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P Ä Ä K I R J O I T U S

Uusi kausi ja uudet kujeet

Taas olisi uusi curlingkausi alkamaisillaan ja 
ilmassa on jälleen varovaisen optimistista odo-
tusta: ”josko se peli tänä vuonna kulkisi parem-
min kuin koskaan...”, ”näinköhän sitä saisi seu-
ran jäsenmäärän tänä vuonna voimakkaaseen 
kasvuun”, ”joko se olisi Suomen vuoro tällä ker-
taa voittaa maailmanmestaruus” jne.

Tällä kertaa uuden kauden kynnyksellä puhal-
tavat myös muutoksen tuulet. Suomen curlinglii-
ton hallituksen kokoonpanossa nähdään tulevalla 
kaudella useita uusia kasvoja ja lehtemmekin toi-
mituksen tehtävänjakoa on uusittu.

Uudistusten myötä allekirjoittanut voi ylpe-
änä todeta liittyneensä kunniakkaaseen ja harva-
lukuiseen Suomen curlinglehden päätoimittajien 
joukkoon. Päätoimittajan suurten saappaiden 
kokoa on pyritty kutistamaan sopivammaksi täl-
laiselle pienijalkaisellekin jakamalla vastuuta toi-
mittajakunnan keskuudessa. Suurkiitos kuuluu 
Teille kaikille, jotka toimitte aktiivisesti lehden 
toimittamiseksi ja teette tästä työstä miellyttävän 
– ylipäätään mahdollisen!

Kiitokset ovat paikallaan luonnollisesti myös 
Pertulle, joka on viimeisten parin vuoden aikana  
jaksanut uurastaa päätoimittajan tehtävissä peli-
matkojen, työkiireiden sekä perheen perustami-
sen lomassa ja on lupautunut myös jatkamaan 
toimituksessamme muissa tehtävissä.

Muutoksen tielle lähdettyämme päätimme 
siirtyä samalla neljän numeron vuosirytmiin, 
joten jatkossa luettavaa riittää. Suurena haasteena 
on pitää juttujen taso korkeana ja varmistaa että 
lehden sisällöllä on tarjottavaa niin vasta-alka-
jille kuin hieman pidemmällekin harrastuksessa 
ehtineille.

Urheilullista curlingkautta kaikille!
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Kiitos luottamuksesta!

Haluan näin kauden aluksi kiit-
tää siitä luottamuksesta, jonka 
sain tultuani valituksi liiton 

puheenjohtajaksi edelleen vuodelle 
2005! Minulla on ollut kunnia hoitaa 
tätä mielenkiintoista tointa, ja mie-
lelläni sitä edelleen teen. Tekemistä 
onkin paljon curlingin kehittämi-
seksi, ja vaikka resurssit ovatkin hyvin 
rajalliset, liiton hallitus tekee parhaansa, jotta rakas 
lajimme laajenisi yhä enemmän maassamme ja tarjo-
aisi yhä useammalle mahdollisuuden tähän hienoon 
harrastukseen. Syyskokouksessamme valittu uusi hal-
litus uudistui muilta osin rajusti, kun peräti neljä 
varsinaisista jäsenistä vaihtui. Toivotan kaikki uudet 
jäsenet tervetulleiksi, ja samalla haluan vielä tässäkin 
yhteydessä kiittää kaikkia vanhoja jäseniä suomalai-
sen curlingin hyväksi tehdystä työstä! Hallituksen 
jäsenet edustavat myös omia seurojaan ja aluettaan, 
joten olkaa yhteydessä heihin aina, kun jokin asia 
teitä curlingissa askarruttaa. Aktiivisuudella ja yhteis-
työllä asioita viedään eteenpäin ja tarvittaessa myös 
muutetaan niitä! Lainatakseni mainoksen sanoja, ”ei 
niin pientä arkea, ei niin suurta juhlaa…”

Mielenkiintoinen
kausi jälleen edessä

Alkanut kausi tuo mukanaan taas paljon mielen-
kiintoista: Liiton järjestämät kilpailut lisääntyvät, 
kun uutena kisana mukaan tulee Mixed SM, jonka 
voittaja saa oikeuden edustaa Suomea ensimmäisissä 
Mixed EM-kisoissa Andorrassa marraskuun alussa 
2005. Eli nyt vain kasaamaan joukkueita! Seniorien 
SM-kisojen ikäraja nostettiin kansainvälisen käytän-
nön mukaisesti 50:een, mutta myös ”vasta” 45 vuotta 
täyttäneille järjestetään oma Mid-Senior SM. Seura-
tasolla odotamme vielä ilmoitusta uuden kansallisen, 
vuosittaisen turnauksen järjestämisestä!

Huippucurlingin osalta alkanut kausi on ratkai-
seva vuoden 2006 Torinon olympialaisten osalta: 
joulukuun EM-kisoista Bulgariasta toivomme sekä 
Kirsin että Markun joukkueen saavuttavan MM-kisa-
paikan, jotta olympiapaikka varmistuisi omalla pelaa-
misella. Olympialaisethan ovat kuitenkin se suurin 

näyteikkuna lajillemme! Toivotamme 
onnea ja menestystä kummallekin 
joukkueelle! Juniorijoukkueemme 
sekä tytöissä että pojissa tavoittelevat 
MM-paikkaa tammikuun alussa pelat-
tavissa Euroopan MM-karsinnoissa, ja 
seniorit taas niin miehissä kuin naisis-
sakin pelaavat MM-kisoissa Skotlan-
nissa maaliskuussa. Muistutan, että 
kaikilla jäsenseurojemme pelaajilla, 
jotka saavat joukkueen kasaan, on 

mahdollisuus tavoitella näitä edustuspaikkoja.

Myös koulutuspuolella tapahtuu!

Syyskuussa järjestettiin ensimmäinen Suomessa 
pidetty tuomarikurssi, jonka vetäjinä toimivat kan-
sainvälinen huipputuomari Leslie Ingram-Brown 
sekä oman liittomme tuomaritoiminnasta vastaava 
Kari Sundell. Kurssille osallistui 7 henkilöä, mistä 
kiitos kaikille mukana olleille! Kurssin seurauksena 
on nyt ainakin yksi osallistujista jo lähdössä mitä 
ilmeisimmin tuomarointitehtäviin joulukuun EM-
kisoihin! Kannattaa siis osallistua!!

Curlingin lajiohjaajakurssia työstetään parhail-
laan Kisakallion Urheiluopiston kanssa. Tarkoituk-
sena on, että pilottikurssi järjestetään Kisakalliossa 
jo ensi vuoden alussa! Seuratkaa siis tiedotustamme 
ja olkaa valmiina kun kutsu tulee! Jo tässä vaiheessa 
on syytä osoittaa kiitos Kisakallion Urheiluopistolle, 
ja erityisesti sen rehtorille Seija Toivoselle poikkeuk-
sellisesta aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta lajimme 
kehitystä kohtaan!

Nyt jäsenhankintaan!

Julistan myös nyt, tosin ilman sen suurempia val-
tuuksia tai etukäteispäätöksiä, jäsenhankintakilpai-
lun alkaneeksi seurojen välille! Jäsenmääräthän tar-
kistetaan liiton toimesta vuosittain 31.12. tilanteen 
mukaisesti. Se seura, joka lisää jäsenmääräänsä eni-
ten vuoden 2005 aikana, tullaan palkitsemaan liiton 
toimesta merkittävällä tavalla!!

Ja lopuksi, Hyvät Ystävät, toivotan kaikille erityisen 
Hauskaa curlingkautta 2004-2005! 

P U H E E N J O H T A J A N  P A L S T A

Olli Rissanen



Lyhyesti 
meiltä ja maailmalta

Kanadassa paljon 
puhetta curlingin tele-
visioinneista

Kanadan curlingliitto ilmoitti hei-
näkuussa tehneensä CBC Sports -
kanavan kanssa vuoteen 2008 kes-
tävän televisiointisopimuksen. Niin 
kuin asiaan kuuluu ovat curlingfa-
nit nostaneet aktiivisesti esille sopi-
muksen hyviä ja huonoja puolia. 
Varmaa on se, että curling näkyy ja 
kuuluu kanadalaisten televisiossa. 
Sopimuksessa todetaan, että CBC 
lähettää vuosittain 122,5 tuntia 
suoraa lähetystä tärkeimmistä tur-
nauksista mukaan lukien MM-
kisat sekä miesten ja naisten Kana-
dan mestaruusturnaukset Brierin ja 
Scott Tournament of Heartsin. 

Valituksia curlingfanien kes-
kuudessa on herättänyt lähinnä se, 
että arvokisojen iltaottelut eivät 
näy yleisessä verkossa vaan jälki-
lähetyksinä erillisellä maksullisella 
kanavalla. Aikaisemmin lähetyk-
sistä vastannut TSN on lähettänyt 
ottelut suorana vuorokaudenajasta 
riippumatta.

