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S U O M E N  C U R L I N G L E H T I

Viimevuotiseen tapaan 
avaan curlinglehden toi-
mituskauden kiittämällä 
lehden parissa työsken-
nelleitä ja erityisesti tie-
tenkin niitä, jotka nyt as-
tuvat rivistä esiin ottaak-
seen oman paikkansa 
curlingyhteisömme jat-
kuvaa resurssivajausta 
kokevassa vapaaehtois-
työntekijöiden tehtävä-
kentässä. Ensimmäiset 
kiitokset menevät Peka-
riston Jupelle, joka viime kaudella yhdessä Hätin Tommin 
kanssa vei lehtemme visuaalisesti sille tasolle, että ei yhtään 
hävettänyt lukea muiden maiden vastaavia aviiseja – päinvas-
toin! Yhä suurempi kiitos kuuluu Tuularin Karille, joka nyt 
otti taittajan haasteellisen työn vastaan ja on osaltaan var-
mistamassa että edellä mainittu taso tullaan pitämään jat-
kossakin. Kiitokset kuuluvat myös Harjulan Rikulle, joka on 
ottanut aktiivisen roolin lehtemme toimituksessa sekä tie-
tenkin kestouurastajillemme Tommille, Riikalle, Jakelle ja tie-
tenkin Ollille. Myös Orraisen Lauri on luvannut osallistua tal-
koisiin kokoamalla jatkossa pikkujuttuja lehtemme lukijoi-
den mieliksi, joten kiitos hänelle siitä. Vielä lopuksi haluaisin 
kiittää teitä kaikkia muita, jotka omalla panoksellanne 
edesautatte tämä lehden toimittamista, jutuillanne, kuvillan-
ne, ideoillanne, palautteellanne tms.

Lehtemme ilmiasu ja sisältö kokee jälleen uusia muutoksia, 
joista toimituksemme ottaisi mielellään vastaan palautetta. 
Yhtenä näkyvimpänä muutoksena lehtemme painetaan tätä 
nykyä kaksivärisenä, joten tiedossa on entistäkin värikkääm-
piä tarinoita! Pelitaktiikkaa käsittelevän osion tilanteiden 
puinti ja lukijapalautetta julkaiseva palsta kaipaavat myös 
teidän lukijoiden panosta – nyt kaikki aktiivisesti mukaan 
kirjoittelemaan keskustelupalstalle ko. aiheita käsitteleviin 
viestiketjuihin!

Antoisaa curlingkautta kaikille!

He lsing is sä  13 . 1 1 .  2005

Jermu Pöllänen
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P UH E E NJOHTA JA N P A LSTA

V antaal la  14 . 1 1 .  2 00 5

Suomalaista ja europpalaista 
curlinghistoriaa

Ensimmäiset curlingin Mixed EM -kisat pe-
lattiin Andorrassa lokakuun loppupuolel-
la. Euroopan Curlingliitto päätti kisojen 

järjestämisestä kolmen vuoden koeajalla, jolloin 
voidaan todeta saavuttaako kilpailu suosiota jä-
senmaiden keskuudessa ja toisaalta täyttääkö se 
kilpailulle asetut odotukset ja tavoitteet. Luettu-
ani Andorran kisojen päätuomarin Leslie Ingram-
Brownin raportin kisoista, voitaneen jo nyt tode-
ta että Mixed EM -kisat ovat tulleet jäädäkseen! 
Vaikka Andorrassa oli ongelmia jään kanssa, itse 
kilpailu saavutti jo ensimmäisellä kerralla suuren 
suosion ja ennen kaikkea se sujui juuri siinä hengessä, jota täl-
lainen kisa mielestäni edellyttää. Tämä ilmenee päätuomarin ra-
portista: ”All the teams were a pleasure to work with and if ever 
there was a friendly games this was it” – unohtamatta kuitenkaan 
sitä, että pelattiin Euroopan mestaruudesta!
 Ja kuin pisteenä iin päälle, Suomen edustusjoukkue pelasi it-
sensä historiankirjoihin voittamalla tiukan taistelun jälkeen Eu-
roopan mestaruuden jatkopäässä naapurimaamme Ruotsin kus-
tannuksella! Onnittelut Markulle, Kirsille, Teemulle ja Tiinalle 
upeasta suorituksesta!!

