit ratkaisivat turnauksen voiton keskenään. 
Finaalissa paremmaksi osoittautui Carlsse-
nin Team Byggs luvuin 8-5.

Voittajajoukkue palkintoja katsastamassa
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Uuden hallin auetessa vanhojen seurojen 
on syytä löytää uusia vetonauloja toimin-
taansa. Jos kaikki turnaukset ja parhaat har-
joitteluolosuhteet ovat Oulunkylässä, niin 
vähitellen pelaajatkin siirtyvät sinne. Ulko-
mailla jokaisessa curlingkaupungissa jär-
jestetään oma turnaus. Jos Bonspiel muut-
taa uuteen halliin, niin Hyvinkäällä olisi 
syytä pelata sen sijasta Hyvinkää open tai 
Hyvinkää avoimet. Muutenkin turnausten 
ns. vakavuusastetta voisi kehittää. 

On tärkeää, että Suomessa järjestetään tur-
nauksia, joiden tärkein teema on hauska 
yhdessäolo. Mielestäni kehittävämpää cur-
lingin kannalta olisi sellainen turnaus, jossa 
palkinnot tai hyvät vastustajat pistäisivät 
jokaisen yrittämään parastaan. Monissa tur-
nauksissa ulkomailla lauantai-illan juhlat 
ovat maksullisia jolloin osallistumismak-
suista osa voidaan jakaa takaisin pelaajille 
palkintorahoina, joten resursseista se ei 
välttämättä ole kiinni. 

KARIN

SÄÄNTÖVISA

Vastaukset:
1) = b
2) = c
3) = c

JERMU PÖLLÄNEN

KALLE KIISKINEN

Curlingtervehdys Loimaalta!
Loimaan Country Curling 
pelataan 19.-21.9.2003

Tervetuloa sankoin curlingjoukoin ympäri Suomea.
Tänä vuonna turnaus pelataan noin kuukautta myöhemmin kuin aikaisemmin. 
Toivomme, että “pahin” golfkausi on silloin jo ohi ja mahdollisimman moni
lähtisi Loimaalle. Helteet lienevät silloin jo ohi ja pääsemme pelaamaan
hyvissä olosuhteissa. Karaokelaitteetkin ovat jo käyttökunnossa!

Sydämellisesti tervetuloa,
Curling Club Loimaa ry



18

Tätä uutta itä-rintamalta: 

HALLI!

Joensuunkin poikkeuksellinen kausi 
lajimme osalta on tätä kirjoitetta-
essa jo päätöksessään. Siinä kun 
muualla heiteltiin viimeisiä määrik-
siä maalis-huhtikuussa kokoonnut-
tiin Joensuussa jäätalkoisiin. Uuden 
hallin avajaisia vietettiin virallisesti 
lauantaina 12.4.. 

Jos on vuosien varrella ollut hyviä ja kovia-
kin vääntöjä radoilla, niin rutistusta on 
tähänkin tilanteeseen pääsemiseen tarvittu. 
Melko lailla tarkalleen kului vuosi siitä, kun 
heräsimme keväisen lauantaiaamun todel-
lisuuteen vanhan hallimme rakenteiden 
petettyä luonnonvoimien edessä. Vuoden 
teimme päätöksiä, sitouduimme tavoittei-
siin ja toteutimme niitä. Nyt meillä on 
halli, joka puolentoista kuukauden koke-
muksen perusteella täyttää harrastajien toi-
veet.

Halli on teräsrunkoinen ja seinien pintama-
teriaali on molemmin puolin pelti, jonka 
välissä on polyuretaanieriste. Lähtökohta 
suunnittelulle oli se, että hallin sisälämpö

tila saadaan noin nollaan ulkolämpötilasta 
riippumatta, ilmanvaihto rakennetaan huo-
mioiden kosteuden poisto ja jään lämpöti-
lan säätäminenhän meiltä on käynyt peri-
aatteessa jo tähänkin saakka. Rakentami-
nen suunniteltiin ja toteutettiinkin siten, 
että jo olemassa oleva kylmälaitteisto ja 
putkisto sai jäädä niille paikoilleen ja uusi 
halli nousi näiden ympärille. Ratojen pohjat 
ovat kivituhkaa ja tässä vaiheessa pohjat 
vain oikaistiin ja tasoitettiin. Joten puit-
teet hyviin olosuhteisiin ovat olemassa.

