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

Curling laajenee Suomessa tällä hetkel-
lä mukavasti kaikin tavoin. Laajenemista 
tapahtuu pelaajamäärissä ja lukuisat 
esittelyt ja medianäkyvyys tuovat toivot-
tua julkisuutta. Tärkeää on myös maanti-
eteellinen laajeneminen. Tästä hyvä es-
imerkki on Vaasa, jonka curlinginnos-
tuksesta on juttu myös tämän lehden si-
vuilla.

Kaikenlaisen kasvun myötä myös monien 
kaipaama curlingkulttuuri on tällä het-
kellä kehittymässä kovaa vauhtia. Kun 
asiaa hetkeksi jää miettimään, elämme 
tämän asian suhteen tärkeitä aikoja. 
Voisi sanoa jopa, että kaikkien nyt lajin 
parissa olevien täytyisi tuntea vastuun-
sa tulevia harrastajia kohtaan. Nyt rat-
kaistaan aika pitkälle se, tuleeko curl-
ingista Suomessa kiinnostava ja arvos-
tettu laji. Pystymmekö juurruttamaan 
myös Suomeen curlingiin kuuluvia hieno-
ja asioita vai tuleeko curlingista talvin-
en hauskannäköinen ”keilapeli”, joka 
kuuluu jonnekin kyykän ja mölkyn väli-
maastoon.

Curlingkulttuuriin kuuluu niin paljon 
asioita, että sen tekijöiden määrittel-
eminen on käytännössä mahdotonta. 
Selvää on kuitenkin se, että lajia uusille 
paikkakunnille ja uusille pelaajille esit-
televät ovat tärkeässä asemassa. Olisi 
toivottavaa, että esimerkiksi jäänhoitoon 
liittyvät asiat käytäisiin tarkasti läpi ja 
pyrittäisiin kertomaan curlingin histori-
asta, perinteistä ja asemasta maailmalla. 
Laadukkaisiin olosuhteisiin ja viihtyisään 
ympäristöön pitäisi pyrkiä niin vanhois-
sa kuin uusissakin pelipaikoissa. ”Ei sen 
niin väliä” -asenne jäänhoidon tai muun 
suhteen ei varmasti kehitä curlingkulttu-
uria oikeaan suuntaan.

Joka tapauksessa Suomen curlingilla on 
hieno vaihe meneillään. Toivotaan, että 
suuresta määrästä uusia kokeilijoita osa 
jää myös pysyvästi lajin pariin. Suuresta 
harrastajamäärästä ne maailmalla pär-
jäävät huippupelaajatkin helpommin löy-
tyvät.

Hyviä liukuja ja treenailuja kaikille, vielä 
on monta tärkeää peliä jäljellä tällekin 
kaudelle.

Perttu

Pääkirjoitus



Puheenjohtajan

Palsta

GÄVLESSÄ KAUDEN LOPPUHUIPENNUS

Gävlen MM-kisat lähestyvät kovaa vauh-
tia, ja kauden loppuhuipennus odottaa 
vain kivenheiton päässä! Tällä kertaa 
MM-kisat ovatkin suomalaisen huippu-
curlingin osalta hieman toisenlaiset kuin 
mihin on viime vuosina totuttu: mies-
ten joukkueemme epäonnistuttua EM-
kisoissa MM-paikka jäi saavuttamatta. 
Vastapainoksi kuitenkin naisten edus-
tusjoukkueemme Kirsi Nykäsen johdolla 
esitti häkellyttävän ylivoimaisia otteita 
B-sarjassa voittaen sen puhtaalla pelil-
lä ja nousten A-sarjaan. Kaiken kruunuksi 
naisjoukkueemme vielä lunasti viimeisen 
MM-kisapaikan voittamalla haastepelissä 
Saksan! Ja millä tavalla: nousten viimei-
sessä päässä tappioasemasta tasoihin ja 
varastamalla jatkopäässä voittoon tar-
vittavan pisteen!! Uskomattoman hieno 
esitys, ja yksi minun ”curlingurani” sy-
kähdyttävämmistä hetkistä – kuten joku 
paikalla olleista saattoi huomata reakti-
ostani pelin viimeisen kiven pysähdyt-
tyä!! Erityisen tärkeätä MM-kisapaikan 
saavuttaminen oli naisjoukkueellemme 
myös siksi, että nyt silläkin on mah-
dollisuus taistella vielä olympiapaikasta 
Torinon kisoihin.  Kirsin joukkue edustaa 
siis Suomea myös Gävlessä voitettuaan 
juuri päättyneen SM-sarjan.  

Gävlessä Suomea edustavat myös senio-
rijoukkueemme Helena Timosen ja Lauri 
Perkiön johdolla. Toivotan onnea ja me-
nestystä kaikille edustusjoukkueillemme! 
TWT!!!

Kuten edellisen lehden kirjoituksessa-
ni totesin, nyt on ainutlaatuinen ti-
laisuus lähteä seuraamaan MM-kisoja 
paikan päälle. Liiton tekemään kyselyyn 
innokkaista matkalle lähtijöistä ei va-
litettavasti juurikaan tullut vastauksia. 
Toivon kuitenkin vielä, että täältä lähti-
si useampikin curlingin harrastaja paikan 
päälle kannustamaan edustusjoukkuei-
tamme.  Tarjolla on kokemuksia, joita 
ei välttämättä kovin usein tule kohdal-
le! Kauden loppuhuipennus odottaa myös 
sinua, joten tule mukaan Gävleen!!!

KEHITYSPROJEKTIT KÄYNNISTYVÄT

Pidimme helmikuun alkupuolella kaikil-
le avoimen ”aivoriihen” kehitysprojek-
teista, joiden toteuttamiseen haetaan 
rahaa WCF:ltä. Tilaisuus sekä sähköpos-
tilla tulleet ehdotukset poikivatkin to-
teuttamiskelpoisia ideoita, joilla toivot-
tavasti tulee olemaan pitkäaikaisempikin 
vaikutus suomalaisen curlingin kehittä-
miseen. Tässä yhteydessä haluan erityi-
sesti mainita suunnitteilla olevan yhteis-
työn Kisakallion urheiluopiston kanssa 
curlingin lajiohjaajakurssin luomiseksi, 
sekä suunnitelmat suomalaisen ”deve-
lopment officerin” (sopiva suomenkieli-
nen vastine keksittäneen?) toimen luo-
miseksi. Raportoimme jatkossa näiden 
hankkeiden, niin kuin muidenkin, etene-
misestä. Lisäksi ensi syyskuussa on tar-
koitus järjestää Suomessa tuomarikurssi, 
jonka päävetäjänä toimisi kansainväli-
nen huipputuomari Leslie Ingram-Brown. 
Paljon on siis toivon mukaan tapahtu-
massa, mikä vie taas rakasta lajiamme 
eteenpäin.  

TERVETULOA UUDET 
CURLINGPAIKKAKUNNAT JA –PELAAJAT

Erityisen ilahduttavaa on myös se, 
että tälläkin kaudella mukaan on tullut 
jo useita uusia curlingpaikkakuntia. 
Toiminta on jo käynnistynyt tai on juuri 
käynnistymässä Oulunsalossa, Haminassa, 

Rovaniemellä ja Vaasassa (liittyi tosin jä-
senseuraksemme jo viime vuonna). 
Lisäksi muillakin paikkakunnilla suunni-
tellaan curlingin ”maihinnousua”. Täällä 
pääkaupunkiseudulla lajiin tutustuneiden 
ja harrastuksen jo aloittaneiden määrä 
on Oulunkylän curlinghallin myötä selke-
ässä kasvussa. Curlingliitto toivoo, että 
jokainen uusi pelaaja liittyisi joko ole-
massa olevaan jäsenseuraamme tai olisi 
sitten perustamassa uutta seuraa niille 
paikkakunnille, joista se vielä puuttuu. 
Järjestäytymällä ja rekisteröityjen pelaa-
jien kasvun myötä takaamme lajillemme 
parhaat kehitysmahdollisuudet! Toivotan 
kaikki tällä kaudella mukaan tulleet ter-
vetulleiksi curlingperheeseemme!!  
 
HAUSKAA LOPPUKAUTTA TOIVOTTAEN!!!!

