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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

T O I M I T U S

Jermu Pöllänen

No niin, nyt se on sitten kausi lopullisesti 
ohi. Kauden viimeisetkin kilpailut on pelat-

tu ja Olympiapaikka miesten maajoukkueelle lopulli-
sesti varmistettu – onneksi olkoon siitä!

Sen enempiä edeltävää kautta muistelematta on 
aika suunnata katseet jo tulevan kauden suuntaan. 
On hyvä muistaa pitää huolta peruskunnostaan koko 
kesän ajan erilaisten aktiviteettien myötä ja ottaa 
esimerkiksi osaa Curling Golf -kisaan heinäkuun 
alussa. Kesähän on tunnetusti aikaa, jolloin päivät 
ovat pisimmillään ja aika juoksee nopeimmin! 

Eräs mielenkiintoinen seikka, jonka olen saanut 
ulkomaisia curlingpelaajia tavatessani huomata on, 
että muualla curlingkausi tuntuu ajoittuvan hieman 
kotimaassa totuttua aikaisemmaksi. Meillä kun 
tuntuu tuo kevätkausi jatkuvan melkoisen pitkäl-
le verrattuna nyt esimerkiksi Sveitsiin, Skotlantiin, 
USA:han, Kanadaan ja vaikkapa Ruotsiin. Vastaavasti 
syksyllä tuntuu kausi alkavan hieman edellä mainit-
tuja myöhemmin. Mistähän tämäkin juontaa juuren-
sa?

Syksyn aikana kotimaassa ei ole totuttu kovin-
kaan montaa turnausta näkemään. Onneksi sentään 
perinteinen Loimaan Country Curling tekee paluun 
tulevan syyskuun alussa. Poikkeuksellisestihan ensi 
kauden SM-sarja pelataan Olympialaisten vuoksi 
kohtalaisen aikaisessa vaiheessa ja sarjan puoliväli 
saavutetaan tänä vuonna jo ennen vuoden vaihdet-
ta. Loimaan turnauksen ja SM-karsinnan välissä 
on sopivasti noin kaksi kuukautta aikaa hioa peliä 
kuntoon harjoittelemalla ja esimerkiksi osallistumal-
la ulkomaisiin turnauksiin.

Ennen syksyä ja uuden kauden alkua on kuiten-
kin hyvä viettää edes muutama viikko miettimättä 
tätä talvisen lajimme sietämätöntä keveyttä ja nauttia 
pelkästään aurinkoisista ja lämpimistä kesäsäistä. 
Pieni irtautuminen tekee hyvää myös itse kunkin 
harjoittelumotivaatiolle ja syksyllä on varmasti jälleen 
mukava palata hallille, laittaa curlingkengät ensim-
mäistä kertaa jalkaan ja ottaa muutamat hapuilevat 
harjoitusliu’ut. 

Sitä odotellessa toivotan kaikille lukijoille pitkää 
ja lämmintä kesää!!

KIITOKSET PALAUTTEESTA!

Curlingliitto teetti kevättalvella netissä täytettävän ”asiakas-
tyytyväisyyskyselyn”, jossa oli mahdollisuus antaa palautetta 
liiton sekä eri pelipaikkojen toiminnasta. Kyselyn toteutta-
misesta vastasi talkootyönä Tomi Rantamäki, mistä suuret 
kiitokset Tomille! Vastauksia kyselyyn tuli runsaasti, ja näyttää-
kin siltä, että palautteen antaminen on helpompaa anonyy-
minä. Oleellinen asia on joka tapauksessa se, että palautetta 
tulee! Liitto tulee myös julkaisemaan yhteenvedon kyselyn 
tuloksista nettisivuillaan. Kiitokset kaikille kyselyyn vastan-
neille; antamanne palaute on arvokasta ja tärkeää, ja pyrimme 
huomiomaan sen toimintaa edelleen kehittäessämme!

… JA KIITOKSET MYÖS KISAJÄRJESTÄJILLE!

Loppukaudella pelattiin vielä perinteiset SM-Cup ja Finnish 
Bonspiel, joista erityiset kiitokset kisajärjestäjille! Vaasassa 
järjestetty SM-Cup sai paikkakunnan ensimmäisenä curling-
turnauksena kiitettävän paljon huomiota paikallisessa 
mediassa; niin aluetelevisio, paikallisradio kuin alueen suurim-
mat sanomalehdetkin olivat tekemässä juttuja kisoista. Myös 
pelaajien näkökulmasta kisajärjestelyt onnistuivat hyvin, ja 
vaikka jään tasossa olikin vielä toivomisen varaa, itse kisa illan-
viettoineen sujui perinteisen curlinghengen mukaisesti! 

Kauden päätti Hyvinkäällä pelattu Finnish Bonspiel, 
Suomen pitkäikäisin curlingturnaus, jonka järjestelyistä vastasi 
tällä kertaa Hyvinkään Curling. Seura olikin panostanut tähän 
kiitettävästi, mikä näkyi myös ulospäin hallin sisustuksesta 
uusine tulostauluineen, koristeluineen sekä juomatarjoilui-
neen. Myös jää oli saatu erinomaiseen kuntoon, ja kun tähän 
vielä lisättiin ”perinteiset menot” hotelli Rantasipissä, sai 
koko turnaus varauksetonta kiitosta mukana olleilta pelaajilta. 
Joukkueita oli muuten mukana yhteensä 36, joista peräti 8 
ulkomailta, mikä on uusi ennätys kotimaisissa turnauksissa!  

TULEVA KAUSI JÄLLEEN LAJIMME 
ETSIKKOAIKAA

Kuten kaikki tiedämme, ensi kausi on jälleen erityinen 
helmikuussa Torinossa järjestettävien talviolympialaisten 
takia. Niin kuin useimmille muillekin lajeille, olympialai-
set ovat myös suomalaiselle curlingille ja sen näkyvyydelle se 
kaikkein merkittävin tekijä! Miesten joukkueemme saavutti 
Markun johdolla loistavasti olympiapaikan, kun taas naisten 
joukkueemme ei valitettavasti saavuttanut tarvittavia pisteitä 
kisapaikkaan. Joka tapauksessa suomalainen curling on 
jälleen edustettuna olympialaisissa, ja ainakin ennakkotieto-
jen mukaan myös näkyvyys esim. televisiossa tulee olemaan 
merkittävä. Toisin sanoen kysymys on jälleen lajimme 
kannalta etsikkoajasta, jolloin jokaisella lajipaikkakunnalla 
olisi mietittävä valmiiksi, miten hyödyntää tätä tilannetta ja 
miten vastata siihen kysyntään ja mielenkiintoon, joka eittä-
mättä tulee jälleen kasvamaan lajiamme kohtaan. 

Omasta puolestani kiitän jälleen kerran kaikkia mukana 
olleita kuluneesta kaudesta! Muistutan myös kaikkia golffa-
reita Curling-Golf –kisasta, joka tänä kesänä pelataan 
Hyvinkäällä. Ja tuleva kausihan sitten avataan taas jo 
syyskuussa Loimaalla, jossa toivottavasti tavataan Country 
Curlingin merkeissä!!

Erityisen hauskaa kesää toivottaen...

PÄÄKIRJOITUS



Lyhyesti 
meiltä ja maailmalta...

