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

Olli Rissanen

CURLINGKAUDEN  HUIPENNUS EDESSÄ

SM-sarjan voitto meni niin miehissä kuin 
naisissakin suurimmalle ennakkosuosikille 
eli Kirsin ja Markun joukkueille. Nyt edessä 

ovat sitten erityisen tärkeät MM-kisat, joissa lopullisesti 
ratkeavat paikat vuoden 2006 olympialaisiin! Onnittelut 
mestareille, ja nyt sitten ”hirveä” tsemppi ja ”tappajan 
asenne” esille valmistauduttaessa kisoihin sekä erityisesti 
siellä pelattaessa! Myös senioreidemme kauden päätavoite 
on ovella, ja joukkueemme ovat intoa puhkuen valmiina 
lähtökuopissa katse suunnattuna kohti ylämaan nummia… 
Kaikki on mahdollista, ja tänä keväänä voidaan taas tehdä 
suomalaista curlinghistoriaa!

Myös täällä kotimaassa riittää vielä kisoja, kun jäljellä 
ovat SM-Cup Vaasassa, Mid Senior SM:t Oulunkylässä 
sekä perinteinen Finnish Bonspiel Hyvinkäällä. Olkaa 
siis joukolla mukana näissä kauden loppuhuipennuk-
sissa! Erityisen ilahduttavaa on myös se, että HYC 
(Helsingin Yliopiston Curlaajat) järjestää tänä keväänä 
ensimmäiset opiskelijoiden SM-kisat Oulunkylässä! 
Yliopistomaailmassahan riittää pelaajapotentiaalia, joten 
toivon, että kisat saavat ansaitsemansa suosion opiskeli-
joiden parissa! Tässä yhteydessä on myös syytä onnitella 
HYC:iä, joka nyt viettää seuran 10-vuotisjuhlaa!

Haluan myös muistuttaa ulkomailla pelattavista 
erilaisista turnauksista, joihin toivoisi myös suomalaisten 
curlaajien osallistuvan enemmän. Eli jos vain on mahdol-
lisuuksia lähteä, suosittelen ehdottomasti osallistumista! 
Vastaanotto on takuuvarmasti lämmin! Kisoja riittää tasol-
taan laidasta laitaan, ja seuratason pelaajille joku any four 
curlers –periaatteella pelattava turnaus on hyvä lähtökohta. 
Julkaisemme tästä eteenpäin käsiimme saamamme kisakut-
sut liiton nettisivuilla, ja turnauksia löytyy myös esim. 
Ruotsin liiton ja Maailman Curlingliiton (WCF) netti-
sivuilta löytyvistä kisakalentereista.  

MATKALLA KOHTI TORINOA JA TULEVAA KAUTTA...

Vaikka paikat Torinon kisoihin ratkeavat siis vasta edessä 
olevissa MM-kisoissa, on nyt jo käytännössä varmaa, että 
kisoissa on myös suomalaisedustus: Curlinglehtemme päätoi-
mittaja Jermu Pöllänen on nimittäin ilmoittautunut vapaaeh-
toiseksi (end ice umpire) kisoihin, ja saanut asiassa ”myöntävän 
vastauksen”! Tämä tarkoittaa myös sitä, että Jermu osallistuu 
vapaaehtoisena tämän kevään Juniorien MM-kisoihin, jotka 
toimivat olympialaisten esikisoina, ja pelataan siis samassa 
paikassa eli Torinon läheisyydessä sijaitsevassa Pinerolossa. 
Kiitettävää aktiivisuutta ja osallistumista Jermulta, ja jälleen 
oiva esimerkki siitä, että kansainvälisiäkin haasteita ja mahdol-
lisuuksia löytyy curlingin parista, vaikka ei edustuspelaaja olisi-
kaan (tosin Jermu tähdännee ehkä vielä tällekin ”osastolle”?!) 
Pointtina siis kuitenkin jälleen kerran, olkaa aktiivisia ja tulkaa 
mukaan – toimintaa ja haasteita riittää eri tasoilla kaikille 
halukkaille!

Kun kausi jälleen lähenee loppuaan ja uusi on edessä 
pikemmin kuin uskottekaan, peräänkuulutan jälleen uusia 
ideoita suomalaisen curlingin kehittämiseksi sekä seuratasolla 
että liiton toiminnassa. Kaikenlainen palaute, niin positiivi-
nen kuin negatiivinenkin on tervetullutta, ja jokainen idea, 
olkoonpa se pieni tai suuri, on keskustelun arvoinen!  Eli 
eteenpäin tai kuten vanha sananlasku sanoo: ”harjalla olis 
tullu, sano mummo jäänpinnasta, kun kiven hakin takaa 
heittonsa jälkeen löysi”! 

Aurinkoista Curlingkevättä!

T O I M I T U S

Jermu Pöllänen

P Ä Ä K I R J O I T U S

Niin se vaan aika rientää! Tuntuu 
siltä että vasta äskettäin syksyn pitkä 

odotus saatiin päätökseen ja uusi curling-
kausi teki tuloaan. Nyt kilpailukausi on 
jo suurimmalta osaltaan ohi ja mielessä 
pyörii ajatus ”siinäkö se sitten oli?” Onneksi 
sentään SM Cup ja Finnish Bonspiel -turna-
ukset ovat jäljellä ennen kuin on aika ripus-
taa curlingkengät kesäksi naulaan.

Maajoukkueillamme on tietenkin näitä-
kin kisoja suuremmat haasteet edessään 
kilpailukauden huipentuessa MM-kilpailui-
hin, joissa tavoitteena ovat ei sen enempää 
eikä vähempää kuin Olympialaisten edustus-
paikat ensi kevääksi. Nyt kaikki mukaan 
jännittämään Suomen joukkueiden puolesta 
ja onnea matkaan kisajoukkueille – olkoon 
curlingin henget suosiollisia!

Kansallisessa mestaruussarjassa ei 
koettu tälläkään kertaan suuria yllätyksiä 
ja hallitsevat mestarit uusivat mestaruu-
tensa vakuuttavaan tapaan. Kärjen takana 
voimasuhteet hieman vaihtelevat, mutta 
vakavasti otettavaa uhkaa maajoukkueil-
lemme ei tällä hetkellä sarjasta löydy. Kärki 
on maassamme siis edelleenkin kapea, 
mutta onneksemme se on sentään terävä.

Pelillisten seikkojen ulkopuolella on ollut 
mukava huomata Oulunkylän curlinghal-
lin rakennustöiden etenevän viime aikoina 
hyvää vauhtia. Ehkäpä pääsemme kohta 
vihdoinkin luomaan maahamme todellista 
klubikulttuuria curlingin ympärille. Silloin 
olemme jälleen uusien haasteiden edessä ja 
toivoa sopii, että me curlingpelaajat todella 
olemme yhtä aktiivisia ja yhteistyökykyisiä 
kuin tämänhetkisissä kahviokeskusteluissa 
usein ilmi tuomme. 

Eloisaa ja mielenkiintoista klubikulttuu-
ria odotellessa: näihin mielikuviin, näihin 
tunnelmiin!



Lyhyesti 

meiltä ja maailmalta
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Riku Harjula

Suomen juniorit
niukasti mitalien ulkopuolelle Haldenissa

Mummofutikselle kisat olivat sen 
viimeiset junioreissa, sillä vain 
kapteeni Harjula ja kakkosena 

heittävä Roni Pakkala sopivat ikänsä puolesta 
junnuihin myös ensi kaudella. Tytöissä vastaa-
vasti vain Katja Kiiskiselle kisat olivat viimei-
set junioreissa.

Suomen molemmat juniorimaajoukku-
eet pelaavat MM-tasolla B-sarjaa muiden 
Pohjoismaiden taistellessa A-sarjatasolla, 
joten tiedossa oli todella kovatasoiset kisat 
hyvissä olosuhteissa. Kolmipäiväinen turna-
us aloitettiin perjantaina, joka ei suomalaisit-
tain kovinkaan korkeita lupaillut. Vaikka tytöt 
tsemppasivatkin ja kaatoivat Ruotsin nuoren 
kakkosjoukkueen, hävisivät he muut pelinsä 
poikien hävitessä samaan aikaan kaikki kolme 
otteluaan, joista tosin kaksi vasta viimeisessä 
päässä tasatilanteessa.