Periaatteessa jäätähän voitaisiin pitää vaik-
kapa ympäri vuoden, mutta käytännössä 
kausi aloitetaan lokakuun alussa ja keväällä 
pelataan huhtikuun puoleenväliin.

Joensuussa on tarkoitus järjestää syksyllä 
lajimme seurajohtajien tapaaminen, jonka 
yhteydessä myös pelaillaan. Tästä infoa 
olen laittanut jo netistä löytyneille seurojen 
yhteyshenkilöille. Toki kaikki te olette ter-
vetulleita treenaamaan, pelaamaan ja pitä-
mään hauskaa, sillä muistelen jonkun lajin 
parissa ahkeroineen todenneen, että cur-
ling on hauskaa!!! Niin on!

Tämän kauden viimeinen SM-turnaus pelat-
tiin Myyrmäessä. Ennen turnausta oli jo käy-
tännössä selvää, että Mäkelän joukkue vie 
Suomen mestaruuden. Viimeisestä turnauk-
sesta muodostui kuitenkin kauden tasaisin 
ja ennen viimeistä ottelukierrosta kaikki 
kuusi joukkuetta olivat kahdessa voitossa 
ja kahdessa tappiossa. Viimeisen otteln 
voitollaan Piilon joukkue varmisti hopean 
ja Revyy nousi kokonaistilanteessa viiden-
neksi. Markku Uusipaavalniemen kipparoima 
joukkue säilytti tappiostaan huolimatta niu-
kasti kolmannen sijansa.

Wille Mäkelän mukaan joukkueen menes-
tyksen avain oli positiivinen draivi alussa. 
Kauden ensimmäinen turnaus Ruotsissa 
antoi hyvän lähtökohdan nuorelle joukku-
eelle. Turnauksessa joukkue kaatoi Peter 
Lindholmin kokeneen joukkueen ja sai 
uskoa siihen, että pystyy voittamaan 
kenet tahansa. SM-sarjassa joukkue säilytti 
tasonsa läpi talven ja hoiti suurimman osan 
peleistään selvästi. Pelaajista suurin osa 
menestyi myös hyvin juniorien kisoissa ja 
sekin kasvatti joukkueen itseluottamusta. 
Toivottavasti samat otteet jatkuvat myös 
ensi talven EM-kisoissa. 

Naisten sarjassa Kirsi Nykäsen joukkue voitti 
viimeisessä turnauksessa kaikki pelinsä ja 
siten voitti selvällä erolla toiseksi tulleen 
Anne Malmin joukkueen. Tällä kerralla kol-
manneksi jätettiin Joensuun Mimmi Koivu-
lan joukkue. 

Suomen mestaruudet 
Mäkelän ja Nykäsen joukkueille

TEEMU SALO

MIKA MALINEN
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Kokemuksia 

jäältä

Seppo Pihnala oli yksi pyörätuolicurlingiin tutus-
tujista. Hänellä ei ollut aikaisempia kokemuksia 
lajista.
- Tv:stä tuttua, ei muuta, Seppo kommentoi.
Seppo lähti kuitenkin mukaan mielenkiinnosta 
uutta lajia kohtaan. Hän etsii itselleen jotakin 
uutta lajia, jossa voisi haastaa itsensä vaikkapa 
kilpailemaan asti. Ennakkoluuloja ei siis ollut.
- Curling oli mukavaa. Muutaman liun jälkeen 
pääsi jujulle, miten kiven saa liikkeelle. Pelkin 
käsivoimin kiveen ei saanut tarpeeksi vauhtia, 
joten homma oli helpompaa työntökepin kanssa, 
vaikka kierteet eivät heti aluksi sujuneetkaan. 
Tämä voisi olla hyvin jatkuvaa ja vakituista toi-
mintaa. Jos taidot riittävät, niin olen vapaaeh-
toinen joukkueeseen, Seppo vakuuttaa.
Talvilajiksi curling ei ole ollenkaan hassumpi: se 
on tarpeeksi lämmin ja olet kuin ulkona, mutta 
kuitenkin sisällä. Taitoa ja tuhansia liukuja laji 
kuitenkin vaatii, sillä curling näyttää yksinkertai-
semmalta lajilta kuin mitä se onkaan. Myös peli-
taktiikka ja kivien sijoittelu on tärkeää. Curling-
liiton Katja Pihlainen oli mukana tapahtumassa 
ja kertoi vuosien kokemuksella hieman pelitaktii-
kasta. Positiivista on myös se, että Curlingliitto 
on alusta alkaen mukana. Sieltä löytyy tarvittava 
ammattitaito valmentamiseen ja opastamiseen, 
kun joukkueita saadaan kasaan pyörätuolicurlin-
giin. Nyt odotellaan uuden hallin valmistumista 
ja suunnitellaan taktiikkaa tulevalle.