S u o m e n  C u r l i n g l e h t i  2 / 2 0 0 5 5

U U T I S I A

Perttu Piilo

Kanadalaiset pikku 
paniikissa muun maailman 
kovasta tasosta

Se on käynyt jo aikoja sitten 
selväksi, että Kanada ei naisten 

puolella ole millään lailla ylivoimainen, ei 
edes paras. Miesten puolellakin on alkanut 
huojua. Olympiavoittoa ei ala kuulua ja 
Kanada on MM-kisoissakin yhä useam-
min tiukoilla. On suoranainen ihme 
miten Ferbey tänä vuonna otti mestaruu-
den kaiken rämpimisen jälkeen. Curlingin 
suurmaassa aletaan olla oikeasti pikku 
paniikissa. Mutta ei hätää, kanadalaiset 
ovat keksineet hyvän syyn tähän kaikkeen. 
Muun maailman menestyshän on heidän 
ansiotaan. Lehdissä ja verkossa kirjoitellaan 
nykyään paljon siitä kuinka kanadalaiset 
valmentajat ovat muuttaneet ulkomaille ja 
auttavat nyt muita maita menestymään. Ja 
missäs muualla ulkomaalaiset saavat kovaa 
kokemusta, kuin Kanadan turnauksissa. 
Niinpä niin, vaikea se on hyväksyä muiden 
menestystä ilman selittelyä. Ovat vaan piru 
vie oikeassa tuossakin asiassa.

Verottaja uhkaa
curlaajia Kanadassa

Pelaaj ien voittorahat  ovat 
Kanadassa nousseet jo sille tasolle, 

että verottajakin on kiinnostunut niistä. 
Kohteena ovat erityisesti ammattimaisesti 
pelaavat pelaajat. Verovirastosta vakuute-
taan, että pienempiä summia voittaneita 
ei tulla ahdistelemaan.

Maailman Curling Tourin rahalis-
talla on viisi joukkuetta jotka ovat tienan-
neet yli 50 000 CAD eli noin 32 000 €
tällä kaudella. Eniten on tienannut Kevin 
Martinin joukkue, yhteensä 115 000 CAD 
eli noin 75 000 €. Täytyy sanoa, että 
ainakin Suomessa tuollaisia tuloja verote-
taan aika rankasti. Toivottavasti kuiten-
kin Kanadan verottaja leppyy. Verotuksella 
voisi olla negatiivisia vaikutuksia lajiin.

Kuningatar onnitteli 
henkilökohtaisesti 
Ferbeyn joukkuetta 
maailmanmestaruudesta

Kuningatar Elisabeth II pitää 
enemmän vanhanmall isesta 

”broomista” kuin uusista ”brusheista”. 
Näin tiesi Randy Ferbey kertoa sen 
jälkeen, kun hän ja hänen joukkueensa 
olivat tavanneet kuningattaren. Kuningatar 
kävi keväällä tarkastamassa brittien entisiä 
alusmaita ja käydessään Kanadassa hän 
illasti yhdessä curlingin maailmanmesta-
reiden kanssa. Ferbeyn mukaan kuningatar 
oli aidosti innoissaan ja päätti jopa näyttää 
mallia broomin käsittelyssä, ilman harjaa 
tosin.

Pinssi 755 euroa,
melko kallista

Toukokuussa käytiin eBay-netti-
huutokaupassa curlaajille mielen-

kiintoinen huutokauppa. Kaupan kohteena 
oli vuoden 1932 Kanadan mestaruuskiso-
jen eli Brierin kisapinssi. Kisan nimi silloin 
oli Dominion Curling Championships. 
Pinssin aloitustarjous oli 6 USD. Hinta 
nousi kuitenkin nopeasti ja päätyi lopulta 
summaan 926,66 USD eli 755 €. Pinssin 
uusi onnellinen omistaja oli eBay-nimel-
tään “brierguy”.

H I S T O R I I K K I

Ensimmäinen positiivinen
doping-testitulos curlingissa

Kanadasta kuuluu kummia, huippukuuluisan Wayne Middaugh’n 
joukkueen kakkosheittäjä Joe Frans antoi positiivisen, kokaiinia sisältä-
neen näytteen maan mestaruuskisoissa Brierissä. Käryn myötä Joe Frans 
on asetettu kahdeksi vuodeksi kilpailukieltoon. Vaikka kyseessä oli ensim-
mäinen positiivisen tuloksen antanut doping-testi, tapaus ei kuitenkaan 
ollut varsinaisesti ensimmäinen tuomioon johtanut doping-tapaus curlin-
gissa, sillä USA:n Mitchell Markesille langetettiin niin ikään kahden 
vuoden kilpailukielto aiemmin tammikuussa hänen kieltäydyttyään 
doping-testistä. Testistä kieltäytymisenhän katsotaan teknisesti tarkoit-
tavan positiivista näytettä, vaikka se ei sitä sanan varsinaisessa merkityk-
sessä olekaan.

1 0  V U O T T A  S I T T E N

Tommi Häti

Su o m e n m e s t a r u u d e t  r a t k o t -
t i i n  Va n t a a n  My y r m ä e s s ä . 
Ennakkoarvailut voittajien suhteen 

olivat tällä kertaa kovin hankalia. Niin naisis-
sa kuin miehissäkin kärkipaikalle oli tunkua 
tasaisena ryhmänä.

Naisten puolella Pieksämäen hallitsevat 
mestarit (Sirpa Tiitisen) näyttivät ettei edellis-
vuoden mestaruus ollut mikään onnenkan-
tamoinen. Finaalissa he panivat tosissaan 
kampoihin Jaana Jokelan kokenutta nelik-
koa vastaan. Jaana vei lopulta voiton ja palasi 
mestariksi vuoden tauon jälkeen. Joukkueessa 
pelasivat Laura Franssila, Nina Pöllänen, Anne 
Eerikäinen ja Jaana Jokela.

Miehissä oli sikäli outo tilanne että yksi 
kärkiryhmään kuulunut joukkue kärsi vuoden 
mittaista peli-, kilpailu- ja edustuskieltoa. 
Näin he tyytyivät seuraamaan katsomon 
puolelta kuinka mestaruus oli neljän hyvinkää-
läisjoukkueen kauppa. Semifinaaleissa Tomi 
Rantamäen ja Markku Uusipaavalniemen 
joukkueet saivat tunnustaa paremmikseen Jari 
Laukkasen ja Jori Aron kokoonpanot.

Hienoisena ennakkosuosikkina finaa-
liin lähti Laukkanen, mutta Aron porukka ei 
piitannut ennakkokaavailuista sen enempiä. 
Voitto irtosi lopulta helpohkosti ja yllätys 
oli valmis. Jori Aron joukkueessa kohtasi 

sopivassa määrin kokemus ja nuoruus. Juhani 
Heinonen oli kolunnut kenttiä jo 70-luvulta 
asti ja kansainvälistä kokemusta oli karttu-
nut myös mukavasti Marko Poikolaiselle sekä 
Jori Arolle. Nuoruuden intoa toi mukanaan 
Riku Raunio.

MM-kisat Ruotsin ja Kanadan juhlaa

MM-kisat käytiin Kanadan Brandonissa ilman 
suomalaisedustusta. Naisissa juhli mestaruut-
ta Ruotsi Elisabeth Gustafsonin johdolla. He 
löivät finaalissa niukasti Kanadan (Connie 
Laliberte). Pronssille tuli kokeneen Dordi 
Nordbyn joukkue Norjasta.

Miesten sarjassa oli Iso-Britannia hyvin 
edustettuna, kun mukana olivat Wales,  
Skotlanti ja Englanti. Pisimmän korren veti 
odotetusti Gordon Muirheadin kipparoima 
Skotlanti yltäen hopealle. Mestaruus meni 
kotijoukkue Kanadalle (Kerry Burtnyk) ja 
Skotlannin jälkeen pronssille tuli tuolloin 
vielä melko kokematon Andy Kappin saksa-
laisjoukkue. Mukana kisoissa oli ensi kertaa 
tuleva suurnimi, nimittäin Peter ”Peja” 
Lindholm Ruotsista ja vieläpä nykyisessä 
kokoonpanossaan. Sijoitus oli seitsemäs.

