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Jermu Pöllänen

Sofian taikaa
Tätä kirjoittaessa on juuri palailtu Bulgariasta voitokkaissa 
tunnelmissa ja loistavasti menneiden kisojen jälkeen katseet 
voidaan ylpeinä suunnata kohti keväällä pelattavia MM-kil-
pailuja. Pitkästä aikaa Suomella on siis sekä nais- että mies-
joukkue MM-kisoissa, mutta huonoksi onneksemme kisat 
ovat ensi vuonna hajautetut eri aikaan ja eri mantereille. 
Nähtäväksi jää kuinka pysyvä järjestely nämä hajautetut 
mestaruuskilpailut ovat, sillä kaikkien käymieni keskustelu-
jen perusteella curlingfanien lisäksi myös pelaajat ovat jyr-
kästi asiaa vastaan.

Heterogeenisessä ympäristössä nämäkin kilpailut olivat 
varsin tasapainoinen ja miellyttävä tapahtuma. Moni pel-
käsi ennakkoon olosuhteiden puolesta, osa jopa oman tur-
vallisuutensa puolesta. Turvallisuuden kanssa mentiin peräti 
liiallisuuksiin Sofi assa alkuviikosta järjestetyn Euroopan tur-
vallisuuskokouksen vuoksi, ja hotelliinkin kuljettiin metal-
linpaljastimien läpi. Todettakoonkin, että valtaosa turvalli-
suustoimista oli ainoastaan näennäisen tehokasta, kun eräskin 
kisavieras sai hotellin tiskiltä vara-avaimen ilman henkilölli-
syytensä todistamista... eikä tuo avain ollut edes omaan huo-
neeseensa!

Myös curlingareenalla vilisi turvahenkilökuntaa yleisön 
määrään nähden liioiksi asti. Ottaen tässä yhteydessä huomi-
oon myös sen seikan, että turnaukseen ei myyty paikan päällä 
pääsylippuja lainkaan!! Jäälle kuvaamaan mentäessä oli ensiar-
voisen tärkeää, että kameraan oli liimattu virallinen kisatarra 
ja että kuvaajalla oli hihassaan pressihuoneesta saatu sininen 
hihanauha – no hyvä kai, että oltiin liikuttavan tarkkoja, aina-
kaan mitään järjestyshäiriöitä ei kisojen aikana ilmennyt.

Peliolosuhteetkin osoittautuivat lopulta curlingjäillä sie-
dettäviksi, vaikkakin B-hallin laitabaanalta löytyi ainakin 
turnauksen alussa Suomen joukkueelle jo etukäteen tuttuja 
”isoja peblejä”. Hävittyjen arvontojen vuoksi Suomen mies-
ten joukkue joutui pelaamaan valtaosan karsinnastaan itsel-
leen oudoilla A-hallin jäillä, mutta onneksi parempi joukkue 
kuitenkin lopulta voitti.

Rauhaisaa joulunaikaa ja menestyksekästä uutta curling-
vuotta 2005!
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Olli Rissanen

Em-kisat suuri menestys 
suomalaiselle curlingille…

Juuri päättyneet EM-kisat Bulgariassa olivat 
Suomen edustusjoukkueiden kannalta täys-
osuma! Kumpikin joukkue vastasi sille ase-
tettuun haasteeseen ja lunasti ne toiveet ja 
odotukset, jotka varmasti meidän jokaisen 
mielessä olivat kisoihin lähdettäessä. Mies-
ten joukkueemme Markun johdolla nousi 
takaisin A-sarjaan ja otti sen päälle tärkeän MM-kisapai-
kan. Myös Kirsin johtama naisten joukkueemme selvitti 
jo toisen kerran peräkkäin tiensä MM-kisoihin, mikä on 
tänä päivänä erittäin hyvä saavutus. Menestys huomioitiin 
myös muiden maiden edustajien toimesta, mikä ilmeni 
mm. lauseesta ”tervetuloa takaisin MM-kisoihin, jonne 
miesten joukkueenne ehdottomasti kuuluu”. Naistemme 
osalta monien mielessä oli edelleen valitsematta jääminen 
edellisiin olympiakisoihin, ja nyt toivottiin asiassa ”revans-
sia”. Onnittelut vielä kerran molemmille joukkueille erin-
omaisesta esityksestä!!

…Matkalla kohti torinoa

MM-kisapaikka merkitsee siis sitä, että edelleen niin 
Suomen miehillä kuin naisillakin on mahdollisuus olla 
mukana Torinon talvikisoissa. Ja olympialaisethan ovat 
lajimme näkyvyyden ja markkinoinnin kannalta se kaik-
kein suurin asia! Tästä asiasta ei liene epäselvyyttä. Tällöin 
puhumme myös suomalaisesta huippucurlingista, johon 
oleellisesti liittyy myös Suomen Olympiakomitea. OK:
han tulee tästä eteenpäin koordinoimaan entistä keski-
tetymmin suomalaista huippu-urheilua, ja lajiliittojen ja 
OK:n yhteistyö tulee olemaan entistä tiiviimpää mm. val-
mennustukien jakamisen osalta. Viittaan tässä kuluneena 
syksynä hallituksessa esillä olleeseen tulevan vuoden arvo-
kisavalinta-kysymykseen, jonka osalta toivoisinkin nyt 
laaja-alaista keskustelua ja kommentteja, varsinkin tule-
vaisuutta silmällä pitäen.  Mitkä asiat ovat kokonaisuuden 
kannalta (= suomalaisen curlingin parhaaksi) tärkeitä tai 
miten asiat pannaan tärkeysjärjestykseen esim. arvokisava-
lintojen osalta? Näistä asioista päättäminen ei ole helppoa! 
OK:n rooli huippu-urheilun, myös curlingin, rahoittajana 

on kuitenkin niin suuri, että yhteistyön on 
tältä osin oltava nähdäkseni mahdollisim-
man saumatonta.

Seuraavat arvokisat Suomessa?

EM-kisojen yhteydessä järjestetyissä koko-
uksissa ja tapaamisissa keskustelimme use-
asti myös tulevista arvokisoista ja kisanäyt-
tämöistä. Meiltä myös kysyttiin, milloin 

Suomi olisi valmis ja halukas taas järjestämään jotkut 
arvokisat, joita tänä päivänä on jo useita erilaisia. Vieru-
mäen EM-kisat olivat edelleen erittäin positiivisesti monen 
mielessä! Vaikka asia ei ehkä ole aivan ajankohtainen muu-
taman seuraavan vuoden aikana (?), on sitä sittenkin ken-
ties syytä pitää mielessä. Olisi mukava kuulla ajatuksia ja 
ideoita seuraavista arvokisoista täällä Suomessa; mitkä 
kisat, milloin, mikä voisi olla kisapaikka jne…? Kuka olisi 
halukas sitoutumaan tällaiseen projektiin tavalla tai toi-
sella? Kun Leslie Ingram-Brown oli syyskuussa pitämässä 
täällä tuomarikurssia, hän totesi kahviossa istuessamme, 
että esim. juniorien MM-kisat voitaisiin aivan hyvin pitää 
täällä Myyrmäen jäähallissa! Miettikää asiaa…

Uuden vuoden lupauksia…

Uuden vuoden aaton ”perinteisiin” kuuluu antaa lupauk-
sia, jotka kuitenkin varsin pian unohdetaan tai jotka ovat 
monien mielestä yhtä tyhjän kanssa. Mutta, mutta, yrite-
tään kuitenkin: Voisimme luvata muistaa vaihteeksi kiit-
tää hieman useammin niitä harvoja omien seurojemme 
aktiiveja, jotka huolehtivat siitä, että pelitoiminta pysyy 
käynnissä kullakin paikkakunnalla! Voisimme myös yrit-
tää luvata kiittää hieman useammin omia joukkuetoverei-
tammekin hyvästä pelistä ja jo pelkästä ystävyydestä! Ja 

erityisesti voisimme luvata ainakin mielessämme kiittää 
siitä, että meillä ylipäätänsä on edes mahdollisuus harras-
taa curlingia, sillä tämä on hieno laji!

Kiitos kuluneesta vuodesta ja hauskaa curlingvuotta 2005, 

ystävät! 



Lyhyesti 
meiltä ja maailmalta

U U T I S I A

Perttu Piilo

2006 molemmat
MM-kisat pelataan
Pohjois-Amerikassa

Keväällä 2005 pelattavat MM-kisat ovat 
ensimmäiset, joissa toteutetaan paljon 
porua herättänyttä naisten ja miesten 
kilpailujen erottaminen. Miehet pelaa-
vat Kanadassa Victoriassa ja naiset Skot-
lannissa Paisleyssä. Kisojen jakamista 
perusteltiin sillä, että tällä tavoin saadaan 
MM-kisat Kanadaan joka vuosi. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, että Euroopassa 
pelattaisiin joka vuosi. Heti vuonna 2006 
molemmat MM-kisat pelataan Pohjois-
Amerikassa miesten pelatessa Lowellissa 
USA:ssa ja naisten pelatessa Grand Prai-
riessa Kanadassa.

Kiina ensimmäistä
kertaa MM-kisoihin

Tyynenmeren alueen mestaruuskilpai-
luissa oli tänä vuonna uutta sykettä, koska 
alue on saanut lisäpaikan seuraaviin MM-
kisoihin. Tämä tarkoittaa sitä että kisojen 
kaksi parasta maata sekä miehissä että nai-
sissa lunasti paikan MM-kisoihin. Tämä 
johti tietysti siihen, että välierä oli se 
ottelu missä oli suurin panos. MM-pai-
kan ratkettua fi naaleissa oli panoksena 
”vain” Tyynenmeren alueen mestaruus.
Miehissä MM-paikan saavuttivat Aust-
ralia ja loppuottelun voittanut Uusi-See-
lanti. Uuden-Seelannin pääsy kisoihin tuo 
lisäpainetta myös Suomen miehille, koska 
Uusi-Seelanti pääsee kartuttamaan olym-
piapisteitä ja tavoittamaan näin Suomea.
Naisissa tehtiin historiaa Kiinan yltäessä 
loppuotteluun. Finaalin se tosin hävisi 
Japanille, mutta maailman väkirikkain 
maa nähdään kuitenkin MM-kilpailuissa 
ensimmäistä kertaa.