Lauantai alkoi jo hieman onnellisem-
missa merkeissä. Pojat kaatoivat Tanskan 
kakkosjoukkueen aivan kuten tytötkin 
omassa sarjassaan. Tämä olisi tytöillä jo 
riittänyt välieräpaikkaan kuuden joukku-
een sarjasta, sillä Tanska 2 jäi lopulta yhteen 
voittoon ja Ruotsi 2 ilman voittoja. Jäljellä 
ollut peli Ruotsin Viktorssonin kokenutta ja 

menestynyttä joukkuetta vastaan päättyi silti 
upeaan suomalaisyllätykseen tyttöjen intou-
tuessa hienoon peliin ja makeaan voittoon. 
Näin tytöt selvisivät siis neljänneksi omassa 
runkosarjassaan ja kohtasivat välierissä uudel-
leen Ruotsin ykkösjoukkueen. Kaksi muuta 
välieräjoukkuetta olivat Tanskan ykkösjouk-
kue Madeleine Dupontin kipparoimana sekä 
Norja.

Myös pojat paransivat peliään huomatta-
vasti ja kaatoivat lauantain toisessa ottelussaan 
Björkumin kipparoiman Norjan kakkosjouk-
kueen kauniilla pelillä selvästi 7-1 viidessä 
päässä. Jäljellä oli ottelu Kenneth Jörgensenin 
kipparoimaa Tanska 1:stä vastaan, jonka 
joukkue tunsi hyvin aiemmista turnauksis-
ta. Voitolla CC Mummofutis olisi noussut 
suoraan välieriin, mutta kokikin vuorostaan 
selvän tappion ja joutui näin tie-breakei-
hin, joissa tie katkesi – jälleen – Kenneth 
Jörgensenin joukkuetta vastaan jännittävi-
en vaiheiden jälkeen, kun viimeiseen päähän 
mentiin tasatilanteessa. Tanskan hermo piti 
kuitenkin paremmin ja Suomen piti tyytyä 
sijoituksiin välierien ulkopuolella.

Tyttöjen välierässä Viktorssonin joukkue 
vei suomalaisia varmoilla otteillaan ja eteni 

näin finaaliin Norjaa vastaan Katjan ja 
tyttöjen jäädessä pronssipeliin Tanska 1:stä 
vastaan. Peli alkoi tasaisissa merkeissä, mutta 
Tanskan onnistuessa nappaamaan viidennestä 
päästä neljä, venyi heidän johtonsa jo viiteen 
pisteeseen, eikä pitkään yhdessä pelannutta 
Dupontin siskosten joukkuetta enää yllätet-
ty. Suomi sijoittui siis neljänneksi, mikä toki 
oli kovatasoisissa kisoissa nuorelle joukku-
eelle hieno saavutus. Tyttöjen finaalin voitti 
selkeähkösti Ruotsin Viktorsson isäntämaa 
Norjan tullessa toiseksi. Myös poikien puolel-
la Ruotsi menestyi ottaen kaksoisvoiton Nils 
Carlsenin kipparoiman Ruotsin ykkösjoukku-
een johdolla. Kolmanneksi mitalijoukkueeksi 
nousi lopulta Björkumin Norja 2 alkusarjan 
vaikeuksistaan huolimatta. 

Kolmen tiukkaakin tiukemman tappion 
jälkeen poikien mielialat olivat ymmärrettä-
västi alamaissa, mutta tosiasiassa kisat eivät 
kummallekaan joukkueelle olleet missään 
nimessä pettymys. Tytöissä Suomea edusti-
vat Katja Kiiskinen, Sanna Puustinen, Heidi 
Hossi, Tiina Kölhi ja Päivi Salonen. Pojissa 
pelasivat Riku Harjula, Jussi Knuutinen, Roni 
Pakkala ja Lauri Orrainen. 

Tänä vuonna Norjan Haldenissa järjestettyihin juni-

oreiden Pohjoismaiden Mestaruuskisoihin lähetettiin 

Suomesta ainoastaan kaksi joukkuetta neljän mahdollisen 

sijaan – Katja Kiiskisen tyttöjoukkue sekä poikia edustamaan 

Riku Harjulan kipparoima CC Mummofutis.

EM- ja MM-voittajat
ulos tämän kevään
MM-kisoista

Viime vuonna maailmanmesta-
ruuden voittanut Ruotsin Peja 

Lindholmin joukkue ei pelaa tämän kevään 
MM-kisoissa Victoriassa. Peja hävisi todella 
jännittävässä finaaliottelussa Ruotsin mesta-
ruuden Härnösandin Erik Carlsénia vastaan. 
Näin Ruotsi lähettää MM-kisoihin melko 
kokemattoman ja nuoren joukkueen.

Myöskään Saksan curlingia muutamat 
vuodet hallinnut Sebastian Stockin joukkue ei 
päässyt tällä kertaa MM-kisoihin. Joulukuun 
Sofian EM-finaalissa juuri Peja Lindholmin 
kukistanut saksalaisjoukkue jäi Saksan mesta-
ruustaistossa vasta kolmanneksi Kappin veljes-
ten viedessä voiton.

Ammattilaisuus kannatti

Moni ihmetteli pari vuotta sitten, 
kun kanadalaisnel ikko Randy 

Ferbey, David Nedohin, Scott Pfeiffer ja 
Marcel Roque jättivät kaikki päivätyön-
sä ja päättivät keskittyä ainoastaan curlin-
giin. Arvostelijoita löytyi, mutta onneksi 
myös tukijoita. Nyt näyttää siltä, että päätös 
on todellakin kannattanut. Team Ferbey on 
esimerkiksi tällä kaudella tienannut jo 250 
000 Kanadan dollaria eli noin € 156 000. 
Joukkueen päätavoite on ensi syyskuussa 
pelattavat Kanadan olympiakarsinnat. Siellä ei 
suoranaisesti ole rahaa jaossa, mutta mainetta 
ja kunniaa sitäkin enemmän. Olympiaedustus 
ja mahdollinen voitto ovatkin ainoat saavu-
tukset jotka joukkueelta enää puuttuu.

Ennätyspalkkiot
tämän vuoden Brierissä

Eurooppalaisittain uskomattomal-
ta kuulostavia rahasummia liikkuu 

tämän vuoden Kanadan miesten mestaruus-
kisoissa Brierissä. Edmontonissa pelattavien 
kisojen voittajajoukkueelle on tarjolla yhteen-
sä peräti 220 000 Kanadan dollaria eli noin € 
137 500. Kaikki osallistuvat joukkueet saavat 
$ 36 000. Finaalipaikasta irtoaa vielä $ 40 000 
lisää ja finaalin voittajaa odottaa vielä lisäksi 
$ 144 000 palkkio.

Ennätyspalkkiot ovat herättäneet myös 
arvostelua. Muutamat kisajärjestelyihin 
vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet ovat närkäs-
tyneet voittorahoista, koska heidän täytyy 
maksaa päästäkseen tekemään ilmaista työtä. 
Maksu vapaaehtoista kohden on $ 75. Se 
sisältää sisäänpääsyn kaikille ottelukierrok-
sille, mutta “katsomopaikat ovat yläparvella” 
valittaa eräskin vapaaehtoiseksi ilmoittautu-
nut. Brierin järjestelykomitean jäsen Darwin 
Daviduk kuittaa valitukset olankohautuksel-
la: “Halukkaita vapaaehtoisia on ilmoittaunut 
yhteensä 1200, eli valittajat voivat hyvin antaa 
hommat muille. Sitä paitsi vapaaehtoispaketin 
arvo on yhteensä $ 190.” Kaikenlaisia ongel-
mia sitä onkin tuolla Kanadassa.

Ensimmäinen 
dopingrikkomus 
curlingissa

Curling on tällä kaudella liitty-
nyt dopingrikkomuksista kärsi-

neiden lajien joukkoon. Tilanne jota monet 
ovat pelänneet ei onneksi syntynyt kaikkein 
dramaattisimmalla mahdollisella tavalla. Joka 
tapauksessa ensimmäistä kertaa curlingpelaaja 
on saanut pelikieltoa dopingin vuoksi.

Rangaistuksen saanut pelaaja on yhdys-
valtalainen Mitchell Marks. Marks pelasi 
Craig Brownin joukkueessa viime kaudel-
la ja joukkue eteni USA:n mestaruuskiso-
jen välieriin. Tämän vuoksi koko joukkue 
nimettiin ryhmään jota voidaan testata. Viime 
lokakuussa Mitchell Marks sitten valittiin 
kilpailujen ulkopuolella suoritettavaan testiin. 
Marks kertoo, että hän ei ole tällä kaudel-
la juuri pelannut, koska on tehnyt yliopis-
ton lopputyötä. Tämän vuoksi hän lyhyen 
mietinnän jälkeen oli päättänyt, ettei vastaa 
antidopingkomitean testikutsuun. Säännöt 
ovat kuitenkin selvät: testistä kieltäytyminen 
on seurauksiltaan sama asia kuin positiivi-
nen näyte. Myös Marks huomasi tämän pian. 
Hänestä kirjoitettiin lehdissä ja hänen asias-
taan kohistiin curlingpiireissä yhä laajem-
min. 