Lisää kansainvälistä kilpailutoimintaa!
Minulla ja joukkueellani M-Curlingilla oli ilo olla mukana Viron 
ensimmäisessä kansainvälisessä curlingturnauksessa Tallinn Cu-
pissa lokakuun puolessavälissä. Pelipaikkana oli Jeti Ice Arena, 
entinen Neuvostoliiton ohjustehdas(!), jossa tunnelma oli omal-
la tavallaan ”eksoottinen”: lähes koko turnauksen ajan hallissa 
leijui aavemainen sumu ja jään sekä kivien osalta oli tuttuja on-
gelmia joihin väistämättä törmää paikassa, jossa curlingia ei ole 
pelattu vielä kovin pitkään. Siitä huolimatta tunnelma oli juuri 
oikeanlainen ja järjestelyt sujuivat kitkatta huipentuen mahta-
vaan loppubankettiin palkintojenjakoineen. Kisoihin osallistu-
neista 24 joukkueesta peräti kuusi oli Suomesta ja palkintojen-
jaossa turnauksen isäntä Fred Randver puhuikin jo ”suomenmes-
taruuskisoista”,  kun kolme ensimmäistä sijaa tuli Suomeen ja 
kaikki muutkin joukkueemme olivat kahdeksan parhaan joukos-
sa. Erityiset onnittelut jo legendaariselle Ryttylän Visalle, joka 
vei turnauksen voiton heti ensimmäisessä ulkomaisessa turnauk-
sessaan puhtaalla pelillä! 

 Naapurimaastamme Ruotsista löytyy jo lukui-
sia kansainvälisiä, eritasoisia turnauksia, ja esi-
merkiksi Latviassa on nyt jo jopa kolme vuosit-
taista kaikille avointa turnausta. Meillä täällä 
Suomessa on perinteinen Finnish Bonspiel, mutta 
tilaa ja tilaustakin olisi hyvin ainakin toiselle kan-
sainväliselle turnaukselle. Se voisi olla any four 
-tyyppinen turnaus taikka sitten enemmän ”huip-
puluokan” turnaus. Tässä haastetta jäsenseuroil-
lemme – ei muuta kuin suunnittelemaan omaa 
vuoden kohokohtaa!!  

Varainhankintaa...
Kuten liitossa, myös seuroissa (ja useassa joukkueessakin) 
kestopohdinnan aiheena on mistä saada lisävaroja toimintaan. 
Haluan tässä yhteydessä muistuttaa, vaikka se ehkä tämän jou-
lun osalta voikin olla jo myöhäistä, SLU:n taholta vuosittain 
seuroille tarjottavasta mahdollisuudesta ansaita varoja toimin-
taansa: ”Lumilyhty” -arpajaisissa seura voi ansaita huomatta-
via summia (meidän toimintamme mittakaavassa) myymällä 
joulukalentereita! Tuotto on seuroille täysin verovapaata, eikä 
tuo myynti välttämättä vaadi hirveitä ponnisteluja jos toimii 
omassa ”lähiverkostossa”. Myös erilaisiin talkootöihin osallis-
tumalla tai niitä järjestämällä on mahdollisuus hankkia varoja 
tai rahanarvoista lisäetua omaan toimintaan.
 Ja nyt myös curlingmaailmassa on otettu käyttöön jo mones-
sa muussa urheilulajissa menestyksellä testattu varainhankinta-
keino: Andorra-Espanja -akselilla toimivan Ana Arcen johdolla 
ja kuvaamana on tehty ensimmäinen curlingkalenteri! Kysymys 
on tekijöidensä mukaan ”tyylikkäästi ja hyvällä maulla tehdystä 
nakukalenterista”, jossa poseeraa oman maansa huippunaiscur-
laajia Tanskasta, Italiasta, Espanjasta, Puolasta, Englannista, 
Saksasta ja Kanadasta! Kalenterilla kerätään varoja kyseisten 
maiden joukkueiden toimintaan. Kalenteri on kuulemma saanut 
jo suurta julkisuutta ja on lajin ”konkareiden” mielestä oiva 
tapa lisätä curlingin julkisuutta!   