Suomen pojat jäivät häntäpäähän

Skotlannin Perthissä käytiin nuorten MM-
kisat. Kyseessä oli 20-vuotisjuhlakilpailut, 
sillä ensimmäisen kerran junioreissa mitel-
tiin vuonna 1975. Tällä kertaa Suomen värejä 
edusti karsintojen kautta kisoihin päässyt 
Perttu Piilon joukkue, jossa pelasivat lisäk-
si Paavo Kuosmanen, Kalle Kiiskinen, Riku 
Raunio ja Teemu Salo. 

Vastus oli kisoissa sillä kertaa liian kova 
suomalaisille ja sijoitukseksi jäi vaatimat-
tomasti yhdeksäs tila. Voiton vei kotijouk-
kue Skotlanti peitoten Saksan. Tämä Daniel 
Herbergin ja Sebastian Stockin saksalaisjouk-
kue muistetaan myöhemmin kaksinkertaisena 
miesten Euroopan mestarina. Tyttöjen sarjas-
sa mestaruus meni Kanadalla. Hopealle ylsi 
Ruotsi ja pronssille jäi Sveitsi.

Ko t o i n e n  c u r l i n g k a u s i  p ä ä t e t -
tiin Bonspielin merkeissä Hyvinkäällä. 
Neljän kärki muodostui kovin kansainvä-
liseksi. Suomalaiset olivat tylyjä isäntiä ja 
voiton nappasi Matti Orrainen joukkuei-
neen. Hopealle ”Bonspiel-veteraani” Peder 
Haraldson Ruotsista ja pronssille Igor Minin 
Venäjältä sekä Håkan Nilsson Ruotsista. 
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K I L P A I L E M I N E N

Muistoja

MM-Kilpailuista
Naisten MM-kisojen aikaan 
kuulin ensimmäistä kertaa, 
että tuleva miesten areena oli 

pahasti keskeneräinen. Kaikille oli kuiten-pahasti keskeneräinen. Kaikille oli kuiten-
kin vakuutettu, että halli olisi valmis, 
kun pelit alkavat. Saavuttuamme kisapai-
kalle menimme tutustumaan halliin. 
Siellä oli meno aika hurjaa. Arviolta sata 
työmiestä painoi hommia ympäri hallia. 
Pihalle laitettiin asfalttia, penkkejä kiinni-
tettiin paikoilleen ja äänentoistolaitteita 
nostettiin kattoon. Koko paikka oli yhtä 
työmaata vielä kaksi päivää ennen turna-
uksen alkua.

Lopputulos oli kuitenkin riittävä. Kun 
pelit alkoivat, oli halli ulkoisesti valmis. 
Tilat joissa yleisö liikkui, oli tehty valmiiksi, 

mutta kaikki ”piilossa oleva” loisti kesken-
eräisyydellään. Loistava esimerkki olivat 
pelaajien pukuhuoneet. Seinät olivat 
maalamatta ja niiden peitoksi oli laitettu 
kangasverhot. Vessassa oli pönttö ja paperi-
teline, mutta lattia oli pelkkää betonia ja 
oven virkaa toimitti samanlainen kangas-
verho.

Ensimmäisenä päivänä kun ulkona 
satoi, oli hallin ilma varsin utuinen. 
Kattoon kertynyt pöly laskeutui halliin 
sateen rummuttaessa peltikattoa. Kaikista 
näistä pikkuseikoista huolimatta jäät 
olivat ihan hyvät ja keskeneräisyys lähinnä 
huvitti. Järjestäjille hallin valmistuminen 
pelikuntoon oli kuitenkin iso asia ja siitä 
otettiin kaikki ilo irti. OTTELUT

Itse otteluista ovat varmaan kaikki lukeneet 
ja yksityiskohtaisemmat selostukset löyty-
vät liiton sivuilta. Otteluiden aikana 
Perttu kirjoitti muistiin pää päältä tapah-
tumat ja allekirjoittanut kävi sitten ottelun 
päätteeksi julkaisemassa jutun nettiin ja 
lähettämässä sen tiedotusvälineille.

Ensimmäistä kertaa kisoissa oli 12 
joukkuetta. Tämä tarkoitti sitä, että 
pelejä oli pari enemmän samassa ajassa, 
kuin aiemmin. Otteluita oli peräkkäisillä 
kierroksilla ja muutamaan kertaan välissä 
ehti vain syödä hampurilaisen katsomossa, 
ennen kuin taas piti hypätä jäälle pelaa-
maan. Niinpä itse kisakaupunki jäi varsin 
vähälle huomiolle ja päivän päätteeksi tuli 
yleensä vain syötyä ennen nukkumaan 
menoa.

Jos peleistä jotakin pitää sanoa, niin 
alkuohjelma oli meillä varsin kova. Italian 
jälkeen tulivat vastaan peräkkäin Skotlanti, 
Norja ja Kanada. Näistähän Kanada ja 
Skotlanti kohtasivat lopulta finaalissa. 
Kanadan jälkeen otettu USA:n voitto avasi 
putken, joka kesti tie-break otteluun asti. 
Saksa-pelissä varmistettu olympiapaikka 
oli tärkein ja se helpotti oloa huomatta-
vasti. Tiukimmalle jouduttiin Australiaa 
vastaan, joka kaatui oikeastaan vastusta-
jan avulla. 

Australian viimeinen heittäjä Ian 
Palangio oli varsinainen antisankari. 
Kanadaa vastaan hän olisi pudottanut 
Ferbeyn joukkueen jatkosta osumalla 
avoimen poiston. Valitettavasti myös tässä 
ottelussa hänen viimeinen kivensä suhahti 
ohi ja Kanada korjasi voiton.

Kun pelit lähenivät loppuaan, alkoi 
näyttää siltä, että edessä olisi tie-break 
pelien sarja. Kun Norjakin hävisi viimei-
senä päivänä kaksi peliä, sai turnauksen 
kilpailullinen johto repiä edellisenä iltana 
tehdyt kaaviot jatko-ohjelmasta. Kuusi 

joukkuetta oli tasoissa ja niistä piti saada 
kaksi joukkuetta 1-2 otteluun ja lisäksi 
kaksi joukkuetta 3-4 otteluun.

PAGE-SYSTEEMI

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa oli siis 
käytössä page-systeemi. Se tarkoittaa 
sitä, että runkosarjan kaksi parasta pelaa-
vat pääsystä fi naaliin ja kaksi seuraavaa 
pääsystä semi-fi naaliin. 1-2 ottelun häviäjä 
ja 3-4 ottelun voittaja pelaavat semifi naa-
lin, josta voittaja pääsee fi naaliin. 

Viimeisen pelin jälkeen halli oli täynnä 
epätietoisia ihmisiä. Pelin jälkeen kuulu-
tettiin parit Suomi-Kanada ja USA-Norja, 
jotka pelaisivat pääsystä neljän parhaan 
joukkoon. Saksalle ja Skotlannille jaettiin 
mitalit runkosarjasta, vaikka samoissa 
voitoissa oli neljä muutakin joukkuetta. 

Heti ensimmäisellä kerralla kävi pahin 
mahdollinen, eli hyvä systeemi osoitti 
huonot puolensa. Turnauksen alussa 
pidetyissä harjoituksissa heitettiin tee-
heitot, jotka nyt astuivat arvoon arvaamat-
tomaan sijoituksia ratkottaessa. Näiden 
perusteella Suomi sai vastaansa Kanadan. 
Jos Norja olisi voittanut runkosarjan, olisi 
Skotlanti varmistanut mitalin näillä tee-
heitoilla. Jälleen yksi huono puoli uudessa 
systeemissä. 