OLLI RISSANEN



Skotlanti voitti pyörätuolicurlingin 
maailmanmestaruuden

Järjestyksessään toiset pyörätuolicurlingin maailmanmestaruuskisat jär-
jestettiin Sveitsissä, Surseessa 19. - 24.1.2004. Skotlanti voitti kap-
teeninsa Frank Duffyn johdolla pyörätuolicurlingin maailmanmesta-
ruuden vakuuttavasti häviämättä turnauksen aikana yhtään ottelua. 
Finaaliottelussa Skotlantia vastaan asettui hallitseva mestari Sveitsi 
kapteeninsa Urs Bucherin johtamana. Jännittävän finaalin ratkaisu 
nähtiin viimeisen pään viimeisen kiven poistoyrityksen lipuessa ohi ja 
Skotlannin ryöstäessä yhden pisteen ja sinetöiden ottelun lukemin 6-3. 
Pronssiottelussa Kanada voitti Englannin niukasti jatkopäässä varasta-
mansa pisteen turvin 6-5 ja jatkoi mitaliputkeaan edellisvuoden hopeati-
lan jälkeen. Kisoissa oli edustettuna kolmetoista eri maata kolmesta eri 
maanosasta. Ensi vuonna kisat käydään Skotlannissa Glasgowssa, joten 
Skotlanti pääsee puolustamaan mestaruuttaan kotijäillä.

Kanada osallistuu sittenkin 
senioreiden MM-kilpailuihin Gävlessä

Kanada on päättänyt osallistua tämän kevään senioreiden curlingin maail-
manmestaruuskisoihin. Kanadan curlingliitto (CCA) mainitsee tiedottees-
saan, että Maailman curlingliiton (WCF) päätös jakaa kilpailuissa joukku-
eet A- ja B-sarjoihin mahdollistaa sen, että Kanadan kovatasoisilla seni-
oripelaajilla riittää motivaatiota kisoihin osallistumiseen. Viime vuoden 
kesäkuussa Kanadan curlingliitto ilmoitti tiedotteessaan, että se ei tule 
lähettämään edustusjoukkueita senioreiden MM-kisoihin, koska kilpailui-
hin ei järjestetä karsintoja ja näinollen joukkueiden tasoerot ovat liian 
suuria. Lopullinen päätös sarjajaosta tehdään huhtikuun alussa, mutta 
todennäköisimmin kevään MM-kilpailuihin joukkueet jaetaan siten, että 
A-sarjaan valitaan edellisten kisojen kahdeksan parasta ja kaksi muuta 
karsintojen kautta. Jatkossa sarjaportaiden välillä tultaneen järjestämään 
karsintasysteemi, jossa B-sarjan joukkue (-et) pääsevät karsimaan sarja-
noususta A-sarjan joukkuetta (-ita) vastaan.

Kuusi uutta 
jäsenmaata WCF:ään

Maailman curlingliiton jäsenmäärä kasvoi 
yhteensä 45:een viime joulukuussa EM-
kisojen yhteydessä käydyssä kokoukses-
sa, kun uusiksi jäsenmaiksi hyväksyttiin 
Viro, Irlanti, Kazakstan, Liettua, Puola ja 
Slovakia. Nykyään uudet jäsenmaat vali-
taan ensin koejäseniksi ja ennen täysjä-
senyyttä niiden tulee täyttää seuraavat 
kolme vaatimusta:

1. Kansallisen olympiakomitean tulee 
tunnustaa maan lajiliitto ainoaksi curlin-
gia edustavaksi järjestöksi.

2. Maan tulee lähettää edustusjoukkue 
alueellisiin karsintoihin tai MM-kisojen 
karsintaturnaukseen miesten, naisten, 
poikien tai tyttöjen sarjaan.

3. Maalla tulee olla henkilökohtainen 
edustus kahdessa vuosittaisessa maail-
man curlingliiton yleiskokouksessa.

Lyhyesti  Meiltä ja maailmalta
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Juniorien MM-kisat 
2006 Koreassa

Maailman curlingliiton kokouksessa pää-
tettiin myös vuoden 2006 Juniorien MM-
kisojen myöntämisestä Korean Jeonjulle. 
Kuten kaikki varmaankin muistavat, niin 
tämän vuoden Juniorien MM-kisat otel-
laan Kanadassa Trois Riviéressä ja ensi 
vuonna vastaavasti Italian Pinerolossa.

Ferbey jahtaa neljättä perättäistä 
mestaruuttaan

Hallitseva maailmanmestarijoukkue eteni Albertan aluekarsinnoista kap-
teeninsa Randy Ferbeyn johdolla kohti varsinaista Kanadan mestaruustur-
nausta, The Brieriä. Ferbeyn nelikko on kolmen edeltävän kauden mesta-
ri, joten voitto tämän vuoden Brieristä veisi heidät historiankirjoihin en-
simmäisenä joukkueena, joka on pystynyt neljään perättäiseen voittoon. 
Aiemmin neljään Brierin voittoon on pystynyt ainoastaan Ernie Richardsin 
nelikko, joka voitti vuosina 1959-1963. Mestaruusjahti muuttui Ferbeylle 
astetta helpommaksi, kun Manitoban Jeff Stoughton hävisi provinssin fi-
naalinsa Brent Scalesin joukkuetta vastaan. Näinollen ennakkoon kaa-
vailtu Grand Slam -joukkueiden esiinmarssi jäi ainakin tänä vuonna näke-
mättä kun jo aikaisemmin provinssiensa karsintasarjassa jatkosta putosi-
vat Kerry Burtnykin, Glenn Howardin ja Kevin Martinin joukkueet. Wayne 
Middaugh’n joukkue jätti aluekarsinnat kokonaan väliin, eikä lähtenyt 
näin tavoittelemaan maansa himoittua mestaruutta.

Lindholm ja Norberg edustamaan 
ruotsia MM-kotikisoissa

Ruotsin MM-kisaedustuksen ratkaisevat Elitserie-mestaruudet ratkesivat 
helmikuun loppupuolella. Voittoihin ylsivät entuudestaan tutut nimet, 
kun miesten sarjan voitti Peja Lindholmin joukkue ja naisten mestaruus 
meni hallitsevalle euroopanmestarille, Anette Norbergin joukkueelle. 
Miesten finaali ratkesi viimeisen kiven määrämittaiseen, jolla edellisten 
MM-kisojen edustusjoukkueen kapteeni Per Carlsén yritti tasoittaa otte-
lua siirtääkseen ratkaisun jatkopäähän. Hieno yritys jäi kuitenkin kovas-
ta harjauksesta huolimatta puolen kiven mitan liian lyhyeksi ja Gävlen 
MM-kisapaikka luisui lopullisesti käsistä. Naisten sarjan finaalissa ei sen 
sijaan ollut voittajasta epäselvyyttä, kun Anette Norbergin rutinoitunut 
joukkue suorastaan murskasi Anna Viktorssonin kipparoiman juniorien 
maajoukkueen tylyin 9-2 lukemin jo kahdeksan pelatun pään jälkeen.

Magnus Ekdal 
voitti ruotsin 
kuviopelimestaruuden

Ruotsissa curlingin kuviopelimesta-
ruudesta on oteltu jo vuodesta 1917 
saakka. Pistelaskusysteemiä muutettiin 
vuonna 1987, joten sitä vanhemmat tu-
lokset eivät ole enää vertailukelpoisia, 
joskin olosuhteiden ja välineiden kehi-
tyskin on edesauttanut lajin kehitystä. 
Tämän vuoden mestaruus meni Magnus 
Ekdalille 68 pisteellä. Hopealle sijoittui 
Fredrik Julius 65 pisteellään ja pronssille 
lajin viisinkertainen ruotsin mestari Per 
Noreen 61 pisteellä.

Harjulasta nuorten Suomen mestari

Nuorten Suomen mestaruudet ratkottiin Hyvinkään curlinghallissa mar-
raskuun lopulla. Mestaruutta poikien sarjassa lähti tavoittelemaan kolme 
hyvinkääläisjoukkuetta:Lauri Orraisen, Riku Harjulan ja mestaruutta puo-
lustava Tuomas Vuoren joukkue. Etevimmäksi tällä kertaa osoittautui Riku 
Harjulan joukkue, joka kirkasti kolmen edelliskauden tapaan mitalinsa 
väriä. Mestarijoukkueessa pelasivat Jere Sullanmaa, Roni Pakkala, vara-
kapteeni Jussi Knuutinen sekä kapteeni Riku Harjula. Hopealle sijoittui 
Tuomas Vuoren joukkue ja pronssille Lauri Orraisen kipparoima joukkue.