Continental Cupin voitto Pohjois-Amerikkaan
Eurooppa ei pystynyt puolustamaan Continental Cupin voittoa Medi-
cin Hatissa Albertassa pelatussa turnauksessa. Turnaus oli ratketa Poh-
jois-Amerikalle jo toiseksi viimeisessä skin-säännöillä pelatussa pelissä 
jossa Kanadan Colleen Jones kohtasi Ruotsin Annette Nordbergin. 
Jones taktikoi seitsemännessä päässä antaen Nordbergille varastuk-
sen säilyttäen viimeisen kiven viimeiseen päähän, jossa oli enemmän 
pisteitä jaossa. Jones epäonnistui kuitenkin pahoin pelin viimeisessä 
kivessä ja Nordberg piti toisella peräkkäisellä varastuksellaan Euroopan 
vielä pelissä mukana. Viimeisessä ottelussa Kanadan Randy Ferbey ei 
antanut mahdollisuuksia Ruotsin Peja Lindholmille vaan voitti skin-
ottelun pistein 47-13. Näin siis koko Cupin voitto Pohjois-Amerik-
kaan pistein 228-172.

Englannin ensimmäinen 
curlinghalli avattiin

Suuren ja mahtavan curlingmaan Skotlan-
nin naapurissa Englannissa tapahtuu myös 
curlingrintamalla. Lähelle Kentiä avautui 
marraskuussa ensimmäinen varsinainen 
curlinghalli. Halli kantaa nimeä Fenton´s 
Rink omistajansa Ernest Fentonin mukaan 
ja siinä on kolme rataa. Tavoitteena on jär-
jestää hallissa kansallisia ja kansainvälisiä 
turnauksia mahdollisimman pian. Ensim-
mäinen arvokisa on huhtikuussa järjestet-
tävä Englannin Mixed mestaruuskilpailu.

Frederiksen Tanskan
edustajaksi MM-kisoihin

Tanskassa on ainakin ulkopuolisen silmin 
erikoinen aikataulu maajoukkuevalinnoille. 
Vain muutamaa viikkoa ennen EM-kisoja 
ratkotaan edustajaa kevään MM-kisoihin. 
EM-edustaja Ulrik Schmidt ei päässyt 
MM-karsinnoissa edes fi naaliin vaan jäi 
neljänneksi. MM-karsinnan voittajaksi 
selviytyi Johnny Frederiksenin joukkue, 
joka on hieman kokemattomampi kuin 
Schmidtin kokoonpano. Tanskan tilanne 
on myös Suomen kannalta merkittävä, 
koska Tanska on vielä Suomen jäljessä 
Olympiapisteissä.
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Tommi Häti

Perttu Piilon johdolla poikien 
edustusjoukkue venyi komeasti 

voittoon asti Prahassa käydyissä junio-
rien MM-karsinnoissa. Karsintojen ainoa 
tappio tuli Bulgarian ryhmälle tiukin 8-9 
lukemin. Mutta mikä tärkeintä, turnauk-
sen kaksi parasta maata (Suomi ja Tanska) 
lunastivat itselleen paikat Japanin Karui-
zawassa käytäviin MM-kisoihin. Pertun 
lisäksi joukkueessa pelasivat Teemu Salo, 
Kalle Kiiskinen ja Paavo Kuosmanen.

Kuukautta myöhemmin katseet kään-
tyivät Ruotsin Sundsvallissa käytäviin 
EM-kisoihin. Suomea edustamaan lähti-
vät Sirpa Tiitisen ja Tomi Rantamäen joh-
tamat joukkueet. Tiitisen joukkue oli ensi 
kertaa mukana arvokisoissa ja valmistau-
tuminen oli ollut hankalaa puutteellisten 
olosuhteiden vuoksi. Kokemusta joukku-
eeseen toi lainapelaajana toiminut Terhi 
Aro, joka oli ollut mukana jo useissa arvo-
kisoissa. Naiset tsemppasivat kuitenkin 
hienosti ja pitivät Suomen A-sarjapaikan 
kymppisijoituksella.

Tomi Rantamäki joukkueineen oli sitä vas-
toin liikkeellä menestys mielessään hyvin 
menneen valmistautumisen saattelemana. 
Menestysreseptejä oli pyydetty laatimaan 
oikein ruotsalainen valmentaja Anders 

Tidholm joka toikin mukanaan tarvittavia 
uusia tuulia syksyn kuluessa. Sundsvalliin 
saapuneet suomalaisfanit joutuivat kui-
tenkin pettymään MM-paikan karatessa 
käsistä epätasaisten peliesitysten seurauk-
sena. Toki vastuskin oli kovatasoista mutta 
syksyn turnauksista tuttu varmuus oli ties-
sään. Loppusijoitus oli yhdeksäs.

Euroopan mestaruudet menivät Skot-
lannille (Hammy McMillan) ja Tanskalle 
(Helena Blach Lavrsen). Suomen naisten 
joukkueessa pelasivat Sirpa Tiitinen (skip), 
Terhi Aro,  Raili Tikkanen, Aino Kähkö-
nen, Pirjo Ylönen. Miesten kokoonpanossa 
nähtiin Tomi Rantamäki (skip), Jussi Uusi-
paavalniemi, Jussi Heinonsalo, Markku 
Henttonen ja Pekka Saarelainen.

Suomen valttikortit komistivat  
Curlinglehden kantta ennen Sundvallin

EM-kisoja 1994.

1970- ja 80-lukujen merkittävä curling-
vaikuttaja Eero Vilevaara kuoli äkilliseen 
sairaskohtaukseen 14.11.2004. Hänellä 
oli huomattava rooli Suomen Curlinglii-

ton toiminnan aloittamisessa ja sen edel-
leen kehittämisessä 70- ja 80-luvulla. Hän 
toimi Liiton tehtävien lisäksi useita ker-
toja edustusjoukkueidemme joukkueen-
johtajana arvokisoissa. 

Eero Vilevaara syntyi Kiikalassa 
14.8.1928 ja kirjoitti ylioppilaaksi Loi-
maan yhteiskoulusta 1949. Filosofi an 
maisteriksi hän valmistui Turun Yliopis-
tosta 1954. Varsinaisen elämäntyönsä 
hän suoritti Hyvinkään yhteiskoulussa ja 
sen iltalinjan rehtorina. Hänet tunnettiin 
miehenä, joka oli monessa mukana; niin 

koulu-, kunnallis-, järjestö- kuin urhei-
luelämässäkin.
Pesäpallossa pääsarjauran hän aloitti Loi-
maalla jo 16-vuotiaana. Kaikkiaan hän 
pelasi SM-sarjassa 11 kautta, joista ker-
tyi yksi hopea ja pronssi sekä yksi nuor-
ten SM-kulta. Lisäksi vielä seitsemän Itä-
Länsi -ottelua sekä harvinainen arvo-ottelu 
Helsingin olympialaisissa 1952. Pesäpallon 
jäädessä vähemmälle uusiksi lajeiksi tuli-
vat keilailu, curling ja etenkin eläkevuo-
sina golf. 

E E R O  V I L E V A A R A

( 1 9 2 8 - 2 0 0 4 )

Tommi Häti
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S
uomen kisojen alkutaival ei suu-
ria lupaillut. Naisten joukkue koki 
heti kahdessa ensimmäisessä otte-

lussaan todella suuret tappiot Skotlantia 
ja Sveitsiä vastaan. Kovinkaan paljoa nais-
ten joukkuetta paremmin ei suoriutunut 
miestenkään joukkue, joka taisteli kisojen 
ensimmäisessä ottelussa isäntämaa Bulga-
rian joukkuettakin enemmän vaikeita olo-
suhteita vastaan. Joukkueemme tunnetusti 
vahvin valtti, niittipoistokaan ei toiminut 

näillä jäillä, ja ainoastaan loistavasti pelattu 
viimeinen pää toi Suomelle kolmen ote-
tun pisteen myötä niukan voiton. Turna-
uksen toisessa ottelussaan Suomen miehet 
kokivat laadukkaassa pelissä 6-3 tappion 
Irlannin joukkuetta vastaan. Sinänsä mie-
lenkiintoista, että Irlanti oli kisojen ensi-
kertalaisena arvottu Suomen ja Itävallan 
kanssa samaan lohkoon, mutta ensikerta-
laisjoukkueita oli niin useita, että arpa olisi 
voinut käydä toisinkin.

Mikään heikkohan tuo Irlannin jouk-
kue ei tosiaankaan ollut, mikä oli kyllä kai-
killa asioista perillä olevilla jo etukäteen 
tiedossa. Kisojen aikana yksi jos toinen-
kin tituleerasi tietävään sävyyn tätä jouk-
kuetta ”B-Skotlanniksi”, sillä joukkueen 
kaikki pelaajat olivat Skottilaista syntype-
rää, vaikka heistä osa Irlannissa tätä nykyä 

asuukin. Joukkueen kippari Peter Wilson 
oli peräti Skotlannin joukkueen kolmo-
sheittäjä ja varakapteeni Naganossa, kun 
curling oli ensimmäistä kertaa virallisena 
olympialajin.