Curlingkausi on jo hyvässä vauhdissa, mutta tärkeät pelit vasta 
edessä! Toivotan kaikille hauskaa curlingkautta 2005-2006; 
nauttikaa hyvistä peleistä ja toistenne seurasta, tarjolla on jälleen 
kerran elämyksiä!!

Olli Rissanen  
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European Mixed  
Canillo, Andorra  

Miehistä voimaa ja naisenergiaa sopivasti sekoitettuna

Lokakuussa tänä armon vuonna 2005 
järjestettiin kautta aikain ensimmäiset 
sekajoukkueiden EM-kisat, joiden pito-
paikkana oli eksoottinen Andorra.
Suomen joukkueelta oli lupa odottaa 
kisoista hyvää menestystä, koostuihan
joukkueemme edelliskauden maajouk-
kueiden runkopelaajista.

Panostus kisoihin lepäsi pitkälti seka-
maajoukkueen miespuolisten aktiivi-

pelaajien (Markku Uusipaavalniemi ja 
Teemu Salo) treenaamisen varassa, naisten 
painottaessa tänä syksynä enemmän men-
taaliharjoittelua. Ilman yhteisharjoitusten 
tuomaa rasitusta joukkue lensi luottavai-
sin mielin pilkkopimeään ja lämpimään 
Barcelonaan sunnuntai-illaksi. Barcelonas-
ta oli vielä parin sadan kilometrin auto-
matka ja 1,5 kilometrin nousu pohjoiseen 
Andorraan, vaikkakin Malagan kutsuvat 
aurinkorannat käänsivät vuokra-Focuksen 
nokan alkumatkalla etelää kohti. Ammat-
timaisesti ryhmä päätti kuitenkin tehdä 
”satakasikymppisen” ja ajaa kisapaikalle 
Pyreneille. Lumihuippuisten vuorten toi-
vossa varakapteeni (Kirsi Nykänen) tih-
rusti pimeitä maisemia ja matkan edetessä 
etupenkkiläiset jakoivat leijonanosan 
avustuskassasta tietulleihin. Paikallinen 

opastelogiikka ei auennut vielä tällä(kään) 
reissulla, joten joukkue saapui tampere-
laisorkesteri Popedaa kuunnellen ”…lau-
letaan lujaa, muuten kuski nukahtaa…” 
vasta hieman ennen kahta yöllä viiden täh-
den kisahotelliin Canilloon. Mahtava suo-
ritus ykkösheittäjältä ja -kuskilta Tiina 
Kautoselta, joka tunnetusti ei todellakaan 
ole iltaihmisiä!

Alku aina vaikeaa
Aamupalalla selvisi, että päivän harjoituk-
set on peruttu huonolaatuisen jään vuoksi. 
Hotellia vastapäätä sijainneella hallilla iski 
”deja vu” kevään Paisleyn MM-kisoista 
– jäädytys käynnissä ja kaunis vesipinta 
kiilteli paikka paikoin. Viralliseksi syyksi 
tuomaristo ja järjestäjät Leslie Ingram-
Brownin johdolla ilmoittivat ensimmäis-
ten jäädytysten aikana pettäneen vesipat-
jan reunustuksen ja tätä höyläyksen ohella 
jään tekijät harjoittelivatkin vajaat 30 ker-
taa kokonaisuudessaan. Maanantaista tuli 
siis tiimille ylimääräinen lomapäivä, johon 
kuuluivat tutustuminen pieneen ja kaunii-
seen Canillon vuoristokylään eli noin 300 
metrin pääkatu, team meeting, Teemun 
kadonneiden matkatavaroiden hitaasti 
etenevä jäljittäminen, viralliset avajaiset 
sekä kokkarit ja kylpylävierailu Andorran 