JERMU PÖLLÄNEN
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Neljänä viikonloppuna pelatun SM-
sarjan voittajiksi selvisivät Markku 
Uusipaavalniemen ja Kirsi Nykäsen jouk-
kueet. Sekä miesten että naisten sarjan 
mestaruudesta taistelivat realistisesti 
kaksi joukkuetta, joiden keskinäinen pa-
remmuus mitattiin viimeisen turnausvii-
konlopun aikana pelattavissa otteluissa.
 
Uusipaavalniemen joukkue oli mies-
ten sarjassa hienoisessa johdossa heti 
ensimmäisestä turnauksesta lähti-
en. Nykäsen joukkue sen sijaan tais-
teli tasaisesti Anne Malmin jouk-
kueen kanssa aina loppuun asti.

Edelliseen vuoteen verrattuna myös 
miesten turnaus pelattiin sarjamuotoi-
sena erillisten viikonloppujen sijaan. 
Uusipaavalniemi voitti yhteensä 17 ot-
telua häviten ainoastaan yhdet pelit 
Mäkelälle, Rantamäelle ja Vuorelle. 
Hopealle sijoittunut Wille Mäkelän jouk-
kue oli kaksi voittoa Uusipaavalniemen 
perässä ennen viimeistä turnausta. 
Uusipaavalniemi voitti kuitenkin kolmen 
ensimmäisen pelin lisäksi neljännessä 
pelissään Mäkelän ja varmisti näin mes-
taruuden. Mäkelän perässä pronssille si-
joittui Tomi Rantamäen joukkue, joka 
hienosti kolmannessa turnauksessa voitti 
kaikki ottelunsa.

Mestaruutensa myötä Markku 
Uusipaavalniemen joukkue varmisti it-
selleen edustuspaikan ensi joulukuussa 
Sofiassa oteltaviin lajin EM-kilpailuihin, 
joissa joukkue lähtee tavoittelemaan 
Suomelle nousua takaisin A-sarjaan. 
Uusipaavalniemen joukkueessa pelasi-
vat Markun lisäksi Kalle Kiiskinen, Perttu 
Piilo, Teemu Salo ja Aku Kauste.

Naisten mestaruustaisto oli niin jännit-
tävä kuin mahdollista ja ratkesi vasta 
viimeisessä ottelussa, jossa vastakkain 
olivat kärkijoukkueet. Kaksi edellistä 
joukkueiden kohtaamista oli päättynyt 
toinen Nykäsen ja toinen Malmin voit-
toon. Ottelu eteni tasaisissa merkeis-
sä aina pelin viimeiseen kiveen saakka, 
jossa hopeajoukkueen kapteeni Anne 
Malmi joutui yrittämään erittäin vai-
keata määrämittaista heittoa ja hyvästä 
yrityksestä huolimatta tällä kertaa epä-
onnistui. Nykänen ja Malmi eivät hävin-
neet sarjassa kuin toisilleen. Naisten sar-

jassa pronssille sijoittui Helena Timosen 
kipparoima joukkue. Mestaruuden myötä 
Nykäsen nelikko varmisti edustuspaikkan-
sa maaliskuussa MM-kilpailuissa Gävlessä 
ja joulukuussa EM-kilpailuissa Sofiassa. 
Nykäsen joukkueessa pelasivat Kirsin 
lisäksi Tiina Kautonen, Sari Laakkonen, 
Minna Malinen, Monna Poikolainen ja 
Heidi Koskiheimo.

Miehet pelasivat mestaruussarjan lisäk-
si 1. divisioonaa. Divisioonan voittaja 
Joensuun Mika Malisen joukkue nousi 
seuraavaksi kaudeksi mestaruussarjaan 

ja mestaruussarjan neljä parasta säilyt-
tivät paikkansa ylemmällä sarjatasolla. 
Yhdestä paikasta käydään karsinta ensi 
syksynä.

Vahvimmat ennakkosuosikit 

pitivät pintansa SM-Sarjassa

PERTTU PIILO

JERMU PÖLLÄNEN
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Miehet

Joukkue 

Uusipaavalniemi 
Hogline/Mäkelä 
Houseguards/Rantamäki 
Vuori 
Pingviinit/J. Uusipaavalniemi
Revyy/Holmberg

Naiset

Joukkue    

Nykänen 
W.I.B./Malmi 
Timonen 
Liukumiinat/Louhivuori
Okluusiorintama/Kiiskinen 
NIcebreakers/Autio 
Curling Ladies Lohja/Heino

I-Divisioona

Joukkue  

Malinen  
M-Curling/Rissanen  
HYCkyrät/Saarelainen  
CC Mummofutis/Harjula  
Unacurlers/Honkkila  
A-Curling/Franssila  
Rankin    
Hallihait/Perkiö   

Pelit

20
20
20
20
20
20

Pelit

18
18
18
18
18
18
18

Pelit

21
21
21
21
21
21
21
21

Voitot

17
14
11
8
7
3

Voitot

17
16
11
9
6
4
0

Voitot

16
15
13
11
9
9
6
5

Tasapelit

0
0
0
0
0
0

Tasapelit

0
0
0
0
0
0
0

Tasapelit

0
0
0
0
0
0
0
0

Häviöt

3
6
9
12
13
17

Häviöt

1
2
7
9
12
14
18

Häviöt

5
6
8
10
12
12
15
16

Kivisuhde

133-68
136-82
124-119
109-126
109-136
84-164

Kivisuhde

193-67
189-66
138-109
130-139
132-145
74-166
66-230

Kivisuhde

167-107
175-135
144-140
150-142
131-131
126-145
111-161
124-167

Pisteet

34
28
22
16
14
6

Pisteet

34
32
22
18
12
8
0

Pisteet

32
30
26
22
18
18
12
10

SM-SARJAN LOPPUTULOKSET
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KARIN

SÄÄNTÖVISA

Vastaukset sivulla 10 

1. Joukkueen kapteeni saa harjata tee-linjalta alkaen:
a) aina halutessaan
b) omalla heittovuorollaan, kun hän tuo harjaamalla oman joukkueen kiven tee-linjan yli ja jatkaa 
sen liikkeelle saattaman vastustajan kiven harjaamista, jolloin pesästä vastaava varakapteeni ei 
saa harjata 
c) pelatessaan muulla paikalla kuin neljäntenä hän saa vastata pesästä vasta kun hänen toinen 
kivensä tai sen liikkeelle saattamat muut kivet ovat pysähtyneet.

2. Kun harja vaurioituu pelikelvottomaksi jostakin syystä, niin
a) joukkue voi valita vapaasti korvaavan harjan
b) joukkueen pitää valita samanlainen harja kuin vaurioitunut 
c) korvaava harja tulee hyväksyttää tuomarilla ennen käyttöä
d) joukkueen heittäessä käyttämä ”viides harja” voidaan ottaa käyttöön, kun joukkue katsoo, 
ettei kyseessä ole korvaava harja

3. Mikä seuraavista väittämistä on oikein:
a) harjaamissuunnalla ja- tavalla ei ole väliä, kunhan ei jätä mitään roskaa kiven kulku-uralle
b) harjaamisen pitää tapahtua poikittain kiven kulku-uraan nähden ja siten, ettei kiven eteen jää 
mitään roskia ja liikkeen tulee päättyä selvästi kiven kulku-uran jommallekummalle sivulle
c) ”auraaminen” on sallittua

Viikonloppuna 13. – 15.2. pelattiin 
Oulunkylässä Seniorien MM-karsinta. 
Edustuspaikkaa Gävleen lähti tavoitte-
lemaan neljä joukkuetta: M-Curlingin  
Lauri Perkiön joukkue, A-Curlingin Yrjö 
Franssilan joukkue, Eläintarhan Curlingia 
edustanut Kari Sundellin joukkue sekä 
Pieksämäki Curlingin Tauno Kähkösen 
joukkue (muut pelaajat Antero Jämsä, Ari 
Avikainen ja Jorma Tiitinen). Pelimuotona 
oli kaksinkertainen sarja. Etukäteen arvi-
oiden ennakkosuosikkeina kisaan lähti-
vät SM-sarjan 1. divisioonassa pelaavat 
Franssilan ja Perkiön joukkueet.