Oslo Cupin voitot 
Norjaan ja Ruotsiin

Pohjoismaisen curlingkauden perin-
teisesti aloittaneen Oslo Cupin 
voitto meni tänä vuonna miesten 
puolella isäntämaahan ja naisten 
puolella naapuriin. Kotihallissaan 
pelanneelle Pål Trulsenin jouk-
kueelle viikonloppu oli tuottoisa. 
Perjantaina joukkue pelasi skini-
säännöillä Peja Lindholmin ruot-
salaisjoukkuetta vastaan ja voitti 
myös tuon ottelun. Sunnuntaina 
varmistuneen Oslo Cupin voiton 
jälkeen Trulsen joukkoineen lähti 
kotiin yhteensä 104 000 Norjan 
kruunua rikkaampana.

Naisten puolella voiton vei 
ruotsalainen Anette Norbergin 
kipparoima Euroopanmestarijouk-
kue. He kaatoivat finaalissa tans-
kalaisen Dupontin joukkueen. Tur-
nauksessa oli mukana yhteensä 20 
mies-ja 16 naisjoukkuetta. Tällä 
kertaa mukana ei ollut yhtään suo-
malaista. Syksyn ensimmäiset 

alkeiskurssit menestys
Oulunkylässä

Syksyn ensimmäiset alkeiskurs-
sit järjestettiin Oulunkylän cur-
linghallilla 9.-10.10.2004 Oulun-
kylän curlinghallin, Suomen 
curlingliiton, Helsingin yliopiston 
curlaajien ja Eläintarhan curling-
klubin yhteistyönä.
Kaksipäiväiselle kurssille osallistui 
kaikkiaan 43 henkeä, joista valta-
osa tuntui halukkaalta aloittamaan 
aktiivisen curlingharrastuksen heti 
kurssin jälkeen! Innostus oli jär-
jestäjille itselleenkin positiivinen 
yllätys. Tuntuu että olympialaisten 
myötä syntynyt innostus elää edel-
leen vahvana.

Glenn Howard teki 
sponsorisopimuksen 
kondomifirman kanssa

Kanadassa on curlingjoukkueen 
tunnetusti helpompi saada spon-
sorisopimuksia kuin Euroopassa. 
Erikoisena yhteistyönä voidaan silti 
pitää Glenn Howardin joukkueen 
ja Trojan-kondomien solmimaa 
sponsorisopimusta. Howard itse-
kin sanoo, ettei täysin näe yhteyttä 
curlingin ja kondomien myynnin 
välillä, mutta on luonnollisesti 
tyytyväinen sopimukseen. Jouk-
kue sanoo olevansa valmistautu-
nut kuittailuihin muiden jouk-
kueiden taholta. Howard sanoo 
kuitenkin, että mieluummin hän 
mainostaa kondomeja kuin erek-
tiohäiriölääkettä. Tällä hän viittaa 
tietenkin Viagraan, jota mainoste-
taan monissa kanadalaisissa jäähal-
leissa. Glenn on voittanut Kanadan 
mestaruuden vuosina 1987 ja 1993  
yhdessä veljensä Russ Howardin 
kanssa.

Euroopan ja Pohjois-Amerikan välinen Continental Cup pela-
taan taas marraskuussa. Joukkueet valittiin jo hyvissä ajoin 
kesällä. Aikaisemminkin turnauksessa pelanneita eurooppa-

laisia edustavat Peja Lindholmin, Anette Norbergin ja Dordi Nord-
byn joukkueet. Uutena kokemuksena pelaaman pääsevät Sebas-
tian Stockin, David Murdochin ja Luzia Ebnötherin joukkueet.
Myös Pohjois-Amerikan joukkueesta löytyy tasan saman verran 
kokemusta ja ensikertalaisuutta. Miehissä aikaisemminkin edus-
taneet Randy Ferbey ja Mark Dacey saavat seurakseen Jason Lar-
wayn joukkueen USAsta. Naisten puolella kokemusta edustaa Col-
leen Jones joukkueineen ja uusi kokemus on edessä Marie-France 
Larouchen ja Patti Lankin joukkueilla.

Continental Cup

Joukkueet valittu

U U T I S I A

Perttu Piilo



Lajin harrastajilta tuskin on jäänyt huomaamatta 
Tikkurilan laaja curling-aiheinen mainoskampan-
ja. Syksyn mittaan televisiossa ja printissä on ta-

vattu nuorekkaan rento kaveri, joka on sisustanut koti-
aan persoonallisesti curling-jäästä tutuilla rinkuloilla.

Ajatus curlingista sai alkunsa mainostoimisto Lo-
comotiv Helsingin ideapalaverissa. ”Mietinnän alla oli 
Maalaa maailmasi -teeman jatkaminen ja eräälle tii-
mimme jäsenelle tuli mieleen curlingista tutut jää-
merkinnät”, muistelee suunnittelijana Locomotiven 
projektiryhmässä toiminut Piko Viitanen. Idea sai va-
rauksettoman kannatuksen niin mainostoimiston kuin 
Tikkurilankin päässä.

Tikkurilan mainospäällikkö Pekka Liikkanen ker-
too, että kampanja on suunnattu etupäässä nuorille, 
mutta myös yleensä sisutuksesta kiinnostuneille. ”Yri-
tämme innostaa ihmisiä maalaamaan ja toteuttamaan 
ideoitaan edullisesti. Curling herättää positiivisia fii-
liksiä, on lajina vielä tuore ja tukee näin osaltaan hyvin 
kampanjan tavoitteita”, Liikkanen täsmentää.

Maalaa maailmasi
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Ruotsalainen Leif Öhman
teki jäänteko-oppaan

Maailman curlingliitto on julkaissut Leif Öhmanin ja John Minaa-
rin tekemän curlingjään teko-oppaan. Teoksen nimi on ”Curling 
Ice Explained”. Kirjassa käsitellään laajasti jään merkitystä koko 
pelin kannalta ja painotetaan erityisesti oikeanlaisen veden mer-
kitystä. Jäänteon erilaisuutta varsinaisen curlinghallin ja jäähallin 
välillä kuvataan myös. Erilaisten hallien olosuhteet otetaan huo-
mioon ja lopuksi tietysti kerrotaan kuinka jäästä päästään eroon 
kauden päätyttyä. Leif Öhman teki jäät muun muassa Salt Lake 
Cityn olympialaisiin ja luulenpa että takataskuun jäi vielä muuta-
mia kikkoja joita ei kannata kaikelle kansalle paljastaa.

Harjaatko kaikki esteet 
lapsesi elämän polulta? 

Oletko curling-äiti vai curling-isä? Mukava 
termi! ”Curling-vanhempi”! Tanskalainen lapsi-
psykologi Bent Hougaard on lanseerannut sanan 
”Curling-vanhemmat”. Hänen uusi kirjansa on 
juuri käännetty ruotsiksi nimellä ”Curlingföräl-
der och servicebarn – en handbok i barnuppfo-
stran”. Kirjassaan hän opastaa vuosikymmenten 
kokemuksella vanhempia heidän vaikealla kasva-
tustiellään lapsiensa kanssa. 

Kirjassa myös paljastui, ettei ihastelemani 
termi ”curling-vanhempi” lopulta tarkoittanut-
kaan mitään hyvää! Tiesittekö, että Tanskassa 
kaikista 6 – 8 vuotiaista lapsista joka neljäs lähe-
tetään koulupsykologille? Olisikohan Suomessa 
edes suhteessa niin paljon koulupsykologeja?

Bent Hougaard – Curlingförälder och servicebarn 
– en handbok i barnuppfostran, 
Bokförlaget Prisma, Stockholm, 2004.

Suomen curlingliitto 
valitsi uuden hallituksen

Suomen Curlingliitto valitsi lauantaina 2.10.2004 pidetyssä vuo-
sikokouksessa hallituksen vuodelle 2005. Puheenjohtajana jatkaa 
Olli Rissanen Vantaalta ja varapuheenjohtajana Riikka Louhivuori 
Helsingistä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Katja Kiiskinen 
Hyvinkäältä, Tuire Autio Helsingistä, Kari Kokkonen Helsingistä 
ja Timo Tapaninen Rovaniemeltä. Vanhana hallituksen jäsenenä 
jatkaa Mika Malinen Joensuusta.

Tommi Häti

Katja Pihlainen



Jokainen curlingjoukkue joutuu pelin aikana harjaamaan, toisinaan enemmän 

toisinaan vähemmän. Kovin moni joukkue ei kuitenkaan harjoittele harjaamista, 

jota siis tarvitaan jokaisessa pelissä. Pitäisikö siitä vetää johtopäätös, että har-

jaaminen osataan niin hyvin ettei tarvitse harjoitella, vai eikö sillä sitten ole niin 

kauheasti väliä, miten se tehdään.

Jokainen tosissaan pelannut on varmasti 
törmännyt tilanteisiin, joissa paremmal-
la harjaamisella olisi saatu parempi tulos 

aikaiseksi. Joskus kivi jää lyhyeksi, joskus kivi 
nouseekin enemmän kuin pitäisi. Joskus har-
jataan väärään aikaan, joskus liian paljon. Jos-
kus tuntuu siltä, että koko harjauksesta ei ole 
ollut mitään hyötyä. Seuraavassa yritän valot-
taa erilaisia asioita, jotka vaikuttavat harjaa-
miseen ja sen onnistumiseen joukkueen kan-
nalta parhaalla mahdollisella tavalla.