pääkaupungissa Andorra La Vellassa 10 
kilomerin päässä kisakylästämme. Avajais-
juhlat olivat parhaimmasta päästä, tunnel-
ma oli rento ja kaikki tuntuivat viihtyvän 
erittäin hyvin. Suomen joukkueelle yritet-
tiin kasata avajaisjuhlissa ennakkosuosi-
kin paineita ainakin hilpeän etelänaapurin 
suunnalta, mutta niitä ei suostuttu vas-
taanottamaan.
 Tiistaina sekamaajoukkue pääsi vih-
doin tositoimiin, kun edessä olivat keski-
päivän vapaat harjoitukset ja ensimmäi-
nen peli Hollantia vastaan. Harjoituksissa 
huomattiin kivisarjojen jonkinasteinen 
epähomogeenisuus ja keskiratojen haasta-
vuus eli Sofi an B-sarjan kokemuksista tu-
lisi olemaan hyötyä. Peli Hollantia vastaan 
eteni selvässä Suomen hallinnassa loppu-
lukemiin 13-2. Hilpeyttä herätti Suomen 
tehokas harjaaja Mr. Nykänen, joka siis 
edelleenkään ei ollut saanut matkatavaroi-
taan perille Andorraan. 

Keskiviikkona kova päivä
Keskiviikkona oli alkusarjan vaikein päi-
vä, kun vastaan asettuivat nuoret kovata-
soiset Sveitsin ja Ruotsin joukkueet. Mo-
lemmat trillerit venyivät jatkopäähän ja 
näissä molemmissa Suomi väänsi voiton 
itselleen (4-3, 8-6). Paljon ei olisi tarvinnut 
mennä toisin, että saldona olisi ollut 0 
voittoa. Joukkueen vahva kokemus kään-
si kuitenkin ottelut Suomen eduksi. Sveitsi 
(Ruch) oli pelin jälkeen todella pettynyt, 
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  Curling Championships 
 17. - 22.10.2005  

koska se oli tässä vaiheessa hävinnyt jo 
kaksi ottelua ja jatkopaikka alkoi näin va-
lua käsistä. Joukkue kun kuitenkin oli 
voittanut maansa yli 20 joukkueen karsin-
nat. Voitto Ruotsista, jota kipparoi nuor-
ten maailmanmestari Edin (2004), oli hie-
no saavutus haastavalla D-radalla. Mo-
lemmat joukkueet opettelivat merkkejä 
kantapään kautta, Suomi onneksi etenkin 
alkupelistä. Voittoisan päivän kruunasi 
eräs surullisen kuuluisa suurin aplodein 
tervehditty musta matkakassi, joka oli tuo-
tu hotellin vastaanottoon pelien aikana. 

Spirit of curling
Torstaina joukkue pelasi puheliasta Lu-
xemburgin joukkuetta vastaan voittaen 
pelin täysin suvereenisti 12-0 ja varmistaen 
näin jatkopaikkansa. Pistokokeilla toteu-
tettu hogline-valvonta aiheutti epäonnisen 
Luxemburgin ainokaisen ja ansaitun pis-
teen menetyksen. Viimeinen peli Latviaa 
vastaan päättyi turnauksen ainoaan tappi-
oon (3-9) heidän pelatessaan nousevilla 
kivillään suhteellisen varmasti, kun taas 
Suomi ei päässyt yli suorien kivien aiheut-
tamasta pelillisestä tukkoisuudesta.
 Suomen joukkue voitti siten lohkonsa 
ja alkoi näyttää siltä, että lohkokakkosek-
si tuleva Ruotsi tulisi saamaan vastaansa 
neljännesvälierässä vahvasti omassa hel-
possa lohkossaan pelanneen Saksan. Tässä 