Ensimmäisellä kierroksella ennakkosuo-
sikit pitivät pintansa voittaen kumpikin 
sekä Kähkösen että Sundellin joukkueet. 
Lauantaiaamun keskinäinen kohtaaminen 
päättyi tiukan väännön jälkeen Perkiön 
voittoon numeroin 8-7. Myös Kähkösen 
joukkue avasi voittotilinsä lyöden 
Sundellin joukkueen numeroin 10-8.

Toinen kierros jatkui samaa tahtia 
Franssilan voittaessa Kähkösen 7-3 ja 
Perkiön lyödessä Sundellin selvin nu-
meroin 13-3. Kierroksen toiset pelit 
osoittautuivatkin sitten ratkaiseviksi. 
Niin Franssilan (Sundellia vastaan) kuin 
Perkiönkin (Kähköstä vastaan) joukku-
eet olivat heti alusta lähtien vaikeuksis-
sa. Panosten kasvaessa kumpikin joukkue 

tuntui puristavan kiven kahvaa hieman 
liikaa, ja toisaalta taas niin Sundellin 
kuin Kähkösenkin joukkueet paransivat 
koko ajan peliään. Kähkönen (johti 4-1) 
ja Sundell (johti 6-1) hallitsivat pelien 
alkupuolta selvästi, mutta Franssila ja 
Perkiö onnistuivat kuitenkin nousemaan 
loppua kohden.  Ennen viimeistä päätä 
kumpikin peli oli tasan, ja hammerit 
olivat Sundellilla ja Kähkösellä! Sundell 
oli onnistunut rakentamaan tilanteen, 
jossa oma kivi oli ykkösenä keskellä 
melko hyvin suojattuna ja jossa Franssila 
joutui viimeisellä kivellään yrittämään 
oman kiven tökkäystä sivusta keskelle, 
mikä vaati todella tarkkaa osumaa pienen 
tilan takia. Franssilan heitto ei onnistu-
nut, ja näin ollen Sundellin ei tarvinnut 
enää heittää viimeistä kiveään; yllätys-
voitto Sundellille numeroin 7-6. 

Perkiön joukkueen ankkurina heittänyt 
Mauno Nummila onnistui viimeisellä ki-
vellään tökkäämään Kähkösen joukkueen 
ykköskiven takapesän reunaan, ja vielä 
siten että oma kivi jäi ykköseksi ja jopa 
piiloon suojan taakse suurimmalta osin. 
Kähkösen oli viimeisellä kivellään saata-
va Nummilan kivi poistetuksi, mikä vaati 
todella tarkkaa heittoa. Kähkösen heitto 
onnistuikin lähes täydellisesti sen tulles-
sa ohi suojakiven ja osuessa ykköskiveen. 
Kähkösen epäonneksi ykköskivi kuitenkin 

osui takapesän reunassa olleeseen omaan 
kiveen ja siten Perkiön joukkueen kivi jäi 
pari senttiä paremmaksi kuin Kähkösen 
paras kivi. Näin Perkiölle voitto numeroin 
5-4 ja edustuspaikka Gävleen! Vaikka vii-
meisillä peleillä ei siten enää ollut mer-
kitystä, ne kuitenkin pelattiin sunnuntai-
aamuna hyvän curlinghengen mukaisesti. 
Ikään kuin edustuspaikkansa sinetik-
si Perkiö löi Franssilan 8-4 ja Kähkönen 
puolestaan voitti Sundellin tiukan pelin 
jälkeen numeroin 6-5.

Perkiön joukkue siis voitti kaikki kar-
sintapelinsä viimevuotiseen tapaan ja 
edustaa jälleen Suomea Seniorien MM-
kisoissa, jotka käydään Gävlessä huhti-
kuussa. Joukkueessa pelaavat kapteeni 
Lauri Perkiön lisäksi Mauno Nummila, 
Antti Sundholm, Seppo Stark ja Olli 
Kallio. Naisten puolella Suomea edus-
taa joukkue, jossa pelaavat Helena 
Timonen ja Mimmi Koivula Joensuusta,  
A-Curlingia edustavat Pirjo Hautanen ja 
Irma Elfvengren sekä M-Curlingin Kirsti 
Kauste. Toivotamme seniorijoukkueillem-
me onnea ja menestystä Gävleen!!

Perkiön Joukkue Jälleen

Seniorien MM-Kisoihin

OLLI RISSANEN
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Maanantaina 5.1. lähti lento Tanskaan ja 
kohti ensimmäisiä kansainvälisiä kiso-
jamme. Minkäänlaista tietoa vastustaji-
en tasosta ei ollut, joten jokaista mieti-
tytti kovasti millaisia pelejä olisi edessä. 
Kisoihin valmistauduttiin harjoittele-
malla Hyvinkään hallissa ahkerasti, noin 
viisi kertaa viikossa. Hyvän kosketuksen 
liukkaampiin jäihin saimme ensimmäi-
sessä SM-turnauksessa 2. - 4.1. Hyvien 
harjoituspelien jälkeen oli huomattavas-
ti mukavampi lähteä reissuun. Myös Riku 
Harjulan kipparoimalla joukkueella oli 
ensimmäiset MM-karsinnat edessä, joten 
emme onneksi olleet ainoita ensikertalai-
sia matkalla. 

Saavuttuamme Kööpenhaminan lentoken-
tälle, ensimmäinen osoite olisi tietysti 
pitänyt olla legendaarinen Burger King, 
mutta ensikertalaisina emme tietenkään 
keksineet sinne mennä. Haahuiltuamme 
hetken ympäriinsä, löysimme taksin, joka 
kuljetti meidät ilmaiseksi tulevan viikon 
tukikohtaamme: Quality Airport Hotel 
Daniin. Hotelli oli nimensä mukaisesti 
myös hyvänhintainen (tämän huomasin 
viimeistään maksettuani 30 kruunua ku-
pillisesta kahvia), mutta onneksi majoi-
tus irtosi meille pelaajille puoleen hin-
taan, kiitos Maailman Curlingliiton. 

Käytyämme tutkimassa curlinghallin, 
joka oli kävelymatkan päässä hotellil-
ta, kävimme testaamassa läheisen Daily 
Grillin hampurilaiset. Matkalla meille 
selvisi myös, että sadan metrin säteelle 
mahtuivat asuinlähiön ainoat ruokapai-
kat. Viikon vaihtoehdot olivat siis grilli-
ruoka ja italialainen. Niinpä tyhjensimme 
ensitilassa baarikaapin (kuitenkaan sen 
sisältöön kajoamatta) ja täytimme sen 
omilla voileipätarpeilla. Ostamani kurkku 
herätti pojissa erityisesti hilpeyttä lähes 
koko viikon ajan. 

Harjoittelut ja pelit alkoivat tiistaina 
Tårnby Curling Clubilla, joka toimi kiso-
jen järjestäjänä. Kyseinen halli oli oikein 
mukava ja viihtyisä ja sitä oli myös 
hieman laajennettu edellisen vuoden ki-
sojen jälkeen. 

Luisto oli mainio ja radat ja kivisarjat-
kin hyvin samankaltaisia, joten jäiden 
lukeminen ei aiheuttanut kapteenille-

kaan valtavasti päänvaivaa. Kaiken kaik-
kiaan fiilis harjoitusten jälkeen oli oikein 
mainio. Varsinkin nähdessämme, että il-
tapäivän tuleva vastustaja Australia har-
joitteli niittipoistoa, vaikka liukutekniik-
kakin oli vielä hakusessa.  Tämän seu-
rauksena otimmekin ensimmäisestä pelis-
tä murskavoiton 20-0. Pelasimme ensim-
mäisenä päivänä myös toisen pelin, joka 
alkoi Suomen aikaa vasta puoli yhdeltä-
toista illalla, joten ensimmäinen kisapäi-
vä ei ollut helpoin mahdollinen. Tämä 
peli sujui kohtalaisesti väsymykseen ja 
vastustajan tasoon  nähden.  