TEHOKKUUS
Meille on kerrottu, että tehokkuus harjauk-
sessa on mahdollisimman kovan jäätä kohti 
saadun voiman sekä mahdollisimman nope-
an edestakaisen harjanliikkeen yhteisvaiku-
tus jään pintaan. Näin varmasti onkin, mut-
ta miten se saadaan aikaan? Monella harjan 
liikkuminen edestakaisin kärsii liiasta paina-
misesta, esim. harjanvarsi reittä vasten. Ts. 
painetaan niin alhaisella otteella harjasta, et-
tä harjan liike on hidasta. Näin ei saavute-
ta maksimia tehossa, koska liike on hidasta. 
Kuten ei myöskään parasta tehoa saada hei-
luttamalla harjaa vimmattua vauhtia edesta-
kaisin painamisen kustannuksella. Miten siis 
saadaan paras teho irti?

OTE JA TEKNIIKKA
Joskus näkee pelaajia, joilla ote harjasta voi 
olla alakädessä rystynen eteenpäin, koska il-
meisesti ajattelevat sillä tavoin voitavan pai-
naa paremmin jäätä vasten. Oikea ote on tie-

tysti ns. jääkiekkomailaote, jolloin alakäden 
ote on samanlainen kuin lätkämailasta tartut-
taessa, alakäden rystynen alaspäin ja yläkäden 
rystynen ylös/eteenpäin. Näin voi samalla pai-
naa ja liikuttaa harjaa edestakaisin hallitusti, 
mutta nopeasti. Oikea ote harjasta on varren 
yläosasta, jolloin saa vartalon painon mukaan 
harjaukseen. Jokainen voi kokeilla tavallisel-
la vaa’alla otetta alhaalta ja verrata sitä ottee-
seen, jossa vartalo on pystyasennossa harjan 
yläosassa. Paina siis harjalla vaakaa harjausot-
teella ja katso kilolukema molemmilla tavoil-
la tai eri otteita vertailemalla. Kokeile miten 
vaikuttaa harjan varren kulma jään suhteen. 
Pystyssä suorana vai vaakatasossa? Veikkaan, 
että lukema vaa’assa kasvaa, mitä ylempää otat 
kiinni ja mitä pystymmässä harjan varsi on 
jään suhteen. Kokeilkaa! Kuitenkin yläotteella 
pystyy saamaan tiuhemman liikkeen harjaan 
kuin alaotteella. Kokeilemalla löytyy se sopi-
va ote ja tekniikka sekä vartalon asento. Yhte-
nä tekniikkaan liittyvänä osatekijänä on kyky 
harjata mahdollisimman läheltä kiveä kolhi-
matta sitä tai kaverin harjaa. Siinäkin riittää 
mietittävää kaikille harjaajille.

VOIMA
Tekniikan lisäksi tehokkuuteen vaikuttavat 
myös tietysti voimat. Mitä vahvemmat kädet, 
jalat ja keskivartalon lihakset, sitä kovemmin 
pystyy painamaan. Lisäksi asiaan vaikuttaa 
tietysti yleinen kunto (=hapenotto), sillä hy-
väkuntoinen jaksaa painaa monta matsia pe-
räkkäin paremmin eikä hyydy pelien lopus-

sa niin helposti kuin huonokuntoinen. Tämä 
puoli on jokaisen helppo laittaa kuntoon: sa-
lille ja lenkille vaan jokainen!

JALKOJEN TOIMINTA
Harjatessa on tärkeää käyttää jalkojaan hyvin. 
Jaloista tuetaan liike sellaiseksi, että ylävarta-
lon ja harjan on helppo toimia oikeassa pai-
kassa, siis kiven kulkupolulla. Jotkut harjaa-
vat siten, että potkivat pitokengällä vauhtia 
ja liukuvat liukukengällä kiven vieressä. Toi-
set käyttävät kalossia liukukengässä. Liuku-
malla on helppo liikkua kiven vauhdissa mu-
kana, kalossi taas antaa tukea harjattaessa ja 
harjaa painettaessa jäätä vasten. Itse suosin ka-
lossia, sillä uskon sen avulla pystyttävän pai-
namaan kovempaa sekä liikkumaan kaikissa 
olosuhteissa (huurut, uusi jää jne.) parem-
min kuin liukumalla. Toki molemmin tavoin 
painaminen onnistuu, mutta kalossin käyttö 
mahdollistaa mielestäni paremmin harjaami-
sen molemmilta puolilta, joka on myös ar-
vokas taito. 

HARJAAMINEN ERI PUOLILTA
Moni harjaaja on tottunut tai opetellut har-
jaamisen vain toiselta puolelta. Hyvin mah-
dollista on se, että joskus täytyy esim. pakos-
ta siirtyä toiselle puolelle harjaamaan, koska 
samalla puolella olevat harjaajat eivät ”mah-
du” yhtä aikaa hyvin kiven eteen tai he kol-
hivat toisiaan potkiessaan eteenpäin. Samalla 
puolella harjaaminen vaikeuttaa myös harjo-
jen sijaintia kiven kulkureitillä, ellei sitä ole 

HARJAUKSEN 
     SALOJA
Näkemyksiä ja kokemuksia harjamiehen hommista...
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harjoiteltu. Tällöin yksittäisen harjaajan kyky 
harjata molemmilta puolilta muuttuu arvok-
kaaksi. Lisäksi kun harjaajat ovat eri puolilla, 
he molemmat saavat esteettömän näkökentän 
pesään, mikä on tärkeätä arvioitaessa matkaa 
ja kiven vauhtia.

ARVIOINTI
Olen tässä kirjoituksessa mietiskellyt harja-
ukseen vaikuttavia tekijöitä monen lauseen 
verran, mutta nyt vasta pääsen harjaamisen 
tärkeimpään osa-alueeseen harjaajan kannal-
ta eli arviointiin. Suurimmat virheet harja-
uksessa johtuvat siitä, että arvioidaan kiven 
vauhti väärin. Luullaan voiman riittävän ha-
luttuun paikkaan tai ei osata ajoissa kertoa 
kipparille, että vauhtia on liikaa. Kaikki nämä 
johtuvat pelkästään siitä, että kyky arvioida 
kiven vauhtia on puutteellinen. Miten mon-
ta kertaa harjaus aloitetaan liian myöhään ja 
kivi jää pikkuisen vajaaksi? Monta kertaa pe-
lissä. Miten monta kertaa harjataan liikaa ja 
kivi liukuukin liian pitkälle? Monta kertaa pe-
lissä. Ei auta uusi harja eikä uudet kengät ei-
kä kellotuksetkaan näissä mokissa. On aivan 
sama, paljonko penkistä nousee ja kuinka ko-
vaa harjaa painaa jäähän, jos ei osaa ollenkaan 

arvioida etäisyyttä ja vauhtia. 
Miten sitten arviointikykyä voi parantaa? 

Toisilla kyky on parempi luonnostaan, toisten 
tarvitsee harjoitella enemmän. Yksinkertainen 
lääke on toistojen tekeminen. Mitä enemmän 
pelaat ja harjaat kiviä, sitä enemmän silmä 
tottuu arvioimaan. Mitä enemmän toistoja 

samalla nopeudella (=samanlaisella luistolla), 
sitä paremmin vauhti tulee hanskaan. Aina 
kun kippari tai toinen pelaaja heittää määris-
tä, voit harjata kiven nännille tai ainakin kul-
kea vieressä ja miettiä koko ajan, mihin kivi 
tulee pysähtymään. Kannattaa käyttää myös 
kelloa apuna harjoituksessa, jotta osaa konk-
retisoida luiston itselleen. Toisin sanoen mil-
laista vauhtia on kuljettava 24 s. määriksessä 
kiven vierellä jne. 

HARJAKOMENNOT
Monesti harjaaminen on kiinni myös kippa-
rin harjakomennoista. Nekin voivat onnis-
tua tai epäonnistua. Muistan kuulleeni jos-
kus arvokisoissa huudon ”Täysii likat, täysii, 
irti, irti!” No joskus komennot ovat selkeäm-
piä kuin tuo em. esimerkki, mutta aina selke-
ät komennotkaan eivät auta. Harjataan liian 
myöhään ja kivi nousee liiaksi. Tai ennakoi-
daan kiven nousevan enemmän ja harjataan 
liikaa eikä kivi nousekaan tarpeeksi hyvään 
osumaan. Usein huippujoukkueissa työnjako 
harjaamisessa tehdään niin, että kippari hoitaa 
suunnan ja harjamiehet taas vauhdin. Tässä 
on etuna se, että kippari voi asettua alas pesäs-
sä nähdäkseen kiven kulkusuunnan parhaalla 
mahdollisella tavalla. Alhaalla ollessaan kip-
parin on vaikea hahmottaa syvyyssuunnassa 
kiven etäisyyttä ja näin ollen sen vauhtia. Tä-

män vuoksi harjaajien on syytä viestiä kippa-
rille selkeästi ja jatkuvasti, minne saakka kivi 
on menossa. Näin kippari voi tehdä ratkaisuja 
suunnan suhteen eli kuinka paljon kiveä pitää 
harjata esim. haluttuun osumaan. 