Voittojen tielle 

Alun takeltelun jälkeen suomalaisjoukku-
eet saivat oman pelinsä kuntoon ja tulosta 
alkoi syntyä. Miehet kaatoivat odotusten 
mukaisesti B-sarjassa kaikki loput vas-
tustajansa ja usein jo ennen täyttä aikaa. 
Kovimman vastuksen antoi odotusten 
mukaisesti Itävallan joukkue, joka jou-
tui kuitenkin lopulta toteamaan Suomen 
paremmakseen. Myös naisten joukku-
een peli sai uutta nostetta Tanskan jouk-
kueen kaaduttua niukasti yhden pisteen 
erolla. Joukkueen hyvää virettä ei vienyt 
edes Saksaa vastaan TV-pelissä koettu kat-
kera tappio ja kisaurakka jatkui varman 
tuntuisella voitolla Venäjästä. Seuraavana 
aamuna pamahtikin jo melkoinen paukku 
Suomen peitotessa hyvillä peliesityksil-
lään Norjan joukkueen, joka majaili sillä 
hetkellä turnauksen jaetulla kärkipaikalla 
Sveitsin kanssa. 

Hyvässä vireessä ollut Suomen nais-
joukkue laittoi vielä seuraavalla kierrok-

sella Ruotsin hallitsevan Euroopan mes-
tarijoukkueen erittäin tiukoille joutuen 
kuitenkin lopulta taipumaan kolmessa 
viimeisessä päässä. Kovasta taisteluasen-
teesta saatiin vielä yksi vahva näyte, kun 
Tsekkejä vastaan Suomen naiset nousivat 
hienosti kahden viimeisen pään kahden 
pisteen ryöstöillä lopulta marginaaliseen 

yhden pisteen voittoon. Viimeisellä otte-
lukierroksella Suomen naisjoukkueella oli 

EM-Kisojen voittajajoukkueet  
Ruotsin naisten joukkue sekä
Saksan miesten joukkue.

Kalle Kiiskinen (vas.) ja Teemu Salo harjan varressa, 
Perttu Piilo seuraa kiven kulkua takana.

EM-KISAT 
Sofia 2004

4 - 1 3 . 1 2 . 2 0 0 4



vielä mahdollisuudet jopa useampien jouk-
kueiden kesken oteltaviin Tie-Breakeihin, 
siinä määrin paljon olivat ottelut menneet 
ristiin. Toisessa ääritapauksessa Suomi olisi 
saattanut vielä joutua karsimaan MM-kisa-
paikastaan B-sarjan voittajaa vastaan. 

Viimeisellä kierroksella oli siis paljon 
pelissä, mutta niin oli muillakin joukku-
eilla. Italian ajoittain loistavasti pelan-
nut joukkue onnistui Suomea vastaan 

lähes kaikessa ja ottelu oli ohi jo seitse-
män pelatun pään jälkeen. Tappiollisesta 
turnauksen lopusta huolimatta kisat oli-
vat Suomen naisjoukkueelle jättimenes-
tys. Voittoja väännettiin koviakin vas-
tuksia vastaan ja muutama lisävoittokin 
oli napattavissa. Joka tapauksessa tämän 
kauden EM-kilpailut lienevät tasaisimmat 
naisten arvokisat vuosikausiin. Niin paljon 
otteluita pelattiin ristiin, että mestaruuden 
lopulta voittaneella Ruotsin joukkueella-
kin oli todellisia vaikeuksia suoriutua edes 
välieriin!

B-sarjan loppuhuipennus

Naisten pelien loputtua oli jälleen Suomen 
miesten vuoro astua areenalle B-sarjan väli-
eriin vastassaan Englannin hyvin pelannut 
joukkue. Ottelu eteni suomalaisten täydel-
lisessä komennuksessa ja ottelu oli valmis 
jo kuuden pelatun pään jälkeen. Pelissä 
koettiin vielä surkuhupaisia hetkiä, kun 
kisojen päätuomari tuli pyytämään jouk-
kueet takaisin pelaamaan WCF:n sääntöjen 
vaatiessa mitalipelien pelaamista vähintään 
kahdeksan pään mittaisina. Pelin henki tuli 
hyvin esille joukkueemme ykkösheittäjän 
heittäessä ensimmäisen läpiheittonsa “pyö-
rähdystyylillä”. Tästä jatkettiin vuorotah-

tiin poistaen kiviä ja muutaman minuu-
tin kuluttua pään loputtua päätuomarilta 
saatiin lopulta erityislupa ottelun lopet-
tamiseksi. Suomi siis fi naaliin ja vastaan 
yllätyksettömästi Irlannin joukkue, joka 
voitti omassa välierässään yhtä ylivoimai-
seen tapaan Tsekin joukkueen.

Finaalista odotettiin jälleen jännittävää 
taistoa B-sarjan selvästi kahden parhaan 
joukkueen välillä. Irlanti koki ennen peliä 
suuren menetyksen, kun joukkueen kap-
teeni ei pystynyt loukkaantumisen takia 
jatkamaan pelaamista turnauksessa, vaikka 
oli levännyt runkosarjan kaksi viimeistä 
ottelua ja pelannut vain välierän. Irlannin 
onneksi joukkueen varapelaaja oli kuiten-
kin tervehtynyt omasta selkävaivastaan 
siinä määrin, että jäälle saatiin pelaamaan 
kokonainen joukkue. Ottelussa edettiin 
varovaisen tarkasti pelaten aina puolivä-
liin saakka, jonka jälkeen peli oli niukasti 
tasan 1-1. Tauon jälkeen Suomen hyökkäys 
onnistui täydellisesti ja peräti viisi pistettä 
tuonut voimakas tuplapoisto ratkaisi otte-
lun lopullisesti Suomelle. Irlanti yritti vielä 
mukaan peliin, mutta Suomen poistojen 
napsuessa kohdalleen oli ottelu lopulta ohi 
yhdeksän pelatun pään jälkeen selvänume-
roisesti 9-2.
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EU-maat kallistuvat koko ajan, joten yhä useampi matkustaa 
hintatasoltaan edullisiin maihin kuten Bulgariaan. Bulgaria 
houkuttelee auringonpalvojia 350 kilometriä pitkällä Mus-
tanmeren rantakaistaleellaan. Tunnetuimmat rannat sijaitsevat 
Sunny Beachillä ja Kultarannikolla. Neuvostoajoista lähtien 
maa on panostanut kahteen elinkeinoon, turismiin ja viinin-
tuotantoon. Bulgaria on varteenotettava vaihtoehto Espanjan 
ja Kreikan valmismatkakohteille.

Bulgaria
 
Pääkaupunki: Sofi a
Asukkaita: 8 903 000
Pinta-ala: 11 091 km2
Valuutta: leva (BGN); 1 leva = n. 0,5113 €

S u o m e n  C u r l i n g l e h t i  4 / 2 0 0 48

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

MM-karsinnassa
uusi systeemi

MM-kisojen karsinnassa otettiin tänä 
vuonna käyttöön kolmiosainen karsinta, 
jossa kaksi voittoa ensin ottanut joukkue 
voittaa. Tämän lisäksi sattuman merkitystä 
voittajan löytämisessä oli pyritty vähentä-
mään sillä, että karsinnan ensimmäisen 
ottelun peliareena määriteltiin arvalla, 
samaten viimeisen kiven etu. Toinen osa-
ottelu pelattaisiin joka tapauksessa eri hal-
lissa kuin ensimmäinen ja kolmas määri-
teltäisiin jälleen arvalla.

Suomen hävittyä arvonnan, ensimmäi-
nen karsintaottelu Venäjää vastaan pelat-
tiin A-hallissa. Tämä oli Suomelle jonkin-
asteinen järkytys ja viimeisen kiven edusta 
huolimatta Suomen epävarmasti pelan-
nut joukkue joutui Venäjän kanssa tiu-
koille. Kymmenennessä päässä Suomella 
oli jo voiton avaimet kädessään, mutta 
rauhallinenkaan poisto ei noussut riittä-
västi keskiviivan läheisyydessä ja heitto-
kiven vierähtäessä ulos pesästä Suomen 
onnistui ainoastaan tasoittaa ottelu ja siir-
tää ratkaisu jatkopäälle. Jatkopäällä Venä-
jän onnistui napata ottelun voittamiseen 
tarvittava piste viimeisen kiven etunsa 
turvin.

Toisessa osaottelussa puntit tasaantui-
vat, kun Venäjä joutui itselleen outoihin 
olosuhteisiin pelaamaan B-halliin ja jälki 
olikin sitten sen mukaista – ottelu oli ohi 
kuuden pelatun pään jälkeen ja Suomen 
voitto kirjattiin murskalukemin 9-1. Vii-
meisessä koitoksessa palattiin jälleen A-
halliin, mutta samalle radalle kuin aikai-
semmin. Tällä kertaa Suomen joukkue 
oli enemmän sinut olosuhteiden kanssa ja 

molempien pelatessa puolustusvoittoista 
peliä tauolle lähdettiin Venäjän johtaessa 
2-1. Tauon jälkeen Suomi onnistui B-sar-
jan fi naalin tapaan repäisemään pienen 
kaulan vastustajaansa nappaamalla vastus-
tamattomasti neljä pistettä siirtyen samalla 
kolmen pisteen johtoasemaan. Paineiden 
siirryttyä venäläisten harteille Suomen 
riitti puolustaa johtoaan poistovoittoisen 
pelin turvin. Tässä onnistuttiinkin loista-
vasti ja Venäjä luovutti yhdeksännen pään 
jälkeen ottelun Suomelle lukemin 7-3.

Molemmat Suomen joukkueet etenivät 
siis kevään MM-kisoihin ja Olympiapistei-
den jahtiin, joten kisamenestystä voidaan 
pitää loistavana. Sen verran lähellä naisten 
jatkopaikka runkosarjan jälkeen kuitenkin 
oli, että toivoa sopii sen motivoivan jouk-
kuetta harjoittelemaan jatkossa entistäkin 
enemmän viimeisen ratkaisevan askeleen 
eteenpäin ottamiseksi.