Marksin tuomio on kahden vuoden 
kilpailukielto. Varsinainen rangaistus ei 
Marksia liiemmin kosketa, koska hän oli 
muutenkin suunnitellut keskittyvänsä uraan-
sa. Negatiivinen julkisuus varmasti satuttaa 
enemmän. Kun sinulta siis Trivial Pursuitissa 
kymmenen vuoden päästä kysytään, kuka oli 
ensimmäinen dopingrikkomuksen tehnyt 
curlingpelaaja, niin muista vastata: “Mitchell 
Marks!”

Skotlanti voitti
pyörätuolimestaruuden

Skotlannin Frank Duffy puolusti joukkueineen voitokkaasti 
pyörätuolicurlingin maailmanmestaruutta voittaen tittelin näin 

siis jo toisena vuonna peräkkäin. Finaalissa kaatui Tanska luvuin 7-5. 
MM-kisat ratkaisivat myös paralympialaisiin lähtevät maat. Kisat käydään 
olympialaisten jälkeen Torinossa. Kisoihin selviytyivät Iso-Britannia 
(Skotlanti), Norja, Tanska, Sveitsi, Ruotsi, Kanada, USA sekä isäntämaa 
Italia. Suomella ei ole vielä ollut edustajaa pyörätuolicurlingin arvoki-
soissa.

Dacey ei puolusta
Brier voittoaan

Viime vuonna Kanadan mestaruu-
den voittanut Mark Daceyn joukkue 

ei puolusta mestaruuttaan tämän vuoden 
Brierissa Edmontonissa. Brierissa pelaavat 
Kanadan provinssien parhaat. Dacey pyrki 
mestaruuskilpailuihin Nova Scotiasta, häviten 
kuitenkin finaalissa Shawn Adamssin joukku-
eelle. Vuoden 2004 Brierissa Dacey teki finaa-
lissa uskottaman nousun ennakkosuosikki 
Ferbeyä vastaan.

Yksinpeli pyrkii olympialaisiin

Maailman curlingliitto esittää, että curlingin yksinpeli olisi olympialaji jo 
2010 Vancouverissa. Yksin- ja kaksinpeliä on kilpailumuotoisesti pelattu jo 

Continental Cupissa sekä Kanadan mestaruuskisojen yhteydessä. Kokemukset ovat 
olleet positiivisia ja varsinkin Continental Cupissa pelimuoto on kiinnostanut yleisöä 
kovastikin. Yksinpelissä pelaaja heittää yksin tiettyjä kuviopelitehtäviä. Hänellä on 
merkinnäyttäjä sekä kaksi harjaajaa. Heitoista saa onnistumisen mukaan pisteitä.

Maailman curlingliiton presidentti Roy Sinclair kertoo, että suunnitelmissa on 
järjestää yksinpelin testiturnaus vuoden 2006 MM-kisojen yhteydessä. Tämän jälkeen 
järjestetään yksinpelin MM-kisat 2007, 2008 ja 2009. Jos Kansainvälinen olympiako-
mitea suhtautuu ideaan myötämielisesti laji olisi mukana seuraavana vuonna olympia-
laisissa. Kävi miten kävi, yksinpeli tulee saamaan enemmän ja enemmän huomiota 
tulevina vuosina. Tässä kaikille tavallisille harjanveivaajille oiva mahdollisuus päästä 
parrasvaloihin nauttimaan kipparimaisesta gloriasta.

Perttu Piilo

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

SM-Sarja
SAATIIN PÄÄTÖKSEENSÄ

Asetelmat viimeiseen turnausviikonlop-

puun eivät olleet kaikkein kutkuttavimmat. 

Mestaruus oli naisten ja miesten osalta osit-

tain jo ratkennut. Kirsi Nykäsen ryhmällä oli Katja Kiiskisen 

joukkueeseen nähden kuuden pisteen ero ja miehissä 

Markku Uusipaavalniemellä neljän pisteen kaula ennen 

Tomi Rantamäkeä. Viimeisessä turnauksessa mestaruuteen 

riittivät tasaisen varmat perussuoritukset ilman yllätyksiä.

TAISTELU NAISTEN HOPEASTA 
JATKUU

Nykäsen edustusjoukkueella oli melko 
helppo puhde uusia viimevuotinen mesta-
ruus, vailla todellista vastusta. Kauden 
ainoa tappio tuli aivan viimeisissä peleissä 
Riikka Louhivuorta vastaan mestaruuden 
jo varmistuttua aikaisemmin.

Kausi päätettiin runkosarjan neljän 
parhaan kesken pelatulla yksinkertaisella 
loppusarjalla. Runkosarjan pisteet lasket-
tiin mukaan ja niinpä Nykänen oli mestari 
jo ennen tätä huipennusta. Alunperin oli 
tarkoitus pelata kaksi kierrosta neljän 
parhaan kesken, mutta kun Oulunkylästä 
ei löytynyt sopivaa rakoa aikatauluista niin 
päädyttiin yhteen kierrokseen.

Mestaruuden ratkettua jo ennen 
aikojaan, oli kakkostilasta sitä vastoin kova 
kamppailu. Louhivuori ja Kiiskisen nuori-
soryhmä päätyivät jännittävien vaiheiden 
päätteeksi tasapisteisiin. 

Ratkaiseva uusintaottelu hopeamitalin 
kohtalosta pelataan myöhemmin keväällä. 
Vastakkain ovat siis jo pitkään kenttiä 
kiertänyt Louhivuoren helsinkiläisjouk-
kue ja uransa alkumetreillä oleva, lupaava 
hyvinkääläisjoukkue Kiiskisen komen-
nossa. Jäämme mielenkiinnolla odotta-
maan kuinka käy. 

Kärkikolmikon välittömässä tuntu-
massa seurasi läpi kauden Helena Timosen 
joukkue jääden niukasti mitalien ulkopuo-
lelle. Sarjan loput kolme joukkuetta jäivät 
selvästi kärkinelikon kyydistä jo varhaisessa 
vaiheessa.

RANTAMÄKI YLLÄTTI MIEHISSÄ

Asetelmat miesten SM-sarjassa olivat 
kaksijakoiset. Helsinkiläisseuroja edusta-
vat Uusipaavalniemen ja Rantamäen 
ryhmät kuuluivat ns. lajiin panostaviin 
ja loput neljä vähemmän panostaviin tai 
jäähdytteleviin joukkueisiin. Se myös 
näkyi mitä pidemmälle kausi eteni. MM-
paikan Suomelle EM-kisoissa taistellut 
Uusipaavalniemi ei esittänyt kovin häikäi-
seviä otteita, mutta sekin riitti hyvin 
uusimaan mestaruuden.

Rantamäki yllätti monet vahvalla pelil-
lään ja pystyi kauden vanhetessa kipua-
maan jopa Uusipaavalniemen kantaan. 
Heittopeli on selvästi parantunut viime 
kaudesta ja taktiikassa on menty suora-
viivaisempaan suuntaan, mikä on tuotta-
nut hyvää tulosta. Vielä on toki tekniikan 
saralla tekemistä, mutta jos kehitys jatkuu 
samaan malliin niin seuraavilla kausilla he 
taistelevat tosissaan mestaruudesta.

Kärkikaksikon takana oli tasaista taiste-
lua pronssisesta mitalista. Käytännössä 
lopuilla neljällä (Holmberg, Malinen, 
Mäkelä ja Vuori) oli mahdollisuus mitaliin 
ennen viimeistä turnausta. Nelikosta pisim-
män korren veti lopulta Tuomas Vuoren 
lahjakas joukkue. 

Kauden selviin pettymyksiin kuului 
Ville Mäkelän jäähdyttelijöistä koottu 
Hogline. Heidät laskettiin kauden alussa 
jopa kärkikahinoihin mukaan, mutta 
talven mittaan suunta oli syöksykiertei-
sesti alaspäin. Jos edelliskaudella riitti 
että vanhasta muistista pelattiin tasokasta 
curlingia niin nyt meno muistutti lähinnä 
kehäraakkien viimeisiä henkäyksiä. 

PRESIDENTTI JYRÄÄ

Liiton puheenjohtajan Olli ”Presidentti” 
Rissasen luotsaama vantaalaisjoukkue 
on jyrännyt vakuuttavasti 1. divisioo-
nassa. Tilille on kirjattu vain yksi tappio. 
Sarja on vielä lehden mennessä painoon 
kesken mutta jo nyt on selvää että Rissasen 
joukkue vie voiton. Muista joukkueista 
mainittakoon Jussi Uusipaavalnimen 
joukkue, joka on jäänyt yllätyksellisesti 
sarjan hännille. Toki he ovat kärsineet läpi 
kauden miehistövajauksesta ja yksi luovu-
tettu turnaus näkyy väistämättä sijoituk-
sessa.

