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

Curlinglehden synnystä on kulunut kym-
menen vuotta. Pyöreistä vuosista huoli-
matta emme lähteneet rakentamaan mi-
tään valtaisaa juhlanumeroa. Koetetaan 
porskutella seuraavat kymmenen vuotta 
ja katsotaan sitten onko syytä rakennella 
paksumpaa nelivärinumeroa.

Joka tapauksessa synttärit antavat ai-
heen pohdiskella kulunutta kymmentä 
vuotta ja lehden merkitystä nyt ja jatkos-
sa. Kaikkien maailman lehtien elämään 
suuresti vaikuttanut asia on ollut tietys-
ti Internet. Varsinkin lehti, jonka idea ei 
ole ilmestyä joka päivä aamupalapöytään, 
voi olla varma, että pelkkä tapahtumien 
kuvailu ilman pohdintaa ei enää Internet-
aikana toimi. Tulokset on luettu moneen 
kertaan netistä ennen lehden ilmestymis-
tä. Pohdiskelevaan ja ajattomaan suun-
taan lehteä on vietävä jatkossakin.

Ensimmäisen curlinglehden juttuja lu-
eskellessa tulee todella hyvä mieli. Monet 
silloin vain unelmoinnin asteella olleet 
asiat Suomen curlingissa ovat toteutu-
neet. Harrastajamäärän kasvattaminen on 
oikeastaan ainut asia, joka edelleen hie-
man tökkii. Monista kokeilijoista pitäisi 
osa saada kiinnostumaan lajista pidem-
mäksikin aikaa. Selväksi on käynyt myös 
se, että julkisuuden kannalta selkeästi tär-
kein tekijä on olympialaiset. Yleisradion 
TV-lähetykset sinivalkoisen selostajan kera 
ovat selkeästi niitä, jotka monet muista-
vat. Onneksi seuraavat talvikisat lähesty-
vät ja niihin todella kannattaa panostaa.

Vielä kiitokset Tomi Rantamäelle ja Tom-
mi Hätille, jotka kymmenen vuotta sitten 
ensimmäisen suomalaisen curlinglehden 
saivat kovan työn jälkeen tehtyä. Niin ja 
tietysti mukavaa kesää kaikille.

PERTTU PIILO

Pääkirjoitus



Puheenjohtajan 
Palsta

OLLAAN AKTIIVISIA MYÖS 
KESÄLLÄ

Vaikka curlingkausi on jo useimpien osalta päättynyt, ja kesä 
on ovella, tekemistä riittää rakkaan lajimmekin parissa. Cur-
ling-Golf -kisa pelataan tänä kesänä Joensuussa 31.7.2004. 
Tulkaa mukaan viettämään hauskaa viikonloppua hyvässä 
seurassa sekä pelaamaan upealla ja haastavalla Karelia Gol-
fi n kentällä! Ilmoittautua voi allekirjoittaneelle.

Ja jos todella haluaa treenata curlingia, niin sekin on mah-
dollista Oulunkylässä myös kesällä. Tämänhetkisen tiedon 
mukaan halli on auki läpi vuoden, joten kesäjäät odottavat 
innokkaimpia. Kesällä voi myös miettiä tulevan kauden toi-
mintaa: Kuten jo aikaisemminkin olen todennut, liitto ottaa 
mielellään vastaan ideoita ja ehdotuksia toiminnan kehittä-
miseksi, niin kilpailujen, koulutuksen kuin minkä tahansa 
muunkin tähän lajin liittyvän osalta. Ole siis yhteydessä ja 
tule mukaan kehittämään rakasta lajiamme!! Mutta nyt on 
aika toivottaa Aurinkoista ja Hauskaa Kesää!!  

TUNNELMIA GÄVLESTÄ

Gävlen MM-kisat päättyivät varmasti-
kin parhaalla mahdollisella tavalla Ruot-
sin voitettua maailmanmestaruuden Peja 
Lindholmin viimeisellä kivellä täpötäyden 
katsomon edessä. Tunnelma oli huumaava, 
ja onnittelut rakkaalle naapurimaalle niin 
maailman-mestaruudesta kuin muutenkin 
onnistuneista kisoista! Suomen joukkueet, 
Kirsi Nykänen MM-kisoissa sekä Helena Ti-
monen ja Lauri Perkiö Seniorien MM-ki-
soissa, edustivat maatamme kunniakkaas-
ti, vaikka emme tällä kertaa mitaleista 
pelannetkaan. Vaikka Kirsin joukkueen 
saldoksi jäi lopulta vain yksi voitto (kui-
tenkin Skotlannista!), joukkue olisi aivan 
yhtä hyvin voinut voittaa kolmekin peliä 
lisää, sillä niin pienestä se oli kiinni: hie-
man lisää sitä kuuluisaa ”loppurutistusta”, 
tai jos edes kivet olisivat ”pomppineet” 
meille hieman enemmän, lopputulos olisi 
ollut toisenlainen. Joukkueellamme ei ole 
kuitenkaan mitään hävettävää peliesityk-
sensä osalta, sillä kausi oli kokonaisuudes-
saan erittäin hyvä! Saavutuksena oli joka 
tapauksessa 1 olympiapiste, ja nyt on vain 

toivottava, että joukkue jaksaa panostaa 
vieläkin enemmän tulevalla kaudella, jot-
ta tavoitteena olevat olympiakisat voitai-
siin vielä saavuttaa!! Toivon myös, että OK 
tukee tätä tavoitetta!

Gävlessä myös Seniorien MM-kisojen 
seuraaminen oli helppoa, kun pelipaikka 
sijaitsi aivan pääareenan vieressä. Nyt en-
si kertaa mukana olleen naisjoukkueemme 
osalta oli etukäteen vaikeata hahmottaa, 
minkälaiset mahdollisuudet joukkueellam-
me olisi, kun kokemusta naisten seniori-
en MM-kisoista ei aikaisemmin ollut.  Täl-
tä osin niin lopputulos kuin varmasti myös 
joukkueen pelaajien kokemukset olivat jo-
ka tapauksessa Gävlen kisojen tunnuslau-
seen mukaiset: ”More than you expect”! 
Helena Timosen johtama joukkue otti upe-
alla esityksellä peräti neljä voittoa sijoit-
tuen seitsemänneksi. Loppujen lopuksi 
myös semifi naalipaikka oli erittäin lähel-
lä, joten loistava suoritus ”ensikertalai-
silta”!!  Lauri Perkiön ”konkarijoukkueen” 
osalta lopputulos oli pitkälti samanlainen 
kuin Kirsinkin joukkueella: lohkopeleissä 

tuli vain yksi voitto, mutta 2-3 muutakin 
peliä olisi aivan yhtä hyvin voinut kään-
tyä voitoksemme. Sijoituspeleissä tuli vie-
lä toinen voitto, ja lopputulos oli 9. sija 
(yhteensä 15 joukkuetta). Joka tapaukses-
sa hyvä suoritus myös miesjoukkueeltam-
me!  Ensi vuoden kisat pelataankin sitten 
curlingin emämaassa Skotlannissa, joten 
haastajat olkaa valmiina!! 

Kiitokset myös kaikille niille suomalai-
sille kisaturisteille, jotka olivat päässeet 
paikalle kannustamaan joukkueitamme!! 
Vaikka lukumäärä oli vähäinen, kannus-
tus oli sitäkin suurempi ja kuuluvampi!! 
Surullista sen sijaan on se, että nämä nyt 
tosiaankin olivat viimeiset yhteiset mies-
ten ja naisten MM-kisat. Merkillistä taas 
on se, että kaikki ne, joiden kanssa kiso-
jen aikana asiasta keskustelin, olivat sitä 
mieltä, että tämä päätös on huono ja vää-
rä, myös ne eri maiden liittojen edustajat, 
jotka äänestivät tämän päätöksen puoles-
ta?! Nähtäväksi jää, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan… 

OLLI RISSANEN



LYHYESTI
MEILTÄ JA MAAILMALTA

Curlingpelaajat
tosi-TV:ssä

Skotlannin naisten edellisten olympialaisten kultamitalijouk-
kueen jäsenet Debbie Knox, Janice Rankin ja Fiona Mac-
Donald esiintyivät Channel 4 -kanavan tosi-tv ohjelmassa 
nimeltä ”The Games”. Ohjelmassa julkisuuden henkilöt mit-
televät taitojaan useammassa eri lajissa. Debbie, Janice ja 
Fiona toimivat ohjelmassa julkkisjoukkueiden curlingmitte-
lön neuvonantajina ja harjaajina.