EM-kisat paisuvat

Sofi an EM-kisat olivat jälleen suurimmat 
kautta aikain: pelaamassa oli yhteensä 49 
joukkuetta 27 eri maasta. Kovin pitkään 
ei kasvu voi tällä tavoin enää jatkua, sillä 
kisojen järjestäminen muuttuu liian ras-
kaaksi. Tasoerot B-ryhmän sisällä olivat 
myös sitä luokkaa, että EM-kisoihin jär-
jestettäneen jatkossa jonkinlainen karsinta-
sarja, kuten monissa muissakin lajeissa teh-
dään. Villeimmät huhut kertoivat, että osa 
B-sarjassa pelanneista oli aloittanut lajin 
harrastuksen vasta kuusi viikkoa ennen 
kisoja! Toisaalta tällaisten vasta-alkajien 
otteissa näkyy valtavaa edistystä kisaviikon 
kuluessa, mutta tämähän ei liene EM-kiso-
jen tarkoitus. Ilmoille on myös väläytelty 
C-sarjan perustamista EM-kisoihin.

Suuret joukkuemäärät johtavat tieten-
kin suureen ottelumäärään, mikä näkyy 
luonnollisesti kisojen järjestelyjen eteen 
vapaaehtoisesti työskentelevien työmää-
rissä. Monesti päivät venyvät epäinhi-
millisen pitkiksi, vaikka työ ei muuten 
fyysisesti raskasta olisikaan. Sofi assa vapaa-
ehtoisia oli juuri ja juuri riittävästi A-hal-
lin miehitykseen, mutta B-hallissa joudut-
tiin toimimaan ilman päätytuomareita ja 
tämä aiheuttikin viikon aikana pari epäsel-
vää tilannetta. Suomestahan Sofi assa olivat 
vapaaehtoisina työskentelemässä B-hallissa 
tuomarina maamme tuomaroinnista vas-
taava Kari Sundell ja A-hallissa päätytuo-
marina toiminut Katja Kiiskinen. Myös 
allekirjoittanut sai kunnian avittaa B-hal-
lin miehistöpulaa tuomaroimalla kiireisim-
pinä aikoina.

Tiina Kautonen seuraamassa heittoaan

Jermu Pöllänen

Jermu Pöllänen
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EM-KISAT 
Sofia 2004
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1980-luvun puolivälistä 90-luvun alkupuolelle asti 
laji nimeltä curling oli yleisön silmissä yhtä 

kuin Jussi Uusipaavalniemi. Legendaarinen Four Boys kuin Jussi Uusipaavalniemi. Legendaarinen Four Boys 
koottiin nuorista koululaisista Heinosen Jussin toi-koottiin nuorista koululaisista Heinosen Jussin toi-
mesta 70-luvun lopussa ja joukkue puhkesi lopullisesti mesta 70-luvun lopussa ja joukkue puhkesi lopullisesti 
kukkaansa vuonna 1985 ensimmäisen Suomen mesta-kukkaansa vuonna 1985 ensimmäisen Suomen mesta-
ruuden muodossa. Tästä jatkui yhtäjaksoinen putki ruuden muodossa. Tästä jatkui yhtäjaksoinen putki 
90-luvun alkupuolelle. Four Boys oli pitkään kaikille 90-luvun alkupuolelle. Four Boys oli pitkään kaikille 
nouseville kyvyille ihannoinnin ja vertailun kohde. nouseville kyvyille ihannoinnin ja vertailun kohde. 

Allekirjoittanut kuului siihen samaan fanien sarjaan ja Allekirjoittanut kuului siihen samaan fanien sarjaan ja 
kentän reunalla tutkittiin tarkasti Jussin edesottamuksia kentän reunalla tutkittiin tarkasti Jussin edesottamuksia 

koittaen ottaa oppia.koittaen ottaa oppia.

Ensimmäisen kerran osallistuit ulkomaiseen turnaukseen 
niinkin aikaisin kuin 1981 (Sundbyberg Open) ja olet 

siitä lähtien tasaisesti käynyt lukuisia kertoja arvo-
kisoissa ja turnauksissa ympäri maailman. Mikä 

saa edelleen innostumaan ja lähtemään merta 
edemmäs pelaamaan?

- Tiivistetysti voisi todeta että hyvät olosuh-
teet, hyvät pelit, hyvä seura ja itse matkustami-
nen. Suomessa ei ole vieläkään valittavasti vas-

Jussi Uusipaavalniemi aloitti menestyksekkään curling-uran 25 vuotta sitten. Kymmenen 

Suomen mestaruutta, yksi MM-pronssi ja lukuisat arvokisaedustukset ovet tehneet Jussista 

yhden tunnetuimmista ja pidetyimmistä curling-persoonista maailmalla. 
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taavia puitteita tarjota ja niinpä sitä tulee 
lähdettyä mieluusti ulkomaille asti pelaa-
maan. Samalla siinä pääsee loistavasti irti 
arjesta. Kerran erehdyin ottamaan mukaan 
tenttikirjat ja aika meni kärvistellessä kir-
jojen parissa. Kaiken kukkuraksi se tentti 
meni aika puihin. Sen koommin en ole 
ottanut arkiaskareita mukaan. Kun ollaan 
reissussa niin on parempi vaan keskittyä 
olennaiseen.

Pyörit verrattain paljon Kansainvä-
lisissä kisoissa, iskeekö välillä into 
palata huipulle?

- Itse asiassa kun Markun poppoo 
lopetti olympialaisten jälkeen pari vuotta 

sitten niin oli ajatus palata kärkikuvioi-
hin. Jonkin verran panostettiinkin mutta 
homma meni lopulta aika mönkään. Wille 
ja kumppanit tulivat ja veivät potin. Jotta 
tähän hommaan taas kunnolla innostuisi 
niin ympärille tarvittaisiin motivoitunut ja 
loistavasti keskenään toimeentuleva ryhmä. 
Ja toisaalta ei homman kliimaksi ole pel-
kästään edustusjoukkueeksi pääseminen. 
Onhan Eurooppa pullollaan kovatasoisia 
turnauksia. Kanadasta puhumattakaan. Eli 
jos virtaa riittää niin ovet on auki.

Pitkän peliurasi varrella olet päässyt 
aitiopaikalta seuraamaan curlingin 
kehitystä meillä ja maailmalla. Mihin 
suuntaan se on mielestäsi kehittynyt?

- Kyllähän 80-luvulla moni perusti 
pelinsä pelkästään hyvään poistope-
liin. Ainoastaan kanadalaiset uskalsivat 
pelata hyökkäävämpää peliä, jossa mää-
rispeli näytteli myös merkittävää osaa. 
Free guard zone -säännön tultua 90-luvun 
alussa pelin luonne muuttui merkittävästi 
etenkin Euroopassa. Samalla taktiikkapuoli 
monipuolistui ja tuli haasteellisemmaksi. 
On selvää että kun yhtä kiveä poisteltiin 
vuoron perään niin ei siinä kummoisia 
taktiikkakiemuroita tarvittu. Taitotaso on 
tietenkin noussut ja curlingin suosion kas-
vaessa on kilpailu kiristynyt.

- Euroopassa miesten puolella on kär-
kimaiden määrä kasvanut ja erot tasoittu-
neet. Enää ei ole kovin helppoa veikata 
mitalimaita kisojen alla. Naisten puollella 

ovat asetelmat pysyneet astetta enemmän 
aloillaan. Ainoastaan Venäjä on noussut 
määrätietoisella työllä kärkikahinoihin. 
Muuten vanhat kärkimaat ovat pitäneet 
asemansa.

- Suomessakin ollaan menty valta-
vasti eteenpäin 80-luvun päivistä lähtien. 
Tieto-taito on kasvanut ja yhä laajempi 
joukko vierailee ulkomaan turnauksissa 
oppia hakemassa. Tieto-taidon kanssa on 
toki se ongelma, että se on melko harvo-
jen käsissä. Sitä ei ole kyetty tai haluttu 
jakaa laajempaan käyttöön ja sitä kautta 

suomalaisen curlingin tason nostamiseen. 
Kun vertaa tilannetta Ruotsiin niin siellä 
ovat asiat paljon paremmalla tolalla. Orga-
nisoituminen ja tiedon hyödyntäminen on 
viety ihan eri tasolle.

Olet paitsi kunnostautunut peli-
kentillä niin viime vuosina myös 
Eurosportin selostajana. Kuinka 
homma lähti oikein käyntiin?

- Vuoden 1999 EM-kisat käytiin 
Chamonix’ssa ja silloin lähetettiin suo-
menkieliset selostukset ensimmäistä ker-

taa. Asian tiimoilta lähestyttiin Suomen 
Curlingliittoa ja he suosittelivat Ranta-
mäen Tomia. Hän ei kuitenkaan toimeen 
tarttunut ja seuraavaksi he pyysivät minua. 
Valitettavasti olin jo sopinut lähteväni suo-
malaisen kannattajajoukon mukana pai-
kan päälle seuraamaan kisoja ja minun oli 
pakko kieltäytyä. Suosittelin Perttu Piiloa 
ja vakuutin olevani jatkossa kiinnostunut 
kyseisestä pestistä. Niinpä kevään 2000 
MM-kisoissa Glasgow’ssa selostin ensim-
mäistä kertaa ja nyt lähtee kymmenennet 
arvokisat mikrofonin ääressä.

Kuinka paljon ja kuinka valmistaudut 
ennen kisoja?

- Tärkeintä on että tuntee riittävän 
hyvin itse lajin, pelaajat, heidän taustansa 
ja perustietoa kustakin maasta. Tämä tieto 

Four Boys klassisessa kokoon-
panossaan Oberstdorfin EM-
kisoisssa vuonna 1987. Alkaen 
vasemmalta: Petri Tsutsunen, Jari 
Laukkanen, Jussi Uusipaavalniemi 
ja Jarmo Jokivalli. Mukana kisoissa 
oli myös Juhani Heinonen.