Mestarikapteenien
kommentit

”Omaa pelaamistani on rasittanut 
Oulunkylän hallin pyörittäminen. 

Jopa vähän ’vasurilla’ on tullut joitain pelejä 
pelattua työkiireiden vuoksi. Mestaruus ei 
silti tullut yllätyksenä. Laskeskelin kauden 
alussa että mestaruuteen pystyvät vain me tai 
Mäkelän Villen joukkue. Siis jos he pystyvät 
esittämään parastaan”, Markku lisää.

Talven mittaan varapelaajan rooliin jäänyt 
Aku Kauste siirtyi sivuun kesken kauden. 
MM-kisoja silmällä pitäen remmiin pyydettiin 

Markun vanhaa luottomiestä Ville Mäkelää. 
Hän on siis lähdössä mukaan MM-kisoihin 
ja suoraan pelikokoonpanoon. Perttu Piilo 
on toistaiseksi jäämässä varapelaajan rooliin 
työkiireiden vuoksi.

”Kovatasoinen turnaus olisi hyvä saada 
alle ennen MM-kisoja, mutta niiden löytämi-
nen tuntuu kovin hankalalta tähän vuodenai-
kaan. Eri maissa toiminta pyörii näin kevääl-
lä tiukasti kansallisissa sarjoissa. Norjan 
suunnalta saattaisi huhujen mukaan löytyä 

sopiva turnaus. Mikäli turnauksia ei löydy, 
niin yritämme saada treenimatseja aikaiseksi 
täällä Suomessa”, Markku pohtii.

MM-kisoihin joukkue lähtee hakemaan 
lopullista sinettiä olympiapaikkaan Torinoon. 
Pisteissä Suomen kintereillä vaanivat USA, 
Tanska ja nousukuntoinen Uusi-Seelanti. 
Heitä paremmin tulisi siis mielellään sijoit-
tua kisoissa ja se ei tule maat tuntien olemaan 
ihan helppoa. Toivotaan joukkueelle parasta.

Ville Mäkelä liittyy Markun MM-joukkueeseen

Markku

Markku Uusipaavalniemi joukkueineen oli vakuuttavan tasai-

nen tälläkin kaudella. Mestaruus irtosi vaivatta parasta esit-

tämättä.

Kirsi Nykäsen nelikko on pelannut tässä kokoonpanossa jo 

muutaman vuoden ja yhteen hitsautuminen alkaa selvästi 

näkyä. Se harmittava seikka on että heille ei tahdo löytyä vas-

tusta Suomessa naisten sarjoissa.

”Hieman on ikävä Malmin Annen 
joukkuetta, joka tarjosi vastusta 

koko rahan edestä edelliskausilla. Nyt meidän 
ykköshaastajat ovat Riikan ja Katjan joukku-
eet. Katjan porukka on selvästi kehittynyt 
taktisesti, mutta fysiikan puute ja kokemat-
tomuus näkyy vielä selvästi. Riikan joukku-
etta vastaan meillä oli tiukkoja matseja jotka 
käänsimme vikaa lukuun ottamatta eduksem-
me. Silloin ajatus taisi jo olla Suomen mesta-
ruuden juhlistamisessa”, Kirsi toteaa.

Yhdessä harjoittelua on hieman haitannut 
se tosiasia, että kaikki neljä asuvat eri paikka-
kunnilla. Niinpä usein kukin hoitaa harjoitte-
lun omatoimisesti ja yhdessä treenaaminen on 
jäänyt viikonloppuihin ajoitettuihin harjoi-
tusleireihin.

”Painopiste on ollut tällä kaudella teknii-
kan kehittämisessä. Myös voimien arvioin-
tiin ja harjauksiin olemme panostaneet. 
Tekniikassa kuulumme toistaiseksi vielä 
MM-kisoihin osallistuviin maihin verrattaes-
sa häntäpäähän”, Kirsi laskeskelee.

Kirsi
Tulevia MM-kisoja silmällä pitäen Kirsin 

joukkue suuntaa kovia pelejä hakemaan 
Prahaan, jossa pelataan uutukaisessa hallis-
sa hyvätasoinen turnaus. Heidän oli ensin 
määrä mennä pelaamaan Ruotsin koviin 
naisturnauksiin, mutta kun niistä peräti 
kolme peruttiin niin tilalle piti katsoa jotain 
muuta. Ja suhteellisen edullinen vaihtoeh-
to löytyi Prahasta. Lisäksi joukkue osallistuu 
SM-cupiin Vaasassa, jossa mukana on myös 
MM-kisoihin varapelaajaksi lähtevä Riikka 
Louhivuori.



Seniorien Mestaruus
Timo Kausteen JoukkueelleSM-Sarja

JÄLKIPYYKKIÄ Oulunkylän curlinghallissa pelattiin 7. - 9.1.2005 

ensimmäiset kansainvälisen ikärajan (50 v.) mukaiset 

Seniorien SM-kilpailut. Mukaan oli ilmoittautunut 7 

joukkuetta, jotka pelasivat yksinkertaisen sarjan. Panoksena mesta-

ruuden ja kunnian lisäksi oli edustuspaikka Seniorien MM-kisoihin.

K O M M E N T T I

Tommi Häti

Voittajasta ei lopulta ollut epäselvää, Voittajasta ei lopulta ollut epäselvää, Vsillä Timo Kausteen joukkue voitti Vsillä Timo Kausteen joukkue voitti Vkaikki pelinsä ottaen näin nimiinsä Vkaikki pelinsä ottaen näin nimiinsä V
Suomen Mestaruuden sekä tarjolla olleen 
edustuspaikan vakuuttavan esityksen 
jälkeen. Suurin ennakkosuosikki piti siis 
tällä kertaa pintansa! Sen sijaan seuraa-
vista sijoista syntyikin ennen näkemättö-
män tasainen kamppailu, kun sijoille 2-6 
selviytyi peräti 5 joukkuetta, joilla kullakin 
oli kolme voittoa. Kun keskinäiset pelit-
kin menivät täysin ristiin, jouduttiin sijat 
ratkaisemaan tee-heitoilla. Tämän mitte-
lön vei ylivoimaiseen tyyliin kokenut Lauri 
Perkiön joukkue, joka heitti 12 pistettä ja 
otti näin ollen hopeamitalit. Pronssimitalit 
menivät myös kokeneelle Jussi Heinosen 
joukkueelle tee-heitoista otetuilla 7 
pisteellä.  Kilpailujen suurimmasta yllätyk-
sestä vastasi varmastikin Ranuan Matti 

Pekkalan joukkue, joka 
loppuun asti kamppaili 
mitalisijoista ja sekoitti 
näin ollen varmasti monen 
etukäteisveikkaukset. Tee-
heitoista kertyi tällä kertaa 
kuitenkin vain 5 pistettä 
ja näin ollen ranualaisten 
oli tyytyminen kuuden-
teen sijaan. Joka tapauk-
sessa hieno esitys Ranuan 
joukkueelta, joka palkittiinkin suorituk-
sestaan ensimmäistä kertaa jaossa olleella 
”Taistelijan” palkinnolla.

Mestarijoukkueessa, ja siis uudessa 
Seniorien edustusjoukkueessa pelaa-
vat kapteeni Timo Kausteen lisäksi Kai 
Pahl, Yrjö Franssila, Seppo Malinen ja 
Mauno Nummila. Onnittelut upeasta 
suorituksesta ja onnea myös MM-kisoi-

hin Skotlantiin!! Seniorinaisten puolella 
Suomea edustaa Helena Timosen johtama 
joukkue, jossa pelaavat lisäksi Mimmi 
Koivula, Terttu Pakarinen, Kirsti Kauste 
ja Pirjo Hautanen. Jäämme mielenkiin-
nolla odottamaan joukkueiden suorituk-
sia curlingin kotimaassa!

TULOKSET

               VOITOT    TAPPIOT        TEE

1. TIMO KAUSTE  6 0   -

2. LAURI PERKIÖ  3 3 12

3. JUSSI HEINONEN  3 3   7

4. PAUL RANKIN  3 3   6

5. RISTO PASANEN  3 3   6

6. MATTI PEKKALA  3 3   5

7. TAUNO KÄHKÖNEN 0 6   -

Suomalainen curling elää melko 
vaisua vaihetta vaikkakin pitkästä 
aikaa MM-kisoissa ollaan mukana 

niin naisten kuin miestenkin puolella. 
SM-sarjaa tarkasteltaessa ei voi välttyä 
huomiolta että kärki on kovin ohut. 