vaiheessa tapahtui kuitenkin turnauksen 
ikävä epäurheilullinen kupru, kun Saksa 
(Schöpp) hävisi ilmeisen tahallaan Tsekeil-
le. Tämän vahvistivat lähes kaikki kyseisen 
pelin nähneet tuomarikuntaa myöten ja se 
herätti voimakkaita kahvipöytäkeskuste-
luja koko lopputurnauksen. ”Spirit of cur-
ling” oli siis pahasti kateissa. 
 Neljännesvälierä Venäjän joukkuetta 
vastaan venyi suhteellisen hyvään kuntoon 
laitetulla D-radalla turnauksen mallia 
noudattaen jatkopäähän, jonka paineetto-
mammin pelannut Suomi voitti. Semifi naa-
livastustajaksi oli tulossa ottelun Italia-
Saksa voittaja ja viimeisessä päässä näyt-
tikin siltä, että Saksa olisi tippumassa jat-
kosta. Italian viimeisen poiston liukuessa 
suoraan kohteeseensa yleisö alkoi hurrata, 
samoin Italian harjaajat nostaen kätensä 
ylös. ”Ei nuolaista ennen kuin tipahtaa” 
piti jälleen paikkansa, koska epäonninen 
Italian harjanainen tiputti riemastuessaan 
kalossinsa ja kaatui kiven eteen. Näin dra-
maattinen peli eteni jatkopäähän, jonka 
Saksa voitti. Sympaattinen harjanainen oli 
todella pahoillaan tapahtuneesta ja usei-
den päivien kyynelillä olisi voinut peblata 
radan moneen kertaan.

...ja lopussa kiitos seisoo!
 Semifi naalissa Suomen joukkueella oli 
suuri ilo pudottaa Saksa fi naalista. Suo-
remmilla kivillä pelannut Suomi voitti Sak-
san erittäin tiukassa pelissä lopulta 5-3. 
Ruotsin voittaessa samaan aikaan oman 
seminsä Skotlantia vastaan oli edessä nau-

tittavan hyvähenkinen fi naali ja maaotte-
lu. Finaali oli äärettömän tasainen ja 
Ruotsin kipparin hieno määrämittainen 
venytti pelin jatkopäähän. Suomi voitti 
jatkopään 7 kivellä Ruotsin viimeisen 
määrämittaisen lipuessa pitkäksi ja iloisen 
riehakkaat voittojuhlat alkoivat.
 Suomen peliesitys oli kautta kisojen 
riittävän varma, vaikkakin huippupeli jäi 
vielä pelaamatta. Joukkueen jäsenten pit-
kä pelikokemus maajoukkuetasolla ja so-
pivan rento asenne toivat ansaitun histori-
an ensimmäisen sekajoukkueiden EM-kul-
lan Suomeen. Yleinen tunnelma kisoissa 
oli iloinen, innostunut, vapautunut, mutta 
kuitenkin jämptin urheilullinen. Turnauk-
sen taso oli vielä melko kirjava ja kovien 
joukkueiden määrää laskettaessa ei tarvin-
nut käyttää kaikkia kahden käden sormia. 
Oli mielenkiintoista seurata miten seka-
joukkueet pelasivat yhteen ja tiimihenki 
vaihteli laidasta laitaan eri maiden välillä. 
Joidenkin joukkueiden jäsenet eivät puhu-
neet juuri keskenään pakollisia harjautus-
huutoja enempää koko kisojen aikana, 
kun taas toisissa joukkueissa kämmenet 
punoittivat läiskyttelystä. Tässä arvotur-
nauksessa palautettiin takaisin kaunis, 
suurimmaksi osaksi kadonnut, perinne 
tarjota hävinneelle nestemäistä lohdutusta 
pelin jälkeen. Tulevaisuuden Mixed EM -
turnauksissa joukkueiden yleinen taso var-
masti kovenee ja jäihin tullaan kiinnittä-
mään enemmän huomiota. Tiedossa on 
siis lisää antoisia kisakokemuksia! Niin ja 
tietenkin mestaruuden puolustaminen…■

Suomen voittoisa 

sekamaajoukkue 

(vas. Teemu, Kirsi, 

Tiina ja Markku)
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Junioritoiminta
                 

Kausi 2005-2006, Torinon olympialaiset, mahtava näyteikkuna lajillemme. 

Onnistuneella markkinoinnilla, olosuhteiden parantamisella sekä lajin 

aloittamiskynnystä madaltamalla pelaajamäärät kasvavat, lajin uskottavuus 

paranee, maamme taso kovenee ja positiivinen kierre on valmis. 