Tommi Häti

on tullut pääosin jo hankittua oman 
aktiiviuran ajoilta. Eurosportin pääma-
jasta Pariisista toimitetaan meille hyvät 
perustiedot pelaajista ja maista. Lisäksi 
jonkin verran haalimme faktoja interne-
tin kautta. Välillä saadaan informaatiota 
jopa ns. on-line eli esimerkiksi ruotsalai-
set ja norjalaiset selostajat soittavat suo-
raan joukkueen katsomossa olevalle val-
mentajalle ja sieltä saatu tieto pannaan 
jakoon muillekin selostajille.

Millaista palautetta olette saaneet 
suomalaisista selostuksista?

- Ei palautetta nyt kovin paljon tule, 
mutta se mitä on tullut, on ollut pääosin 
positiivista ja sitä tulee ympäri Suomen. 
Ruotsalaiset saavat huomattavasti enem-
män palautetta, mikä kertoo lajin suuresta 
suosiosta naapurimaassamme.

Kun ajatellaan että Eurosport on 
näyttänyt jo vuosia curlingin arvo-
kisat suomalaisen selostuksen kera ja 
olympialaisten aikaan saama innos-
tus lajia kohtaan on ollut suuri, niin 
siitä huolimatta lajin suosio on pysy-
nyt maassamme melko marginaali-
sena. Mistä se mielestäsi johtuu?

- Tietenkin suorituspaikkojen suh-
teellinen harvalukuisuus rajoittaa har-
rastustoimintaa, mutta lajissa olisi pal-
jon potentiaalia. Jotta asioihin saataisiin 
vauhtia niin olisi varmaankin aika poh-
tia tosissaan Liitolle kokopäiväisen hen-
kilön palkkaamista hoitamaan asioita. 
Hyvä esimerkki on naapurimaamme 
Ruotsi, jossa ollaan saatu hyviä tuloksia. 
Harrastepohjalta toimiessa resurssit ovat 
tunnetusti rajalliset ja aktiivien käytettä-
vissä oleva aika kuluu pitkälti pakollisiin 
rutiineihin. 

- Paljon olisi tekemätöntä työsarkaa 
markkinoinnin, medioiden, liikuntapäät-

täjien ja muiden sidosryhmien suuntaan. 
Talous asettaa tähänkin rajoituksensa. 
Oman vaikeutensa tuo myös se tosiseikka 
että vaikka rahat jostain löytyisikin niin 
tähän haasteelliseen tehtävään soveltuvia 
henkilöitä ei istu joka oksalla.
Curlingin lisäksi sinulla on aikaa 
ilmeisesti myös muillekin harras-
tuksille?

- Onhan noita kaiken näköisiä harras-
tuksia. Sählyä tulee pelattua kerran vii-
kossa, samoin kaukalopalloa talviaikoina 

ja vieläpä kori- sekä pesäpalloa. Kesäisin 
ajelen paljon moottoripyörällä ja talvisin 
moottorikelkalla.

Palataanpa vielä curlingiin. Olet 
pelannut lukuisissa kokoonpanoissa 
ja jos niistä pitäisi nimetä yksi suo-
sikki niin mikä se olisi?

- Joukkueena ehdottomasti Pingviinit, 
jossa olen jo vuosia pelannut. Joukkueen 
sisäinen henki on ollut aina loistava ja 
kaikki tulevat saumattomasti keskenään 
toimeen. Hauskaa hyvässä seurassa.

No entäpä curlingurasi kliimaksi? 
- Kyllä se pelillisesti taitaa olla 1992 

MM-kisat Saksan Garmisch-Partenkir-
chenissä. Orraisen Mikko, Aron Jori, 
Heinosen Jussi (valmentaja) ja veljeni 

Markku muodostivat kanssani Suomen 
joukkueen ja hienojen peliesitysten päät-
teeksi pääsimme karsimaan paikasta semi-
fi naaleihin. Skotlanti oli kuitenkin liian 
kova vastus ja sijoitukseksi tuli viides tila, 
mikä oli tuolloin ehdottomasti Suomen 
kaikkien aikojen paras tulos.

- Muuten hienoimpana hetkenä tai-
taa olla ensimmäisen Collie Campbell 
–palkinnon saaminen samoissa kisoissa. 
Sain kyseisen palkinnon toistamiseen  97-
kisoissa Bernissä.
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ku Jussi palkittiin Bernin MM-kisojen 

päättäjäis-gaalassa toista kertaa 
pelaajien äänestämällä Colin 
Campbell Award -herrasmiespal-
kinnolla. Onnittelemassa Leslie 
Ingram-Brown ja curling-suuruus 
Kevin Martin.

Jussin ura lyhyesti

- alotti curlingin vuonna 1979

- 10 Suomen mestaruutta (-85-91, -94, -96-98)

- 1 MM-pronnssi (-98)

- 10 kertaa EM-kisoissa

- 6 kertaa MM-kisoissa

- saanut MM-kisoissa 2 kertaa Collie Campbell palkinnon

- kotiseura: Hyvinkää Curling

http://www.jussiupn.com/
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Uusipaavalniemen joukkue

VIIMEISTELI KUNTOAAN 
POHJOIS-AMERIKASSA

K U U L U M I S I A
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M
arkku Uusipaavalniemen jouk-
kue teki kahden viikon harjoi-
tus- ja pelimatkan Kanadaan ja 

Yhdysvaltoihin lokakuun loppupuolella. 
Joukkueen pelaajista Markkua lukuun 
ottamatta muille reissu oli ensimmäinen 
varsinainen harjoittelumatka Kanadaan. 
MM-kisoissahan joukkue oli Winnipe-
gissä 2003. 

Reissun kohteeksi valittiin Toronto ja 
sen ympäristö. Syynä tähän oli sekä edul-
liset lentoliput että Markun kontaktit alu-
eella. Valitettavasti tänä vuonna ei Onta-
riossa järjestetty isoja turnauksia, joten 
toiseksi turnaukseksi valittiin Yhdysval-
tojen puolelta aivan uusi turnaus, I love 
NY open, joka oli kautta aikain suurin 
rahaturnaus USA:ssa.

Matka aloitettiin keskiviikkona ja heti 
samana päivänä olimme jo ensimmäisissä 
treeneissä. Harjoittelemaan pääsimme 
Ken Armstrongin (Suomen valmen-

taja SLC:n olympialaisissa) kotihallissa 
ja Guelphissa, jossa myös ensimmäinen 
turnaus pelattiin.

Henkilökohtaisesti en oikein osannut 
odottaa mitään turnauksen suhteen. Aina 
on puhuttu kovasta tasosta Kanadassa ja 
kun oma pelimme oli vielä hakusessa, 
eivät odotukset voittojen suhteen olleet 
kovin korkealla. Ensimmäinen peli lähti 
kuitenkin liikkeelle tasaisissa merkeissä ja 
kun viimeisestä päästä ryöstettiin piste, oli 
ensimmäinen voitto tosiasia. 

Seuraavat ottelut kulkivat samaan 
malliin ja kun koko ajan oltiin hiukan 
johdossa, huomasimme olevamme jat-
kossa puhtaalla pelillä. Systeemi oli sel-
lainen, että kaksi puhtaalla mennyttä sel-
visivät suoraan neljän parhaan joukkoon. 
Semifi naalissa vastustajana olleen Ewan 
Macdonaldin pelaajat muistelivat kau-
hulla Markun joskus aikanaan heittämää 

ratsupoistoa, jolla hän oli riistänyt kave-
reilta varman voiton. Tällä kertaa voitto 
tuli aavistuksen helpommalla, vaikka vii-
meisellä vielä jouduttiinkin heittämään 
poisto.

Finaalissa vastus ei ollut kovin mah-
dollinen, mutta oma peli ei enää kulkenut 
samaan tahtiin. Mentiin yhdeksänteen 
päähän ja olimme neljä pistettä perässä. 
Viimeisellä heitettiin pesän edessä olleella 
vastustajan kivellä kaksi nännillä toisiinsa 
nojannutta vastustajan kiveä pois ja saa-
tiin kaksi. Epätoivoinen yritys onnistui ja 
ajateltiin vielä kokeilla varastusta, vaikka 
kahden ryöstö onkin aika harvinainen. 
Vastustajana ollut Todd Brandwoodin 
joukkue kuitenkin hermoili ja vuorossa 
oli jatkopää. Siinä eivät sitten kivet enää 
pomppineet meille ja tuloksena oli tap-
pio. No, fi naalipaikka oli joka tapauksessa 
loistava saavutus. Matkalla kaatui kuiten-
kin useampi slam-turnaukseen valmistau-
tunut joukkue.

Guelphin turnauksen jälkeen oli pari 
päivää aikaa harjoitella ennen siirtymistä 
rajan yli. Harjoitteluun saimme käyttää 
Westonin golf&country clubin hallia. 
Klubi oli todella hieno ja pukutiloista 
löytynyt kunnon sauna kruunasi pitkän 
päivän.

Uticaan saavuimme keskiviikkona. 

Turnauksen nimi juontaa siitä, että Utica 
sijaitsee New Yorkin osavaltiossa. Ensim-
mäisenä iltana oli treenit ja niiden jäl-
keen vapaamuotoinen vastaanotto turna-
uksen järjestäjän kotona. Sieltä hotellille 
saavuttuamme Kiiskisen Kalle huomasi, 
että kaikki ei ole oikein kunnossa. Paikal-
liset äyriäiset aiheuttivat allergiakohtauk-
sen ja edessä oli muutaman tunnin sairaa-
lareissu. Onneksi sinne ehdittiin ajoissa ja 
ongelmasta selvittiin lääkkeillä.