Todellista kilpailua, joka siivittäisi 
joukkueita laajalla rintamalla kehittymään 
vahvasti eteenpäin, ei ole juuri laisinkaan. 
Naisissa ja miehissä on yksi joukkue joka 
panostaa ja pyrkii kansainväliselle huipulle 
sekä heidän perässään liuta orkestereita, 
jotka pystyvät huippupäivän tullen aika 
ajoin heidän asemaansa hätyyttämään.

Oulunkylän hallikaan ei ole onnistunut 
motivoimaan laajempia massoja innolla 
taitojaan kartuttamaan. Aikanaan mainos-
tettiin ettei ole mahdollista nousta huipulle 

kun olosuhteet puuttuvat. Nyt näyttää siltä 
että todellinen syy löytyykin motivaation 
ja pitkäjänteisyyden puutteesta. Vai onko 
ratkaiseva lenkki vielä puuttuva hallin 
kahvio? Se jää nähtäväksi.

Kauden mittaan yhdeksi puheen-
aiheeksi nousivat aikatauluongelmat. 
SM-sarjassa tuli joitakin rästipelejä kun 
viikonloppuihin ei saatu riittävästi pelejä 
sopimaan. Eniten murinoita taisi kuulua 
divisioonan joukkueiden suunnalta. 
Pelaamatta jäänyt kierros pelataan 
myöhemmin keväällä. Samantapaista 
hämmennystä herätti SM-mixedin moneen 
otteeseen siirtynyt turnausviikonloppu. 
Toivottavasti ensi kaudella tilanne selkiy-
tyy ja murinat vaikenevat.

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

Olli Rissanen

Jermu Pöllänen
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Viimeiset Olympiapisteet jaossa

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

Tulevan kevään MM-kilpai-

luissa on viimeinen tilaisuus 

hankkia Olympiapisteitä 

ensi kevään Torinon Olympialaisia varten. 

Molemmat suomalaisjoukkueet taistele-

vat tosissaan Olympiapaikan saavuttami-

seksi omissa MM-turnauksissaan, jotka 

tänä vuonna järjestetään eri aikoihin ja eri 

mantereilla. 

Jermu Pöllänen

Jermu Pöllänen
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VIIMEISET OLYMPIAPISTEET 
JAOSSA

MM-uudistuksen myötä joukkue-
määrät ovat kasvaneet myös 

kahteentoista aiemman kymmenen sijaan 
(yksi kiintiöpaikka lisää Aasia-Oseanialle 
ja Euroopalle). Olympialaisten ranking-
pisteitä jaetaan kuitenkin edellisvuosien 
tapaan kymmenelle parhaalle joukkueelle. 
Tällä kertaa siis kaksi viimeistä joukkuetta 
jäävät ilman pisteitä, elleivät satu sijoittu-
maan jaetulle sijalle kymmenen parhaan 
joukkoon. Olympialaisiinhan valitaan 
MM-kisoista saavutettujen pisteiden 
perusteella yhdeksän parasta joukkuetta 
kisajärjestäjän Italian lisäksi. Tasapisteisiin 
päädyttäessä ratkaisevaksi nousevat juuri 
näissä, Olympialaisia edeltävissä kisoissa 
saavutetut pisteet.

UUSI VÄLIERÄSYSTEEMI MM-
KISOISSA

Uudistuksia on tuotu myös MM-kisojen 
pelisysteemiin, sillä tänä vuonna otetaan 
käyttöön ainakin Kanadan mestaruuski-
soissa käytössä oleva ns. ”Page System” 
–välierät. Kyseisessä systeemissä runko-
sarjan (engl. Round-robin) kaksi parasta 
kohtaavat toisensa välierässä ja voittaja-
joukkue etenee suoraan loppuotteluun. 
Runkosarjan kolmas ja neljäs kohtaavat 
toisessa välierässä toisensa ja häviäjä si-
joittuu turnauksessa neljänneksi. Kaksi 

muuta joukkuetta kohtaavat vielä toisen-
sa ottelussa, jonka häviäjä sijoittuu tur-
nauksessa pronssille ja voittaja etenee 
loppuotteluun. Systeemin puolesta pu-
huu runkosarjan merkityksen lisääminen, 
jolloin viimeisilläkin peleillä on yleensä 
enemmän merkitystä. Kahden parhaan 
runkosarjajoukkueen tulee finaaliin pääs-
täkseen voittaa toinen kahdesta jatkope-
listä. Runkosarjan kolmannen ja neljän-
nen tulee vastaavasti finaaliin päästäkseen 
voittaa molemmat kaksi jatkopeliä. Run-
kosarjan kaksi parasta joukkuetta sijoit-
tuvat lopullisissa tuloksissa joka tapauk-
sessa mitaleille.

Suomi on tällä hetkellä viime keväänä 
saavutetulla yhdellä pisteellään ensimmäi-
sen putoajan paikalla yhdentenätoista. 
Suomen edellä on kahden pisteen päässä 
Venäjän joukkue, jonka jälkeen neljän 
ja puolen pisteen päässä ovat Tanska ja 
automaattisesti kisapaikkaan oikeutettu 
järjestäjämaa Italia. Yhden pisteen päässä 
Suomen takana väijyy MM-kisojen ensiker-
talainen Kiina. Tanskan ja Italian ollessa 
noinkin paljon Suomea edellä ja Kiinan 
ensikertalaisjoukkueen epätodennäköisen 
menestysnäkymän myötä taistelu viimei-
sestä vapaana olevasta Olympiapaikasta 
käytäneen Suomen ja Venäjän joukkuei-
den välillä.

Niukimmillaan Suomen joukkueen 
olympialaisten edustuspaikka voi jäädä 
uupumaan venäläisten jäädessä pisteittä ja 
Suomen sijoittuessa jaetulle yhdeksännelle 

sijalle. Sama kohtalo lankeaa Suomelle, jos 
joukkueemme sijoittuu Venäjän edelle vain 
yhden sijan tai peräti yhden jaetun sijan. 
Toisaalta kisapaikka lohkeaa Suomelle 
joukkueen sijoittuessa turnauksessa 
vähintään kaksi sijaa Venäjää paremmin 
ja vähintään kahdeksanneksi, joten kaikki 
on todellakin kiinni joukkueen omasta 
menestyksestä näissä kisoissa.

SUOMEN PELIESITYKSILLÄ 
NOUSEVA TRENDI

Jos Suomen joukkue jatkaa kaksissa viime 
arvokisoissa nähtyä nousujohteista peli-
ään niin sillä on vähintäänkin kohtalaiset 
mahdollisuudet hankkia olympiapaikka 
omilla hyvillä peliesityksillä. Viimesyk-
syisissä EM-kisoissa kaatui mm. vahva 
Norjan joukkue, joten hyvänä päivänä 
Suomi voi voittaa minkä tahansa vastaan 
asettuvan joukkueen. Pitkässä turnauk-
sessa ratkaisevaan rooliin nousee kuiten-
kin keskimääräisen pelisuorituksen tason 
nostaminen mahdollisimman korkealle. 
Huippumaiden voitosta saa täysin samat 
pisteet kuin heikompienkin maiden peit-
toamisesta, joten jokaisessa ottelussa on 
taisteltava voitosta tosissaan. Paljon on 
tietenkin kiinni myös Venäjän joukku-
een onnistumisesta. Viime kaudellahan 
Venäjän joukkue ei selviytynyt lainkaan 
mukaan MM-kisoihin. Ainoat pisteensä 
Venäjä on napannut kahden vuoden ta-
kaisista kisoista, joissa se sijoittui jaetulle 

kuudennelle sijalle yhdessä peräti neljän 
muun joukkueen kanssa. Suomen aino-
kainen piste on napattu viime kevään ki-
sojen kymmenennestä sijasta.

Joka tapauksessa sopii toivoa että jos 
joukkueemme onnistuu tästä vaikeasta 
ennakkoasetelmasta huolimatta omilla 
hyvi l lä  es i tyks i l lään hankkimaan 
maallemme paikan Torinon ensi kevään 
Olympialaisiin, tällä kertaa joukkue myös 
sinne lähetetään.

Miesten tilanne on naisten vastaavaa 
valoisampi, sillä Suomi on seitsemällä 
pisteellään tällä 
hetkel lä  se i tse-
männellä sijalla. 
Ital ian joukku-
eella on automaat-
t i n e n  p a i k k a 
Olympiakisojen 
järjestäjämaana, 
joten heidän sijoit-
tuessaan kymme-
nen parhaan maan ulkopuolelle, mukaan 
pääsevät listan yhdeksän parasta joukku-
etta. Suomen edellä on tällä hetkellä Iso-
Britannian (Skotlanti) joukkue 2,5 pistettä 
suuremmalla pistepotilla. Suomen takana 
tilanne on huomattavasti tiukempi, sillä 
Tanska vaanii ainoastaan puolen pisteen 
päässä. Tanskan takana puolentoista pisteen 
päässä on Yhdysvaltojen joukkue ja puolen 
pisteen päässä heistä Uuden Seelannin 
joukkue. Todennäköisimmin yksi näistä 
neljästä edellä mainitusta joutuu tyyty-
mään osaansa ja toteamaan olympiapai-
kan jääneen pelkästään haaveeksi.