10-vuotismuistelot

Kanadassa nähtiin keväällä Men With Brooms -elokuvan juon-
ta myötäillyt menestystarina kun Ralph Burstin joukkue voitti 
maansa sekajoukkueiden mestaruuden. Joukkueessa pelasivat 
Ralphin lisäksi Karen Powell, Ken Powell ja Tina MacDonald. 
Edellisen pelinsä joukkue pelasi yhdessä kymmenen vuotta 
aikaisemmin voittaessaan vuoden 1994 sekajoukkueiden Ka-
nadan mestaruuden.

Juniorimestaruudet 
Pohjoismaihin

Pohjoismaiden joukkueet olivat hyvin edustettuina juniorei-
den MM-kilpailuissa Kanadan Trois-Rivieressä. Tyttöjen mes-
taruuden vei Norjan joukkue Linn Githmarkin johdolla. Fi-
naalissa kaatui kanadalainen Jill Mouzarin joukkue lukemin 
9-6 kanadalaisten viimeisen määrämittaisen jäätyä lyhyek-
si. Tyttöjen pronssi meni Ruotsiin Stina Viktorssonin kippa-
roimalle joukkueelle, joka peittosi pronssiottelussa Yhdys-
valtojen Aileen Sormusen joukkueen. Poikien mestaruuden 
nappasi sen sijaan neljättä kertaa ruotsalaisjoukkue kaptee-
ninsa Niklas Edinin johdolla. Finaalissa kaatui Sveitsin jouk-
kue niukasti lukemin 5-4. Pronssimitalit jaettiin Skotlantiin 
Scott Hamiltonin joukkueelle. Kanada jäi poikien sarjassa en-
simmäistä kertaa mitaleitta Ryan Sherrardin joukkueen koet-
tuaan tappion puolivälierissä Etelä-Korean Soo Hyuk Kimin 
joukkuetta vastaan.

Nokia vetäytyy Brierin 
pääsponsorin asemasta

Nokian nelivuotinen kausi Kanadan mestaruusturnauksen, The 
Brierin, pääsponsorina päättyi tähän kauteen eikä sopimusta 
uusittu. Nokiaa ennen pääsponsorina toimi panimojätti La-
batt. Uutta pääsponsoria ei ole vielä ilmaantunut, mutta Ka-
nadan curlingliitto on luottavainen sen suhteen, että pääs-
ponsori löytyy ennen ensi kevättä.

Kanadan olympiakarsinnat 
Halifaxille

Kanadassa käydään kiivasta taistelua suurten curlingturnaus-
ten järjestysoikeudesta eri kaupunkien kesken. Olympialais-
ten karsintaturnaus joulukuuksi 2005 on myönnetty Halifa-
xiin, missä 10 joukkuetta sekä miesten että naisten sarjassa 
kilpailevat edustuspaikasta Torinon olympialaisiin 2006.

Naisten karsintaturnaukseen ovat tiensä raivanneet tois-
taiseksi Colleen Jones, Sherry Middaugh, Sherry Anderson, 
Shannon Kleibrink ja Marie-France Larouche. Miesten olym-
piakarsintaan puolestaan ovat päässeet ainakin Randy Fer-
beyn, John Morrisin ja Mark Daceyn joukkueet.

Stoughton voitti kuluneen 
kauden rahalistan

Curlingpelaajien ammattijärjestön (WCPA) ylläpitämän raha-
listan voiton nappasi kuluneella kaudella Jeff Stoughtonin 
winnipegiläisjoukkue 111 375 Kanadan dollarin tienesteil-
lään. Rahalistalla toiseksi sijoittui Wayne Middaugh’n jouk-
kue 97 375 dollarilla ja kolmanneksi hyvän kauden pelannut 
nuori John Morrisin joukkue (87 186 CAD). Viime kauden ra-
halistan ykkönen, Kevin Martinin joukkue, joutui tyytymään 
neljänteen sijaan 68 500 taalan voitoilla.

Miesten SM-mitaleilla 
ei yhtään Hyvinkään 
joukkuetta

Ensimmäistä kertaa Suomen curlinghistoriassa miesten Suo-
men mestaruus meni Hyvinkään ulkopuolelle. Historiallisen 
voiton otti Oulunkylän Curling klubia edustava Markku Uu-
sipaavalniemen joukkue. Myös muut mitalit menivät pääkau-
punkiseudulle. Hopeaa otti Wille Mäkelän joukkue ja prons-
sia Tomi Rantamäen joukkue. Molemmat edustavat Kulosaari 
Curling klubia.



SM-cup pelattiin 
Pieksämäellä

JUHA HONKKILA
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Vuoden 2004 SM-cup pelattiin 19. - 21.3. Pieksämäellä. Pe-
lipaikkana oli edellisenä syksynä avattu uusi jäähalli ja tur-
naukseen osallistui kuusitoista mies- ja viisi naisjoukkuet-
ta. Sekä miesten että naisten sarjassa voitot menivät tällä 
kertaa Itä-Suomeen.

Naiset pelasivat yksinkertaisen sarjan, 
jonka jälkeen kaksi parasta joukkuetta 
ratkaisi mestaruuden loppuottelussa. Fi-
naaliin selvisivät Pia Lehtosen joukkue Hy-
vinkäältä ja Aino Kähkösen joukkue Piek-
sämäeltä. Kähkösen joukkue pelasi fi naalin 
hurmiossa Suomen oloihin suuren ja in-
nokkaasti kannustaneen kotiyleisön edes-
sä. Näin SM-cupin voitto jäi Pieksämäen 
Curlingille ensimmäistä kertaa kymmeneen 
vuoteen – tuolloinkin kisat järjestettiin 
juuri Pieksämäellä. Kähkösen lisäksi mes-
tarijoukkueessa pelasivat Mirja Kaijala, Ei-
la Keinonen, Anne Olkkonen ja Sirpa Tup-
purainen. Pronssimitalit naisten sarjassa 
otti Katja Kiiskisen kipparoima tyttöjen 
edustusjoukkue.

Miehet pelasivat jo tutuksi tulleen mo-
nimutkaiseksikin väitetyn cup-kaavion mu-
kaan. Sunnuntain semifi naaleihin selviy-
tyivät Mika Malisen joukkue Joensuusta, 
Tuomas Vuoren joukkue Hyvinkäältä, sekä 
Olli Rissasen ja Lauri Perkiön joukkueet 
Vantaalta. Siihen asti tappioitta pelan-
neet Vuoren ja Rissasen joukkue joutui-
vat molemmat taipumaan välierissä. Perki-
ön kipparoima senioreiden edustusjoukkue 
voitti tiukassa pelissä Vuoren joukkueen 
pisteellä, kun taas Rissasen joukkue hävi-
si Malisen joukkueelle selkeämmin nume-
roin. Finaali eteni tasaisena aivan loppuun 
saakka, kunnes joensuulaiset ratkaisivat 
ottelun ottamalla kolme pistettä kah-
desta viimeisestä päästä. Näin Joensuun 
Curling otti ensimmäisen miesten sarjan 
cup-mestaruutensa. Joukkueessa pelasi-
vat Mika Malisen lisäksi Kari Kuskelin ja 
Ari Pitko. Pronssiottelun voitti Olli Rissa-
sen joukkue.

Vaikka SM-cupissa ei enää muutamaan 
vuoteen ole ratkaistu edustuspaikkoja, on 
turnauksella edelleen oma merkittävä ase-
mansa curlingin kilpailukalenterissa. Liitto 
on viime vuosina pyrkinyt saamaan turna-
uksen järjestettäväksi uusilla curling-paik-
kakunnilla – tai kuten Pieksämäen tapa-
uksessa, ainakin uusilla pelipaikoilla. Näin 
muussa kansallisessa toiminnassa vähem-
män mukana olevat seurat saavat tilai-
suuden oppia lisää lajista ja jäänteosta 
sekä pelata kansallisia huippujoukkuei-
ta vastaan. Lisäksi yhden viikonlopun pi-
tuisessa turnauksessa kansallisen huipun 
tuntumassa olevat seurat saavat hyvän ti-
laisuuden päästä mitalikantaan ja näyttää 
SM-sarjajoukkueille, että taso kärjen taka-
nakin on kova.