Pelit menivät vaihtelevasti. Ensimmäi-
set kaksi peliä ratkesivat varsin selkeästi 
meidän eduksemme. Seuraavissa peleissä 
Skotlannin Brewster ja Ontarion Mike 
Harris olivat aavistuksen parempia. Vii-
meisessä pelissä voitimme Amerikan 
serkkumme Rich Ruohosen ja edessä 
olivat tie-break ottelut. Kuuden jouk-
kueen lohkossa meitä olikin yllättäen 
neljä joukkuetta kolmessa voitossa. Näin 
pelattiin kaksi ottelua ja meidän vastus-
tajaksemme tuli t-heittojen perusteella 
Naganon olympialaisissa hopeaa voitta-
nut Mike Harris. 

Kahdeksan pään peli eteni tasoissa 
seitsemänteen päähän, jossa pakotimme 
Harrisin ottamaan yhden pisteen. Näin 
mentiin viimeiseen päähän piste perässä 
ja hammerin kanssa. Markun ensimmäi-
nen heitto ei jostakin syystä taipunut ja 
tilanne muuttui meidän kannalta var-
sin hankalaksi. Viimeiselläkään ei enää 
onnistuttu pelastamaan ottelua jatkopää-
hän, joten turnaus päättyi siihen.  Loppu-
tulos oli kuitenkin ihan tyydyttävä, vaikka 
tietysti olisi ollut kiva päästä pelaamaan 
sunnuntainakin.

Paluumatkalla pysähdyimme vielä 
yhdeksi yöksi Niagara Fallsille ihaile-
maan putousten pauhua. Kotiin palattiin 
tiistaina ja keskiviikkona olikin jo harjoi-

tukset Oulunkylässä.
Reissu oli kaikin puolin onnistunut 

ja turnauksista jäi ainakin itselle hyvä 
maku. Peli ei välttämättä ollut aina kovin 
kaunista, mutta varsinkin ensimmäisessä 
turnauksessa voitimme hyviä joukkueita 
hyvällä pelillä. Puhtaita harjoituksia olisi 
tietysti voinut mahtua enemmän ohjel-
maan, mutta siirtymätaival turnausten 
välillä rajoitti sitä puolta.

Teemu Salo                    Teemu Salo                    
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T E K N I I K K A

Tässä tarinassa pohditaan curlingin 

heiton pieniä osasia. Heiton eri palaset 

-jutun tarkoitus on laittaa Sinut mietti-

mään omaa heittotekniikkaasi ja antaa 

vinkkejä sen parantamiseen. Olen jao-

tellut heiton palasiin, joissa kokemuk-

seni mukaan on jokaisella miettimistä. 

Tavoitteena on saada oma tekniikka 

sellaiseksi, että heiton lopputulos olisi 

mahdollisimman usein haluttu.

Alkuasento hakilla sivulta ja edestä

Osa A: Ennen heittoa
Heitto muodostuu kokonaisesta sarjasta 
pieniä asioita, jotka ovat peräkkäin ete-
nevä prosessi jokainen heittokerta. On 
hyvä pyrkiä tekemään ne aina täsmälleen 
samalla tavalla ja tietysti mahdollisimman 
oikeaoppisesti. Prosessi koostuu ennen 
heittoa tapahtuvasta osasta, heiton aikai-
sesta ja irrotuksen jälkeisestä osasta.

1. Asento hakilla ja
valmistautuminen heittoon

a) Putsaa hakki irtolumesta ja jäästä, jotta 
ponnistusjalka ei luista ponnistaessa. Laita 
jalka hakille huolellisesti niin, että jalan 
päkiä on kunnolla hakkia vasten. Huo-
lehdi siitä, että varpaat osoittavat kaptee-
nin merkkiä kohti. 
b) Suurin osa painosta on hakilla olevan 
jalan päällä.
c) Laskeudu hakin päälle kyykkyyn. Pidä 
selkä suorana ja rentona. 
d) Puhdista kivi huolella – Käännä kivi ja 

pyyhi kiven pohja harjalla (ei rasvaisella 
kädellä) ja putsaa kivestä irronnut irto-
lumi pois kiven alta, ennen kuin käännät 
kiven takaisin jäälle.
e) Aseta liukujalkasi hivenen hakilla ole-
van jalan edelle (kantapää varpaiden koh-
dalle) Asennon tulee tuntua rennolta ja 
helpolta.
f ) Osoita hakilla olevan jalan polvella 
suoraan kohti merkkiä, Huolehdi siitä, 
että hartialinja on kohtisuorassa merkkiä 
kohti ja hartiat ovat yhtä korkealla (ts. et 
ole kallellaan kummallekaan puolelle).
g) Aseta harja jäähän niin, että harja osoit-
taa ylöspäin ja sen selkäpuoli osuu jäähän. 
Aseta harja kainaloosi siten, että se tuntuu 
mukavalta ja nojaa rennosti lantiosi ylä-
puolella. Käden tulee olla rennosti harjassa 
eikä harja saa kammeta vartaloa tai kättä 
mihinkään suuntaan. 
h) Kiven paikka hakilla. Laita kivi eteesi 
niin, että se sijaitsee heittokäden hartian ja 
kapteenin merkin välisellä linjalla. Jousta 

heittokätesi kyynärpäästä, jotta asento 
tuntuu luonnolliselta. Suorana oleva käsi 
helposti nostaa heittokäden hartiaa ja 
näin hartialinja menee korkeussuunnassa 
vinoon. 
i) Ote kivestä – Aseta sormien viimei-
set nivelet kahvan alle ja pidä kahvasta 
tukevasti sormilla. Laita peukalo luonte-
vasti kahvan toiselle puolelle.  Älä purista 
kahvaa kämmentä vasten, kämmen ei itse 
asiassa saa koskea lainkaan kahvaa. Käden 
tulee olla koko heiton ajan tässä asennossa 
suhteessa kahvaan. Käännä kivi vastakkai-
seen suuntaan (kahvan etupuoli osoittaa 
noin klo 14 tai 10, riippuen siitä, millä 
kierteellä heitto suoritetaan). Pidä tämä 
asento kivessä siihen asti kunnes aloitat 
kiven irrotuksen.

Näiden alkutoimien jälkeen on aika val-
mistautua heittoon ajatuksen tasolla.

HEITON eri palaset



?
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2. Työnnä kiveä eteenpäin 

Kun alkuasento on rento ja hyvä, olet val-
mis aloittamaan heittosuorituksen. Aloita 
siirtämällä kiveä noin 10-20 senttiä eteen-
päin merkkiä kohti saadaksesi kiven liik-
keelle ja irti jäästä. Pidä hartiat suorassa. 
Liikuta ainoastaan ylävartaloasi ja pidä lan-
tio tiukkana paikallaan. Liukujalan polvi 
laskeutuu hivenen mutta asento (hartiat 
tasassa ja suoraan kohtisuorassa merkkiä 
kohti) säilyy muuten kasassa. Katso koko 
ajan merkkiin.

3. Lantion nosto
ja askel taaksepäin

Tämä osa on tärkeää suorittaa niin huo-
lella kuin mahdollista. Vedä kiveä suoraan 
taaksepäin nostaen samalla lantiota. Lan-

tio menee suoraan taaksepäin ja nousee 
hakilla olevan jalan päälle suorassa linjassa 

merkkiin nähden. Tämä liike antaa heitolle 
suurimman osan voimasta, joten suorita se 
heiton vaatiman voiman mukaan. Kovaan 
heittoon tarvitset enemmän ja pidemmän 
askeleen taaksepäin kuin esimerkiksi hil-
jaiseen heittoon. Vedä kivi hakkijalan var-
paita kohti ja pidä kivi keskilinjalla. Astu 
samalla liukujalalla taaksepäin. Jos hei-
lautat kiveä, se täytyy vetää jalan vierestä 
taaksepäin. Siirrä koko vartalon paino 
hakin taakse ja liukujalan päälle. Paino 
siirtyy sitä taaemmaksi, mitä kovemmalla 
voimalla heität. Muista katsoa koko ajan 
merkkiin.

Pysäytä liike rauhallisesti. Aloita heit-
toliikkeen vieminen eteenpäin siirtämällä 
vartalon painoa kohti merkkiä. Laske 
kivi rauhallisesti jäähän, jos heilautit sitä 
ilmaan. Pidä kivi koko ajan samalla etäi-
syydellä edessäsi ja vartalo tiukkana, älä 
jousta liikaa kädellä vaan työnnä kiveä 
edelläsi.

4. Liukuasentoon meneminen 
ja liuku

Siirrä liukujalka eteen vasta kun olet siir-
tänyt kiveä reilusti eteenpäin. Siirrä liu-
kujalka kiven taakse ja yritä laittaa se 
kiven taakse siten, että jalkaterä on avat-
tuna hivenen ulospäin. Odota sen verran, 
että liike suuntautuu eteenpäin merkkiä 
kohti ja kivi kulkee reilusti edellä. Pon-
nista samalla hakkijalalla merkkiä kohti. 

Paino siirtyy takimmaisen jalan päälle. Huomaa, 
että lantio on selkeästi hakin takana.

Mieti esimerkiksi seuraavia asioita:

1. Keskity vain pyydettyyn heittoon. Unohda pelin tilanne ja

tärkeys. Unohda kaikki ulkopuolinen, kuten yleisö jne.

2. Mieti, oletko tehnyt kaikki toimenpiteet ennen heittoa

(muistitko putsata kiven, onko asento oikea).

3. Varmistu, että olet ymmärtänyt pyydetyn heiton oikein.

4. Mieti oikea linja kivelle ja liu’ulle.

5. Mieti oikea voima kivelle.

6. Mieti, miten kivi kulkee toiseen päähän ja miltä onnistunut?Mieti, miten kivi kulkee toiseen päähän ja miltä onnistunut?lopputulos näyttää.