Suomen kannalta kisat voivat päättyä 
negatiivisessa sävyssä ainoastaan siinä 
tapauksessa, että Uuden Seelannin joukkue 
saalistaa kisoista kaksi ja puoli pistettä 
suuremman saaliin kuin Suomen joukkue. 
Samanaikaisesti tosin myös Yhdysvaltojen 
tulee napata kaksi pistettä ja Tanskan puoli 
pistettä Suomea enemmän. Minimissään 
tämä voi tapahtua Suomen jäädessä turna-
uksessa viimeiseksi ja Uuden-Seelannin 
sijoittuessa vähintään seitsemännelle 
sijalle, Yhdysvaltojen sijoittuessa vähin-
tään kahdeksannelle sijalle ja samanaikai-
sesti Tanskan sijoittuessa vähintään jaetulle 
kymmenennelle sijalle. Toiselta kannalta 
tarkasteltuna, Suomelle riittää sijoittua 
turnauksessa kaksi sijaa Uutta-Seelantia 
heikommin ja Olympialaisten kisapaikka 
varmistuu silläkin.

TILANNE OMISSA KÄSISSÄ

Suomen joukkue palaa vuoden tauon jäl-
keen takaisin MM-kisoihin voitettuaan 
viime syksyn EM-kisoissa B-sarjan mesta-
ruuden ja MM-kisojen karsintaottelussa 
Venäjän. Joukkueemme pelaava kokoon-
pano on lähestulkoon sama kuin kaksi 
vuotta takaperin Winnipegissä välieriin 
saakka edenneessä joukkueessa. Mielen-
kiintoista nähdä miten Wille Mäkelän 
liittyminen joukkueeseen vaikuttaa sen 
menestykseen. Osittain Suomen joukku-

een menestystä helpot-
taa hallitsevan Euroo-
pan mestarin, Saksan 
Stockin joukkueen ja 
hallitsevan Maailman-
mestarin, Ruotsin Pe-
ter Lindholmin jouk-
kueiden puuttuminen 
kisoista. Sama tilan-
ne on tietenkin myös 

Suomen pahimmilla kilpailijoilla, joten 
kaikki on loppujen lopuksi joukkueen 
omista edesottamuksista kiinni. Lisäksi 
tulee muistaa, että Saksaa kisoissa edus-
tava Andy Kappin kipparoima joukkue 
on seitsenkertainen MM-kisakävijä (en-
simmäisen kerran MM-kisoissa jo 1990!) 
ja kolminkertainen MM-kisojen mitalis-
tijoukkue.

Suomella on kisoissa iskukykyinen 
joukkue ja loistava mahdollisuus varmis-
taa Olympiapaikka hyvien pelisuoritus-
ten myötä. Turnauksen aikana joukku-
eemme pääsee koettelemaan tämän 
hetkistä kisakuntoaan todellisia huippu-
joukkueita vastaan ja hakemaan henkistä 
yliotetta vastustajistaan ensi kevään 
koitosta varten. Parhaimmillaan Suomella 
on jälleen mahdollisuus kammeta itsensä 
aina mitalipeleihin saakka – aika näyttää 
miten joukkueemme selviää tästä vaati-
vasta kisaurakasta.

ITALIAN JOUKKUEELLA 

ON AUTOMAATTINEN 

PAIKKA OLYMPIAKISOJEN 

JÄRJESTÄJÄMAANA
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MITÄ KELLOTETAAN?

Kellotuksen ideana on saada tietoa pelin 
aikana tapahtuvista asioista. Tavallisin 
kellotuksen kohde on kivet ja kellotuksen 
avulla yritetään ymmärtää luistoa. Kellottaa 
voidaan oman joukkueen kiviä ja vastusta-
jan kiviä, joskus jopa viereisten ratojen kiviä. 
Kiviä kellottamalla koetetaan siis ymmärtää 
jään luistamista muuttamalla termit ”aika 
hyvä luisto” tai vastaava numeromuotoon, 
jotta luistoa olisi helpompi ymmärtää ja 
vertailla. 

MITEN KELLOTETAAN?

Kellotus tapahtuu useimmiten siten, että 
otetaan sekuntikellolla aikaa kiven kulkies-
sa jonkin tietyn matkan. Tavallisin kellotus 
lienee käynnistää kello kiven ylitettyä pelilin-
jan irrotuksen jälkeen ja pysäyttää ajanotto 
kiven pysähtymiseen (hog to tee).

Toinen yleinen tapa on ottaa aikaa kiven 
kulkiessa pelilinjojen välillä (hog to hog). 
Usein poistoheittoja mitataan juuri tällä 
systeemillä. 

Kolmas nykyisin yleistynyt tapa on ottaa 
aikaa kiven ollessa heittäjän kädessä liu’un 
aikana takalinjalta (backline to hog) tai 
teelinjan (tee to hog) ylityksestä pelilinjal-

KELLOTUS
HYÖTYÄ VAI HAITTAA?

le. Yhteisnimityksenä tälle ajanmittaustaval-
le on intervallikellotus (interval timing/split 
timing). Muitakin radassa olevia merkke-
jä voi hyödyntää, jos niin parhaaksi katsoo, 
mutta nämä edellä mainitut lienevät nykyi-
sin yleisimmät.

MIKSI KELLOTETAAN?

Kuten aikaisemmin totesin, kellotuksen 
tavoitteena on auttaa pelaajia ymmärtämään 
luistoa paremmin. Kellotuksen avulla voidaan 
ymmärtää luistoeroja radan eri kohdissa, eri 
kivien erilaista luistoa sekä luiston muuttu-
mista esim. pelin aikana. Kellotuksen avulla 
voidaan havaita luistoerot heitettäessä rataa 
eri suuntiin, sellaistakin joskus tapahtuu. 
Sama kivi luistaa toiseen suuntaan parem-
min kuin toiseen. Ilman kellotusta kaikki 
olisi ”mutu-tietoa”. 

MILLAISIA ASIOITA 
KELLOTUKSESSA KANNATTAA 
OTTAA HUOMIOON?

On joitakin asioita, joita kannattaa pohtia 
ajanotossa. Kellotuksessa on helppo tehdä 
virheitä ja ne virheet voivat kostautua 
virhearviointeina myöhemmin. Riippumatta 
kellotussysteemistä on olemassa pikkuasioi-

ta, joissa voi skarpata. Ensinnäkin: kellotuk-
sen antama informaatio on täsmälleen niin 
luotettavaa kuin kellottajan ajanottotaidot 
ovat. Jotkut ovat tässäkin asiassa tarkempia 
kuin toiset. Toiset osaavat painaa ”teräväs-
ti” kellon käyntiin, joillakin napin painal-
lus on paksun peukalon vetelä painanta. 
Joku ennakoi aina kellolla ja painaa kellon 
käyntiin liian aikaisin. Joku painaa kellon 
käyntiin silloin kun kiven etureuna osuu 
viivaan, josta ajanotto on tarkoitus aloittaa. 
Toinen käynnistää kellon vasta kiven ylitet-
tyä viivan. Varmistakaa joukkueen kanssa 
yhteinen tapa.

Toiseksi: mitä enemmän kellotat, sitä 
enemmän saat tietoa ja virheiden vaiku-
tus kokonaisuuteen pienenee. Kellottamalla 
jatkuvasti saat kerättyä tietopankkiin luisto-
tietoa aina enemmän. Mitä enemmän sinulla 
on tietoa pankissasi, sitä luotettavampaa on 
tehdä johtopäätöksiä.

Kolmanneksi: kellotetut ajat tulevat sitä 
luotettavammiksi, mitä paremmat olosuh-
teet ovat. Joskus jään luistaessa huonosti voi 
syntyä paljonkin eroja kellotettujen kivien 
välille ja syy siihen voi olla jäässä. Jossain 
kohdassa ei ole heitetty kertaakaan ja luisto-
ero kuluneempaan kohtaan on suuri. Mutta 
kellon avulla voidaan selittää tuotakin eroa.