Toivottavasti tulevina vuosina myös 
SM-sarjassa menestyneet joukkueet nä-
kevät SM-cupin arvon ja lähtevät entis-
tä innokkaampina mukaan. Turnauksen 
sovittaminen kansainväliseen kilpailuka-
lenteriin ei keväällä tietenkään ole ihan 
yksinkertaista, mistä tänä vuonna kärsi 
ainakin naisten MM-kisoihin valmistautu-
nut edustusjoukkueemme. Suomalaisten 
huippucurlaajien läsnäolo eri paikkakun-
nilla varmasti lisäisi entisestään järjestä-
vän seuran mahdollisuuksia kasvattaa har-
rastajamääriään ja intoa lisätä harjoittelua 
seuran jäsenten nähtyä todellista curling-
osaamista omassa jäähallissaan. 
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Curlingin 
MM-kisat Gävle 2004

Suuren 
urheilujuhlan 
tuntua

Curlingin MM-kilpailut järjestettiin täl-
lä kertaa rakkaassa länsinaapurissamme 
Ruotsissa. Gävlen pieni kaupunki oli sat-
sannut kisojen järjestämiseen paljon aikaa 
ja rahaa sekä tietysti valtavasti paikalli-
sen curlingseuran CK Granitin vapaaehtois-
ten ilmaistyötä. Näillä eväillä järjestettiin 
joukkuemäärällä laskettuna kautta aikain 
suurimmat curlingin MM-kilpailut. Ennä-
tys tulee pysymään Gävlessä vielä jonkin 
aikaa, sillä kyseessä oli toistaiseksi vii-
meiset yhtenäiset kilpailut, joissa miehet 
ja naiset kilpailevat samoissa kilpailuis-
sa. Nähtäväksi jää kuinka kauan kilpail-
laan Kanadan suurten televisioyhtiöiden 
painostuksen mukaisesti erillisissä kisois-
sa, sillä sekä yleisön että pelaajien näke-
myksen mukaan kilpailuja ei olisi pitänyt 
jakaa. Yllättävän suuri määrä kansallisten 
liittojen edustajia tuntui kisojen eriyttä-
mistä näin jälkeenpäin vastustavan, vaik-
ka kaikki heistä eivät ole Suomen tapaan 
äänestyksessä voineet jakamista vastaan 
äänestääkään.

Uudistuksia

Gävlessä nähtiin myös positiivisia uudistuksia, kun Maailman 
curlingliiton (WCF) yhdessä Kanadan curlingliiton (CCA) kans-
sa käyttöön ottaman pelilinjarikkomuksen havainnoivan lait-
teen toiminta todettiin erittäin toimivaksi. Koko puolitois-
taviikkoisen aikana laitteistoissa havaittiin ainoastaan yksi 
virhetoiminto. Varsinkin pelaajat ovat ottaneet uudistuksen 
hyvin vastaan, sillä inhimillisen virheen mahdollisuutta ei 
enää ilmene pelilinjarikkomuksia tuomaroidessa. Laitteisto 
oli käytössä nyt neljättä kertaa, kun aiemmin sitä oli ehdit-
ty käyttää jo Continental Cupissa, Brierissä ja nuorten MM-
kilpailuissa. Nyt näyttää vahvasti siltä, että järjestelmä on 
tullut jäädäkseen – mielenkiintoista nähdä tuleeko järjestel-
mä käyttöön myös EM-kilpailuihin.

Pelillinen anti

Kilpailujen pelillinen anti oli arvokisoille tyypilliseen tapaan loistava. Sekä mies-
ten että naisten sarjassa nähtiin paljon jännittäviä ja hyviä otteluita. Silmiinpis-
tävää oli otteluiden tasaisuus, joka kielii selvästi huippumaiden etumatkan pie-
nenemisestä suhteessa ennakkoon ajatellen heikompiin maihin. Kilpailu näyttää 
kovenevan vuosi vuodelta! 

Miesten sarja

Miesten sarjassa suurin yllätys lienee ollut Uuden-Seelan-
nin hienot otteet. Joukkue taisteli niukat voitot Tanskasta, 
Saksasta ja Ranskasta sijoittuen turnauksessa jaetulle kuu-
dennelle sijalle yhdessä Sveitsin kanssa ja nousten samalla 
mukaan taistelemaan viimeisestä olympiapaikasta Tanskan 
ja USA:n kanssa. Miesten runkosarjassa, eli Round Robinis-
sa, erityisesti edukseen esiintyivät Norjan ja Kanadan jouk-
kueet, jotka kuitenkin molemmat hävisivät omat välieränsä. 
Kanada sai pienen lohdun pronssimitalien muodossa, vaikka 
tulos onkin huonoin mahdollinen ainoastaan yhden tappion 
kokeneelta joukkueelta! Jännittävässä fi naalissa kotijoukkue 
Ruotsi voitti kapteeninsa Peja Lindholmin johtamana Saksan 
Sebastian Stockin joukkueen viimeisellä määrämittaisella pe-
sän keskelle, lähes nelituhatpäisen kotiyleisön osoittaessa 
suosiotaan seisaaltaan.

JERMU PÖLLÄNEN

JERMU PÖLLÄNEN
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Olympialaisten karsintatilanne ennen lo-
pullista. Yhdeksän parasta (Italia poislu-
ettuna saavat edustuspaikan Torinon ki-
soihin.

Naisten sarja

Naisten sarjassa suurin onnistuja oli mielestäni Norjan nuo-
rennusleikkausta osittain läpikäyvä todella kokenut joukkue. 
Norjan joukkueessa kohtasivat hyvässä suhteessa nuoruu-
den into ja konkareiden kokemus, jonka siivittämänä joukkue 
kampesi itsensä aina fi naaliin saakka. Läpi turnauksen tasai-
sia otteita esitti myös Japanin joukkue, joka tullee olemaan 
jatkossa vastustajilleen kova pala purtavaksi. Myös Tans-
kan nuori Madeleine Dupontin kipparoima joukkue on tulos-
sa maailman huipulle kovaa vauhtia. Aivan ei nuoren tans-
kalaisjoukkueen rutiini vielä riittänyt menestykseen, mutta 
voitot aina kovista Kanadasta ja Skotlannista kertovat omaa 
kieltään joukkueen potentiaalista. Suomen naisten MM-ki-
sojen ensikertalaisjoukkue pelasi rohkeaa, hyökkäävää pe-
liä läpi turnauksen ja olisi saattanut pienelläkin parannuk-
sella napata tasaisista otteluista kaksi tai kolmekin voittoa 
enemmän. Round Robinin jälkeen naisten sarjassa oli jae-
tulla neljännellä sijalla peräti kolme joukkuetta, joka sekin 
osaltaan kertoo sarjan tasaisuudesta. Suomen kannalta tär-
keintä oli kuitenkin olla mukana kisoissa nappaamassa yksi 
olympiapiste ja nousta mukaan taisteluun seuraavien Olym-
pialaisten edustuspaikasta.

Pelaajapalkinnot

Kisojen pelaajapalkinnot myönnettiin tänä vuonna Uuden-Seelan-
nin kapteenille Sean Beckerille (Colin Campbell Award) ja Tans-
kan naisjoukkueen kapteenille Madeleine Dupontille (Frances Bro-
die Award).
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Kanada
Ruotsi
Norja
Sveitsi
Saksa
Iso-Britannia
Suomi
Tanska
USA
Uusi Seelanti
Ranska
Etelä-Korea
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FIN-DEN 5-10        
FIN-NOR 8-9        
FIN-ITA 8-10        
FIN-USA 1-11        
FIN-SUI 6-11        
FIN-SCO 8-6 (jatkopää) 
FIN-JPN 6-7 (jatkopää) 
FIN-SWE 3-10        
FIN-CAN 3-11 

Tulokset
Naiset

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Kanada
Norja
Sveitsi
USA
Skotlanti
Ruotsi
Japani
Italia
Tanska
Suomi

Pelit

11
11
11
12
11
10
9
9
9
9

Tappiot

3
3
4
6
5
5
5
6
6
8

Voitot

8
8
7
6
6
5
4
3
3
1



Senioreiden curlingin MM-kisat järjestet-
tiin 17. - 23. huhtikuuta 2004 Ruotsin 
Gävlessä. Curling on Ruotsissa Suomeen 
nähden suuri laji. Maassa on kuulemma 
noin 25 curlinghallia. Kisat näkyivät kau-
pungin katukuvassa, mutta sellaista innos-
tusta ne eivät herättäneet kuin Winnipe-
gissä edellisenä vuonna.