Johtuen osallistuvien joukkueiden pal-
joudesta, peliaikataulu oli varsin tiukka. 
Pojat selvisivät kuudella alkusarjan pelil-
lä johtuen lohkojaoista, kun taas tyttöjen 
round robinissa jokainen joukkue pelasi 
kahdeksan peliä, kaikki kaikkia vastaan. 
Aikataulu oli varmasti suunniteltu par-
haalla mahdollisella tavalla, mutta siitä 
huolimatta peliajat olivat joinain päi-
vinä aivan käsittämättömiä. Pahimpia 
olivat niin sanotut ”yöpelit”, joiden jäl-
keen pääsi nukkumaan aikaisintaan puoli 
kahden aikaan yöllä. Neljän ensimmäisen 
pään jälkeen suurin osa keskittymises-
tä menikin hereillä pysymiseen. Toinen 
vaihtoehto (kokeiltu) oli juoda saavi-
kaupalla niitä 30 kruunun kahvikupilli-
sia ja hyppiä onnellisen virkeänä vielä 
neljän aikoihin yöllä. Seuraavana aamuna 
olo ei vain ollut kovin ruusuinen. Aika 
kului siis pelatessa, syödessä ja nukku-
essa, joten emme ehtineet näkemään 
Kööpenhaminaa paljoakaan.

Loppuviikon peleissä rupesikin näky-
mään unen ja turnauskestävyyden puute. 
Kisoissa ei myöskään ollut mahdollisuut-
ta harjoitella enää tiistain jälkeen, joten 
meidän suurimmat ongelmamme olivat 
voimien löytämisessä. Kokemattomuus 
pelaamisesta niin nopeilla jäillä näkyi 
jokaisen pelissä. Valmentajien piirissä 
olimme ehdoton suosikkijoukkue, koska 
meiltä sai aina tuliaisena geishapatu-
koita, mitkä tunnettiin toisella nimellä: 
”that excellent Finnish chocolate”. Fazer 
sai paljon uusia ystäviä. 

Viikon kuluessa ystävystyimme erityises-
ti Uuden-Seelannin joukkueiden kanssa, 
jotka olivat lähteneet matkaan erinomai-

sella asenteella. Heidän kanssaan saim-
mekin loppuviikosta jännittää Suomen 
poikien viimeisiä pelejä, kun he olivat 
selvittäneet tiensä välieriin erinomaisen 
alkusarjan jälkeen. MM-paikka oli heillä 
todella lähellä jo ensimmäisen vuoden ki-
soissa, joten eivätköhän mahdollisuudet 
ole ensi vuonna vieläkin paremmat. 

Banketti oli melkein koko joukkueelle 
aivan uusi juttu. Se pidettiin paikalli-
sen keilahallin alakerrassa sijaitsevassa 
suuressa juhlasalissa. Juhlallisuudet al-
koivat ruokailulla ja vähitellen siirryt-
tiin palkintojenjakoon ja kisajärjestäjien 
puheisiin. Tyttöjen sarjasssa MM-paikan 
veivät Tanska ja Venäjä ja poikien sarjas-
sa Italia ja Korea.

Illan aikana otettiin valtava määrä ryh-
mäkuvia ja juhlittiin ankarasti. Juhlat 
jatkuivat perinteisesti hotellilla ja aa-
mulla puoli kuuden aikoihin joku viisas 
keksi, että nythän pääsee jo aamupalalle. 
Lentomatka sujui täten hitusen väsyneis-
sä merkeissä, mutta oli ainakin hauskaa.    

Kisoista saimme ennen kaikkea runsaasti 
kokemusta ja ensikosketuksen kisakult-
tuuriin. Odotamme siis innolla seuraa-
via arvokilpailuja, jotka ovatkin jo hel-
mikuun lopulla, jälleen Kööpenhaminassa 
järjestettävät PM-kisat. Kiitos 
Suomen Curlingliitolle ja Hyvinkään 
Curlingseuralle siitä, että mahdollistitte 
lähtömme kisoihin!

Nuorten MM-Karsinnat 

Kööpenhaminassa 6-10.1.2004  

KATJA KIISKINEN
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Joukkueemme neljä pelaajaa saapui-
vat kisapaikalle myöhään keskiviikko-
iltana 3.12. äärimmäisen jännittävän 
Geneve-Courmayeur -automatkan jäl-
keen. Kuskinamme oli eläväisen hert-
tainen ummikkoitalialainen herrasmies 
(Super)Mario, josta tulikin kisojen kulu-
essa varsinainen Suomi-fani. Ennen tulk-
kimme (= 5. pelaajamme Riikka) saapu-
mista jouduimmekin kommunikoimaan 
pitkälti käsimerkein, mikä ei juurikaan li-
sännyt ajoturvallisuutta saatikka yhteis-
ymmärrystä.

Lähellä Ranskan ja Sveitsin rajaa sijait-
seva Courmayeurin alppikylä oli sievä pi-
parkakkutaloineen ja ympäröivine vuori-
neen. Kaikki tarpeellinen (kauppa, ruoka-
paikat, kisa-areena) sijaitsi kätevästi kä-
velymatkan päässä hotelliltamme. Matkan 
”alas” Sportzentrumiin taitoimme kävele-
mällä reippaasti ja ryhdikkäästi jonossa 
Siniristilippua hoilaten. Ensimmäinen, 
yleensä Sari, kantoi Suomen lippua ja 
kisaa käytiin siitä kuka sai roikottaa 
urheaa kisamaskottiamme Temmi-tont-
tua. Hotellihuoneet ”sisustimme” heti 
saavuttuamme uusiksi, jolloin saimme 
kahden erillisen huoneen apartmentosin 
tuntumaan edes hieman kodikkaammal-

ta ja yhtenäisemmältä. Jo viime kisois-
sa hyväksi havaittua, tunnin tarkkuu-
della laadittua kisalukujärjestystä nou-
dattamalla päivän rutiinit, lähinnä ruo-
kailut, löysivät miettimättä paikkansa. 
Kisapäivät sujuivat yleensä tyyliin: nuk-
kuminen – syöminen – pelaaminen – syö-
minen – nukkuminen – syöminen – pelaa-
minen – syöminen – nukkuminen. Jopa 
joukkueen vähäunisimmat Minna ja Kirsi 
havaitsivat nukkuvansa n. 50 % vuoro-
kaudesta eli hyötysuhde hieman kärsi 
normaaliin nähden. Joukkueen ylivoimai-
sesti kovin nukkuja Tiina pysyi perusta-
sossaan. Muut roolijaot pelien ulkopuo-
lella menivät: ruokahuolto (Minna, Sari), 
tiskaus (Tiina, Kirsi), tekniikka (Kirsi, 
Riikka), hotkiminen (Sari, Kirsi), ruoan-
pureskelu (Minna, Riikka), nukkuminen 
(Tiina), edustus (Riikka).

Round Robinin ensimmäinen peli oli 
Ranskaa vastaan, jonka oikein oletim-
me tiukimmaksi vastukseksi. Lähdimme 
peliin kuitenkin luottavaisin mielin, 
koska olimme voittaneet viime vuoden 
kohtaamisemme A-sarjassa ja tunsimme 
vastustajan heikkoudet. Peli oli meidän 
hallussamme, vaikka iso pää (5) odo-
tuttikin vuoroaan melko pitkään eli 8. 

päähän. Voitimme pelin 9. päässä 10-
6. Ranskan peli nojaa liikaa kapteeni 
Morandin varassa ja terävän rentoa pe-
lifiilistä heillä ei tunnu olevan lainkaan 
(myöskään muita vastaan). 

Samassa hotellissa asuva ja juhliva 
Espanja yritti suolata peliesityksemme 
houkuttelemalla julmasti helposti lan-
keavaa kapteenia whiskeyn juontiin pe-
liämme edeltävänä yönä. Kapteeni hillit-
si kuitenkin itsensä täydellisesti ja hoi-
telimme pelin 6. päässä helposti 11-1. 
Valitettavasti Espanja meni vaihtamaan 
alun hyvän härpäkkäpelinsä vähemmän 
jäätävään poistopeliin täysin ranskalai-
sen valmentajan neuvojen vastaisesti.