Paras tapa harjaamisen ohjaamiseen on 
siis mielestäni vastuun jakaminen: kipparille 
suunta ja harjamiehille vauhti. Suomessa to-
sin näkee pääsääntöisesti harjaajien harjaavan 
ainoastaan kipparin komennoista. Tämä tar-
koittaa sitä, että kippari joutuu ratkaisemaan 
sekä suunnan suhteen vaadittavan harjauk-
sen että voiman suhteen tarvittavan harjauk-
sen. Jos seisoo mahdollisimman pystyssä, nä-
kee voiman paremmin, mutta silloin suunnan 
havaitseminen taas on epätarkkaa. Silloinhan 
tietysti kaikki vastuu on kipparilla, jolloin 
harjamiehet voivat pelin jälkeen rauhassa syy-
tellä vääristä harjakomennoista kipparia. Itse 
ei tarvitse ottaa vastuuta mistään … Mielestä-
ni harjamiehen homman mielekkäin ja haasta-
vin puoli on juuri arvioinnin onnistumisessa. 
Kuinka monta kertaa sitä uran aikana on to-
kaissutkaan kiven tullessa liian pitkälle: ”Mä 
olin ihan varma, että se ei jaksa millään pe-
sään asti ja sen takia oli pakko painaa …”. Ja 
sitten vaan kaikki harjoittelemaan!

VälineetVälineet

Välineillä on myös merkitystä, mutta ei kuitenkaan hirveän paljon kokonaisuu-
den kannalta. Millainen harja sitten on hyvä? Makuasioita varmasti, jos pu-
hutaan eri merkeistä. Itselläni on kokemusta monenlaisista harjoista ja omaan 

käteen parhaalta tuntuu pehmeä, synteettinen harja, joka on kiinteästi oikeassa kul-
massa kiven suhteen sekä 10-tuuman päällä varustettu. Itse koen kulmaharjan mah-
dollistavan mahdollisimman lähelle kiveä pääsyn sekä 10-tuumaisen harjanpään ta-
kaavan sen, että harja on koko ajan kiven kulkupolulla. Pehmeä synteettinen pää 
antaa mielestäni parhaan tuntuman painamiseen ts. näkee ja tuntee, kun harja litis-
tyy painamisesta. Synteettinen harja on myös mielestäni paras tehoiltaan, silloin kun 
harjataan normaaleissa halliolosuhteissa. Peblin kulu-
misesta voi myöskin todeta harjaamisen tehok-
kuudesta jotakin. Jos taas jäällä on poikke-
uksellisen paljon huurua tai kosteutta, 
silloin taas vanha kunnon karvaharja 
tuntuu toimivan parhaiten. Tästä-
kin on jonkin verran kokemusta. 
Tärkeintä välineessä on kuiten-
kin oma tuntuma: millä on mu-
kava harjata, se on paras. Vä-
lineet eivät varmasti ratkaise 
peliä, mutta ne voivat helpottaa 
pelaamista ja tehdä siitä nautit-
tavampaa.



FÜSSEN 2004
Nuorisoleiri

Maailman curlingliitto 
(WCF) ja Saksan 
curlingliitto (DCV) 

ovat järjestäneet jo kuutena 
peräkkäisenä vuonna kan-
sainvälisen juniorien kesä-
leirin Füssenissä, Saksassa. 
Tänä kesänä leiri pidettiin 
13. - 18.7.2004 ja myös 
meidän tyttöjen edustus-
joukkueemme (Tiina Kölhi, 
Heidi Hossi, Sanna Puus-
tinen, Päivi Salonen, Katja 
Kiiskinen) pääsi osallistu-
maan leirille ensimmäisenä 
suomalaisena juniorijouk-
kueena. Ohjaajia leirillä oli 
parisenkymmentä ja leiriläisiä noin 120 kappaletta 16 eri 
maasta. Füssenin areenalla on normaalisti kaksi jääkiek-
kokaukaloa ja kolmen radan verran curlingjäätä, mutta 
toinen jääkiekkokaukalo oli varattu leiriä varten, joten 
käytössämme oli yhteensä 9 rataa. Peliolosuhteet olivat 
erinomaiset koko viikon, varsinkin kun ottaa huomioon, 
että nautimme muutoin lähes koko ajan hellesäästä.  

Leirillä oli kolme eri opetustasoa: beginner, interme-
diate ja elite. Jokaisesta tasosta muodostettiin kaksi ryh-
mää, eli työskentelimme leiriviikon 20 hengen ryhmissä 
ja jokaista ryhmää kohden oli 3 ohjaajaa. Kaikki ryh-
mät viettivät päivässä noin kaksi sessiota jäällä ja yhden 
luokassa. Lisäksi leikimme hauskoja, joukkuehenkeä 
kehittäviä leikkejä ja kävimme tutustumassa kuntosa-
liharjoitteluun. Meidän joukkueemme jakaantui elite- 
ja beginner- ryhmiin, joissa keskityttiin varsin erilaisiin 
asioihin, sekä jäällä että luokissa. 

Aloittelijoiden ryhmässä keskityttiin pääasiassa liuku-
tekniikan hiomiseen ja lisäksi he pelailivat jäällä paljon 
kaikenlaisia kummallisia pallopelejä, jotka toivat lisää 
varmuutta jäällä liikkumiseen ja olemiseen. Beginner- 
tason ryhmissä pääpaino oli sanalla hauskuus. 

Elite-ryhmässä pyrittiin hakemaan jokaiselle oma 
”täydellinen” heittosuoritus. Koska suurimmalla osalla 
ryhmästä liukutekniikka on jo varsin hyvä, pääpaino oli 

otteen, irrotuksen ja kier-
teen hiomisessa. Jokaisen 
suoritusta videoitiin ja heik-
kouksia ja vahvuuksia arvi-
oitiin koko ryhmän voimin. 
Lisäksi harjoittelimme jään 
lukemista ja kivien ja kivi-
sarjojen vertailua. Luokissa 
keskityimme pääasiassa val-
mistautumiseen jään ulko-
puolella ennen pelejä ja jo 
ennen kauden alkua. Jouk-
kueen välinen kommuni-
kaatio ja jokaisen henki-
lökohtaisten vahvuuksien 
tunnistaminen ja hyödyn-
täminen olivat pääasemassa. 

Elite-ryhmissä keskusteltiin jo varsin paljon siitä miten 
oikeantyyppinen ravinto ja lajin ulkopuolinen voima- ja 
kestävyysharjoittelu auttavat menestymään lajin parissa. 
Toki kävimme läpi myös erilaisia taktisia tilanteita sekä 
jäällä että luokkahuoneissa. Kaiken viikon aikana saa-
mamme opin jälkeen joukkueemme tulisi luonnollisesti 
olla tulevalla kaudella voittamaton, mutta käytännön 
toteutus vaatii kuitenkin ehkä muutaman vuoden…

Näiltä leireiltä saatava valmennus ja tietämys on kor-
vaamatonta joukkueille, joiden lajiliitoilla ei ole vielä 
mahdollisuutta järjestää säännöllistä valmennusta ja 
ohjausta. Henkilökohtaisesti lähden ainakin ihan erilai-
sella fiiliksellä kauteen, vaikka mitään kovin konkreetti-
sia muutoksia tuskin on leirin jälkeen tapahtunut. 

Füssenissä järjestetään myös tuomari- ja ohjaajakou-
lutusta, sekä jääntekokursseja joka kesä, joten sieltä löy-
tyy oppia myös lajin muista osa-alueista kiinnostuneille. 
Kurssien opettajat ja ohjaajat ovat loistotyyppejä ja osaa-
vat asiansa, joten suosittelen lämpimästi. 

Katja Kiiskinen
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C U R L I N G - R E G A T T A

Curling-Golf 2004

Idea lähti liikkeelle kevään korvalla jäiden 
sulaessa ja curlingkauden kääntyessä eh-
toopuolelleen. Kesää odotellessa puheet 

kääntyivät pikkuhiljaa kohti tulevan kesän 
harrasteita ja curlingyhteisön yhteisiä rien-
toja. Eräässäkin keskustelussa tulin sivulau-
seessa maininneeksi Curling-Golfin hienosta 
ilmapiiristä ja liekö se sitten ollut Jarkko vai-
ko Jari joka tokaisi takaisin: “Ei kaikilla ole 
golfmailoja, joten eiköhän panna kasaan vaik-
ka purjehduskilpailu sen sijaan!”

Siitä ajatus sitten lähti kytemään ja lopul-
ta elokuun kynnyksellä siirryttiin tuumasta 
toimeen. Ensin laadimme kilpailulle säännöt 
mukailemalla jo olemassaolevia säännöstöjä ja 
valitsimme kilpailulle sopivan reitin. Kilpailu-
kutsu lähetettiin osin vitsinomaisesti samalla 
jakelulla kuin Curling-Golfin kilpailukutsu, 
mutta samalla valmistauduttiin periaatteel-
lisella tasolla siihen, että muistakin seurois-
ta saattaisi tulla mukaan merihenkisiä kil-
pailijoita.