Ehkä tässä vaiheessa olisi pitänyt palata 
vanhaan systeemiin, tai sitten ratkoa ensin 
tie-break otteluilla sijat yksi, kaksi, kolme 
ja neljä ja vasta sitten pelata page-fi naa-
lit. No, meidän tilannetta se ei välttämättä 
olisi parantanut. Ei saatu Kanadaa vastaan 
huippupeliä, jota olisi vaadittu ja parempi 
vei voiton.

JAETUT KISAT

Nyt pelattiin myös ensimmäistä kertaa 
erikseen miesten ja naisten kilpailut. 
Hallilla asiaan ei juurikaan kiinnittänyt 
huomiota. Pelejä oli tasaisesti ja huili-
vuorojakin tuli, koska kaksitoista joukku-
etta pelasi neljällä radalla. Sen sijaan 
sekä avajais- että loppubanketti olivat 
varsin valjuja tapahtumia. Kun oltiin 
Kanadassa, niin toki ihmisiä oli paljon ja 
sen puolesta juhlatunnelmaakin. Samaa 
ei ole odotettavissa ensi vuonna USA:ssa 
ja tuskin Euroopassakaan. Toivottavasti 
tämä huomataan ja kisat palaavat jälleen 
yhtenäiseksi tapahtumaksi.

Muuten kisat olivat järjestelyiltään 
loistavat. Isännät pitivät meistä hyvää 
huolta ja aktiviteetteja oli järjestetty yllin 
kyllin. Ja toki hyvään loppufiilikseen 
vaikutti myös saavutettu olympiapaikka.

Teemu Salo

Paul Ahlgren
Teemu Salo



Naisten MM-Kilpailut, Paisley

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

Curling palaa kotiin – 
kisojen arvokas tunnuslause 
oli kääntyä kisajärjestäjiä 

vastaan kisojen alkupuolella peliolosuh-
teiden taannuttua takavuosien tasolle. 
Suurimman ongelman taustalla sanottiin 
olleen tietokoneen tekemän virheen ja 
jäiden osittaisen sulamisen myötä joudut-
tiin lopulta siirtämään yksi pelikierros Tie-
Break otteluille varatulle ajankohdalle. 
Ilman tietokoneen aiheuttamaa vikaakin 
jääntekijöiden tehtävä jäiden saattamiseksi 
mestaruustason turnausta vastaavalle tasolle 
oli jokseenkin mahdoton. Vaikeuksia tuotti 
jäähallin lattia, joka ei suinkaan ollut tasai-

nen vaan kupera, jolloin kahdella keskira-
dalla oli huomattavasti laitaratoja ohuempi 
jääkerros. Tämä yhdistettynä lämpimiin 
kevätsäihin ja jäähallin yhteydessä toimi-
vaan uimahalliin(!) johti siihen, että jäädy-
tyskoneita jouduttiin pyörittämään maksi-
mitehoilla laitaratojen pitämiseksi jäässä. 
Samanaikaisesti keskiratojen ohuempi jää 
alkoi muodostaa pintaan huurua, joka 
hidastaa kiven liukua huomattavasti. 
Monet joukkueet vaihtoivatkin keskira-
doilla pelatessaan vanhanaikaisiin karva-
harjoihin, jotka eivät ”tukkeudu” jäästä 
irtoavasta kuurasta.

Kunpa olisivat ongelmat jääneet 
pelkästään olosuhteisiin, mutta takapak-
kia tuli myös kisaorganisaatiossa ajanotta-
jien marssiessa porukalla ulos juuri ennen 
turnauksen alkua. Kiistan taustalla oli 
kateus kisojen tuomareille maksetuista 
palkkioista, joita kisaorganisaatiolla ei ollut 
varaa maksaa ajanottajille tai tilastoinnista 
vastaaville vapaaehtoisille. Lopputuloksena 
tästä muutamat ottelut venyivät jatkopäi-
neen liki nelituntisiksi!

Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta 
mikään ei vie Paisleyltä pois sitä tosiseik-
kaa, että vanhin kirjallinen todiste curlin-
gin pelaamisesta löytyi juuri sieltä. Vuonna 
1541 paikallinen munkki kirjasi luosta-
rissaan latinankielellä ottelun tulokset ja 
tuli samalla kirjoittaneeksi tietämättään 
olennaisen osan lajimme historiaa. Nyt 
tämä samainen luostari, Paisley Abbey, loi 
hulppeat puitteet kisojen avajaisjuhlille ja 
curling oli palannut lopultakin tyylikkäästi 
kotiinsa.

Pelien ulkopuolisista seikoista itse 
otteluiden antiin. Suomen joukku-
een turnauksen alun ohjelma tiedet-
tiin jo ennakkoon todella kovaksi. 
Ennakkoluulottomasti joukkueemme lähti 
haastamaan vastustajiaan ensimmäisillä 
pelikierroksilla ja oli todella lähellä napata 
kisojen avausvoiton heti ensimmäisessä 
pelissään Sveitsiä vastaan. Yhdeksännen 
pään neljä pistettä ja Sveitsin kokeneen 
kipparin Miriam Ottin epäonnistuminen 
viimeisen kiven avoimessa poistossa vei 

ottelun jatkopäälle. Toistamiseen Sveitsi ei 
kuitenkaan enää epäonnistunut viimeisellä 
kivellään, vaan nappasi voittoon tarvitta-
van pisteen vastustamattomasti. 

Niukasti hävityn avausottelun jälkeen 
joukkueemme peli ei ottanut oikein 
avautuakseen ja tappiokierre alkoi. Vaikka 
joukkueemme ei suostunut ottamaan itsel-
leen paineita Olympiapisteiden kannalta 
elintärkeiden voittojen saavuttamiseksi, 
tuntui peliesityksistä puuttuvan tarvit-
tava rentous ja peli-ilo. Suomen pelitak-
tiikka ajautui otteluissa usein sivurai-
teelle muodostuen liian monimutkaiseksi 
ja perustuen liian vaikeisiin heittoihin. 
Jopa ennakkoon heikompia maita vastaan 
Suomella oli vaikeuksia saada omaa peliään 

kulkemaan halutulla tavalla ja ”suurten 
päiden” tavoittelu kääntyi usein viimei-
sillä kivillä yhden pisteen varmisteluiksi – 
vaihtelevalla menestyksellä sekin.

Suomen joukkueen pelin takkuillessa 
Olympiapaikan kannalta pahimman uhkan 
eli Venäjän joukkueen otteet olivat saman-
aikaisesti astetta vakuuttavampia. Venäjä 
sai ensimmäisen merkinnän voittosarakkee-
seensa jo toisessa pelissään Italiaa vastaan 
ja vaikka venäläiset kokivat niukat yhden 
pisteen tappiot ennakkoon kovia Ruotsia, 
Kanadaa ja USA:ta vastaan, niin pelisuori-
tukset olivat kuitenkin selvästi joukkueen 
rutiinitasolla. Kolmannella pelikierroksella 
Suomen ottelu Kiinaa vastaan peruuntui 
jäiden sulamisen vuoksi ja siirrettiin pelat-

tavaksi myöhemmin. Yllätysvapaan jälkeen 
joukkueemme koki iltaottelussa kirvelevän 
tappion Italialle, mutta onnistui kuittaa-
maan pistemenetyksen takaisin jo heti 
seuraavana päivänä turnauksen viiden-
nessä ottelussaan voitettuaan kotikisois-
saan vahvoja otteita esittäneen Skotlannin 
joukkueen.

Seuraavissa otteluissa Ruotsi ja USA 
eivät antaneet Suomelle mahdollisuuk-
sia voittoon ja samanaikaisesti venäläisten 
onnistui ottaa niukat voitot aina vahvoista 
Norjasta ja Sveitsistä.  Olympiapaikan 
karatessa yhä kauemmas ei voinut olla 
ajattelematta sitä kuinka nyt maksettaisiin 
kovaa hintaa siitä että edellisissä kisoissa 
annettiin kisapaikka rakkaille itänaapu-
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Huippucurlingia vai harrastelua?