Hollannin ladyt olivat ylilatautuneet pe-
liimme tyyliin ”selvitetään kumpi on sar-
jajohtaja tämän pelin jälkeen”. Oletimme 
heiltä huomattavasti kovempaa vastusta 
kuin mihin he nyt pystyivät. Osaltaan 
kova latautuminen ja meidän lähes täy-
dellinen pelimme heitä vastaan mursi-
vat selkärangan – Hollannilta ei oikein 
onnistunut mikään. Voitimme pelin 14-
2 ja ladyt kävivät tiukkasanaista jälkipe-
liä pukuhuoneessa. Upean Hollanti-pelin 
jälkeen päätimme vuorostaan pelata 

Courmayeurin EM-Kisat 
joulukuussa 2003

Kuvassa tuoreeltaan kukitettuna: (vas.) Riikka, Sari, Minna, Mario, Kirsi ja Tiina



Vastaukset:

1:   b ja c, säännöt 9. pykälä
2: b ja c, säännöt 9. pykälä
3: b, säännöt 9. pykälä

Jos sinä et ole vielä saanut uusittuja sääntöjä, 
käänny seurasi sihteerin puoleen. Hänellä 
pitäisi olla sääntökirjoja tai ainakin hän voi 
hankkia niitä lisää!
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KARIN

SÄÄNTÖVISA

turnauksen huonoimman pelimme alta 
pois Latviaa vastaan. Se esitys kuiten-
kin riitti ja Latvian naiset kättelivät 6. 
pään jälkeen tilanteessa 11-1. Joukkue 
oli tiedustelijamme Riikan mukaan pelän-
nyt meitä ennen peliä. Tämä oli meille 
täysin(!) uusi, mutta - ah - niin nautin-
nollinen, tilanne.

Ensimmäinen pää Walesia vastaan alkoi 
heikosti kun he meinasivat varastaa 5! 
Saimme alussa hyvän ykkösen vastusta-
jan poiston liukuessa ohi, mutta etureu-
nan suojat tulivat hieman liian pitkälle. 
Wales rankaisi näistä hyvin ja heitteli 
poistoja omien jäädessä pesään irvureik-
si. Tiina heitti bravuurinsa porttipoiston 
tyyliin hit-and-stay Walesin ykköseen 
ja saimme näin ensimmäisestä päästä 
yhden pisteen. Tämän jälkeen Wales me-
netti täydellisesti hermonsa ja poisteli 
kaikki meidän kivemme, vaikka olivat jo 
aikalailla häviöllä. Jaksoimme hämmäs-
tellä Walesin kivien nousua, vaikka mel-
koisilla koukuilla ne sieltä tulivatkin.

Seuraavat pelimme olivat Bulgariaa, 
Unkaria ja Andorraa vastaan ja otimme 
niistä varmat voitot vieden Round 
Robinin kärkipaikan ilman tappioita. 
Andorra esitteli meitä vastaan salaisen 
aseensa eli ns. Linkoheiton. Tämä ta-
pahtuu äärimmäisessä hätätilanteessa 
pesän ollessa täynnä vastustajan kiviä. 
Tällöin kapteeni pyörittää nopeasti suo-
raksi ojennettua kättään suurikaarisessa 
ympyräliikkeessä useita kertoja ja heit-
täjän kuuluu nousta hakilla seisomaan ja 
vastata pyyntöön samalla ei-niin-pienie-
leisellä ruumiinkielellä. Heiton toteutus 
menee tyyliin: 9.5 sekunnin luru metrin 
ohi merkistä ja kaikista vastustajan ki-

vistä. Tämä tilanne aiheutti Tiinassa en-
nennäkemättömän hysteerisen reakti-
on, joka ei meinannut mennä ohi koko 
tauon aikana (eikä seuraavina päivinä). 
Kannattaa kokeilla – järkyttää varmasti! 

Semifinaaleissa saimme vastaan Walesin, 
kuten olimme toivoneetkin. Aloitimme 
pelin vahvasti ottamalla 4! Tämän jäl-
keen otteemme hieman herpaantui päissä 
4-5 ja tauolle mentiin meidän johtaes-
samme 7-4. Radan toisen pään valtava 
loppunousu pilasi meiltä puolet heitois-
ta, koska emme ehtineet harjautuksis-
sa niihin oikein mukaan, mutta onneksi 
Tiina heitteli viimeiset kivensä varmas-
ti. Tauon jälkeen otimme pelin haltuun 
totuttuun tyyliin, eikä mitään ongel-
mia enää ollut. Wales ei ollut tappiosta 
kovinkaan pettynyt ja toivotteli meille 
onnea finaaliin Ranskaa vastaan. Finaali 
sujui melko tasaisesti, koska emme saa-
neet peliämme oikein rullaamaan vaan se 
takkuili hieman. Schöpp istui katsomos-
sa tarkkailemassa tulevaa challenge-vas-
tustajaansa. Olimme nostaneet Suomen 
naiset A-sarjaan puhtaalla pelillä! Mutta 
tämä oli vasta välitavoitteemme.

Saksaa vastaan lähdimme pelaamaan MM-
paikasta erittäin hyvällä fiiliksellä, koska 
heillä oli paljon hävittävää ja meillä ai-
noastaan voitettavaa. Vaikka tiesimme 
tasoeron B-sarjan peleihin olevan jär-
kyttävän suuri, se hämmensi ja yllätti 
silti. Varsinkin pelin alussa Saksa heitti 
sentin tarkkoja poistoja ja ilman Tiinan 
porttipelastusta ensimmäisessä päässä 
he olisivat menneet jo iloiseen 4-0 joh-
toon. Tasoitettuamme toisessa päässä ja 
Saksan seuraavaksi otettua 3 peli jatkui 
meidän sinnitellessämme kiusallisesti 

muutaman pisteen tuntumassa. Kävipä 
peli jopa tasatilanteessa 8. pään jäl-
keen. 9 ensimmäistä päätä oli kuiten-
kin Saksan hallintaa, mutta kaksi lois-
tavaa viimeistä päätä ratkaisivat pelin 
meidän eduksemme. Todennäköisesti jo 
toisen perättäisen vuoden challenge-
tappion pelko alkoi jäytää Saksan mielis-
sä ja varsinkin heidän clearausheittonsa 
alkoivat osua liiaksi päin antaen meille 
hyviä suojakiviä. Jatkopäässä Saksa jätti 
jälleen meille suojan, jonka taakse saim-
mekin useita hienoja kiertoja. Saksa 
napsi nämä pois tarkoilla hakkipoistoil-
la ja Tiinan viimeisellä heitolla heitim-
me jo kolmea kiveä (ja Saksan hamme-
ria) vastaan. Tämä heitto oli varsinai-
nen ”joukkuekivi”. Heitto lähti hieman 
kovana, mutta harjamiesten ja kaptee-
nin kommunikoinnin tuloksena otimme 
plan-B:n pienenä hipurina Saksan etupe-
sän kivestä. ”Kierrosta” tuli näin aivan 
täydellinen ja Schöpp joutui heittämään 
viimeisellään hankalan ratsun, jossa oli 
vielä takakivi vaikeuttamassa poistoa. 
Schöppin irroittaessa sisään katsomosta 
kajahti Gail McMillanin ”Hjuva Suomi!” -
huuto ja näin MM-paikka naisille oli saa-
vutettu. Ja eikun juhlistamaan…

Olimme päässeet tavoitteeseemme saada 
Suomelle MM-kisapaikka! Se tuntui usko-
mattoman hienolta ja jotenkin epätodel-
liselta. Nyt joukkueellamme on edessä 
kova työ ansaita edustuspaikka Gävleen 
huhtikuun lopulla sekä parantaa pe-
liämme siten, että se riittäisi tuomaan 
mahdollisimman monta Olympia-pistet-
tä Suomelle. 

Liiton tuomaritoiminnasta vastaava Kari Sundell täytti 60 v 1.3.2004.
Eläintarhan Curlingklubi lahjoitti curlingliiton hallinnoitavaksi Kari
Sundellin nimeä kantavan, ikuisesti kiertävän kiertopalkinnon Seniorien
SM-kisoihin. Kuvassa vasemmalta liiton puheenjohtaja Olli Rissanen,
päivänsankari sekä Eläintarhan puheenjohtaja Markku Ylhäinen.

Kari Sundell 60 vuotta

KIRSI NYKÄNEN
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Japanissa järjestettiin Naganon olym-
pialaisten muistoturnaus jo kuudennen 
kerran

Karuizawassa, vajaa 200 km Tokiosta luo-
teeseen, järjestettiin jälleen helmikuus-
sa Naganon olympialaisten muistotur-
naus. Kilpailuihin kutsutaan aina neljä 
parasta maata edellisistä MM-kisoista 
niin miehissä kuin naisissakin. Markku 
Uusipaavalniemen joukkue oli neljäs 
Winnipegin MM-kisoissa ja edusti näin 
Suomea Karuizawassa.