Lisätietoja lajin tiimoilta saat SIU Sportti -leh-
destä sekä IT-lehdestä. Lisätietoja antaa myös-
kin SIU:n lajipäällikkö: Harri Lindblom, 
(09) 6131 9211, s-posti: harri.lindblom@siu.fi.

Pyörätuolicurling 

rantautui Suomeen

Curling tuli lajina suomalaisten tie-
toisuuteen viimeistään Salt Lake 
Cityn olympialaisten aikana. Moni 
penkkiurheilija löysi uuden kiinnos-
tuksen kohteen ja uuden talvilajin. 
Helmikuun viimeisenä viikonloppuna 
myös pyörätuolinkäyttäjät pääsivät 
tutustumaan lajin saloihin, kun SIU 
järjesti yhdessä Suomen Curlinglii-
ton kanssa ensimmäisen tutustumis-
tilaisuuden pyörätuolicurlingiin. 

Lajin ensiaskeleet otettiin Myyrmäen 
jäähallin curlingradalla Helsingissä 
neljän pyörätuolinkäyttäjän voimin. 
Lajin tiimoilta opastajia oli sekä 
Suomen Curlingliitosta että World 
Curling Federationista pyörätuolicur-
lingin vastuuhenkilö skotlantilainen 
Kate Caithness.

Paralympialajina 
Torinossa 2006

Pyörätuolicurlingtoimintaa on ollut maailmalla jo muutaman vuoden ajan. Kansainvä-
linen World Curling Federation on toiminut tarmokkaasti ja vienyt asiaa eteenpäin. 
Toiminta onkin jo vakiintunutta useassa eri maassa ja lajissa on järjestetty myös MM-
kilpailuja. Todistuksena laajenevasta harrastuksesta on, että laji on valittu viralliseksi 
kilpailumuodoksi Torinon vuoden 2006 paralympialaisiin.

Välineet, kuten kivi (stone) ja pelikenttä, ovat aivan samat kuin peruspelissä. Ehkä 
suurimmat erot lajin tiimoilta ovat, että kiveä liu’utettaessa voi apuna käyttää tähän 
tarkoitukseen kehiteltyä työntökeppiä (cue). Kivi on irrotettava ennen heittolinjaa 
(hog line) ja harjausta ei käytetä ollenkaan. Toinen pelaaja voi pitää tarvittaessa pyö-
rätuolia paikallaan, mikäli jarrut eivät tähän riitä. Joukkueeseen kuuluu neljä pelaajaa 
ja yksi varamies. Yhden pelaajista on oltava eri sukupuolta - esimerkiksi kolme miestä 
ja yksi nainen.

Vuonna 2004 ja 2005 lajissa järjestetään MM-kilpailut, joiden menestyksen perus-
teella valitaan joukkueet Torinon paralympialaisiin. Suomesta on myös suunnitelmia 
lähettää joukkue tutustumaan lajiin vuoden 2004 MM-kilpailuihin. Tämä edellyttää, 
että toiminta saadaan käynnistymään syksyn 2003 aikana ainakin pääkaupunkiseu-
dulla ja miksei muuallakin. Syksyn kuluessa järjestetään SM-kilpailut ja mikäli pelaa-
jien taso sitä edellyttää, niin SM-kilpailujen perusteella valitaan joukkue MM-kisoi-
hin.
Helsinkiin Oulunkylän Urheilupuistoon valmistuu syksyllä 2003 uusi curlinghalli. Tämä 
antaa myös pyörätuolicurlingille aivan uudet mahdollisuudet kehittyä jännittäväksi 
kilpailu- ja harrastuslajiksi

JERMU PÖLLÄNEN

KATJA PIHLAINEN
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e-mail: mickskog@dlc.fi
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 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

VAASA
      Vaasanseudun      
      Pesis-Maila-Seura ry
      Leena Helenius
      Mäkiluodontie 7
      65410 SUNDOM
      puh 06-3571 677
      gsm  050 5582 931

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