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

Seurasin päivittäin naisten 
ja miesten MM-kisoja netin 
välityksellä. Päittäin tapah-

tuva tulosten kirjaaminen antaa mukavasti tuva tulosten kirjaaminen antaa mukavasti 
kuvan siitä kuinka ottelu etenee ja missä 
kohtaa ratkaisut tapahtuvat. Lisää infor-
maatiota saa kun tarkastelee heittoprosent-
teja. Eri heittojen jakautumasta (poistot, 
suojat, määrikset jne) saa hahmotet-
tua minkä tyyppistä peliä on pelattu. Ja 
ihan juhlaa on jos pääsee seuraamaan kivi 
kiveltä.

Vaikka heittoprosenttien kirjaami-
nen ei ole ihan aukotonta (kirjaaja ei 
tiedä välttämättä mitä joukkue yrittää) 
niin usein ne peilaavat hyvin lopputu-
loksia. Häntäpäähän jäänyt joukkue on 
usein häntäpäässä prosenteissakin ja päin 
vastoin.

Naisten ja miesten heittoprosenteissa 
oli melkoista hajontaa näissäkin kisoissa. 
Siinä missä miehet pyörivät keskimää-
rin 70-85 välimaastossa melko tasaisesti, 
naisissa haitari oli paljon enemmän leväl-
lään. Naisilla prosentit kirjattiin keskimää-
rin 60-75 tietämille ja oli siellä luvatto-
man paljon niitä alle 60 joukkueprosentin 
pelejäkin ja heilahtelut ottelusta toiseen 
saattoivat olla pariakymmentä prosent-
tia. Kun vielä muistetaan että naiset 

pelaavat pääsääntöisesti hyvin passiivista 
peliä (vältetään riskejä, mielellään poiste-
taan heti kun siihen on mahdollisuus ja 
pidetään pelissä vähän kiviä) niin ihmetellä 
täytyy vaisuja onnistumisprosentteja.

Omasta kokemuksestani voin todeta 
että jokainen pelaaja, joka heittää MM-
kisoissa alle 60 onnistumisprosentilla, 
on eksynyt väärään paikkaan. Sitä ei 
pysty selittelemään tällä tasolla ”huonolla 
päivällä” tai heikoilla olosuhteilla. 

MARKKU PETRASI, KIRSI HIIPUI

Kun tarkastellaan suomalaisten esityksiä 
niin Markun joukkue saattoi olla varsin 
tyytyväinen suoritukseensa. Uudistunut 
kokoonpano petrasi peli peliltä turnauksen 
edetessä, eikä antanut vaisun alun vaikut-
taa itseluottamukseen. Keskiarvoksi kirjat-
tiin mukavat 81prosenttia.

Kirsin joukkueen onnistumisprosentti 
sitä vastoin jäi masentavan alhaiseksi: 58! 
Herää kysymys miten on käytetty ne kaikki 
harjoitustunnit kauden mittaan? Joukkue 
on lisäksi jo melko kokenut arvokisakävijä, 
jonka ei pitäisi häkeltyä suurista puitteista 
tai muutamasta epäonnistuneesta ottelusta. 
Suurin romahdus on ilmeisesti tapahtunut 
henkisellä puolella.

Vaisuista otteista ei voida syyttää rahal-
lisen tuen puutetta. Vaikkakin suomalaiset 
ovat vielä kaukana huippumaiden talou-
dellisista panostuksista niin pohjatyön 
tekemistä se ei estä. 

Muistanemme varmaan kuinka 
Markun joukkue aloitti tinkimättömän 
treenaamisen alkuvuodesta 1997 ja jatkoi 
sitä Hyvinkään pressuhallissa seuraavan-
kin kauden tavoitteenaan arvokisamitali 
ennen vuotta 2000. Tavoitetta pidettiin 
melko utopistisena olosuhteet huomioiden. 
Menestys korjattiin kuitenkin etuajassa 
MM-pronssin muodossa keväällä 1998. 
Vasta tämän menestyksen myötä pääsi 
joukkue rahallisten avustusten piiriin. 
Mutta Hyvinkään ”teltta” pysyi jatkossa-
kin joukkueen lähes päivittäisenä treenaus-
paikkana. Ja menestystä tuli lisää arvokisa-
mitalien muodossa.

Toivotaan kuitenkin että suomalainen 
naiscurling nousee pienestä lamastaan ja 
Kirsin joukkue jaksaa vastoinkäymisten yli 
jatkaa panostustaan lajiin. Eikä se tilanne 
miescurlingissakaan hyvältä näytä Markun 
edustusjoukkueen takana.

reille aivan ilmaiseksi. Nyt tuo samai-
nen joukkue porskutti hankkimallaan 
kokemuksella vakuuttavasti kohti Torinoa 
ja peräti tämän turnauksen jatkopelejä. 

Kisapaikan ratkettua jo käytännössä 
Venäjän hyväksi ei joukkueiden keskinäi-
sessä ottelussa ollut etukäteen ajateltua 
mahtipanosta ja Suomen napattua ensim-
mäisestä päästä pelin ainokaisen pisteen löi 
Venäjä viimeisen naulan Suomen arkkuun 
nappaamalla ylivoimaisen 10-1 voiton. 
Lopputurnauksessa Suomen heikosti 
menneet pelit jatkuivat ja tappiot heikosti 
pelannutta Tanskaa sekä molempia aasia-
laisjoukkueita vastaan jättivät Suomen 
lopulta turnauksessa viimeiselle paikalle 
ainoastaan yhden ottelun voittaneena.

Heikosti menneen turnauksen myötä 
myös MM-kisojen ensikertalainen Kiina 
ohitti Suomen Olympiapisteissä, vaikka 
käytännössä tällä ei ollut mitään merki-
tystä. Tie-Breakissä Venäjä hävisi niukasti 
kokeneelle Norjan joukkueelle, joka eteni 
mitalipeleihin ja nappasi lopulta prons-
sia. Finaaliin ylsivät turnauksen selvästi 
kaksi parasta joukkuetta, joista USA:n 
todella nuori, Cassandra Johnsonin kippa-
roima joukkue esitti erityisen hienoja ja 

ennakkoluulottomia otteita läpi turnauk-
sen. Nuorelta ja kokemattomalta joukku-
eelta ei ennakkoon osattu odottaa aivan 
näin hyvää menestystä ensimmäisistä 
aikuisten arvokisoistaan vaikka samainen 
joukkue nappasi juniorikisoissa kultaa 
vuonna 2002 ja hopeaa heti seuraavana 
vuonna. Todettakoon tässä kuitenkin, että 
päästäkseen kisoihin joukkueen oli kukis-
tettava maansa mestaruuskisoissa Patti 
Lankin (neljät MM-kisat, yksi hopea) ja 
Debbie McCormickin (kahdet olympia-
laiset, kolmet MM-kisat, hopea ja kulta) 
kaltaiset todella kokeneet ja menestyneet 

joukkueet. Aivan mestaruuteen saakka ei 
nuorten jenkkityttöjen rutistus kuiten-
kaan riittänyt ja heidän oli tunnustettava 
Ruotsin Anette Norbergin joukkue parem-
makseen. Norberg nappasi siis lopulta 
pitkään jahtaamansa maailmanmesta-
ruuden kahden hopean ja kolmen prons-
sin jatkoksi ja nousi näin joukkueineen 
yhdeksi suurimmista ennakkosuosikeista 
ensi talven Olympialaisissa.