Seniorien kisat käytiin yleisen sarjan 
kanssa lähes samaan aikaan. Suurella aree-
nalla pelattiin sekä naisten että miesten 
yleisen sarjan pelejä ja harjoitushallissa 
ikämiesten ja -naisten pelejä. Paikallinen 
lehdistö oli hyvin mukana tehden joka päi-
vä juttuja, kertoen tuloksista ja päivän ta-
pahtumista. Omien pelien ohella tarjoutui 
mahdollisuus seurata usea pelikierros ylei-
sen sarjan huippupelejä.

Seniorien MM-kisat järjestettiin nyt kol-
matta kertaa ja Suomen miehet osallistui-
vat toista kertaa turnaukseen. Jo toisen 
kerran kunnian sai vantaalainen Lauri 
Perkiön kipparoima joukkue Hallihait, jo-
hon kuuluvat hänen lisäkseen Olli Kallio, 
Antti Sundholm, Mauno Nummila ja Sep-
po Stark

Joukkueita oli 15 ja ne jaettiin kahteen 
lohkoon, joissa molemmissa pelattiin täy-
si kierros. Kokemuksen perusteella taso oli 

noussut edellisestä vuodesta. Joukkueet 
voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään, to-
sikkomaisiin ja sosiaalisiin. Edellisiä edus-
taa mm. Kanada, joka tulee kisoihin kovi-
en karsintojen kautta voitto mielessään. 
Jälkimmäisistä paras esimerkki lienee 
Englanti, joka pelaamisen ohella keskit-
tyy curling-hengen vaalimiseen kentällä 
ja sen ulkopuolella.

Suomen joukkue pelasi suurimman osan 
peleistään taitojensa ylärajoilla pitäen 
kovia maita USA:ta, Ruotsia, Sveitsiä ja 
Skotlantia erittäin tiukoilla aina loppuun 
asti. Huonon onnen lisäksi tappiollisiin 
tuloksiin vaikutti ilmeisesti rutiinin puu-
te ja heikompi taktinen osaaminen. Kri-
tiikkipalaverissa nähtiinkin tarpeelliseksi 
leirityksen järjestäminen muiden kisajouk-
kueiden kanssa kokeneen pelaajan opas-
tuksella ennen kisoja. Hollannista ja Wa-
lesista piti saada pakkovoitto, mutta vain 
Hollantia vastaan onnistuttiin Wales-pelin 
päättyessä väsymyksestä johtuneeseen lu-
histumiseen. Urheilumieltä osoittaen on-
nelliset walesilaiset tarjosivat parikin 
kuravettä ottelun jälkeen! Lohkot yhdis-
tettäessä tarjoutui mahdollisuus korjata 
sijoittumista ensin teeheittojen ja sitten 
Englantia vastaan pelattavan sijoituspelin 

SENIORIMIESTEN 

CURLINGIN MM-KISAT GÄVLESSÄ

avulla. Molemmat mahdollisuudet käytet-
tiin hyväksi ja sijoitus oli yhdeksäs, jolla 
on mahdollisuus ehkä päästä A-sarjaan. 

Ensi vuonna kisat järjestetään Skotlan-
nin Paisleyssä, lähellä Glasgowta. On hu-
huiltu, että Suomea pyrkisi edustamaan 
vähälukuisesta seniorijoukosta koottu ko-
keneiden pelimiesten dream team. Miksi-
pä ei? Täytyy kuitenkin muistaa pelaaji-
en pelillinen ja sosiaalinen vuorovaikutus. 
Kansainvälisen liiton kaavailu naisten ja 
miesten seniorikisojen järjestämisestä eri 
aikaan ja erottamisesta yleisen sarjan ki-
soista vie huomattavan osan viihtymises-
tä. Samoin jako A- ja B-sarjaan voi rat-
kaisevasti vaikuttaa haluun matkustaa 
toiselle puolelle maapalloa omalla kus-
tannuksella ja käyttää siihen 1,5 viikkoa 
kesälomasta! 

88888

SEPPO STARK
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           Pelit   Voitot  Tappiot

Kanada  9        9         0     
Yhdysvallat 8        6         2     
Sveitsi      8        6         2  
Norja      9        6         3        
Ruotsi      7        5         2        
Saksa      8        5         3        
Tanska      8        5         3        
Skotlanti      7        4         3        
Suomi      7        2         5        
Englanti      8        3         5        
Japani      8        3         5        
Hollanti   7        1         6        
Wales      7        2         5        
Ranska  8        1         7        
Uusi-Seelanti 7        0         7   

FIN-USA 5-8        
FIN-NED 6-5        
FIN-SCO 6-7        
FIN-SUI 4-8        
FIN-WAL 2-8        
FIN-SWE 4-8        

Tulokset
Seniorimiehet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

KARIN

SÄÄNTÖVISA

Vastaukset sivulla 11 

Suoja-aluesääntöjen mukaan joukkue voi

poistaa vastustajan kiven pesästä
poistaa suoja-alueelta oman kivensä
poistaa vastustajan kiven pelattavan pään neljännellä kivellä

Paikallaan olevan kiven siirryttyä, jos sillä ei ole ollut vaikutusta liikkuviin kiviin

saa rikkoneen joukkueen kapteeni siirtää alkuperäiselle paikalle
saadaan kivi jättää mihin se pysähtyi
ei-rikkoneen joukkueen kapteeni siirtää kiven alkuperäiselle paikalle

Kun pelissä käytetään pelikellotusta ja ensimmäisenä vuorossa oleva joukkue 
heittää kivensä ennen kuin minuutin ”kuollut aika” on tullut täyteen, niin 
vastustajan aika alkaa juosta

heti, kun ensimmäisenä heitetty kivi pysähtyy
kun minuutti on tullut täyteen, jos toisena heittovuorossa olevan joukkueen 
ykkösheittäjä ei ole vielä heittonsa taakseheilautusvaiheessa
kun toisena heittävän joukkueen ykkösheittäjä on taakseheilautusvaiheessa, vaikka 
minuutin kuollut aika ei ole tullut täyteen

1)

a.
b.
c.

2)

a.
b.
c.

3)

a.
b.

c.
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Suomella oli MM-kilpailuissa ensimmäistä 
kertaa edustus myös naisten seniorisarjas-
sa ja todella lyhyellä varoitusajalla kasaan 
kyhätty Suomen naisten seniorijoukkue 
saavutti hienon lopputuloksen. 

MM-curlingjoukkueeseen kuuluivat He-
lena Timonen ja Mimmi Koivula Joensuus-
ta sekä Pirjo Hautanen, Irma Elfvengren ja 
Kirsti Kauste pääkaupunkiseudulta. Vuo-
den alussa aloitimme harjoitukset, osallis-
tuimme SM-kilpailuihin Oulunkylässä ollen 
naisten sarjan kolmansia, kävimme yhden 
viikonlopun harjoittelemassa Joensuussa, 
joten yhdessä pelaamista ennen MM-kil-
pailuja tuli todella vähän. Mutta joukku-
eena onnistuimme kuitenkin upeasti ja an-
noimme kukin vähän enemmän kuin meiltä 
odotettiin – pärjäsimme ensikertalaisina 
erinomaisesti.

Kisatunnelma oli alusta alkaen mahtava! 
Eri kansallisuudet sekaisin jo kisabussissa 
matkalla Arlandan kentältä kohti kisakau-
punkia, hymyillen ystävällisesti toisilleen 
ja saaden näin ensimmäisen kontaktin. 
Siitä alkoi joukkueilla mahtava puolitois-
ta viikkoa. 

Kaunis Gävlen kaupunki oli sonnustau-
tunut isännöimiinsä Curlingin MM-kilpai-
luihin koko sydämellä. Kaupunkikuvassa 
ehkä näkyvin osoitus kisoista oli liikkei-
den ikkunoissa olevat kisajulisteet, har-
jat ja aidot kivet sekä liikenteen seassa 
kisasomistein liikkuvat kisabussit ja pik-
kuautot sekä keltaisena näkyvä kisaorga-
nisaatio. 

Kuusipäiväinen, tiukkatahtinen kilpailu-
jakso alkoi perjantaipäivänä jäähallin ra-
toihin tutustumisella ja illan yhteisellä, 
juhlallisella avajaisbanketilla. 

Ensimmäisen pelin pelasimme Saksaa 
vastaan voittaen 11-3, seuraava vastus-
tajamme oli Sveitsi, jolle hävisimme 2-
10. ”Ei hättää mittään”, oli mottomme.  
Sitten kohtasimme Japanin, joka kuiten-
kin ”selätti” meidät 10-4. USA sai meiltä 
kaksi 4 pisteen päätä ja siitä irtosi heil-
le voitto 10-4.  