7. Heitä.
Valmistautuminen ennen heittoa ajat-
telemalla. Ajattele heitto tarkasti läpi 
ennen suoritusta. Älä kuitenkaan vietä 
hakilla liian kauaa aikaa tässä vaiheessa, 
peli venyy muuten liikaa. Yritä valmis-
tautua joka kerta samalla tavalla, nopeasti 
mutta rauhallisesti. Muista, että voit aloit-
taa valmistautumisen heti kun heittovuo-
rosi on eli heti vastapelaajan heiton irrot-
tua kädestä.

Tähän koko alkuvalmisteluun ei tarvitse käyttää aikaa kuin 10-15 sekun-
tia. Jos aloitat oman valmistautumisen heti vastustajan heitettyä, ehdit 
hyvin suorittaa kaikki toimet. Luota kipparin pyyntöön ja heitä vain sitä 
heittoa. Älä ajattele vaihtoehtoja, joita aina heiton epäonnistuessa on ole-
massa. Jos kipparin ennakko tai pyyntö epäilyttää, keskustele siitä myö-
hemmin. Korjaukset ennakossa kippari tekee vaikka sitten seuraavaan 
heittoon. Nyt olet valmis heittämään.

Ajatus
mukaan... 

Osa B: Itse heitto



Tärkeätä on tehdä tämä oikeassa rytmissä, 
jotta liikkeestä tulee sulava ja pehmeä. 
Katse edelleen koko ajan kohti merkkiä. 
Jos potkaiset liian aikaisin, vartalosi siir-
tyy helposti pois oikealta linjalta. Jos pon-
nistat liian myöhään, voi heiton voima 
jäädä liian hiljaiseksi. Yritä löytää harjoi-
tuksissa oikea rytmi ponnistukseen. Ylei-
sin virhe on aloittelijalla se, että ponnis-
taa liian aikaisin ja näin kivi liikkuu vielä 
heilautuksen jälkeen hivenen sivuttain ja 
siihen samaan vartalon liike rajusti eteen-
päin aiheuttaa tasapaino-ongelman. Väl-
tät tämän ongelman oikealla ajoituksella 
ja rytmillä.

Heiton voima – Siirrä voima kiveen 
vartalon liikkeellä eteenpäin sekä ponnis-
tamalla. Siirrä heiton voima kiveen liikut-
tamalla vartaloa eteenpäin ja työntämällä 
kiveä eteenpäin. Yritä toimia pehmeästi 
ja rauhallisesti. Voima heittoon muodos-
tuu yhdessä painon siirrolla eteenpäin, 
kiven liikkeellä eteenpäin ja ponnista-
malla hakilta.  Ponnistuksessa yritä pitää 
ponnistusjalan asento hakilla koko ajan 
samana, ettei jalka käänny ponnistaessa 
sivuttain. Ponnistus koetetaan suunnata 
vain ja ainoastaan merkkiä kohti. Ponnis-

tuksen jälkeen laskeudut liukuasentoon 
kiven taakse. 

Tämä onkin heiton vaikein kohta. Kun 
laskeudut heittoasentoon ja samalla pon-
nistat eteenpäin merkkiä kohti, on helppo 
mokata heitto monella eri tavalla. Pyri 
pitämään kivi koko ajan heittolinjalla. 
Jos vartalo ei pysy ”kasassa” vaan suuntaa 
liikkeen merkistä sivuun (=ponnistat mer-
kistä ohi), heittolinja on kadonnut jo heti 
alussa. Jos laskeudut liian nopeasti liuku-
asentoon, on mahdollista että tasapaino 
järkkyy ja heilahdat tasapainoa hakiessasi 
ja näin menetät oikean linjan. Pidä katseesi 
koko ajan kipparin merkissä, älä vilkaise 
missään vaiheessa heittoa minnekään muu-
alle kuin kipparin harjan kärkeen. Keskity 
tasapainoon ja vartalon hallintaan. Yritä 
päästä liukuasentoon nopeasti, mutta rau-
hallisesti. Kun liuku on alkanut kunnolla, 
suuntasi on liukuasennossa (takajalka suo-
rana takanasi) kohti kipparin merkkiä. Liu-
kuasennossa kivi on suoraan merkkiä kohti 
ja kasvosi suoraan kiven takana heittolin-
jalla. Käsi voi olla hivenen koukistettuna 
tai aivan suorassa, mutta tärkeintä on kiven 
liike oikealla linjalla hakilta merkkiin. 

Takajalan asentoon on syytä myös kiin-
nittää huomiota, sillä jos jalka laahaa liian 
tiukasti jäätä, voi se vaikuttaa liu’un lin-
jaan. Jos takajalkaa painaa jäätä vasten, 
se tietysti jarruttaa ja ohjaa kulkua kuin 
peräsin purjeveneessä. Jarrutusvaikutusta 
voi vähentää laittamalla esim. jotakin liu-
kasta kengän kärkeen ja näin liu’un saa 
herkemmäksi ja liukkaammaksi. Toisaalta 
se asettaa myös lisää vaatimuksia tasapai-
nolle kun takajalalle ei voi tukea kovin-
kaan paljon. Monesti ponnistus pikkaisen-
kin vinoon saattaa viedä liukkaan takajalan 
sivullepäin ja näin ”vetää” koko heittäjän 
vinoon ja oikealta linjalta pois. Kokeile 
ja harjoittele, mikä sopii sinulle ja mikä 
tuntuu luontevimmalta. Mitä liukkaampi 
takajalka, sitä vaikeampi heitto on tekni-
sesti oikein suorittaa. 

5. Irrotus 

Pidä kiven kahva koko liu’un alkuosan ajan 
samassa asennossa. Aloita irrotus liu’un 
puolivälin jälkeen. Käännä loppuliu’un 
aikana kiven kahvaa kello 12 kohti siten, 
että irrotushetkellä kahva osoittaa kello 

 Kunnollinen tasapainoinen liuku.
Huomaa liukujalan asento kiven takana.

T E K N I I K K A
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kahtatoista. Päästä kivestä silloin irti 
irrottamalla käsi kahvasta rauhallisesti ja 
kuitenkin selkeästi. Älä ”hiplaa” kiveä ettei 
sen linja muutu. Jos irrotus on ”vetelä”, 
epäselvä tai kestää liian kauan saada käsi 
irti, on mahdollista että kiven linja muut-
tuu irrotushetkellä ja oikea linja menete-
tään sen takia.

Huonolla irrotuksella kivi lähtee hel-
posti pois oikealta linjalta ja kulkeekin eri 
reittiä toiseen päähän kuin olit aikonut. 
Ns. koukku on esimerkki tästä. Jos kiveä 
kääntää irrotuksessa liikaa, kivi muuttaa 
suuntaa heittolinjalta ja kiven rata muut-
tuu jyrkästi irrotushetkellä, seuraa kiven 
kiertäminen enemmän kuin aikomus oli. 
Sama toisinpäin voi aiheuttaa kiven kulke-
misen liian suoraan eli nk. antikoukku eli 
”Andy”. Varotaan koukkua liikaa ja työn-
netään irrotushetkellä kiveä sisältä ulospäin 
kädellä ja näin aikaansaadaan kiven suun-
tautuminen liikaa ulospäin sekä kierteen 
vaikutuksen alkaminen liian myöhään. Jos 
irrotus on kunnollinen, kivi kulkee muu-
taman metrin kohti merkkiä ennen kuin 
kierre alkaa vaikuttaa kiven rataan. Toki 
matka kierteen puremisen alkamiseen riip-
puu heiton voimasta. 

Irrotus

Osa C: Heiton jälkeen

6. Perässä liuku

Heiton jälkeen ei ole mitään kiirettä nousta 
ylös vaan liu’u kiven perässä rauhallisesti 
heittoasennossa. Näin harjaajat saavat täy-
den rauhan sijoittua kiven vierelle hyviin 
harjausasemiin.  Takaa näet myös mihin 
kivi lähti, mikäli liu’uit merkkiin. Näet 
myös kiven radan hyvin ja voit arvioida 
kiven kulkua suoraan takaa. Jotkut antavat 
myös harjakomentoja takaa, mutta silloin 
on syytä varmistua siitä, että olet suoraan 
kiven takana ja olet liukunut merkkiin. 
Jos olet kiven reitiltä sivulla, niin huuta-
masi harjakomennot ovat ainakin suunnan 
suhteen pielessä.  Kun liukusi pysähtyy, älä 
koskaan laita paljasta kättä jäähän nous-
tessasi ylös heittoasennosta. Siten aiheutat 
jäähän ”kämmenenkuvia”, jotka vaikutta-
vat kiven kulkuun ja radan toimimiseen 
seuraavissa heitoissa. Samoin älä jää pol-
villesi makaamaan jäälle, lämpö aiheuttaa 
myös radalle vahinkoa. Nouse reippaasti 
ylös ja siirry heiton jälkeen sivuun, jotta 
vastustaja voi rauhassa suorittaa oman 
heittonsa.

Jokaisen heiton jälkeen pohdi mieles-
säsi, miten heitto onnistui. Päättele itse, 

menikö heitto merkkiin ja oliko heiton 
voima oikea. Ole kriittinen itsellesi. Vaikka 
heiton lopputulos olisikin toivottu, mieti 
oliko suoritus oikeaoppinen ja hyvä. Voi-
siko heittoa parantaa? Miten suoriuduit 
hakilla ennen heittoa? Teitkö kaikki asiat 
suunnitellulla tavalla? Miten liuku ja pon-
nistus sujui? Pysyikö tasapaino? Jos ei, niin 
miksi horjahdit? Oliko harja liu’un aikana 
siellä, missä piti? Miten irrotus sujui? 
Vastaa näihin kysymyksiin kriittisesti ja 
paranna seuraavaan heittoon. Jos kaikki 
sujui oikeaoppisesti ja hienosti ja olit tyy-
tyväinen suoritukseen, yritä painaa se suo-
ritus mieleesi.