Suomen lisäksi muut miesjoukkueet olivat 
Sveitsi, Norja ja Kanada täydennettynä 
kolmella japanilaisella ja yhdellä korea-
laisella joukkueella. Samoin naisten puo-
lella neljän parhaan MM-maan joukkoa oli 
täydennetty japanilaisilla ja korealaisella 
joukkueella. Pelit pelattiin aivan varsi-
naisen olympiahallin vieressä Karuizawan 
curlinghallissa, joka kesäisin muutetaan 
uimahalliksi. Hallin muuntelutekniikka 
jäi valitettavasti pelaajille hämärän peit-
toon. Suomen pojat olivat Aku Kaustetta 
lukuun ottamatta käyneet aikaisemmin-
kin Japanissa: Markku Uusipaavalniemi 
kolme vuotta sitten samaisessa olym-
pialaisten muistoturnauksessa ja Kalle 
Kiiskinen, Perttu Piilo ja Teemu Salo ju-
niorien MM-kisoissa vuonna 1997. Matka 
oli silti hieno koko porukalle, varsinkin 
kun edellisellä kerralla väliin jääneeseen 
Tokioon ehdittiin tutustua samalla kun 
totuttauduttiin aikaeroon.

Joukkueet oli sekä miehissä että nai-
sissa jaettu kahteen lohkoon siten 
että molemmissa oli kaksi MM-kisojen 
kautta valituksi tullutta ja kaksi aasia-
laista joukkuetta. Alkulohkossa Markku 
Uusipaavalniemen joukkue voitti Japanin 
sekä Korean. Tappio alkusarjan viimei-
sessä pelissä Kanadalle ei onneksi estä-
nyt etenemistä välieriin, joissa vastaan 
asettui Sveitsiläinen Renglin kipparoima 
joukkue. Peli oli melko hyvätasoista ja 
päättyi Suomen voittoon. Toisessa väli-

erässä Kanada voitti Japanin maajoukku-
een. Finaali Kanadan Gessnerin kipparoi-
maa joukkuetta vastaan oli myös hyvää 
peliä ja ottelu eteni todella tasaisesti 
Kanadan kapteenin pelastaessa joukku-
eensa monta kertaa pahasta pinteestä. 
Ennen viimeistä päätä Kanada johti vii-
meisen kiven turvin yhdellä pisteellä. 
Markku Uusipaavalniemi onnistui kui-
tenkin Suomen viimeisellä kivellä heittä-
mään hyvän nojan aivan nännin takana 
olleeseen Kanadan kiveen ja Kanadan 
epäonnistuttua vaikeassa poistossa men-
tiin jatkopäähän. Siinäkin ratkaisu meni 
loppujen lopuksi senttipeliksi ja voittaja 
ratkaistiin yleisön jännittäessä mittauk-
sella. Ryöstö ei valitettavasti onnistu-
nut enää toista kertaa peräkkäin ja näin 
Kanada voitti turnauksen. Myös naisten 
puolella oikea vastaus oli Kanada, joka 
voitti finaalissa hallitsevan maailman-
mestarin USA:n.

Turnaus oli kaiken kaikkiaan hieno cur-
lingtapahtuma hienoine seremonioineen 
ja päätösjuhlineen. Melkein koko kylä 
tuntui osallistuvan kisojen järjestelyihin. 
Saa nähdä kuinka monta vuotta Naganon 
kisoja muistellaan Karuizawassa, toivot-
tavasti pitkään.

Naganon Olympialaisten 

muistoturnaus Japanissa

PERTTU PIILO

PERTTU PIILO
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Miesten Suomen mestaruus ratkottiin 
Hyvinkäällä. Ulkojäällä käydyssä cup-tur-
nauksessa voiton vei Tapio Juntusen hy-
vinkääläisjoukkue. Voitto tiesi edustusta 
loppuvuoden Euroopan mestaruuskilpai-
luihin, Ranskan Morzineen. Naiset eivät 
tuolloin vielä ratkoneet Suomen mesta-
ruuksia vaan EM-edustus lankesi Maija 
Pekariston joukkueelle kun muita haluk-
kaita ei löytynyt.

Merkittävä edistysaskel koettiin suoma-
laisessa curlingissa kun Hyvinkäälle val-
mistui alkuvuodesta Suomen ensimmäi-
nen curlinghalli. Projektin vetämisestä 
vastasi Hyvinkään Curlingin silloinen pu-
heenjohtaja Isto Kolehmainen.

Keväämmällä pelattiin perinteinen 
Finnish Bonspiel ja voiton vei Peder 
Haraldsonin kokenut ruotsalaisnelikko 
lyömällä Kai Pahlin Revyyn finaalissa.

1984 Tapahtui 20 vuotta sitten

TOMMI HÄTI



Marraskuun 13. – 25., 2003 matkusti 
Loimaan CC:in miesten joukkue Kanadan 
länsirannikolle viiettämään curling-talvi-
lomaa. Retken pääsyy oli se, että kaikki 
loimaalais-curlaajat halusivat päästä ko-
kemaan Kanadan curling-kulttuuria ja 
mittamaan omia taitojaan tavallisiin 
Kanadan ja USA:in klubien keskitasoisiin 
joukkueisiin, sekä myös nauttimaan kuu-
lusta kanadalaisten curlingseurojen sosi-
aalielämästä.
  
Jorma Rinne, Erkki Mäkeläinen, Jarmo 
Lintukangas ja Juha Jalonen lensivät siis 
13.11. Helsingistä Amsterdamin kautta 
Vancouveriin, jossa pitkän lentomat-
kan väsyttämää joukkuetta oli vastas-
sa Loimaan viides joukkueen jäsen, ka-
nadalainen Paul Rankin. Vaikka asuukin 
nyt Turussa ja työskentelee Raisiossa, 
Paul on alunperin Vancouverista kotoi-
sin ja matkusti siksi Kanadaan paria 
päivää ennen muita pelaajia vahvistaak-
seen kaikki peli- ja majoitussuunnitel-
mat. Seuraavana iltapäivänä Paulin ko-
titalossa yöpymisen jälkeen oli vuorossa 
heti ensimmäisen curlingottelu paikallis-
ta joukkuetta vastaan  Maple Ridgen vuo-
sittaisessa miesten Bonspielissä. Voidaan 
sanoa, että oudot jää, halli, kieli ja aika-
ero osaltaan vaikuttaa 16 – 2 häviöön!! 
Mutta pelin jälkeen pojat tutustutettiin 
parhaaseen Kanadan jälkipelitoimintaan 
klubin baarissa vastustajajoukkueen 

kanssa. Silloin pojat oppivat myös uuden 
Englannin sanan ’pitcher’, joka on suun-
nilleen viiden litran kannu olutta.

Seuraavana päivänä, lauantaina 
Bonspielissä tuli ensimmäinen 6-3 voitto 
Richmond CC:in miesten joukkuetta vas-
taan ja voi mikä riemu tästä voitosta 
syntyi!   Samanaikaisesti syntyi myös 
usko siihen että Kanadassakin joukkueem-
me voi pärjätä kilpailuissa. Valitettavasti 
sunnuntain ensimmäisestä ottelusta tuli 
taas tappio ja sitä myöten putoaminen 
jatkopeleistä. Maple Ridge CC:in kesti-
tys oli sydämellistä ja he olivat todella 
imarreltuja siitä, että Suomesta tuleva 
joukkue päätti osallistua juuri heidän 
Bonspieliinsä. Majoituimme klubin vara-
presidentin Jack Stadelin omakotitalossa 
koko Bonspielin ajan ja meille esiteltiin 
klubin matkamuistoja ja lahjoja (ja taas 
pari pitcheriä). 

Tämän jälkeen pelasimme ainakin yhden 
curlingottelu (joko ystävyysottelun tai 
Bonspielissä) joka päivä eri kaupungissa 

ja curlinghallissa. Joka paikassa ihmiset 
olivat yhtä ystävällistä ja – kuten Maple 
Ridgessä – sekä iloisia että hämmäs-
tyneitä vierailustamme. Uskomme että 
käyntimme on antanut noille klubeil-
le samalla lailla mukavaa kansainvälis-
tä pelikokemusta kuin Kanadan ja USA:n 
curlingklubit ovat antaneet meidän jouk-
kueellemme kokemusta pelien tasosta ja 
lajin sosiaalisesta puolesta. Monissa pai-
koissa käyntimme ja pelitulokset pääsi-
vät myös paikallislehtien sivuille. Matkaa 
taittui vuokra-autolla kaiken kaikkiaan 
1500 km ja pelasimme kaikenlaisia jouk-
kueita vastaan, esim. seniorit, sekako-
koonpanot, juniorit, keskitasoiset paikal-
liset joukkueet ja läänin ja kansainväli-
set edustusjoukkueet. Pelasimme yhteen-
sä 21 ottelua, joista tuli 6 voittoa, yksi 
tasapeli ja 14 tappiota.