Vaikka tähänastinen saldomme oli yk-
si voitto ja kolme tappiota emme lannis-
tuneet, vaan pidimme yllä huumoria ja 
iloista mieltä. Jäljellä olevista viidestä 
ottelusta voitimmekin Skotlannin (2-8), 
Englannin jatkopäällä (5-6) sekä Uuden 
Seelannin (1-9). Hävisimme Ruotsille (6-
5) vaivaisella yhdellä kivellä (se jäi hie-
man kismittämään) ja Kanadalle kolmen 
kiven tappiolla (8-5). 

Katsomossa olleet suomalaiset kannus-
tusjoukot antoivat oman panoksensa on-

Seniorinaiset Gävlen 
menossa mukana

Sij. Maa              Pelit  Voitot Tappiot

1 Kanada  CAN 11      8         3         
2 Ruotsi  SWE 11      8         3        
3 Yhdysvallat USA 11      8         3          
4 Englanti      ENG 11      6         5        
5 Sveitsi   SUI 9        5         4        
6 Japani      JPN 9        5         4        
7 Suomi      FIN 9        4         5        
8 Skotlanti      SCO 9        4         5        
9 Saksa      GER 9        1         8        
10 Uusi-Seelanti NZL 9        0         9  

FIN-GER 11-3        
FIN-SUI 2-10        
FIN-JPN 4-10        
FIN-USA 4-10        
FIN-SCO 8-2        
FIN-NZL 9-1        
FIN-CAN 5-8        
FIN-ENG 6-5        
FIN-SWE 4-5

Tuloksia

nistuneille peleillemme. Erityismaininta 
ja kiitos miesten seniorijoukkueelle, jo-
ka jaksoi omien peliensä jälkeen seurata 
myös meidän pelejämme ja kannustaa.

Koska jatkopelejä meille ei enää heru-
nut, käytimme jäljellä olevat kaksi päivää 
pääareenan katsomossa seuraten Seniorei-
den loppuotteluja ja naisten sekä miesten 
välisarjaotteluja. 

Noita kisoja ja tuota Gävlen puolentois-
ta viikon aikaa tulemme varmasti muiste-
lemaan ja ajatuksin palaamaan sinne mo-
nen monituista kertaa.

Haluamme kiittää Suomen Curlingliittoa 
mahdollisuudesta edustaa Suomea naisten 
seniorijoukkueena MM-kisoissa.

Naisten Seniorijoukkue
Helena, Mimmi, Pirjo, Irma ja Kirsti

Englantia vastaan pelattavan ottelun jatkopää menossa.
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Curlingin MM-kilpailuihin kuuluu olennaisena osana myös 
suuri joukko erilaisia tapahtumia ja ilmiöitä, joita kaikki ei-
vät vielä tunne. Osa tapahtumista on suunnattu suoraan kisa-
turisteille, toinen osa virallisille curlingliittojen edustajille ja 
loput kaikille halukkaille. Maailman curlingliitto esimerkiksi 
kokoustaa MM-kilpailujen yhteydessä useaan otteeseen teh-
den päätöksiä lajin keskeisistä asioista: rahoituksesta, hal-
lituspaikoista, kisajärjestäjistä jne. Osa kokouksista on ns. 
avoimia kokouksia, joihin on pääsy myös ulkopuolisilla. Viral-
listen kokousten lisäksi curlingliiton edustajien keskuudessa 
järjestetään muutamia vähemmän virallisia tilaisuuksia, joil-
la parannetaan maiden välisiä curlingsuhteita. Kuuluisimmat 
näistä lienevät skottilaisten Whisky Party, amerikkalainen aa-
miainen ja kanadalaisten punavalkoinen ilta. 

MM-kisojen
oheistoiminta

Ajanvietettä myös 
kisaturisteille

Kisaturisteille järjestettävistä tapahtumista tunnetuimpia 
lienevät Grand Trans Oceanic Match (GTM) ja Pond Hoppers 
Party. Näistä ensin mainittu on curlingturnaus, jossa eri puo-
lelta maailmaa tulleet kisaturistit jaetaan joukkueisiin kes-
kenään yleensä siten, että Pohjois-Amerikasta tulleet pelaa-
vat muista maista koottuja joukkueita vastaan. Turnaukseen 
osallistuu joka vuosi kasapäin kisaturisteja: nuoria, vanho-
ja, miehiä, naisia, rullatuolicurlaajia – ja kaikilla on haus-
kaa! Pelataan, kuvia otetaan ja pinssien vaihto käy kuuma-
na. Lyhykäisen curlingottelun jälkeen nautitaan päivällinen 
heti sen jälkeen kun voittajat ovat tarjonneet ottelussa hä-
vinneille ensimmäiset kisajuomat.

Pond Hoppers -klubin jäseneksi voivat liittyä kisaturis-
tit, jotka ovat matkustaneet Atlantin yli katsomaan curlin-
gin MM-kisoja. Joka vuosi MM-kisojen yhteydessä järjeste-
tään klubin toimesta juhlaillalliset, joissa jäsenet käyvät 
pitämässä hauskaa leikkimielisten kisojen ja tanssimusii-
kin parissa.

The Margarita 
Curling Club

Toinen kuuluisa ryhmittymä on kansainvälinen The Margarita 
Curling Club, jonka vuonna 1991 kirjoitetussa perustamis-
kirjassa todetaan seuran tavoitteeksi toimia vastalääkkeenä 
kansallisten curlingliittojen politikoinnille sekä koota yhteen 
samanhenkisiä curlingpelaajia, jotka haluavat korostaa lajin 
perinteisiä arvoja kuten reilua peliä, ystävyyttä jäällä ja sen 
ulkopuolella sekä kansainvälistä hyvää tahtoa. Seuraan kuu-
luu tätä nykyä jo yli 200 jäsentä 17 eri maasta ja sen järjes-
tämä Margarita Party kuuluu lähtemättömänä osana MM-ki-
sojen oheistoimintaan. 

18-kiloa pinssejä!

Curlingin lisäksi kaikkea tätä toimintaa yhdistää vielä eräs 
toinenkin tekijä, nimittäin pinssit. Pinssien keräys ja vaih-
to on curlingharrastajien piirissä huomattavasti suurempaa 
kuin Suomen maassa on yleisesti ymmärretty. Asia täytyy oi-
keastaan omin silmin todeta ennen kuin sen uskoo. Kisapai-
koilla on varattu peräti omia ständejä  pinssien vaihtoa var-
ten! Eräs kuuluisimpia pinssien kerääjiä lienee muuan Ann 
Macdonald Kanadasta, joka on 82 ikävuoteensa ehtinyt ke-
räämään pinssejä jos toisenkin kappaletta. Vuonna 1981 al-
kanut pinssien keräys on tuottanut selvästi tulosta, sillä An-
nin klubipinssejä sisältävä pinssitakki kantaa kuosissaan yli 
neljääsataa pinssiä ja painaa peräti 18 kiloa! Kehotan kaik-
kia Suomen seuroja harkitsemaan pinssiperinteen aloitta-
mista täällä kotomaassakin, jotta olo on kotoisampi sitten 
ulkomailla turnatessa.

KARIN

SÄÄNTÖVISA Vastaukset

1) a, b
2) c
3) b, c
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Helmikuun puolessavälin saattoivat Oulunkylän urheilupuiston Helmikuun puolessavälin saattoivat Oulunkylän urheilupuiston 
kävijät hieraista silmiään kun bussilastillinen Suomen rock-eliit-kävijät hieraista silmiään kun bussilastillinen Suomen rock-eliit-
tiin kuuluvaa muusikkoa karautti curlinghallin pihalle. Kysees-tiin kuuluvaa muusikkoa karautti curlinghallin pihalle. Kysees-
sä ei ollut mikään hyväntekeväisyyskonsertti vaan toista kertaa sä ei ollut mikään hyväntekeväisyyskonsertti vaan toista kertaa 
järjestetty Medicin Man Rock Curling.järjestetty Medicin Man Rock Curling.

ROCK
C U R L I N G  2 0 0 4

Tyylikästä kiertopalkintoa oli lähtenyt tavoitte-
lemaan kuusi rockbändiä - nimekkäimpinä Apo-
calyptica ja HIM. Lyhyen tutustumisperiodin jäl-

keen oli aika ottaa mittaan rockareiden paremmuudesta 
curlingin saralla. Edellisvuoden osalllistujista mukana oli-
vat HIM, Trio Niskalaukauksen Seppo Pohjolainen ja mes-
taruutta puolustava Torpedo.