Neljänneksi: kellotetut ajat ovat vain 
suuntaa antava apuväline luiston ymmär-
tämiseen. Saadut ajat eivät takaa sitä, että 
joka kohdassa ja jokaisella kivellä luisto 
on sama. Eli kellon aika ei ole ”raamatun 
sana”, johon uskotaan niin, että unohdetaan 
arviointi silmällä kokonaan.

MITÄ EROJA ERI 
KELLOTUSSYSTEEMEISSÄ ON?

Yleensä käytettävä tarkkuus on kymmenys-
ten tarkkuus. On turha mitata ja huudella 
sadasosia, koska edellä mainittu mittaustark-
kuus jo vaikuttaa sadasosilla kellotustulok-
seen. Jopa sekunnin tai puolen sekunnin 
tarkkuuskin on melko hyvin suuntaa antava, 
kun puhutaan radan yleisestä luistosta.

HOG TO TEE

Kellotettaessa hogilta teelle systeemillä 
ongelmana on kiven pysähtyminen jonnekin 
muualle kuin teelle. Miten arvioida saatua 
aikaa, kun kivi jäi puolentoista metrin päähän 
teelinjasta ja saatiin jokin aika? Kivi pysähtyi 
esimerkiksi pesän etureunaan aikaan 23,5 s. 
Siitä voidaan päätellä noin 24,5 luisto keski-
viivalle eli ero on noin 1 s puoltatoista metriä 
kohden, kun ollaan pesässä ja pebli ei ole 
kulunut ihan loppuun. Sama pätee pitkäksi 
menneeseen kiveen, mutta toisin päin. Tällä 
systeemillä saadaan kuitenkin kohtuullisen 
hyvä kuva jään yleisestä nopeudesta. Samoin 
luiston muutokset tulevat hyvin esiin tällä 
systeemillä. Puolen sekunnin mittatarkkuus 
riittää useimmiten tällä mittatavalla (vrt. 22 
s tai 24,5 s luisto).

HOG TO HOG

Käytettäessä hogilta hogille kellotusta voidaan 
saada lisää tietoa jään luistosta. Varsinkin jos 
kellotetaan hogilta hogille väliaikatoimin-

nolla ja stopataan vasta pysähdykseen. Näin 
voidaan hivenen vertailla luistoa ja luiston 
huononemista kiven loppuliu’ussa. Keskellä 
rataa liu’utaan heitoissa ja pebli kuluu 
nopeammin pois aiheuttaen kivien nopeaa 
”hyytymistä” lähellä pesää. Kun on kellotet-
tu hogilta hogille, voidaan arvioida luiston 
muuttuneen lopussa huonommaksi ja se taas 
on tärkeä tieto harjaajille. Harjaajat voivat 
varautua huonoon loppuluistoon ja aloittaa 
viimeiset vedot hivenen aikaisemmin. Toki 
pitää tietää kohdat, joissa luisto on huonon-
tunut. Määrämittaisessa heitossa 25 sekun-
nin radalla hog to hog aika on yleensä noin 
14,5 sekuntia.

Hog to hog –kellotus on käyttökelpoinen 
mitattaessa poistojen voimia. Näin voidaan 
esimerkiksi harjoitella erilaisia poisto-
voimia joukkueen kesken ja myös pelissä 
tehdä johtopäätöksiä jäästä. Jos poistovoi-
ma oli pyydetty, niin epäonnistuneen heiton 
syitä voi lähteä etsimään jostakin muualta 
esim. ennakosta, heitosta, kivestä tai jäästä. 
Tai päinvastoin: voidaan arvioida poistos-
ta liian hiljaisen voiman aiheuttama ylimää-
räinen kiertäminen jne. Tässä mittatavassa 
kymmenyksen tarkkuus on tarpeen, jotta 
informaatio olisi hyödyllistä. 

INTERVAL TIMING              
(SPLIT TIMING)

Intervallikellotus (takalinjalta tai teelinjal-
ta hogille) on yleistynyt kulovalkean tavoin 
curlingmaailmassa. Periaatteessa idea on 
hyvä, mutta hankalaksi käytössä siitä tekevät 
muutama seikka. Hyvää on sen harjoitteluun 
tuoma lisä: voit harjoitella jotain tiettyä 
voimaa lähes olosuhteissa kuin olosuhteissa. 
Hyvää siinä on myös se, että harjamiehillä 
periaatteessa on mahdollisuus saada infor-
maatio heiton voimasta heti kiven irrottua 
ja tähän mielellään vedotaan puolustettaes-
sa systeemiä.

Mutta, mutta … mittaustapahtuma 
on nopea ja on luonnollista mitata se pari 
kymmenystä väärin. Silloin saatu tieto ei 
olekaan niin luotettavaa kuin haluaisi. Joku 
on laskeskellut jossakin, että kymmenyksen 
heitto ajanotossa tarkoittaa noin 1 metrin 
heittoa kiven pysähtymispaikassa. Jokainen 
joukkue voi kokeilla ajanottoa samasta 
heitosta ja huomata, ettei ole niin kauhean 
helppoa saada samaa aikaa tai edes samalle 
kymmenykselle. 

Joskus heittäjä voi heittää siten, että 
liukuu liian lujaa ja ikään kuin jarruttaa 
irrotushetkellä kiveä. Silloin jokainen harjaa-
ja tietää, että on erittäin vaikeaa arvioida 
kuinka paljon vauhti hidastui. Kello saattaa 
näyttää kiven menevän teelinjalle, jonne se 
ei kuitenkaan mene jos jarrutusta on liikaa. 
Ei kello muissakaan systeemeissä kerro, jos 
heittäjä jarruttaa kiveä, mutta muissa systee-
meissä ei luotetakaan heittäjän vauhtiin vaan 
kiven vauhtiin pitemmällä matkalla. 

Tilanne on sama heitoissa, joissa heittä-
jä viime tingassa työntää kädellä lisävauhtia. 
Ajanotosta näin ei voi saada mitään hyötyä. 
Kukaan ei osaa sanoa kuinka paljon työntö 
lopussa lisäsi kiven kulkemaa matkaa vaikka 
aika olikin ihan normaali määriksen aika 
tässä systeemissä.

Intervallikellotus ei myöskään juuri kerro 
radan luiston muutoksista. Erot ovat liuku-
essa niin olemattomat, että ei voi mittaus-
virhemarginaalin takia sanoa mitään radan 
luiston muutoksesta. Samoin tämä systee-
mi ei erottele eri kivien erilaisia luistoja. Eri 
kivillä liukuessa ajat eivät ole erilaisia eli 
kivien luistosta ei pysty sanomaan mitään, 
jos harrastaa vain tätä mittaussysteemiä. Jotta 
saisi tietoa radasta ja kivistä, pitää käyttää 
toistakin systeemiä. No alunperinhän inter-
val-timing olikin suunniteltu harjamiesten 
avuksi.

Ongelmia harjamiehille tuottavat myös 
erilaisilla kengillä liukuvat pelitoverit. 

Tässä jutussa koetan paneutua kellotuksen problematiikkaan. 

Kellot ovat yleistyneet curlingradoilla niin tavallisiksi kapistuk-

siksi, että niitä kulkee jo joka toisen taskussa. Kellotuksesta on 

siis tullut olennainen osa peliä ja senkin olemusta voidaan siis hyvällä syyllä 

pohdiskella. Esitän tässä jutussa omia mielipiteitäni eri kellotustavoista ja 

lukija voi itse kumota väittämäni eri tapojen heikoista puolista ja eduista 

omilla ajatuksillaan.

T E K N I I K K A
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Helsingin
Yliopiston Curlaajat

10 VUOTTA
”Terve nuori uljas seuramme, kauan eläköön H-Y-C!” Näin päättyy seuramme juh-

lalaulu, joka lauletaan Gaudeamus Igiturin säveleen aina vuosijuhlan yhteydessä. 

Laulun loppu on aina uuden aikakauden alku ja tällä kertaa seuramme siirtyykin 

sulosävelien myötä kokonaan uudelle vuosikymmenelle.

Sittemmin seuran hallitus on käyttä-
nyt hyväkseen myös oikeuttaan hyväk-
syä seuramme jäseniksi erillispäätöksellä 
Helsingin yliopistossa opiskelemattomia 
henkilöitä ja hetkeäkään ei ole tarvin-
nut katua. Seurastamme on vuosien 
saatossa kehkeytynyt aktiivinen toimija 
koko maamme curlingyhteisön piirissä ja 
edustusta on aina kansallista lajiliittoamme 
myöden.