Jermu Pöllänen

Jermu Pöllänen

Naisten
MM-Kilpailut

Tommi Häti

tommi.hati@karu.inet.fi 
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K I L P A I L E M I N E N

Maamme suurin ja lähes-
tulkoon ainoa kansain-
välinen turnaus, Finnish 

Bonspiel, päätti jälleen perinteisesti kilpa-
kauden huhtikuun alussa. Parin vuoden 
matalamman profiilin jälkeen kisojen 
järjestelyihin satsattiin jälleen reilummin 
ja takavuosien loistokkuus saavutettiin, 
ellei jopa ylitetty. Kisojen valmistelut oli 
alusta saakka toteutettu viimeistä piirto-
aan myöden mallikkaasti. Tommi Hätin 
suunnittelema tyylikäs kisakutsu antoi jo 
esimakua tulevasta ja Mauno Nummila 
yhdessä Tuomas Vuoren kanssa uurastivat 
lähes ympärivuorokautisesti jäiden raken-
tamiseksi luoden kisoille kansainväliset-
kin mitat täyttävät peliolosuhteet. Kuin 
pisteenä i:n päälle kisojen järjestävän 
tahon, Hyvinkään curlingin, puheenjoh-
taja Asko Korhonen omakätisesti nikkaroi 
nerokkaat ja tyylikkäät pistetaulut.

Kisojen puitteet olivat siis viimeistä 
piirtoaan myöden loistavat. Oli mukavaa 
huomata, että kotimaassakin osataan 
tarvittaessa järjestää huipputason kilpailut 
– tarvitaan vain riittävä määrä tahtoa ja 
osaava talkooporukka! Onnistunut siirto 
oli myös lauantain illanvieton palauttami-
nen Rantasipiin. Vaikka hotellin yökerho 
ei enää olekaan toiminnassa, niin hyvässä 

curlinghenkisessä seurassa illanvietto 
saunoineen ja ruokailuineen on juuri sitä 
mihin tällaisen turnauksen yhteydessä 
tulisikin pyrkiä.

Turnaukseen osall istui lopulta 
maksimimäärä joukkueita eli 36, joista 
peräti yhdeksän joukkuetta ulkomailta. 
Ulkomaista aktiivisin osallistuja oli Latvia 
neljällä joukkueella, seuraavina Viro ja 
Ruotsi kahdella joukkueella ja Venäjältäkin 

osallistui yksi joukkue. Vierailevat joukku-
eet ylistivät kilpaa kisojen järjestelyitä ja 
ilmapiiriä, joten tulevinakin vuosina sopii 
odottaa kansainvälistä tunnelmaa Finnish 
Bonspielissä.

Pisimmän korren peleistä nappasi 
allekirjoittaneen viime tingassa kasattu 
joukkue, jonka koostumus vaihteli turna-
uksen kuluessa lähes ottelukohtaisesti. 
Sunnuntain ratkaisupelit pelattiin sentään 
kokonaisuudessaan samalla joukkueella 
ja päivän päätyttyä saimme huomata 
voittaneemme koko turnauksen häviä-
mättä otteluakaan – kiitokset vielä kerran 
koko joukkueelle hienosta turnauksesta ja 
rennosta ilmapiiristä otteluiden aikana. 
Joukkueessa pelisuorituksiaan esittivät 
Timo Patrikka, Arto Horttanainen, Lotta 
Norri, Riikka Louhivuori, Juha Pekaristo 
ja allekirjoittanut. Seuraavat sijat menivät 
J. Rosendalin nimissä pelanneelle nuorelle 
hyvinkääläisjoukkueelle ja ruotsalaiselle L. 
Holmbergin kipparoimalle Team TFS:lle.

Finnish Bonspiel

Tämän vuotiseen Finnish 
Bonspieliin pyrittiin panosta-
maan niin peliolosuhteisiin, 
pelikaavioon kuin kutsujen 
ulkoasuun sekä ilta-ohjelman 
tärkeyteen. Turnauksen banke-
tissa paljastettiin myös Hyvin-
kään Curlingin uusi viiri, jonka 
on suunnitellut Tommi Häti.

Seniorien MM-kisat järjes-
tettiin tällä kertaa naisten 
MM-kisojen yhteydessä 

Skotlannin Paisleyssä. Pääareenan tapaan Skotlannin Paisleyssä. Pääareenan tapaan 
keväisten kelien myötä oli vaikeuk-
sia jäiden pitämisen kanssa, erityisesti 
Greenacres Curling Clubin kahdella erilli-
sellä radalla. Olosuhdevaikeuksien vuoksi 
muutamat pelit jouduttiin siirtämään 
Braeheadin curlinghalliin, mutta kisat 
saatiin lopulta kunnialla päätökseen.

Turnauksessa miesten mestaruus 
meni jälleen viimevuotiselle mestarille, 
Kanadan Bas Bucklen kipparoimalle 
joukkueelle ja hopeaan oli jälleen tyyty-
minen USA:n joukkueella, tällä kertaa 
David Russellin johtamana. Pronssiset 
mitalit ujutettiin niin ikään edellisvuoden 
tapaan Sveitsin joukkueen kaulaan, jolla 
tällä kertaa oli Peter Jr. Attinger kippari-
naan. Naisten turnauksen mestaruuden 
saavutti kotiyleisön iloksi Skotlannin 
ikinuori joukkue kapteeninaan Carolyn 
Morris. Hopeaa nappasi Japanin pirteästi 
pelannut Hatoni Nagaokan joukkue ja 
pronssille ylsi viimevuotinen hopeajouk-
kue, Ruotsin Ingrid Meldahlin nelikko. 
Viime vuoden mestari, Kanadan Anne 
Dunn jätettiin tällä kertaa turnauksessa 
neljänneksi.

Suomen miesten joukkueen peli kulki 
läpi turnauksen hieman ailahdellen. 
Ennakkoon kovimpia joukkueita vastaan 
peli sujui hyvin aina viimeisille päille 
asti, mutta vastustajien kova pelirutiini 
käänsi ottelut niukasti Suomen tappi-
oksi – usein pelin seitsemännessä päässä. 
Saldoksi turnauksesta Suomelle jäi yksi 
voitto Norjan joukkueesta sekä tietysti 
roppakaupalla kokemusta ja paljon uusia 
ystäviä. Turnauksen pelien loputtua 
joukkueemme pelasi vielä ystävyysotte-
lun Islantia vastaan Braeheadin upeassa 
kymmenrataisessa curlinghallissa. 

Naisten joukkueen pelisuoritukset 
olivat MM-turnauksessa vähintäänkin 

kiitettäviä. Alkusarjassa napatut neljä 
voittoa miltei riittivät jatkopeleihin pääse-
miseksi, kun B-ryhmän voittaja jatkoi 
turnauksessa A-sarjan kolmea parasta 
joukkuetta vastaan. Kaksi tappiota oli 
kuitenkin tällä kertaa liikaa, kun molem-
mat Suomen päihittäneet joukkueet, 
Hollanti ja Skotlanti, voittivat kaikki 
muutkin pelaamansa pelit ja taisteli-
vat näin keskenään Tie-Break -ottelussa 
pääsystä semifinaaliin. Kamppailusta 
voittajana selvisi Skotlannin joukkue, joka 
voittonsa kannustamana nappasi lopulta 
koko turnauksen voiton.

Vaikka seniorikisoissakin otellaan 
mestaruudesta tosissaan, huokuu kisoissa 
selvästi kuitenkin rennon pelaamisen 
henki. Jäälle mennään silminnähden 
viihtymään ja pelataan ottelu hyvässä 
hengessä vastustajaa kunnioittaen. Ottelun 
jälkeen kiitetään hyvästä pelistä vaikka 
se ei sitä olisi aina ollutkaan ja poistu-

taan yhdessä kahvion puolelle pelaamaan 
jälkipelit, aivan kuten lajin alkuperäi-
seen henkeen kuuluukin. Illan päätteeksi 
huolehditaan vielä lihasten perinpohjai-
sesta jälkiverryttelystä vaikkapa tanssah-
telemalla yökerhon lattialla. Ei ihme, 
että joukkueiden lukumäärä on kisojen 
alkuvuosina ollut reilussa kasvussa. Tällä 
kertaa kisaan osallistui yhteensä 32 
joukkuetta, joten lisäystä viime vuoden 
Gävlen kisoihin oli jälleen seitsemän 
joukkueen verran.