Bändit oli jaettu kahteen kolmen joukkueen lohkoon. 
Lohkoissa kaikki pelasivat toisiaan vastaan ja kaksi pa-
rasta semifi naaleihin. Ottelut käytiin ytimekkäästi nel-
jän pään peleinä.

A-lohkossa värikästä curlingia pelanneet Suburban Tri-
be ja Torpedo menivät vakuuttavasti jatkoon. Eicca Top-
pisen Apocalyptican pelivälineet olivat siinä määrin epä-
vireessä että heidän oli tyytyminen jumbofi naaliin.

Toisessa lohkossa jatkoon taistelivat Flaming Side-
burnsin ja Thee Ultra Bimboosin yhteisjoukkue Flaming 
Bimboos sekä HIM. Viikatteen pojat olivat saaneet vah-
vistukseksi viime vuonna jo mukana olleen Trio Niska-
laukauksen Seppo Pohjolaisen, mutta hyvästä yrityksestä 
huolimatta oli heidän kohtalonsa tehdä seuraa Apocalyp-
ticalle jumbofi naaliin.
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Ville Tuomi (Suburban Tribe) heitti kylmän 
viileästi vikallaan nännille, pudottaen 
Apocalyptican jatkosta.

Apocalyptican Eicca Toppinen.

HIMin jäsenet pelin tiimellyksessä.

Flaming Sideburnsin Jarkko Jokelainen tarkkana. 

Torpedon Lari  Takala seuraa taustalla.

”Laji vei mennessään”, oli Kaarle Viikatteen 

ihastunut kommentti curlingista.

Finalistit ratkeavat

Semifi naaleissa alkoi tunnelma ja jännitys jo selvästi tiivis-
tyä. Joukkueiden otteet paranivat huimaa vauhtia ja jäällä 
nähtiinkiin runsaasti hienoja onnistumisia. Rockkarit osa-

sivat ottaa myös näistä ilon irti ja vastustajia muistettiin siinä si-
vussa aina hieman psyykata. 

Flaming Bimboos venyi tasapeliin Aki Tryggin kipparoiman Torpe-
don kanssa. Paremmuus ratkaistiin t-heitoin Torpedon hyväksi. Näin 
puolustava mestari Torpedo fi naaliin. Toiseksi fi nalistiksi selvisi Su-
burban Tribea, joka peittosi selvin numeroin Burtonin komennossa 
pelanneen HIMin.

Finaalissa Ville Tuomi piiskasi Suburban Triben pelurit hyvään is-
kuun ja alun perusteella näytti siltä että Torpedo ei uusi viime vuo-
den mestaruutta. Toisin kuitenkin kävi. Torpedo yltyi hurjaan lop-
pukiriin ja vei tunteikkaan ottelun luvuin 6-3. Voittajajoukkueessa 
pelasivat Tryggin lisäksi Lari ja Kari Takala sekä Toni Uotila.

Jälkipelit

Kun curlingit oli saatu pakettiin niin päivän ohjelma oli 
vasta puolessa välin. Rankkojen pelien jälkeen oli syytä 
rentoutua ja irrotella. Niinpä osallistujat saunoivat yh-

dessä Hyvinkään Rantasipi Sveitsissä ennen yhteistä illallanviettoa 
ravintola Medicin Manissä. Kun illallinen oli nautittu kabinetissa, 
oli palkintojen jaon aika. Tämän jälkeen oli vuorossa vapaamuotoi-
set jamit, jossa tuvantäyteisen yleisön riemuksi kuultiin nimekkäi-
den esiityjien tulkitsemina rock- ja heavy-klassikoita. Jälkipeliä vie-
lä toki käytiin ja osa porukasta oli selvästi hurahtanut curlingiin. 
Kaikki lupautuivatkin tulemaan ensi vuonna uudestaan mikäli keik-
ka yms kiireiltä kerkiävät.

Mistä ROCK CURLING?

Idea rock-muusikoiden curling-turnauksesta sai alkunsa syksyl-
lä 2001. Markku Uusipaavalniemen olympialaisiin valmistautu-
va edustusjoukkue leireilli Kanadassa ja Tommi Häti tiedusteli 

meilitse Timo Rautiaiselta lupaa käyttää Niskalaukauksen tuotantoa 
joukkueen nettisivujen taustamusiikkina. Joukkue nimittäin kuun-
teli taukoamatta heidän iskevää musiikkia kaikilla peli- ja harjoit-
telumatkoilla.

Lupa tuli nopeasti Rautiaiselta ”se olisi ilo ja kunnia” -asenteel-
la ja suhdetta syvennettiin meilitse Salt Lake Cityn olympialiasten 
aikoihin. Rautiainen ehdotti tapaamista, joka lopulta järjestyikin 
myöhemmin keväällä. Tällöin syntyi myös idea lähteä kokeilemaan 
yhdessä curlingia.

Kun asiaa kesän yli puntaroitiin niin todettiin että miksipä ei kut-
sua saman tien pari muutakin rock-yhtyettä mukaan. Samalla voi-
si pelata leikkimielisen turnauksenkin. Käytännön toimia lähtivät 
pyörittämään jo ennestään rockia ja curlingia yhdistelleet Jouni 
Weckman, Petri Manninen, ”JiiPee” Harjula sekä Tommi Häti. 

Ensimmäinen turnaus pelattiin kokeilumielessä neljän bändin voi-
min ja innostuneen vastaanoton innoittamina tänä vuonna osallistu-
jien määrä nostettiin kuuteen. Ideana on ollut laajentaa ja edistää 
lajin imagoa sekä tietysti tarjota hienoja hetkiä curlingin parissa.
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Kansainvälisissä arvokisoissa on jo vuo-
sien ajan harjoiteltu ennen pelejä. Suo-
meen tämä saapui muutamia vuosia taak-
sepäin kun SM-sarja alkoi ottaa nykyistä 
sarjamuotoaan. MM- ja EM-kilpailuissa 
käytetään 10-15 minuutin harjoitusta per 
joukkue ennen peliä kun se kotoisessa SM-
sarjassa oli 5 minuuttia joukkuetta koh-
ti viime kaudella. Olipa joskus sellaisiakin 
turnauksia, joissa jokainen pelaaja heitti 
yhden heiton toiseen päähän ja yhden ta-
kaisin. Ja eikun pelaamaan.

Kuten maailmalla, kotoisessakin sar-
jassa näkee monenlaisia tapoja käyttää 
tuo lyhyt harjoitteluaika. Jotkut juttele-
vat kaverin kanssa edellisen perjantain 
tapahtumista baarissa, jotkut vasta sito-
vat kengännauhojaan ja jotkut paneutu-
vat oikeinkin tosissaan asiaan. Ne, jotka 
tosissaan yrittävät hyödyntää tuon lyhy-
en harjoitteluajan, tavoittelevat muuta-
maa seikkaa peliin. Ajan voi käyttää kivi-
en tutkimiseen, jään tutkimiseen tai oman 
heittotuntuman hakemiseen. Tai sitten 
kaikkien näiden yhdistelmään. 

Pre-game practice – mitä tehdä 
muutamassa minuutissa ennen peliä?

Kivien luisto

Kivien tutkimiseen harjoituksessa vaikuttaa mm. harjoitus-
vuorojen järjestys, sillä luisto on todennäköisesti useammin 
nihkeämpi ensimmäisenä harjoittelevalle kuin toisena vuo-
rossa olevalle edellyttäen, että jää on peblattu juuri ennen 
harjoituksia. Myös se kuinka hyvin jää on jyrätty vaikuttaa 
luistoon. Tämä panee miettimään varsinkin huonon luiston 
ollessa kyseessä sitä, kuinka hyvin kivien luistosta oikeas-
taan voikaan saada kiinni ja voiko johtopäätöksiä luistosta 
tehdä lainkaan treenin perusteella. Usein näkee monen pe-
laajan työntelevän kiviä radan reunassa (= kulumattomalla 
peblillä) peräkkäin yrittäen näin saada selkeyttä kivien luis-
toon. Mitä se kertoo? Minun mielestäni ei mitään muuta kuin 
sen, onko ko. kahdessa kivessä suuri luistoero keskenään. 
Se ei kerro mitään niiden varsinaisesta luistosta esim. on-
ko kyseessä 22 s määriskivi vai 24 s kivi eli onko kivi hidas 
vai nopea. Siis täysin turhaa puuhaa ja vie johtopäätökset 
helposti hakoteille. Varsinkin kun sen tekee huurulla kentän 
reunassa, missä mikään kivi ei luista kunnolla.