Lopuksi hankittiin kisan kiertopalkinnok-
si vielä reilun kokoinen pysti ja nimettiin se 
maksavan tahon mukaisesti “Real Vallila Ice 
Cup”:iksi - nyt kaikki oli valmista ilmoittau-

tumisten vastaanottamiseksi. Määräaikaan 
mennessä saimme yhteensä neljä ilmoittau-
tumista, jotka kaikki olivat odotustemme mu-
kaisesti omasta seurastamme.

Kilpalupäivänä 12.9. aamu alkoi sarastaa 
sateisen harmaana ja tuuli tuiversi navakasti 
länsi-lounaasta n. 12 sekunttimetrin voimal-
la. Astetta vaativammat olosuhteet karsivat lo-

T U L O K S E T

1. Turunen Jarkko/Tolvanen Mika 2. Sievänen Olli/Honkkila Juha, 
Tuohela Jyrki/Kosonen Mika 3. Saarelainen Jari/ Kokkonen Kari
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pullisen osallistujamäärän kilpailussa kolmeen 
venekuntaan. Pienen alkukankeuden jälkeen 
saimme kilpailun lopulta käynnistettyä ennen 
kuin maaliveneen regaus siirsi lähtölinjaa lii-
aksi. Reilun puolitoistatuntisen jälkeen vii-
meinenkin venekunta saapui maaliin ja siir-
ryimme kuivalle maalle laskemaan tulokset. 
Historian ensimmäisen Curling-Regatan voi-
ton nappasi lopulta Jarkko Turusen venekun-
ta miehistönään Mika Tolvanen. Toivottavas-
ti ensi vuonna saadaan mukaan venekuntia 
muistakin curlingseuroista, jolloin kisan kol-
moisvoitto ei varmastikaan ole seurallemme 
enää yhtä helppo kuin tänä vuonna!

Tämän vuoden Curling-Golf -kisa, jär-
jestyksessään neljäs sellainen, pelattiin 
heinäkuun viimeisenä lauantaina Kare-

lia Golfin upealla kentällä Joensuussa. Jär-
jestävänä tahona toimi Joensuun Curling ry. 
Vaikka mennyt kesä oli ympäri maatamme to-
della sateinen, Karelia Golfin kenttä oli jos-
tain kumman syystä säästynyt suuremmilta sa-
teilta, mikä myös näkyi kentän erinomaisena 
kuntona. Myös kisapäivänä säiden herra suo-
si meitä, ja kierros saatiin viedä läpi aurin-
koisessa ja lähes tyynessä säässä, ja tietenkin 
mitä parhaimmassa seurassa! Olosuhteita ei 
siis käynyt syyttäminen mahdollisesta huo-
nosta pelistä…

Mukaan kisaan lähti 25 pelaajaa, yhteen-
sä 8:sta eri jäsenseurastamme. Ennakkoon il-
moittautuneista jäi muutama pelaaja pois, 
minkä vuoksi uutta osanottajaennätystä (vii-
me vuonna 27) ei tällä kertaa saatu aikaiseksi. 
Kierroksen aikana pelaajat saivat kokea hyviä 

ja huonoja (toisilla vähemmän, mutta ainakin 
allekirjoittaneella enemmän) lyöntejä, nauttia 
upeista maisemista sekä ennen kaikkea poh-
jois-karjalaisesta vieraanvaraisuudesta: Joen-
suun Mimmit olivat panneet parastaan tar-
joten pelaajille kentällä ”väliaikapisteissä” 
kuohuviiniä ja mansikoita, karjalanpiirakoi-
ta, simaa ja munkkeja!! Eipä paljon painaneet 
nuo lukuisat huonot lyönnit tällaisen tarjoi-
lun rinnalla!  

Kierroksen jälkeen suoritettiin klubilla 
palkintojenjako. Pääkisan, tasoituksellisen 
pistebogeyn voiton vei tällä kertaa Kulosaa-
ri Curling Klubia edustanut Petteri Hietanen 
37 pisteellä. Himmeämmät mitalisijat jaet-
tiin Pieksämäki Curlingin Antero Jämsälle 

ja Mika Kermiselle, kummallakin 35 pistet-
tä. SCR-sarjan voiton vei paremmalla sisään-
tulolla M-Curlingia edustanut Timo (Pastori) 
Kauste tuloksella 85. Samalla tuloksella toi-
seksi jäi Hyvinkään Curlingin Riku Raunio. 
Palkintojenjaon jälkeen julistettiin ensi vuo-
den kisanäyttämö, joka on Hyvinkään Golf. 
Tämän jälkeen ilta jatkui yhteisellä ruokailul-
la ja illanvietolla Hotelli Kimmelissä. 

Kaiken kaikkiaan loistava viikonloppu, 
josta suuret kiitokset järjestelyistä vastanneelle 
Joensuun Curlingille sekä palkintoja lahjoitta-
neille Abloy Oy:lle ja Ajasto Oy:lle!

Olli Rissanen

Jermu Pöllänen
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Wannabe an Umpire?
Suomen curlingliitto järjesti halukkaille syyskuun puolivälissä mahdollisuuden 
kouluttautua kansainvälisestikin pätevöityneiksi curlingtuomareiksi. Kurssia 
vetämään oli saatu mies curlingtuomaroinnin huipulta, Vierumäen EM-kisoissa 
päätuomarina ensi kertaa Suomeen tutustunut skotti Leslie Ingram-Brown. 
Leslien apuna kurssin järjestyspuuhissa toimi itseoikeutetusti Suomen curlingin 
tuomaroinnista vastaava Kari Sundell.

Kurssille osallistui lopulta kaikkiaan seitsemän asialle vihkiytynyttä, joten 
tuomariaines maamme rajojen sisäpuolella moninkertaistui kertaheitolla. Seu-
raavassa erään kurssilaisen mietteitä viikonlopun annista sekä itsensä tuomari-
gurun haastattelu.

Haussa oli tällä kertaa henkilöitä, jotka 
olisivat puolueettomia ja vastuuntun-
toisia työntekijöitä, ystävällisiä, sosiaa-

lisia sekä yllättävissä tilanteissa itsenäisesti toi-
mivia ongelmanratkaisijoita. Heillä tulisi olla 
tarkkaa havainnointikykyä, itsekuria sekä ky-
kyä nopeaan päätöksentekoon tilanteessa kuin 
tilanteessa ja myös curlingin pelisäännöt pi-
täisi osata ulkoa, niin etu- kuin takaperinkin. 
And of course also in English, please! Henki-
löinä heidän pitäisi olla lisäksi luotettavia, se-
kä äärimmäisen halukkaita vapaaehtoistyöhön 
ja tilastolliseen kirjanpitoon, HUOM! myös 
omalla vapaa-ajallaan. Eduiksi luettiin tällä 
kertaa myös äärimmäinen curlingtavaroiden 
tai -kivien keruuvimma ja mittausvälineiden 
kiillotusinto, monipuolinen kielitaito sekä Kit 
Bagin kantokyky.       

Että löytyikö
sellaisia henkilöitä? 
Meitä oli lopulta seitsemän, kaksi naista ja vii-
si miestä, ahtautuneena kapean pöydän ääreen 
Myyrmäki-hallin taktiikkahuoneessa yhdessä 
jääkiekkovarusteiden kanssa.  Kokoustaululle 
oli kirjoitettu jääkiekon pelitaktiikkaa, jossa 
pylväsdiagrammi-esitys totesi lajissa menes-
tymisen olevan kiinni juuri halun ja tahdon 
voimasta. Mahtoikohan pylvään loppuosa 
koostua mahdollisesti sitten verestä, hiestä ja 
tuskasta, kun muuta ei esityksen laatija ollut 
asiasta enää maininnut. Periaatteessa ne sa-
mat sanat - halu ja tahto - olivat kelvollisia 
tähän curling-tuomarinkin virkaan pyrkimi-
sessä, tosin kurssin kuluessa useampi henkilö 
totesi tulleensa paikalle lähinnä nyt ensin vain 
tutustuakseen asiaan tai jopa jonkun muun 
kehotuksesta.

Suoraan lentokentältä Myyrmäkeen saa-
puivat viimein myös kurssin päävetäjä pää-
tuomari Leslie Ingram-Brown Skotlannista 
(WCF) sekä kurssin toisena vetäjänä toimi-

nut Kari Sundell (SCL).  Leslie ,alias "Stone 
Mad", ei juuri aikaillut alkuseremonioiden ei-
kä esittelyjen suhteen, vaan otti tilanteen he-
ti haltuunsa, kuten päätuomarin kuuluukin.  
Jos kuuluisa englantilainen lause kuuluu, että 
"In Rome do as the Romans do", niin skot-
lantilainen versio käännetäänkin että skotti on 
aina skotti, oli sitten kotona tai kylässä. Sii-
tä lähtien kun Leslie laittoi ensimmäiset cur-
lingsäännöt piirtoheittimelle, alkoi kuulua 
yhtäjaksoinen terävää ärrää korostava skot-
lantilaismurteinen englanti, jota tahditti koko 
perjantai-illan viereisen pukuhuoneen pingis-
pallojen kopse ja nauhurista kuuluva tauoton 
hevi- ja rap-painotteinen Top10 -lista. Kärsi-
vällisyys on tärkeä hyve tuomarintehtävissä, 
ainakin sellaista skotti tuntui meille viestit-
tävän, koska naapurista tuleva musiikkitulva 
tuntui häiritsevän kurssilla olevia kuulijoita 
huomattavasti enemmän kuin kurssin vetä-
jää. ... MUTTA..... palataanpa lopulta takai-
sin curlingin kilpailu- ja pelisääntöihin.