Aikanaan Helsingin 
yliopiston matema-
tiikan, tietojen-

käsittelytieteen ja eksak-
tien luonnontieteiden 
opiskelijoiden ainejärjes-
tön Limeksen toiminnassa 
oli moninaisten juhlien 
lisäksi paljon kerhotoimin-
taa urheilun ja kulttuu-
rin parissa. Tilanne lienee 
sama vielä tänäkin päivänä, 
mutta kymmenisen vuotta 
takaperin erään kerhon 
toimintaa päätettiin laajen-
taa koko Helsingin yliopis-
ton piiriin. Juhlalaulunkin 
mukaan Tallinnassa alun 
saaneesta Limeksen curlingkerhosta 
(LiCuKe) tuli näin Helsingin yliopiston 
curlaajat ja sääntöihin nimettiin rekisteröi-
tävän yhdistyksen ensisijaiseksi tarkoituk-
seksi ”tehdä curlingia tunnetuksi Helsingin 
yliopiston opiskelijoiden piirissä”. Alun 
perin curling-aiheen esille tuonut, eikä 
niinkään yllättäen hyvinkääläiset sukujuu-
ret omaava Jari Saarelainen nimettiin 
oikeutetusti uuden seuran ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi ja siitä alkoi tämä menes-
tystarina.

Tämänke r t a inen 
vuosijuhla toimii lähtö-
laukauksena kokonai-
sel le juhlavuodelle. 
Pitkällinen unelmamme 
opiskel i joiden SM-
kiso jen jär je s tämi-
sestä toteutuu vihdoin 
tulevana keväänä. Myös 
seuran oma klubipinssi 
ja solmioneula ovat työn 
alla, samaten kuin inter-
netsivujen kokonaan 
uusi ilme. Kesän jälkeen 
jatketaan juhlintaa mm. 
seuran syntysi joi l le 
Tallinnaan suuntautu-
valla matkalla, missä 

tavoitteenamme on tällä kertaa päästä 
kokeilemaan paikallisen curlingradan 
liukkautta. Vielä kerran siteeraan juhla-
lauluamme ja toivotan kaikki Suomen 
curlingpelaajat liittymään juhlintaamme: 
”…, terve meidän haastajille. Terve nuori 
uljas seuramme, kauan eläköön H-Y-C!”.

Luistavilla kengillä kiven ja heittäjän vauhti 
hidastuu vähemmän ja näin ollen luonnollista 
jarrua on vähemmän heitossa kuin huonom-
min luistavilla kengillä pelaavalla joukkueto-
verilla. Huonommin luistava kaveri potkaisee 
lujempaa hakilta ja vauhti hidastuu nopeam-
min, joten on vaikea arvioida jarrun määrää. 
Ja siitä on seurauksena kellon antaman ajan 
luotettavuuden laskeminen.

Ongelmia tuottaa myös kellon katselu 
kiven irrotuksen jälkeen. Harjamiehen silmä 
sanoo nopeammin heti heiton alussa pitääkö 
kiveä harjata vai ei. Jos kellosta katsoo ajan ja 
mietiskelee kellon lukemaa, niin helposti kivi 
ehtii kulkea pari kolme metriä ennen kuin 
ehtii laittaa harjan jäähän ja aloittaa harjaa-

misen. Joskus ne metrit ilman harjaa voivat 
olla kohtalokkaat.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Miksi siis kellottaa, jos näin monta suden-
kuoppaa vaanii  kyseisessä hommassa? 
Mittaaminen on hyödyllistä, jos sen antama 
informaatio osataan käyttää oikealla taval-
la hyödyksi ja ymmärretään kellotuksen 
antaman informaation merkitys. Mittaaminen 
on hyödyllistä, jos sen avulla on saanut 
muutettua luistoa vertailukelpoiseen ja itselle 
sopivaan muotoon. Mittaaminen on hyödyl-
listä, kun teet sitä tarpeeksi usein. Näin kerry-
tät itsellesi tietopankkia ja vertailupohjaa. 

Mittaaminen on hyödyllistä, jos osaat erotel-
la eri tekijät mittatulokseen (kivet, radan 
kohta, paljonko pebliä jäljellä, ollaanko pelin 
lopussa vai alussa, oliko jää jyrätty kunnolla 
jne.). Mittaaminen ei kuitenkaan koskaan voi 
kokonaan korvata pelisilmää ja kykyä reagoi-
da nopeasti muutoksiin, varsinkaan harjaa-
jilla. Oli mittaamissysteemi mikä hyvänsä, 
pitää aina muistaa, että se on vain apuväline. 
Varsinainen työkalu on pelisilmä, joka kehit-
tyy harjoittelemalla ja pelaamalla. 

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

Tommi Häti

Morzinen EM-kisat oli saatu tyylik-
käästi päätökseen. Tapio Juntusen 
kipparoima miesjoukkue teki histo-

riaa yltämällä Suomen siihen mennessä 
parhaimpaan EM-sijoitukseen kahdeksannella 
tilallaan. Maija Pekariston melko kokematto-
man naisjoukkueen oli sen sijaan tyytyminen 
viimeiseen sijaan ilman voittoja.

Suomen joukkueen johtajalta Eero 
Vilevaaralta kysyttiin kisojen yhteydessä 
milloin Suomi ottaa järjestettäväkseen EM-
kisat. Eero oli vastannut Hyvinkään Sanomien 
mukaan hetken mietittyään että vuonna 
2000. “Kun katseli näiden kisojen puitteita, 
tekisi mieli tuohon vielä lisätä, että aikaisin-
taan. Paljon täytyy vettä virrata Vantaassa ja 

paljon täytyy tapahtua yhtäällä, jos toisaallakin, 
että EM-kisat nähdään Suomessa,” oli Eeron 
kommentti. No, EM-kisat saatiin Suomeen 
ensimmäisen kerran 2001 (Vierumäki), juuri 
ennen olympialaisia, joten osasi Eero hyvin 
veikata.

Vuoden 1985 mestaruudet ja EM-
edustukset ratkottiin Hyvinkäällä. Viikon 
aikana pelattiin 2-rataisessa curlinghallis-
sa SM-cup hyvinkääläisjoukkueiden kesken. 
Tuolloin astuivat parrasvaloihin sellaiset 
tulevat suuruudet kuin Jaana Jokela ja Jussi 
Uusipaavalniemi joukkueineen.

Jaana Jokela oli innostunut edellisenä 
vuonna curlingista seuratessaan avomiehensä 
lätkätreenejä Hyvinkään tekojääradalla. Jaana 
innosti Nina Ahvenaisen (nyk. Pöllänen) 
pienen taivuttelun jälkeen lähtemään mukaan 
Hyvinkään puulaakisarjaan. Revyystä tutut 
Kai Pahl ja Saku Hietala opastivat parikymp-
piset tytöt alkuun. Heidän kauttaan (kuulem-
ma lenkkipolulta, toim. huom.) löytyi myös 
kaksi puuttuvaa pelaajaa eli Taru Kivinen 
ja Kirsi Jeskanen. Tällä kokoonpanolla he 
voittivat sitten 1985 Suomen mestaruuden ja 
lunastivat edustuspaikan tuleviin EM-kisoi-
hin Sveitsin Grindelwaldiin.

Jussi Uusipaavalniemen Four Boysin pojat 
olivat myös parikymppisiä, mutta takana oli 
jo kuusi vuotta curlingia ja useita turnauk-
sia ulkomailla. Ulkomaan opit ja määrä-
tietoinen harjoittelu alkoivat väistämättä 
näkyä yhdessä parantuneiden peliolosuhtei-
den kanssa. Finaalissa nuorukaiset kaatoivat 
EM-kisoissa hyvin pelanneen Tapio Juntusen 
joukkueen. Jussin joukkueessa pelasivat Petri 
Tsutsunen, Jarmo Jokivalli sekä Markku ja 
Jussi Uusipaavalniemi.  

Maija Pekaristo 
valittiin vuoden 
1984 EM-kilpailuissa 
Suomen edustajaksi 
kansainväliseen 
Naisten komiteaan, 
Ladies Committee-
hen, sen kaikkien 
aikojen nuorimpana 
edustajana.
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Jari Laukkanen

Jermu Pöllänen
Juha Pekaristo

Jermu Pöllänen

Jermu Pöllänen

Helsingin Yliopiston Curlingin juhlavuoden kunniaksi teettämiä pinssejä
Osmo Anttila palkitsemassa Four Boys:ia vuoden 

1985 Suomen Mestaruuden johdosta.



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) 722 7448/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 2005

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

Jäsenet
Tuire Autio  
(050) 360 0751
Mika Malinen   
(0400) 572 681
Kari Kokkonen   
(040) 574 7942
Katja Kiiskinen   
(040) 589 8194
Timo Tapaninen   
(045) 631 1381

Varajäsenet
Yrjö Franssila   
(0400) 415 214
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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CURLINGLIITTO RY

S
E

U
R

O
J

E
N

 
Y

H
T

E
Y

S
T

I
E

D
O

T