Joukkueiden lukumäärän kasvaessa 
WCF ei ole halunnut ryhtyä järjestä-
mään kisoihin erillistä karsintaa. Niinpä 
ensi kauden kisat käydään nyt historiassa 
ensimmäistä kertaa kokonaan omana 
erillisenä turnauksenaan. Kisat järjes-
tää erityisesti juniorikisojen järjestäjänä 
kunnostautunut Tårnbyn curlingklubi 
Tanskassa, Kööpenhaminan eteläpuo-
lella.

Seniorien
MM-kilpailut
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Jermu Pöllänen

Jermu Pöllänen

Jussi Knuutinen

Jermu Pöllänen

Jermu Pöllänen

Tämän vuotisen Finnish Bonspielin voittajajoukkue: Lotta Norri (vas.), Riikka Louhivuori, Juha Pekaristo 
ja Jermu Pöllänen. (Kuvasta puuttuu Timo Patrikka ja Arto Horttanainen) 
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K I L P A I L E M I N E N T E K N I I K K A

Jari Laukkanen

Perinteinen SM-Cup pelat-
tiin Vaasassa 11. - 13.3.2005. 
Järjestelyistä vastasi tällä 

kertaa yksi uusimmista jäsenseurois-
tamme eli Vaasan Maila. Viime vuosien 
periaatteenahan on ollut kierrättää kilpai-
lua uusilla curlingpaikkakunnilla tavoit-
teena lajin markkinointi sekä uusien 
harrastajien määrän lisääminen ja innos-
taminen. Tältä osin Vaasassa olikin tehty 
hyvää työtä, ja ensimmäinen kaupungissa 
järjestetty curlingturnaus sai ansaitsemansa 
huomion: paikalla oli peräti kaksi paikal-
lisradiota, paikallistelevisio sekä useampi 
sanomalehti tekemässä kisoista juttua. 

Toinen oleellinen asia on ollut tutus-
tuttaa uuden seuran aktiivihenkilöt ja 
pelaajat curlingyhteisöömme sekä tuoda 
käytännön tietoa ja osaamista itse lajista, 
jäänteosta, kilpailuista ym. Tältäkin osin 
Vaasassa onnistuttiin mielestäni hyvin, ja 
vaikka jään taso ei ollutkaan paras mahdol-
linen, seura sai varmasti hyödyllistä oppia  
- ja ennen kaikkea pelaajat viihtyivät hyvin 
järjestetyssä kisassa! Sosiaalisena tapahtu-
mana kilpailun ”kruunasi” lauantai-iltana 

kaupungin järjestämä vastaanotto kaupun-
gintalon upeissa ja historiallisissa tiloissa.

Itse kisassa naisjoukkueita oli ilmoit-
tautunut mukaan kuusi, ja pelimuotona oli 
yksinkertainen sarja. Kirkkaimmat mitalit 
ja cupin voiton vei Helsingin Yliopiston 
Curlaajia edustanut Liukumiinat, jonka 
kipparina toimi tällä kertaa Ellen Vogt. 
Hopealle selvisi Joensuun Curlingin 
Helena Timosen joukkue, ja pronssimitalit 
korjasi Hyvinkään Pia Lehtosen joukkue.

Miesten kisassa oli mukana perintei-
sen cupkaavion mukaisesti 16 joukku-
etta, ja ilahduttavaa oli myös kahden 
järjestävän seuran joukkueen osallistumi-
nen. Sunnuntain semifi naalissa kohtasi-
vat Joensuun Mika Malinen ja Hyvinkään 
Riku Harjula sekä kisojen positiivisim-
mista yllättäjistä Hyvinkään Ari-Matti 
Ruotun ja Pieksämäen Pekka Jäntin 
joukkueet. Malinen meni fi naaliin ”SM-
Cup -rutiinillaan” lyömällä Harjulan 6-2. 
Pekka Jäntin joukkue jatkoi hyviä otteitaan 
ja pelasi itsensä fi naaliin lyömällä Ruotun 
9-6. Finaalissa Jäntin joukkueen paukut 

Kautta aikain ensimmäiset 
sekajoukkueiden (Mixed) 
Suomen mestaruuskilpailut 

järjestettiin helmikuun lopulla Oulunkylän 
curlinghallissa. Tämän tyyppiselle turnauk-
selle oli selvästi olemassa sosiaalinen tilaus, 
sillä kisaan osallistui kaikkiaan mukavat 11 
joukkuetta, joiden kokoonpanoissa esiintyi 
paljon maamme entisiä ja nykyisiä huippu-
pelaajia. Turnauksen aikana jäällä nähtiin 
paljon iloisia ilmeitä ja rentoa, joskin 
todellista yritystä – turnaukseen oltiin 
tultu selvästi viihtymään!

Sekajoukkueet koostuvat kahdesta 
mies- ja kahdesta naispelaajasta, joiden 
heittojärjestyksen tulee vuorotella joukku-
eessa siten, että kaksi samaa sukupuolta 
olevaa pelaajaa ei heitä peräkkäisillä 
heittopaikoilla. Tällä kertaa valtaosalla 
joukkueista miehet heittivät viimeiset 
kivet. Ainoan poikkeuksen tähän teki 
Olli Rissasen kipparoima joukkue, jossa 
kapteeni itse heitti joukkueensa ensimmäi-
set kivet.

Turnauksen voitto meni lopulta tuttuun 
osoitteeseen Markku Uusipaavalniemen 
joukkueen napatessa Suomen mesta-
ruuden ja sen mukana edustusoikeu-
den lokakuussa Andorrassa järjestettä-
viin sekajoukkueiden EM-kilpailuihin. 
Joukkueessa pelasivat Markun lisäksi Kirsi 
Nykänen, Teemu Salo ja Tiina Kautonen. 
Finaalissa Uuspaavalniemelle hävisi Aku 
Kausteen kipparoima nuori joukkue, joka 
esitti pirteitä otteita läpi turnauksen ja 
eteni ansaitusti aina loppuotteluun saakka. 
Hopeajoukkueessa pelasivat Akun lisäksi 
Päivi Salonen, Riku Harjula ja Bettina 
Mandelin. Pronssimitalit jaettiin Jussi 
Uusipaavalniemen kipparoimalle nelikolle, 
jossa Jussin lisäksi pelasivat Anne Malmi, 
Tommi Häti ja Jonna Pyyhtiä.

Kaiken kaikkiaan sekajoukkueiden 
Suomen mestaruuskilpailut oli hieno 
tapahtuma ja oiva osoitus siitä kuinka 
monimuotoinen laji curling on. Selvästi 
lajimme kulttuuri on kasvamassa ja tällai-
sille hieman erikoisemmillekin variaa-

olivat kuitenkin lopussa, ja niinpä Malisen 
joukkue uusi edellisvuoden voittonsa 
selvin 9-0 numeroin. Myös pronssimi-
talit menivät selkein 6-1 numeroin Riku 
Harjulan joukkueelle.

Kaiken kaikkiaan Vaasan SM-Cup 
oli erittäin positiivinen tapahtuma, mistä 
suuri kiitos kaikille mukana olleille järjes-
tävän seuran edustajille! Ja Vaasassa aloitet-
tiin jo vahvasti seuraavan vuoden SM-
Cupin ”petaamista”, sillä paikalla olleet 
ranualaisjoukkueet ilmoittivat järjestävänsä 
yhteistyössä Lappi Kurlinki ry:n kanssa 
seuraavan vuoden kisan Rovaniemellä! Eli 
mitä ilmeisimmin iloisiin näkemisiin ensi 
vuonna Rovaniemellä! 