Did we learn anything? 
Jos itse olin ajatellut tuomarintehtäviä hel-
poiksi, niin ne osoittautuivatkin melko vaa-
tiviksi ja jopa työteliäiksi työstää. Curlingin 
sääntökirja saattaa ensi kädessä tuntua hel-
polta palalta purtavaksi kenelle pelaajalle ta-
hansa, mutta todellisuudessa pelitilanteisiin 
liittyy lukuisa määrä erilaisia ja kimurantte-
jakin tilanteita, joiden ratkaisemiseksi sovel-
letaan tai tulkitaan yhtä tai useampaa sääntöä 
samanaikaisesti sääntökirjaa vääntäen ylös se-
kä alaspäin ja jopa välillä väärinpäin. Vaikka 
tentissä saa käyttää sääntökirjaa apuna, niin 
siitä huolimatta Leslien mukaan vain pieni 
prosenttimäärä kykenee läpäisemään tentin 
virheittä, oli äidinkieli sitten englanti tai ei. 
Tuomareilta vaaditaankin työssään tarkkaa pe-
lisilmää ja samalla myös oppien kartuttamista. 
Yksi kurssi ei tee kenestäkään vielä minkään-

laista tuomaria, vaan se on vasta alkupääoma, 
jota alat kartuttaa ja josta siirryt ajan kulues-
sa tehtyjen tilastotyömäärien perusteella ta-
solta toiselle.  Ja ylentämisen suorittaa aina 
päätuomari, jos ylipäätään sitten edes kos-
kaan ylentää.  

Milloin tuomariksi
kannattaa ryhtyä? 
Jos curlingin pelaaminen, kilpaileminen tai 
harjaus ei jaksa enää oikein innostaa. Ja jos 
tunnet vetoa seisoma- tai istumatyöhön, ja si-
nulla on jo palkan antava ammatti, joka sa-
malla joustaa. Myös kylmänkestävyyttä vaadi-
taan, koska tuomari tai vapaaehtoistyöläinen 
seisoo ja istuu kylmässä, jolloin varpaita sekä 
kroppaa alkaa palella helposti. Katse ei kyl-
myydessäkään saa herpaantua pois pelin tai 
hog-linjan tarkkailusta. Ja seurapiirirakko tie-
tenkin on todella suotava ominaispiirre, sillä 
jos hätäaputoimisto kutsuu, luotettava tuu-
raaja (eikä aivan kuka tahansa) on löydyttävä 
siksi aikaa paikalle.

Millaisia tuomareita sitten on olemassa? 
Tuomareita on viisi erilaista ryhmää, ylimpä-
nä on aina kilpailun päätuomari (Chief Um-
pire), jonka jälkeen tulevat häntä avustavat 
päätuomarit (Assistant Chief Umpires), jää-
tuomarit (Umpires), pelilinjatuomarit (Hog-
Line Umpires) ja päätytuomarit (End-Ice 
Umpires). Jokaisella on omat heille määrä-
tyt työtehtävät, -paikat sekä täytettävät lo-
makkeet. 

Ai että mikä olikaan se mainitsemani KIT 
BAG? No se on tietenkin ihmebagi eli erään-
lainen moderni sampo, jollaisen jokainen tuo-
mari omistaa, jotta joukkueet pysyisivät VE-
RY HAPPY juu nääs, koska tuomarithan ovat 
vain ja ainoastaan joukkueita varten. Kit Ba-
gistä joukkueet voivat onkia tarvittavia vem-
paimia sekä kaikenlaista tilpehööriä maan ja 
taivaan väliltä, kuten ruuvien kiristäjiä, ruuvi-
meisseleitä, pihtejä, huonekaluvahaa, säämis-
köjä, hiomakiviä, kynsileikkureita, sinitar-
raa, linssienpuhdistajia, kiikareita, teippejä, 
mittoja, linkkuveitsiä, laastareita, yms., täs-
sä nyt muutamia vain mainitakseni. Kaik-
kia tarvitaan ja on tarvittu. Sarjaa pelaaville 
joukkueille näin ollen tiedoksi; Kari Sundell 
omistaa kuulemma vain jonkinlaisen muoka-
tumman bagi-version. Kyselkää Karilta, mitä 
kaikkea hänen bagistään voikaan onkia!! Lo-
vely, isn’t it!

K U R S S I T

Tuire Autio
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1. When did you start curling and 
what are your best achievements 
as a player?
I started curling when I was fourteen at Hut-
chesons’ Grammar School in 1961. I do not 
like to think of things in curling as achie-
vements but have reached the finals of the 
Scottish Championships and have a number 
of trophies (I will not say how many) won 
over the years. I always wanted to go on a 
RCCC tour to Canada and made it eventu-
ally in 1993. It is always good to win but the 
real point is how to lose gracefully. Always re-
member the ‘Spirit of Curling’ as defined at 
the back of the Rules of Play and Competi-
tion booklet.

2. When and why did you start 
Umpiring?
In many respects I started umpiring at my lo-
cal ice rink in Glasgow, Crossmyloof, when I 
looked after the competitions there and was 
on the Scottish Ice Rink Committee. I sup-
pose I would be around 21 at the time.  From 
there I progressed by chance to the finals of 
the Scottish Championships at Perth where 
Roy Sinclair asked if I knew how to measure 
a stone! I proved the point and from being a 
spectator became the official measurer of sto-
nes! This gave me the bug which I have ne-
ver lost over 30 years later. Why did I start - I 
cannot really answer the question. I suppose 
it really started when I was asked to interme-
diate between two skips at a local competiti-
on and it has never stopped since.

3. What do you think of those 
newly introduced automatic
hogline devices?
The Eye on the Hog Device is one of the best 
pieces of news to hit curling for years.  No 
longer can the players accuse the hog line of-
ficial of being ‘blind’.  You cannot argue with 
the Eye on the Hog and it is totally consistent 
for all players. I have a great deal of sympat-
hy and admiration for anyone who sits on the 

hog line and watches stone after stone being 
released. I did it for over 20 years. Players 
should remember the rule requires the stone 
to be ‘clearly released’ and if this was remem-
bered life for the hog line official would be a 
great deal less onerous. And if coaches would 
teach their players to release within the rules 
hog line officials would be redundant.

4. Who makes all the yearly
changes to the Rules of Play and 
Competition?
The Convenor of the Rules Committee for 
the WCF is in charge of our Rules of the Ga-
me.  

5. What is the most memorable 
moment so far in your umpiring 
career?
Being invited to umpire the Olympic games 
at Nagano, Japan in 1998.

6. Do you have a nick name in the 
curling world and how did you 
get it?
Stonemad. I got it at the Summit Centre in 
Glasgow prior to the World Junior Champi-
onships being hosted in Glasgow in 1991.  I 
got the name by chance in a discussion one 
night when a friend came out with the name 
because I am involved in the sport and collect 
everything to do with the sport when I can, 
and when I can afford it!

7. Where do you live and what do 
you do for living?
I live in the south side of Glasgow and am 
a Company Director in the family business 
which specialises in navigation books famo-
us for Brown’s Nautical Almanac. The first 
publication being The Nautical magazine in 
March 1832 by the first editor Rear Admiral 
Becher.  The Brown’s entered the business c. 
1850 and have been involved ever since. I am 
currently the Joint Managing Director with 
my Brother. I am the sixth editor of The Nau-

A N  I N T E RV I E W  O F  

Leslie 
Ingram-Brown

tical Magazine whilst my Brother, Nigel, is 
the Editor of Brown’s Nautical Almanac. Our 
Mother is the other Director.

8. Tell us something about your 
family and if you have any pets?
Father died in 1980. Mother is 84. Brother is 
14 months older than me.  He is married with 
one son and one daughter. I am a number in 
the divorce courts - no children.  No pets - 
how would I have time to look after them.

9. What are your other hobbies?
Other hobbies - looking after the garden and 
golf (handicap not being declared). Played 
cricket for 42 years but now retired. I like 
DIY and stamp collecting aided by a world 
wide family business clientele.

10. What would you like to say 
to people who consider becoming 
umpires?
Umpiring is fun. You meet a lot of good peop-
le and make many friends. It requires a cer-
tain amount of dedication but the rewards are 
there. At international level it gives the op-
portunity to travel to other countries. Umpi-
res should not be seen and always work in the 
background. If you want to be famous umpi-
ring is not for you. I would always encourage 
any curler wanting to be an umpire to have 
a go but make sure to attend a proper umpi-
res’ course and then decide whether you want 
to go on. You will need a lot of help to begin 
with but help is always there if you ask. Um-
pires are for the curlers and work with the 
curlers to make sure any event runs smooth-
ly; decisions are always made fairly, without 
bias and within the rules.