Miten kivien luiston sitten saa selville? No yksinkertaises-
ti heittämällä määrämittaisen ja kellottamalla sen tarpeek-
si monta kertaa, jotta voi olla varma tuloksesta. Toki pi-
tää huomioida mistä sen kiven heittää, luistavasta kohdasta 
vaiko ei-niin-luistavasta kohdasta. Eli jääkin pitäisi tietää, 
jotta johtopäätöksiä voisi tehdä. Tässä olisi niille lukuisil-
le kelloille hyvää käyttöä, joita pelurit vyölenkeissään kul-
jettelevat. Monella ne todella ovatkin vain koristeina eivät-
kä oikeassa käytössä.

Kivien nousu

Luistoa kellotellessa pitäisi huomioida myös toinen, melkeinpä 
tärkeämpi seikka eli kivien nousukyky. Kuten tiedämme, kivien 
nousuissa on eroja: joku nousee määriksellä kaksi metriä ja jo-
ku yhden sentin. Toki tässäkin asiassa pitää tietää jää ja sen 
ominaisuudet, jotta johtopäätöksiä kivien nousuista voi tehdä. 
Nihkeällä kun se tuppaa nousemaan enemmän kuin liukkaalla. 
Vasta kun molemmat asiat, sekä luisto että nousu, ovat hans-
kassa voidaan miettiä pareja peliin tai sitä, miten kiviä pelissä 
käytetään. Eihän kukaan pakota heittämään samanlaisilla tai 
ennen peliä sovituilla kivillä koko peliä vaan voi joskus käyt-
tää hyvin nousevaa kiveä jossakin tilanteessa hyödykseen tai 
”uhrata” suoran kiven poistoheittoon jne.

Näitä asioita voi testata mm. siten, että kaikki joukkueen 
jäsenet heittävät samaan, yhdessä sovittuun merkkiin määrä-
mittaisen (valmentajan harjaan, jos sellainen on) ja vertaile-
vat luistoa (kellolla) sekä kiven nousua. Jokaisen olisi hyvä 
verrata omia kiviään heittämällä niitä samaa ”polkua” pit-
kin ja kellottaa aina kivet. Viiden minuutin treenissä ei eh-
di kuin kaksi-kolme heittoa per kivi, joten kiven tarkkailua 
tulee jatkaa pelissä edelleen. Mutta poikkeuksellisen heikon 
luiston kivet ja suoraan kulkevat löytyvät yleensä näin toi-
mimalla. Tietysti tässäkin tapauksessa pitäisi heittää samaan 
merkkiin mahdollisimman tarkasti, jotta voisi varmemmin sa-
noa kivistä jotakin. Sillä onhan niin, että jos heitot menevät 
minne sattuu, lienee turhaa murehtia kivistä ja niiden omi-
naisuuksista.



15151515151515

Hätäisiä 
johtopäätöksiä

Monesti vajaaksi jääneen määrämittaisen 
jälkeen kuulee kommentin ”se on se huono 
kivi, ei se luista” ja kiveä ei ole mahdol-
lisesti tutkittu lainkaan vaan kuultu kun 
joku toinen on kommentoinut sen olevan 
huono. Myös johtopäätösten tekoa kovin 
pitkälle kaiken kaikkiaan on turha viedä, 
sillä pitää muistaa muutaman heiton ole-
van tosiaankin vain muutama heitto. Pitää 
olla melko hyvät tiedot luistosta ja peblin 
kuluneisuudesta, huurusta ja jäänkohdas-
ta, siitä mihin heitto lähti jne. ennen kuin 
menee tuomitsemaan kiven huonoksi, var-
sinkin muutaman heiton jälkeen. Yleisim-
min lyhyeksi jääneen kiven salaisuus on 
se, ettei heittäjä heittänyt oikealla voi-
malla. Jos huomaa kiven luiston poikke-
avan muista, sitä pitää heittää hivenen 
kovempaa, eikös niin? Kaikilla kivillä on 
kuitenkin pelattava.

Jään 
tarkkaileminen

Jään tarkkailu on monien mielestä tär-
keämpää, ja siksi monet maajoukkueet 
heittelevät tietyt kohdat jäästä molem-
piin suuntiin esim. poistoheittoina mo-
lemmilla kierteillä ja yrittävät päästä 
jäästä selvyyteen. Kymmenen minuutin 
harjoituksessa ehtiikin koko joukkueen 
voimin heittää montakin kiveä, jos kak-
si näyttää merkkiä toisessa päässä ja kol-
me heittää poistovoimalla. Jään jokainen 
kohta saadaan varmasti selville, jos sitä 
ollaan hakemassa. Samoin heittotuntu-
ma monen mielestä tulee paremmin esille 
heittämällä muutama reipaskin poisto kun 
lihakset ovat lämmenneet. Näin voi myös 
päästellä ”höyryjä” pois ennen peliä jos 
sellaiseen on tarvetta.

Lämmittelyä

Harjoituksen aikana myös harjamiesten olisi hyvä lämmitellä har-
jausta ja harjata vaikka yksi tai pari määrämittaista kipparilta tai 
varakipparilta, jotta silmät pääsevät vähän kiinni kyseessä olevaan 
luistoon ja joukkueen tärkeimmät määriksen heittäjät saavat myös 
määristuntumaa. Samalla saa myös lihaksia lämpimäksi peliä varten. 
Lämmittelyhän oli hoidettu jo muutenkin huolella vai mitä? Kaik-
keen edellä mainittuun voidaan vielä lisätä coachin rooli eli mitä 
valmentaja voisi harjoituksessa tehdä? Näyttää merkkiä, tehdä muis-
tiinpanoja, kellottaa vai täytellä vesipulloja? Siinä miettimistä jo-
kaiselle. Ja muista: kun vastustaja harjoittelee, siitäkin voi kellon 
ja tarkan silmän avulla saada paljon irti: luistosta, nousuista, vas-
tustajien heittotekniikasta ja jopa pelitavasta. 

Ajan hyödyntäminen

Kuten sanottua, aika on lyhyt, mutta sekin kannattaa koettaa hyö-
dyntää. Kannattaa varmaankin oman joukkueen kanssa mietiskellä, 
miten käyttää jatkossa ko. treeniajan ja mitä sillä hakee. Tässä esi-
tetyt asiat eivät varmaankaan raamatun sanaa täytä eli jokainen voi 
miettiä asiaa vieläkin syvemmälle ja tarkemmin. Jos aloit miettiä 
oman joukkueesi pre-game harjoittelua tätä lukiessasi, tämä kirjoitus 
on täyttänyt tehtävänsä. Tätäkin asiaa voi onneksi harjoitella ennen 
jokaista peliä. Pre-game harjoittelu on muuten huono termi asialle, 
olisiko parempi puhua käsitteellä ”treenit ennen peliä”?

JARI LAUKKANEN

JERMU PÖLLÄNEN
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Euroopan Curlingliiton (ECF) kokouksessa Gävlessä päätettiin Mi-
xed Euroopanmestaruuskilpailujen perustamisesta. Kolmivuotisen 
kokeilun ensimmäiset kisat käydään 2005 Andorrassa, 2006 pela-
taan Italiassa ja 2007 Espanjassa. Kokouksessa käsiteltävänä ollut 
hallituksen jäsenten valintaperusteiden muuttaminen jäi äänestyk-
sen jälkeen pöydälle.

Maailman Curlingliiton (WCF) vuosikokouksessa valittiin uusi halli-
tus. Pitkän äänestysprosessin jälkeen valittiin kuitenkin kaikki van-
hat jäsenet jatkamaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Myös Olli 
Rissanen oli ehdolla. Kahden vuoden kuluttua hallitukseen on pak-
ko tehdä muutoksia, kun nykyisten jäsenten maksimitoimikausi ny-
kyisillä paikoillaan tulee täyteen.

Naisten ensi vuoden MM-kisat pelataan 19. - 27.3. Skotlannin 
Paisleyssa. Valintaprosessi herätti suurta kritiikkiä, erityisesti Saksan 
taholta, WCF:n hallituksen kerrottua vain ilmoitusluonteisesti, että 
kisat pelataan Skotlannissa. Asiaa ei siis sen enempää mitenkään kä-
sitelty vuosikokouksessa, eikä useimmilla jäsenmailla ollut etukäteen 
edes tietoa siitä, että myös Saksan Leipzig oli hakenut kisoja. Myös 
seniorien MM-kisat (sekä miehet että naiset) pelataan samaan ai-
kaan Skotlannissa, pelipaikkana Greenacresin curlingklubi Glasgown 
kupeessa. Seniorikisoissa joukkueet sijoitetaan tämänvuotisten si-
joitusten perusteella A- ja B-ryhmään, jolloin myös B-ryhmän voit-
tajalla on mahdollisuus pelata maailmanmestaruudesta. Joukkueiden 
lukumäärä ryhmissä riippuu osallistujamaiden määrästä.   