SM-CUP PELATTIIN VAASASSA

MIXED SM 25-27-2.2005

tioille lajistamme alkaa olla kysyntää. 
Todettakoon tässä kuitenkin, että edelleen 
valtaosalle Suomen kansasta curling on 
lajina itsessään niin eksoottinen, että aika 
paljon saa Vantaanjoessa vettä virrata 
ennen kuin ensimmäiset uteliaat saapuvat 
kyselemään uusien kisaformaattien perään. 
Meille pelaajille tämä oli tietysti mukavaa 
vaihtelua ja oli hauska huomata, että turna-
usmuoto oli saanut muutamat takavuosien 
aktiivitkin innostumaan mukaan. Ehkäpä 
jo ensi vuonna saamme kokeiltavaksemme 
kuviopelien SM-kisat tai jopa ’Skins’-
formaatin rahaturnauksen?!

AJATUKSIA
OFF-SEASON HARJOITUKSISTA

Jotta olisit kauden alkaessa 
hyvässä fyysisessä ja henki-
sessä kunnossa, on paljon 

kesälajeja, joista hyödyt tulevan kauden 
peleissä. Curlaajan ei tarvitse juosta 10 
000 metriä MM-kisavauhtiin eikä nostaa 
penkiltä 150 kiloa 20 sarjoissa. Tosin ei 
niistä haittaakaan olisi, jos niin hyvässä 
kunnossa on kesän jälkeen. Harjamiehille 
fyysisen kunnon ylläpito on sikäli tärkeää, 
että mitä paremmassa kunnossa keho on, 
sitä paremmin kestää terävänä raskai-
den turnausten koittaessa. Kun keho on 
väsynyt, sitä vaikeampaa on olla henkisesti 
hyvässä kunnossa pelien painaessa päälle 
raskaimmillaan.

Tärkeää on myös laittaa ”yläpää” 
kuntoon kesän aikana. Kun yläpää toimii, 
niin pelitkin sujuvat paremmin. Paras tapa 
tähän on laittaa yläpää harjoittelemaan 
kesänkin aikana. Hyviä lajeja yläpään 
kesäharjoituksiin ovat esim. shakki, 
korttipelit ja biljardi. Golfi ssa on myös 
hyvä laittaa aivot toimimaan ja näin saada 
aktiivista toimintaa kesälläkin. Golfi ssa on 
mahdollisuus kehittää myös fyysistä kuntoa 
pitkäkestoisilla kierroksilla. Suomalaisten 
oma laji pesäpallo on myös hyvä laji sikäli, 
että siinäkin täytyy yläpään toimia eikä 
hyvästä fysiikastakaan haittaa ole.

Yläpäätä voi harjoittaa esim. curling-
peleillä tietokoneen kanssa. Niitäkin on 
joitakin saatavana joko ilmaiseksi netistä 
tai rahan avulla. Tekee hyvää mietiskellä 
taktisia kuvioita kesän aikana eikä jättää 
sitä kokonaan kipparin huoleksi ja seuraa-
vaan kauteen. Curlingvideoita voi myös 
kelailla ja mietiskellä, miksi esim. huippu-
joukkueet tekevät eri tilanteissa juuri niin 
kuin tekevät. Nauhoja kelaillessa edesta-
kaisin voi miettiä pelitilanteissa valittuja 
ratkaisuja esim. pohtimalla heittovalintaa, 

heittovoimaa, harjautusta ja kivien sijoit-
telua pesässä. Ennen kaikkea pitää miettiä, 
miksi valittiin jokin tietty ratkaisu. Näistä 
voi saada vinkkejä seuraavan talven pelei-
hin. Yritä löytää mahdollisimman paljon 
yksityiskohtia pelistä ja kysy itseltäsi miksi 
näin. Olisiko ollut muita vaihtoehtoja? 
Mitä muuta olisi voinut tehdä? Ja miksi? 
Mitä olisi voinut tehdä paremmin?

Fysiikkaa voi tietysti harjoittaa monella 
tavalla. Verenkiertoelimistöä voi harjoit-
taa esim. aerobicin, lenkkeilyn, rullaluis-
telun, futiksen tai ultimaten avulla. Paljon 
muitakin hyviä lajeja on olemassa. Valitse 
lajeja, joista nautit ja saat omalle mielelle 
sopivan liikkumisen ilon. Em. lajit autta-
vat kestämään talvella pitkien turnausten 
tuomat rasitukset, jotka tuntuvat jokaisen 
curlaajan kehossa. Punttisali on tietysti 
oikein hyvä paikka harjoittaa lihaksia 
talven turnauksiin. Jalat, kädet, vatsa, selkä 
ja muut lihakset joutuvat talvella töihin, 
kun harjaan tartutaan. Mitä paremmassa 
kunnossa lihakset ovat, sitä tehokkaampaa 
harjauksesi on talven peleissä.

Kesäharjoittelun perimmäinen idea on 
palvella sinua talven peleissä. Kunto on 
mielellään saatava riittävän hyväksi, jotta et 
aloita kautta väsyneenä vaan intoa täynnä 
ja fyysisesti sekä henkisesti valppaana ja 
hyvässä kunnossa.

TREENIVINKKI

Tässä yhteydessä aloitan sarjan, jossa tuon 
esille joitakin erilaisia lajinomaisia harjoit-
teita, joita voit joukkueesi kanssa kokeilla 
jäällä, kunhan kausi taas alkaa. Poimi sieltä 
haluamasi vinkit ensi vuoden jääharjoituk-
siin. Kokeile ja pidä hauskaa jäällä!

CRAZY EIGHTS 

Kaksi joukkuetta tai pelaajaa asettelee kivet 
pesään esim. kuvan näyttämällä tavalla. 
Voit käyttää omaakin mielikuvitusta sijoit-
taessasi kiviä pesään, esim. sen mukaan, 
mitä haluat harjoitella. Tavoitteena on 8 
kivellä poistaa kaikki kivet pesästä siten, 
että oma heittokivi jää pesään. Saat yhden 
pisteen jokaisesta onnistuneesta poistosta, 
jossa oma jää pesään. Jos heittokivi lipsah-
taa ulos, tulos on 0 pistettä. Vähennä 
yhteispisteistä niin monta pistettä, kuin 
pesään jää poistettavia kiviä 8 heiton 
jälkeen. Maksimitulos on 8 pistettä 8 
heitosta. 

Pelaa vaikka kaveria vastaan kaksin-
pelinä tai pareittain nelinpelinä, jolloin pelinä tai pareittain nelinpelinä, jolloin 
toinen voi näyttää merkkiä. Tai heittäkää 
joukkueena kaikki 4 pelaajaa ja laskekaa 
pisteet yhteen, jolloin voi myös käyttää 
harjaajia joka heitossa. Tavoitteena silloin 
voisi olla vaikka parantaa edellisten treenien 
pistemäärää. Ja vetoa kannattaa lyödä joka 
kerta, jotta heitoissa olisi panosta…

Jermu Pöllänen Jermu Pöllänen

Olli Rissanen Jermu Pöllänen

On taas kesäaika ovella ja joudut odottelemaan jäälle pääsyä muuta-

man kuukauden verran. Kesälläkin voi kuitenkin parantaa tulevan kauden 

peliä. Mitä sitten kesällä voi tehdä tulevan kauden eteen? Makaamalla 

auringossa voi tietysti ladata akkuja, mikä sinällään ei ole huono harras-

tus, mutta muutakin voi tehdä. 



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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