Toivottavasti nämä vinkit antavat ajattele-
misen aihetta heiton eri osa-alueista. Tar-
koitus on antaa vinkkejä omien suoritusten 
kehittämiseen, joten poimi itsellesi sopivat 
ohjeet tästä jutusta ja kokeile niitä jäällä.

Jari Laukkanen

Jermu Pöllänen
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Turnauskoosteet
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Bund-trophyn voitto
Sveitsin B-sarjan
joukkueelle 

Markku Uusipaavalniemen joukkue aloitti 
kilpailukautensa lokakuun puolivälissä 
perinteisessä Bund-trophyssa Bernissä. 
Turnaustahan kutsutaan myös MM-kil-
pailujen revanssiksi, sillä paikalla on MM-
kisojen neljän parhaan joukkueen lisäksi 
valtaosa Euroopan parhaista joukkueista. 
Sveitsin curlingin laajaa tasoa kuvaa var-
masti se, että ensimmäisellä kierroksella 
kohtaa 16 sveitsiläisjoukkuetta ja 16 kan-
sainvälistä joukkuetta, joihin lasketaan 

myös Sveitsin edellisen vuoden mestari. 
Ja usein ensimmäisellä kierroksella voitot 
jakautuvat aika tasan näiden kahden ryh-
män välillä. 
Kauden ensimmäiseksi turnaukseksi Uusi-
paavalniemen joukkue esitti ajoittain var-
sin hyvää peliä. Turnauksen saldoksi jäi 
kaksi voittoa ja kolme tappiota. Voi-
toista varsinkin jälkimmäinen Skotlan-
nin Ewan Macdonaldia vastaan lämmitti 
mieltä jälleen kerran. Turnauksen voiton 
vei ehkä hieman yllättäen Sveitsin B-sar-
jassa pelaava Adelboden lyömällä fi naalissa 
Skotlannin David Murdochin.

Peja Lindholm korjasi Swedish 
cupin voiton

Swedish cup pelattiin marraskuun puo-
livälissä 24 joukkueen voimin Öster-
sundissa. Turnauksessa pelataan neljässä 
kuuden joukkueen lohkossa, joista kaksi 
parasta etenevät jatkopeleihin. Uusipaa-
valniemen joukkue yritti uusia edellisvuo-
den fi naalipaikkaa tällä kertaa huonolla 
menestyksellä. Alkusarjan peleistä ensim-
mäinen voitettiin helposti, mutta toisessa 
ottelussa viimeisellä heitetty ratsupoisto 
pelasti joukkueen ainoastaan jatkopäähän, 
jossa tuli tappio. Kolmannesta ottelusta 
ei jäänyt juurikaan kerrottavaa. Peli oli 
pelattu jo ensimmäisen pään jälkeen. Nel-
jäs peli toi voiton ja vielä viimeisen ottelun 
voittamalla olisi selvitty uusintoihin. Peli 
ei kuitenkaan edennyt suotuisasti ja näin 
tuloksena turnauksesta oli kaksi voittoa ja 
kolme tappiota.

Kahdeksan parhaan joukkoon ylsi 
ulkomaisista joukkueista ainoastaan Sveit-
sin Stöckli, joka hävisi välierässä viime vuo-
den voittaja James Dryburghille. Finaaliin 
se sai vastaansa kotihallissaan pelanneen 
Peja Lindholmin. Vähäpisteisen ottelun 
voitti Lindholm 4-2. Turnaus on pelattu 
nykymuodossaan nyt kuusi kertaa ja Lind-
holm on kuitannut siitä voittorahoina 
yhteensä 209 000 SEK.

Sundbyberg Open
29. - 31.10.2004 

Magnus Ladulås Classicin peruunnut-
tua Ruotsin kilpakausi avattiin Sundby-
berg Openissa kovatasoisessa seurassa 50 
000 SEK:n palkintorahoineen lokakuun 
lopussa. 

Suomesta mukaan saatiin ainoastaan 
yksi joukkue melkoisen puhelinrumban 
ja kulkupelin vaihdon jälkeen kokoon-
panolla Juha Pekaristo, Jermu Pöllänen, 
Wille Mäkelä ja Jussi Uusipaavalniemi. 
Pelit eivät menneet suomalaisittain kovin 
hyvin vaan saldoksi kirjattiin 1 voitto ja 
2 tappiota. Mukana turnauksessa suo-
malaisten ja ruotsalaisten joukkueiden 
lisäksi oli joukkueet Latviasta ja Espan-
jasta, jotka molemmat esittivät kohtalai-
sen hyviä otteita valmistautuessaan syksyn 
EM-kilpailuihin.

Kahdeksan kärkeen ei mahtunut kuin 
ruotsalaisia. Voiton korjasi Örnsköldsviks 
CK:ta edustanut Christer Ödlingin jouk-
kue.

Füssen Challenge Cup

Maaliskuun 12. - 14. pelattiin Füssen 
Challenge Cup, johon suomalaisväri toi 
Kirsi Nykäsen johtama naisten maajouk-
kue. Ruotsista ei löytynyt sopivaa turna-
usta joten suunnaksi otettiin Saksan Füs-
sen.

Nykäsen joukkue hävisi ensimmäisen 
pelinsä Italian miesten edustusjoukku-
eelle S. Ferronatolle ja voitti hiukan yllät-
täen toisen pelinsä A. Kappin joukkuetta 
vastaan, mutta hävisi sitten kolmannen 
pelin Itävallan miesten kakkosjoukkueelle 
ja putosi jatkosta. Nykäsen lisäksi jouk-
kueessa pelasivat Sari Laakkonen, Minna 
Malinen ja Tiina Kautosen korvannut 
Riikka Louhivuori.

1 CC Schwenningen - A. Lang
2 Italien 1 - S. Ferronato
3 CC Schwenningen - S. Maier
4 EC Oberstdorf - S. Stock
5 CC Füssen - A. Kapp
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Ruotsissa toimiva suomalainen fi loso-

fi an tohtori  ja tutkija Leif Tengström 

kiinnitti huomiota Salt Lake Cityn 

olympialaisissa Suomen curling-maa-

joukkueen peliasuissa esiintyvään 

leijonavaakunaan. Erityisesti sapelin 

puuttuminen leijonan jalkojen alta 

herätti kiinnostuksen. Tämä erikoinen 

versio päätyi Leifi n tulevaan kirjaan 

Suomen vaakunasta, joka julkaistaan 

piakkoin. Mutta mikä onkaan meille 

tutun leijonavaakunan historia?

Suomen leijonaavakunan loi kuningas 
Juhana III (Ruotsin kuningas: 1568-
1592). Hän oli vuodesta 1556 asunut 
Turussa [Länsi-]Suomi herttuakuntanaan. 

Kuninkaaksi tultuaan hän peri sodan 
Venäjää vastaan ja Venäjän tsaarin, Mos-

kovan suuriruhtinaan, vastapainoksi hän 
viimeistään 1577 otti tittelin Suomen 
suuriruhtinas.

Tälle suuriruhtinaskunnalle hän teetti 
vaakunan, joka on nykyisen Suomen 
tasavallan vaakuna. Suuriruhtinaskun-
nan kruunu on kuitenkin poistettu siitä.
Vaakunan punainen kenttä on tässä rooma-
laisten sodanjumalan Marsin väri ja leijona 
on, kotkan ohella, majesteettisin vaakuna-
eläin. Sen lisäksi leijona on goottien eläin 
ja goottikansan esi-isän, Noan pojanpojan, 
Magogin tunnus. Magog oli kuninkaana 
Suomessa vuoteen 1745 maailman luomi-
sen ja v. 88 vedenpaisumuksen [!] jälkeen, 
ennenkuin hän kansansa kanssa muutti 
Pohjanlahden länsipuolelle. Siksi Suomi 
on, Uppsalan entisen arkkipiispan, Johan-
nes Magnuksen mukaan, maailman vanhin 

kuningaskunta! Vaakunan punaista kenttää 
koristaa myös yhdeksän hopeista ruusua. 

Luku yhdeksän oli Johannes Magnuksen 
mukaan gooteille vanha, pyhä luku.

Avoimella kruunulla kruunattu kunin-
kaallinen leijona pitää oikeassa etukäpäläs-
sään oikeuden, kristillisen uskon, ritaril-
lisuuden ja Euroopan suoraa miekkaa 
kohotettuna -  voiton merkkinä. Taistelu 
on voitettu ja Suomen leijona ”tuulettaa”! 
Se, että vastustaja on nujerrettu ilmenee 
siitä, että leijona polkee kaatuneen vas-
tustajansa käyrää sapelia. Se on pudonnut 
kaatuneen vastustajan kädestä.Tämä sapeli 
on venäläisyyden symboli. Se kuvaa paka-
nallisuutta, tyranniaa ja Aasiaa. Kuningas 

Juhana III halusi Suomen suuriruhtinas-
kunnan vaakunallaan kertoa sivistyneelle 
länsimaailmalle, että Ruotsin itäraja, siis 
Suomen raja Venäjää vastaan, oli Euoroo-
pan raja Aasiaa ja pakanallisuutta vastaan. 

Ortodokseja ei 1500-luvun Euroopassa 
pidetty kristittyinä.

Kun Suomen Curlingliitto jätti peli-
asustaan sapelin pois  Suomen vaakunasta 
se kertoo vaakunataiteen keinoin ettei vas-
tustajaa koskaan ole ollutkaan! Tämä peli-
paidan käyttöönotto sattuu kaiken lisäksi 
ajankohtaan, jolloin Neuvostoliitto oli 
joitakin vuosia aikaisemmin romahtanut. 
Idän vaara on torjuttu!
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Leif Tengstöm

Tommi Häti
(leijona)



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
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