ECF:N JA WCF:N KOKOUKSISTA
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Kotimainen sarjakausi huipentui Pieksä-
mäen SM-kisoihin maaliskuussa 1994. Ko-
tiyleisön suureksi riemuksi Sirpa Tiitisen 
joukkue voitti naisten mestaruuden, syr-
jäyttäen samalla pitkään kilpakenttiä hal-
lineen Jaana Jokelan nelikon. Miehissä To-
mi Rantamäki uusi parin vuoden takaisen 
mestaruutensa voittamalla fi naalissa Mark-
ku Uusipaavalniemen joukkueen.

Kausi jatkui kuukautta myöhemmin 
Obersdorfi n MM-kisoissa, jossa Jaana Jo-
kelan ja Terhi Aron komennossa Suomen 
naiset ylsivät hienosti viidensiksi. Lähellä 
oli myös semifi naalit mutta murheellises-
ti tappioon päättynyt Ruotsi-ottelu (Suo-
mi johti 9-4 ennen vikaa päätä) katkaisi 
tien jatkopeleihin. Jari Laukkasen johtama 
miesjoukkue ei saavuttanut paikkaa kisoi-
hin. Maailman mestaruudet menivät niin 
miehissä kuin naisissakin Kanadalle.

Junioreissa Perttu Piilon Eurocks kävi 
karsimassa MM-paikasta USA:ta vastaan 
Chigagossa. USA oli selvästi parempi ot-
teluvoitoin 3-0.  

Kauden päätteeksi Hyvinkäällä käytiin 
perinteinen Finnish Bonspiel ja voitta-
jaksi kohosi turnauksen moninkertainen 
voittaja, Jari Laukkasen Gliders. Finaalis-
sa kaatui selvin numeroin Peder Harald-
son Ruotsista.

Curlinglehti kertaa tapahtumia vuoron 
perään 10 ja 20 vuoden takaa. Seuraa-
vassa numerossa muistellaan 20 vuoden 
takaisia edesottamuksia.

Naisten mestaruus meni Pieksämäelle. Vasemmalta oikealle: Aino Kähkönen, 
Raili Tikkanen, Anne Olkkonen ja kapteeni Sirpa Tiitinen.

Curlinglehti kertaa tapahtumia vuoron perään 10 ja 20 vuoden takaa. 
Seuraavassa numerossa muistellaan 20 vuoden takaisia edesottamuksia.

1010
Tapahtui vuotta sitten

TOMMI HÄTI
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Curlinglehden 

ensimmäisestä numerosta jo 

10 vuotta

Kevättalvella 1994 ilmestyi ensimmäinen suomalai-
nen curlinglehti. Kymmenen vuotta sitten maailma 
näytti aika erilaiselta kuin nykyään. Itse asiassa 
suomalaisessa curlingissa on yllättävän moni asia 
muuttunut, onneksi parempaan suuntaan. Curlin-
glehti on osoittautunut tärkeäksi suomen curling-
pelaajia yhdistäväksi tekijäksi.

Idean syntyminen

Loppuvuonna 1993 yksi Suomen huippupelaajista, Tomi Rantamäki, 
sai idean suomalaisesta curlinglehdestä. Kaikilla itseään kunnioit-
tavilla curlingmailla oli ollut omat lehtensä jo pitkään ja esimerk-
kiä lähdettiinkin hakemaan ulkomailta. Lähinnä ruotsalainen Svensk 
Curling –lehti oli malliltaan ja jutuiltaan esimerkkinä, kun suoma-
laista lehteä käynnisteltiin.

Tomi otti heti alkuvaiheessa lehdentekoon mukaan Tommi Hätin, 
jonka rooli kasvoikin seuraavien numeroiden myötä Tommin ottaessa 
vastuun lehden taittamisesta viidennestä numerosta alkaen ja myö-
hemmin numerosta 12 eteenpäin myös päätoimittamisesta.

Kohderyhmä

Lehden kohderyhmänä alun perin olivat 
ensisijaisesti lajin harrastajat. Toki myös 
eri sidosryhmien edustajat, kuten olym-
piakomitea ja pelipaikkakuntien päättäjät, 
olivat tärkeitä kohderyhmiä. Lehti saatiin 
heti luettavaksi myös monien curlingpaik-
kakuntien kirjastoihin.

Idean toteutus

Tomin ja Tommin urakka ensimmäisen leh-
den tiimoilta alkoi tietysti siitä, että asia 
piti esitellä Suomen curlingliitolle. Liitto 
silloisen puheenjohtajansa Matti Orraisen 
johdolla otti asiaan positiivisen kannan, 
vaikka liiton rahatilanne oli monin ver-
roin huonompi kuin nykyään. Tekijät ei-
vät tietysti itse ottaneet lehden teosta 
palkkaa, mutta muiden kustannusten kat-
taminen siihen aikaan oli merkittävä pa-
nostus liitolle.
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Ennen tekniikan 
kehittymistä

Kymmenen vuotta sitten painotuotteen maailmalle saatta-
minen oli melkoisesti erilaista kuin nykyään. Taitto-ohjelmi-
en käyttöön ei kovin monella ollut osaamista ja Tomi kats-
oikin parhaaksi opetella homman itse. Viikko siinä vierähti 
aamusta iltaan juttuja sivuille sijoitellessa ja Pagemaker –
ohjelman hienouksia opetellessa. Digitaalikuvista ei silloin 
tietysti oltu kuultukaan ja näin ollen kuvat piti skannata, 
jotta ne saataisiin käyttöön. Skannereitakaan ei ihan joka 
kodissa ollut, mutta yksi hyvä löytyi kuitenkin nykyisen SM-
sarjan tuomarin, eli Sundellin Karin kotoa. Karin viettäessä 
lauantai-iltaa, Tomi ja Tommi käyttelivät skanneria useam-
man tunnin loppujen lopuksi hyvin tuloksin. Mielenkiintoista 
oli myös silloinen kirjapainokäytäntö. Valmiista, sähköises-
ti taitetuista sivuista, piti ensin ottaa lasertulosteet, jonka 
jälkeen ne kuvattiin jonkinlaisella reprokameralle ja siirret-
tiin siitä edelleen painolevyille.

Ensimmäisen numeron 
aiheet

Kun ensimmäistä lehteä tarkastelee, niin voi tosiaan ihmetel-
lä kuinka paljon kymmenessä vuodessa voi tapahtua. Suomen 
curlingin osalta on onneksi menty hyvään suuntaan. Ensim-
mäisessä lehdessä päätoimittaja itse miettii Suomen cur-
lingin tulevaisuutta. Kunnon olosuhteiden ja curlinghallin 
merkitys ymmärrettiin jo silloin, mutta sen saaminen oli kui-
tenkin tuohon aikaan ylioptimististen haihattelua. Kymme-
nen vuotta sitten Suomen mestaruudet ratkottiin SM-cupissa 
ja SM-sarja kuului myös kategoriaan kaukainen tulevaisuuden 
haave. Arvokisamenestyksestä ei juuri osattu unelmoida il-
man kunnon olosuhteita. Ensimmäisessä numerossa oli myös 
Heinosen Jussin kirjoittama artikkeli juuri voimaan tullees-
ta free guard zone säännöstä. Silloin muuten osattiin käyt-
tää hienosti suomen kieltä, free guard zonea kutsuttiin oi-
keaoppisesti suoja-alueeksi.

Lehden merkitys

Lehden aikaansaaminen oli erittäin tärke-
ää koko Suomen curlingille. Yhdessä lii-
ton Internet sivujen kanssa lehti on koon-
nut eri paikkakuntien pelaajien ajatuksia 
yhteen itse asiassa uskomattoman hyvin 
verrattuna kymmenen vuotta sitten val-
linneeseen tilanteeseen. Lehden ensim-
mäisen numeron ilmestyminen virallisine 
ISSN-numeroineen oli myös päätekijöil-
leen tärkeä ja tunteellinen tapahtuma. 
Pojat onneksi osasivat juhlia lehden val-
mistumista perinteiseen tyyliin. Uunituo-
reet painotuotteet levisivät illan aikana 
useampaankin ravintolapöytään.

PERTTU PIILO

TOMMI HÄTI
JUHA PEKARISTO
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