Meille jäi monta hyvää muistoa tästä 
matkasta, mm. kohtaaminen Kanadan 
seniorien maailmanmestaruuden voitta-
neen joukkueen kapteenin Jim Watsonin 
kanssa, ja peli Kanadan naisten maail-
manmestaruuden voittaneen joukkueen 
ykkösheittäjää Diane Dezuraa vastaan. 
Kaiken kaikkiaan koko matka oli todel-
la onnistunut sekä meidän että Kanadan 
klubien ja yleisesti kansanvälisen cur-
lingperheen kannalta. Kaikki meistä ja 
myös isäntämme Kanadassa ja USA:ssa 
olivat sitä mieltä että tämä tyyppinen 
Kanada-Suomi -curlingtapahtuma pitäisi 
uusia tulevaisuudessa. Seuraavalla ker-
ralla tosin pitäisi järjestään enemmän 
vapaa-aikaa pelien välillä. Ensimmäisessä 
pelissä tällä matkalla ei kukaan meistä 
nimittäin halunnut olla varamiehenä, 
mutta ennen matkan loppupelejä USA:ssa 
ja monien pitcherien jälkeen kaikki halu-
sivat olla varapelaajana. 
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Loimaan miesten 
curlingjoukkue Kanadassa 

PAUL RANKINLoimaan miesten joukkue Stanley Parkissa, Vancouverissa, Kanadassa

Powell River CC, Kanada 
Mike Cameronin ja 
Loimaan joukkueet 



Vaasa Arena ja Vaasan Maila ry hank-
kivat yhdessä kaksi sarjaa curling-kiviä 
ja tarvittavat pelivälineet harrastuksen 
aloittamiseksi Vaasassa. Curlingin ensim-
mäiset siemenet kylvettiin Vaasassa pari 
vuotta sitten järjestetyn Elä hyvin -mes-
sutapahtuman yhteydessä. Tällöin olivat 
lajia Vaasan jäähallissa (nyk. Vaasa 
Arena) esittelemässä Perttu Piilo ja Kalle 
Kiiskinen. Tapahtuman koordinaattori-
na toiminut markkinointipäällikkö Erkki 
Teppo Vaasan kaupungin vapaa-aikavi-
rastosta innostui asiasta niin kovasti, 
että oli perustamassa Vaasaan epäviral-
lista ”Curling-teamia”, jonka jalanjäljiltä 
Vaasan Maila otti lajin ohjelmaansa.

Varsinainen lähtölaukaus curling-har-
rastukselle oli maanantaina 16.2.2004 
pidetty ohjaajakoulutus Vaasassa. 
Kouluttajana oli maajaoukkuepelaaja 
Tuomas Vuori. Tuomas hoiti hommansa 
hienosti ja sai curling-kärpäsen purai-
semaan mukana olleita 20 henkilöä tosi 
pahasti. Paikalla oli koulutettavia Vaasan 
kaupungin liikuntatoimesta, Pohjanmaan 
Liikunta ja Urheilu ry:stä, Vaasan Maila 
ry:stä ja lisäksi Vaasa Arenan henkilö-
kuntaa. Päivän tavoitteena oli koulut-
taa henkilöstöä ohjaamaan aloittavia 
ryhmiä curlingin pelaamiseen. Tavoite 
saavutettiin hyvin ja päivän päätteek-
si moni totesikin olevansa vaikka heti 
valmis vastaanottamaan tutustumisryh-
män Arenalle, kiitos Tuomaksen ja innok-
kaiden oppilaiden.

Yksi ”oppilaista” oli Vaasan Maila ry:n 
puheenjohtaja Erkki Teppo. Hän kertoi 
Mailan aloittavan säännöllisen curlin-
gin junioritoiminnan ensi syksynä. Tämä 

kevät tutustutaan lajiin ja etsitään eri-
laisin tempauksin harrastajia lajin pii-
riin. Seuralla on vahva kokemus pesä-
pallon junioritoiminnasta, joten voimme 
odottaa hyviä tuloksia myös curlingin 
osalta.

Toinen päivän oppilaista oli Vaasan kau-
pungin liikuntatoimen virastopäällikkö 
Antti Lahtinen. Antti kertoi, että liikun-
tatoimi tulee antamaan varauksettoman 
tukensa curling-harrastukselle ja kertoi 
muodostavansa oman joukkueen kevät-
sarjaan, ainakin ikämiessarjaan. Antin 
mielestä laji sopii hyvin myös erityis-
ryhmien liikuntaan. Curlingiahan voivat 
pelata erilaiset vammaisryhmät ja jopa 
pöyrätuolissa liikkuvat. 

Koulutuksen järjestämisestä vastasi 
Vaasanseudun Urheiluhallit kuntayhty-
mä, jonka hallintaan Vaasa Arena kuuluu. 
Kuntayhtymän henkilöstö oli hyvin edus-
tettuna koulutuksessa. Ennen lajikou-
lutuksen alkua Arenan henkilökunta sai 
Tuomakselta oppia curling-jään teosta 
ja peblauksen saloista. Hyvin meni sekin 
oppi perille, sillä jää oli erittäin liukas. 
Myyntipäällikkö Leena Ollila totesi 
Vaasanseudun Urheiluhallien saavan cur-
lingista hyvän lisän yrityksille myytävien 
virkistyspäivien tarjontaan. Ensimmäinen 

varaus oli jo 19.2., jolloin Vaasan kes-
kussairaalan henkilöstöä kävi virkistäyty-
mässä pelin parissa.

Kuntayhtymän johtaja Keijo Ullakko oli 
tyytyväinen päivän antiin ja hyvin al-
kaneeseen yhteistyöhön Vaasan kaupun-
gin liikuntatoimen, Vaasan Mailan ja 
Vaasa Arenan kesken curlingin parissa. 
Ensi syksystä alkaen on lajille varattava 
oma vakioaikansa muiden jääurheilulaji-
en kanssa Arenalta. Tällä taataan vireä 
seuratoiminta curlingille. Myös Ullakko 
osallistui koulutuspäivään ja lupasi muo-
dostaa työpaikaltaan joukkueen tulevaan 
kevätsarjaan.

Ullakon mielestä olosuhteet hallil-
la ovat hyvät curling-harrastukselle. 
Harjoitushallien ilman lämpötila on +6-
8 astetta. Kaukaloita on yhteensä kolme. 
Pukuhuoneita hallissa on 18. Hallista 
löytyy myös hyvätasoinen ravintola. 
Näissä puitteissa voidaan järjestää isoja-
kin turnauksia ja yritystilaisuuksia.

Lisätietoja hallista löytyy osoitteesta: 
http://www.botniarenas.com/

Curling 
saapuu Pohjanmaalle
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”Ei liene epäselvää mikä laji on 
saapunut Pohjanmaalle.”

”Hallihoitaja Ove Kvistin tyylinäyte. 
Takana odottelee liikunnanohjaaja Sari 
Kivelä vuoroaan.”

”Uudet lajiohjaajat 
kuuntelevat tarkkavaisena 

Tuomas Vuoren ohjeita 
curlingin saloista”

KEIJO ULLAKKO



Suomen
Curlingliitto

HALLITUS VUONNA 2004

Puheenjohtaja
Olli Rissanen  koti (09) 878 1987
Kivivuorenkuja 4 A 3 työ  (09) 276 7254
01620 Vantaa  fax (09) 276 7254
   gsm (040) 553 1233
e-mail: rissanen.olli@kolumbus.fi

Varapuheenjohtaja
Riikka Louhivuori   (040) 733 4278
Pietarinkatu 4 A 9
00140 Helsinki
e-mail: riikka.louhivuori@congreszon.fi

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:
Nordea, 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
 gsm (040) 502 0133
   (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

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

KUOPIO
 Kuopion Curlaajat ry
 Antti Vainio
 gsm (044) 368 6500
 savon.yrittajalehti@dnainternet.net

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

LOHJA
      Curling Ladies Lohja
      Suvituuli Louhi
      suvituuli.louhi@kisakallio.fi

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

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

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