H E N K I L Ö K U V A S S A

Jermu Pöllänen



Mestaruustaistosta tulossa vaisu

K I L P A I L E M I N E N

Tommi Häti

Eurocksin ja Markku Uusipaavalnie-
men yhteenliittymä ei vielä viime 
kaudella täyteen vauhtiin päässyt, 

mutta tulevalla kaudella joukkueen hit-
sautuessa paremmin yhteen, alkaa tulosta 
varmasti syntyä. Tämä Oulunkylää edus-
tava viisikko valmistautuu kauteen tur-
naamalla Sveitsissä ja Kanadassa. 

Muista mitaleista taistelevat viime 
vuoden kärkinelikkoon yltäneet Ranta-

SM-sarjan alkamisajankohta ja peli-

systeemi ovat vielä vaiheessa lehden 

mennessä painoon, mutta tulevan 

kauden ennakkoasetelmat ovat jo 

selvää kauraa. Hallitsevat mestarit 

tulevat uusimaan mestaruutensa 

mikäli ei maailman kirjat ihan sekaisin 

mene.

mäki, Vuori ja Mäkelä. Kulosaarea edus-
tava Tomi Rantamäen joukkue jatkanee 
nousujohteista kehitystä, mutta mes-
taruustaistoon ei ole toistaiseksi asiaa. 
Tuomas Vuoren lupaava joukkue kärsi 
viime kaudella jonkinlaista mestaruus-
krapulaa, mutta nyt voisi olla uuden 
tulemisen aika. Ville Mäkelän koko-
ama jäähdyttelijäporukka Hogline siir-
tyi edustamaan Hyvinkää Curlingia ja 
kokoonpanoa vahvistettiin Riku Rau-
niolla. Hogline kiusannee kärkiporukoita 
aika ajoin ”vanhasta muistista” mutta ei 
kuitenkaan mestaruuteen asti.

Nykäsen hallintaa

Naisten puolella viime kausi huipentui 
Anne Malmin ja Kirsi Nykäsen joukku-
eiden kohtaamiseen viimeisessä ottelussa. 
Nykänen vei vaiherikkaan ottelun lopulta 

selvästi mutta hämmästyttävän tiukille 
meni mestaruustaisto suhteellisen tosis-
saan harjoittelevan ja harjoittelematto-
man joukkueen välillä. Malmin joukkue 
ei enää jatka SM-sarjassa, joten Nykäsellä 
on helppo homma uusia mestaruus vaka-
vien haastajien puuttuessa.

Katja Kiiskisen nuori joukkue väläyt-
teli viime kaudella hyviä otteita ja näh-
täväksi jää joko rahkeet riittävät  kär-
kipaikoille. Mikäli he saavat enemmän 
tasaisuutta suorituksiin niin he saatta-
vat olla aivan Nykäsen kannassa. Sarjan 
muut joukkueet tekevät aika ajoin kiu-
saa kärkinimille mutta pronssia korkeam-

malle tuskin eväät riittävät.
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MARRASKUU

12-14 .11 .2004  SM-SARJA,  KARSINTA  OULUNKYLÄ,  HELSINKI
26-28 .11 .2004  SM-SARJA,  MIEHET JA NAISET OULUNKYLÄ,  HELSINKI

JOULUKUU

04-11 .12 .2004  EM-KILPAILUT   SOFIA,  BULGARIA

TAMMIKUU

04-08 .01 .2005  JUNIOREIDEN MM-KARSINTA TÅRNBY,  TANSKA
07-09 .01 .2005  SM-SENIORIT   OULUNKYLÄ,  HELSINKI
14-16 .01 .2005  SM-SARJA,  MIEHET JA NAISET OULUNKYLÄ,  HELSINKI
28-30 .01 .2005  SM-SARJA,  MIEHET JA NAISET OULUNKYLÄ,  HELSINKI

HELMIKUU

11-13 .02 .2005  JUNIOREIDEN PM-KILPAILUT HALDEN,  NORJA
18-20 .02 .2005  SM-SARJA,  MIEHET JA NAISET OULUNKYLÄ,  HELSINKI

MAALISKUU

03-13 .03 .2005  JUNIOREIDEN MM-KILPAILUT PINEROLO,  ITALIA
19-27 .03 .2005  NAISTEN MM-KILPAILUT  PAISLEY,  SKOTLANTI
19-27 .03 .2005  SENIORIEN MM-KILPAILUT  GREENACRES,  SKOTLANTI

HUHTIKUU

02-10 .04 .2005  MIESTEN MM-KILPAILUT  VICTORIA,  KANADA
15-17 .04 .2005  FINNISH BONSPIEL   HYVINKÄÄ



Ilkka Musto, 60 vuotta
Hyvinkääläinen Ilkka Musto tunne-

taan ennen kaikkea kovana pesä-
pallomiehenä, mutta on hän viettä-

nyt pitkän periodin curlinginkin parissa. 
Hyvinkään Tahkon ikinuorelle toi-
minnanjohtajalle tuli syyskuun lopulla 
komeat 60 ikävuotta täyteen.

Musto on syntynyt Helsingissä 
vuonna 1944. Pesäpallo-opit tarttui-
vat Haminassa 50-luvulla ja pääsarjata-
solla ensiesiintyminen nähtiin Lahden 
Maila-Veikoissa 1962. Vuosia myöhem-
min Helsingin Puna-Mustien paidassa 
tuli ensimmäinen Suomen mestaruus ja 

yksi pronssi. Sieltä sitten tie vei 70-luvun 
puolivälissä Hyvinkäälle ja Tahkon rivei-
hin, jossa tilille napsahti 3 perättäistä 
mestaruutta ja yksi pronssi.

Noihin aikoihin astui kuvioihin myös 
curling. Tahko oli tuolloin monipuolinen 
yleisseura ja curling sai oman jaoksen 
vuonna 1977. Jaoksen puheenjohtajana 
toimi Eero Vilevaara. Tahko oli yksi kol-
mesta seurasta, jotka olivat perustamassa 
Suomen Curlingliittoa 1978. Musto alkoi 
itse pelata 70-luvun lopussa ja alkupe-
räisestä porukasta on edelleen mukana 
Aarre Peltonen. Takana on siis jo rei-

lusti päälle 20 
vuotta curlingia. 
Menestystä on tullut kohtalaisesti, kirk-
kaimpina saavutuksina ehkäpä kaksi tap-
pioon päättynyttä finaalipaikkaa senio-
rien SM-kisoissa.

Musto teki pitkän päivätyön vakuu-
tusyhtiö Pohjolan leivissä ja jäi aluksi ns. 
virkavapaalle piirijohtajan vakanssilta 
1997. Siitä lähtien on hän ollut Hyvin-
kään Tahkon toiminnanjohtaja. Takavuo-
sina Musto on toiminut myös päivätöi-
den ohessa pelinjohtajana pesäpallon eri 
sarjatasoilla.
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M E R K K I P Ä I V Ä T

Tommi Häti

Pekariston joukkue valmistautui 
opettelemalla taktiikan perus-

teita Svensk Curling -lehdestä. Lisäksi 
silloinen Liiton puheenjohtaja Osmo 
Anttila järjesti naisille erillisiä palave-
reja, joissa jaettiin käytännön neuvoja 
helpottamaan tulevaa kisaurakkaa. Jäällä-
kin käytiin muutaman kerran. Yleiskun-
toa kohennettiin säännöllisesti lenkkeile-
mällä ja punttisalilla käymällä. Juntusen 
porukka sitä vastoin ei liikoja stressail-
lut, vaan kisoihin lähdettiin melko lailla 
kylmiltään.

Pelivälineitä oli hankalaa saada Suo-
meen ja niinpä Pekariston joukkue tur-
vautui itse räätälöityihin kenkiin. Mai-
jan aviomies Pekka, pitkän linjan curlaaja 
hänkin (tilillään mm. kautta aikojen 
ensimmäinen Suomen mestaruus), val-
misti Renton kenkätehtaalla joukkueelle 
pelikengät. Lähtökohtana oli Tarjousta-
losta hankitut talvilenkkarit.

Matkakassaan saatiin kartutettua 

mukavasti 15 000 markan edestä edus-
tusjoukkueiden yhdessä operoimalla kisa-
lehtisellä. Kansallis-Osake-Pankki luo-
vutti molemmille joukkueille yhtenäiset 
asut ja naisjoukkueelle vieläpä 500 mar-
kan stipendin per pelaaja.

Hyvinkään Sanomille annetussa haas-
tattelussa Juntunen ilmoittaa tavoitteeksi 
voittaa ainakin yhden ottelun. – Aivan 

kärkeenhän meillä ei ole mitään asiaa. 
Selvää on kuitenkin että taso nousee 
Hyvinkäällä koko ajan. Mukana on jo nyt 
nuoria poikia jotka takovat radalla vii-
tenäkin päivänä viikossa. Kun nämä läh-
tevät aikanaan edustustasolle, on Suomi 
varmasti lähempänä kärkeä, ounasteli 
Juntunen. Yksi näistä nuorista oli muuan 
Markku Uusipaavalniemi.

Pekaristo puolestaan totesi että he läh-
tevät antamaan muille mahdollisimman 
hyvän vastuksen. – Samalla menemme 
saamaan oppia, onhan laji ollut meille 
enemmän puhdasta harrastusta kuin 
vakavaa kilpailua, kertoi Pekaristo.

Miesten joukkueessa pelasivat Jun-
tusen lisäksi Seppo Tomminen, Klaus 
Jussila, Kari Ryökäs ja Harri Lehtonen. 
Joukkueen johtajana toimi Eero Vile-
vaara.

2 0  V U O T T A  S I T T E N

Naisten edustusjoukkue mallia 1984: Leena 
Räsänen, Pirkko Haataja, Salme Palm ja Maija 
Pekaristo. Joukkueen johtajana toimi Pertti 
Sipiläinen.

Ranskan Morzinessa käytäviin EM-kisoihin oli aikaa pari kuukautta. Maija Pekariston ja Tapio Jun-
tusen johtamat edustusjoukkueet valmistautuivat kumpikin tahollaan tuleviin koitoksiin. Valmis-
tautuminen siihen maailman aikaan Suomen osalta tarkoitti lähinnä matkakassan kartuttamista ja 
muutamia irrallisia jäätreenejä juuri kisojen alla.

Tommi Häti



Idea telkkarista, 
apu Ranualta

Television välityksellä Curlingin 
saloja tiiraillut hallia pyörittävä 
Viitasen perhe, yhdessä innokkaan 

visionäärin Jyri Pyrrön kanssa lanseera-
sivat Curlingin Oulun alueelle. Kivisarja 
vuokrattiin Eläintarhan Curlingklubilta 
ja ensimmäinen lajin opetustapahtuma 
järjestettiin Ranuan palopäällikön Matti 
Pekkalan ryhmän johdolla viihteellisen 
iltaman lomassa 50 innokkaalle paikal-
lisen seuran Laserin jääkiekkovaikutta-
jalle.

Kunnan päättäjät näyttivät 
mallia ja Nokiakin innostui 

Varsinainen lähtölaukaus annettiin 
keväällä 2004, kun Oululainen radio-
ääni Pertti ”Pepe” Hakala kävi visiitillä 
Mr.Curlingin Markku Uusipaavalniemen 
luona. Pepe toi tiedon tiiviinä koulutus-
pakettina tuleville kouluttajille. Oulun-
salon kunnan päättäjät suostuivat kokei-
lemaan uutta lajia median läsnä ollessa ja 
seuraavalla viikolla hallin puhelin päri-
sikin tiuhaan tahtiin Curlingvuorojen 
kyselijöiden osoittaessa kiinnostuksensa 
lajiin. Myös yritykset löysivät nopeasti 
uuden lajin liikuntailtapäivien ja iltojen 
ohjelmaksi. Curlingliitolta saamamme 
tiedon mukaan lajin suurin harrastaja-
joukko löytyy Kanadasta ja heidän yhtenä 
päätukijana on yritys nimeltä Nokia. 

Myös Oulun Nokialaiset ovat innos-
tuneet lajin harrastamisesta ja jo yli sata 
yrityksen työntekijää onkin käynyt lajia 
kokeilemassa. Vetäjää etsitäänkin var-
sinaisen yrityssarjan liikkeelle laittami-
seksi, hallin antaessa täyden tukensa.

Suomen Curlingliitto työstää ensim-
mäistä virallista curlingin lajiohjaa-
jakurssia yhteistyössä Kisakallion 

Urheiluopiston kanssa. Kisakalliosta 
on siis tarkoitus tehdä liiton virallinen 
koulutuspaikka, jossa on mahdollisuus 
suorittaa curlingin ohjausta ja valmen-
nusta koskeva kolmitasoinen kurssi. 
Työn alla on nyt 1-tason kurssi, joka 
kulkee nimellä ”Curlingin lajiohjaaja”. 
Curlingliitto tuottaa kurssin lajisisällön, 
jonka tekemisestä vastaa käytännössä lii-
ton koulutus- ja tiedotusasioista vastaava 
Jermu Pöllänen. Urheiluopisto puoles-

taan vastaa liikunnanohjaaja-osaamisesta 
siihen liittyvine fyysisine harjoitteineen 
sekä tietysti itse kurssituksesta tarvitta-
vine olosuhteineen. Kurssi on tarkoitettu 
kaikille curlingin ohjaamisesta kiinnos-
tuneille, ja liiton tavoitteena on aluksi 
saada jokaiseen jo olemassa olevaan 
jäsenseuraan vähintään yksi kurssin käy-
nyt ohjaaja sekä jatkossa päteviä ohjaajia 
ympäri Suomea.  
Kisakallion Urheiluopisto, ja erityisesti 
sen rehtori Seija Toivonen, on osoitta-
nut erityistä aktiivisuutta ja kiinnostusta 
curlingin koulutustoiminnan kehittä-

Oulunsalon jäähallissa 

Curling on extreme-laji 
Oulunsalon jäähallissa, Oulun kupeessa 

on harrastettu Curlingia sysksystä 

2003 alkaen. Varsinaista seuraa ei 

vielä ole, mutta asiasta kiinnostuneita 

lajin kokeilijoita on joka viikko useita 

kymmeniä. Laji on suurimmalle osalle 

kokeilijoista uusi ja eksoottinenkin, 

eräänlainen extreme-laji.

C U R L I N G I N

LAJIOHJAAJAKURSSI KISAKALLIOON
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K U U L U M I S I A

Lauantai on Curling ilta

Lauantai-ilta on säästetty curlingia varten 
ja yrityksille löytyy vuoroja myöskin arki-
päivisin kello 8-16 sopimuksen mukaan. 
Lauantaille monet ryhmät varaavat koko 
”hoidon”. Ensin käymme lajin teoriaa 
ja historiaa läpi pullakahveiden ääressä. 
Sitten singahdamme jäälle kokeilemaan, 
opettelemaan ja pelaamaan. Parin tunnin 
pelaamisen jälkeen siirrymme pesulle ja 
saunomaan. Tämän jälkeen onkin ”kil-
juva” nälkä ja syömme Antin, ravin-
tola Fantasian ex-kokin, valmistaman 
illallisen tai iltapalan. Halun ja tarpeen 
mukaan jatkamme ohjelmallisella illalla 
tai kuljetamme ryhmän Oulun iltaelä-
mää katselemaan. Tietenkin kuunte-
lemme asiakkaiden toiveet ja toimimme 
niiden mukaisesti. Pikkujoulujen järjes-
tämistä curling-illan yhteyteen on kyselty 
kovasti, ”dopingtestit” suoritetaan tietysti 
ja lajia harrastetaan ennen jouluantimien 
nauttimista. Toivottavasti saamme tänne 
Kärppä-kaupungin ympäristöön pikai-
sesti myöskin laadukkaan curlingseuran.

mistä kohtaan, minkä seurauksena nyt 
mainitun kurssin työstäminen on alka-
nut. Urheiluopisto on myös hakenut ja 
saanut valtionapua kurssin kehittämi-
seksi. Curlingliitto on erityisen tyytyväi-
nen alkaneesta yhteistyöstä Kisakallion 
Urheiluopiston kanssa, mikä mahdollis-
taa nyt ensimmäistä kertaa systemaatti-
sen koulutustoiminnan käynnistämisen 
myös curlingin piirissä. 1-tason pilotti-
kurssi on tarkoitus järjestää Kisakalliossa 
vuoden 2005 alkupuolella. 

Olli Rissanen

Timo Viitanen



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

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

HELSINKI
Eläintarhan Curlingklubi ry
Tuire Autio
(050) 3600 751
tuire.autio@helsinki.fi 

Helsingin Yliopiston Curlaajat ry
Jermu Pöllänen
(09) 174 791/koti
(040) 759 0998/gsm
jermu@iki.fi 

Kulosaari Curling Klubi ry
Sari Wicklund
(09) 684 8570/koti
(0400) 467 128/gsm
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
(040) 502 0133/gsm
(0400) 271 333/gsm

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Curling ry
Asko Korhonen
(0400) 699 341
asko.korhonen@pp1.inet.fi 
Hyvinkään Palloseura ry
Kari Orrainen
(019) 452 210/koti
(020) 475 2269/työ

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

JOENSUU
Joensuun Curling ry
Mika Malinen
(0400) 572 681
mika.malinen@liperi.fi 

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

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

LOHJA
Curling Ladies Lohja
Suvituuli Louhi
(019) 3151 225
suvituuli.louhi@kisakallio.fi 

LOIMAA
Loimaa Curling Club
Erkki Mäkeläinen
puh.(040) 500 6411
emakelainen@msn.com 

PIEKSÄMÄKI
Pieksämäki Curling ry
Martti Korkalainen
(015) 616 690/koti
(0400) 655 312/gsm
martti.korkalainen@yit.fi 

RANUA
Curling Ranua ry
Matti Pekkala
Aapiskuja 7
97700 Ranua
(0400) 396 294
matti.pekkala@ranua.fi  

ROVANIEMI
Lappi Kurlinki ry
Timo Tapaninen
(045) 6311 381
tapaninen.timo@luukku.com

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

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

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

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

HALLITUS VUONNA 2004

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

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

Sihteeri
Mikael Skog  
(040) 563 0530
Överbyntie 3 C 22  
02400 Kirkkonummi
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:
Tilinumero: 102950-217608
Nordea, Hyvinkää

SUOMEN
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