Kaunis päiväuni, eikö?

Hereillä olemalla visio on ainakin 
jossakin mittakaavassa aivan mah-
dollinen, joskin samaan visioon 

uskottiin myös edellisen näyteikkunan ai-
kaan, kun curling ja Uusipaavalniemi 
joukkueineen ponnahti Salt Lake Cityssä 
pinnalle sekä samalla mediaan näkyvälle 
paikalle. Jälkeenpäin voi todeta kuplan 
puhjenneen. Vaikka esimerkiksi kyselyi-
den, kiinnostuksen ja mm. lajiesittelyiden 
määrä olympialaisten jälkeen hetkellisesti 
kasvoi kiitettävällä tahdilla niin jäsenmää-
rissä tuo kasvu ei vastaavalla tavalla näky-
nyt. Junioreissa ja heidän lukumäärässään 

on tosin neljässä vuodessa tapahtunut 
muutosta: nykypäivänä näppituntumalla 
Suomessa junioreita (alle 21vuotiaita ak-
tiivipelaajia) on noin puolet aiemmasta 
määrästä.
 Itse olen päässyt seuraamaan aitiopai-
kalta liiton sekä eri seurojen suhtautumis-
ta junioreihin ja kiinnostus nuoriin on 
vaihdellut paikkakunnasta, ajasta ja jopa 
henkilöstä riippuen täysin laidasta laitaan. 
Yleisin puolustelu junioritoiminnan tuke-
mattomuudelle ja välinpitämättömyydelle 
sitä kohtaan on ollut resurssipula. Ei ole 
halukkaita ohjaajia, ei rahaa nuorten/

■ Riku Harjula

Länsinaapurimme juniori-

mylly jauhaa jatkuvasti 

uusia pelaajia maailman 

huipulle.

JUNNU        CURLING

lasten tukemiseen tai kuten pahimmillaan 
välinpitämättömyyttä on perusteltu; ei ole 
tarpeeksi jääaikoja mahdollisille uusille 
nuorille, sillä kehittymishaluiset juniorit 
veisivät harjoittelullaan kaiken peliajan 
nykyisiltä pelaajilta. Viimeisin perustelu ei 
kaikessa naurettavuudessaan ja karmivuu-
dessaan ole hatusta tempaistu, vaan alle-
kirjoittaneen henkilökohtaisesti kuulema 
”asiallinen” perustelu sille miksi juniori-
toimintaan ei satsata seuratasolla. Asenne 
löyhkää - pahasti.
 Halukkaiden ohjaajienkin osalta selit-
tely on useimmiten perusteetonta, ainakin 
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jos viimeaikaisia toimia tutkiskelee. Esi-
merkiksi pitkään nuorten kanssa toiminut 
ja heitä valmentanut Juhani Heinonen on 
halustaan huolimatta pitänyt vain yhden 
”maajoukkueleirin” junioreille (muutama 
vuosi takaperin Loimaalla). Jos halukas 
tekijä löytyy, niin uskoisi seurojen / liiton 
tulevan sen verran asiassa vastaan, että jär-
jestyisi useampia tapahtumia nuorien mu-
kaan saamiseksi ja kehittämiseksi, joissa 
”Hempan” osaamista etenkin aloittelevien 
junioreiden kanssa voitaisiin käyttää. 
 Toinen esimerkki otettakoon viime 
kaudelta. Vuoren Tuomas valmensi maa-
hamme toista tyttöjoukkuetta, jonka ansi-
osta tyttöjen jäsenmäärä nousi kahdek-
saan. Äkkiseltään laskisi, että esimerkiksi 
junioreiden PM-kisoihin Norjaan olisi siis 
saatu lähetettyä ensimmäistä kertaa maas-
tamme samanaikaisesti kaksi joukkuetta 
tyttöihin, aivan kuten muistakin pohjois-
maista. Toisin kävi ja Suomen curlingliitto 
päätti lähettää ainoastaan kokeneemman 
Katja Kiiskisen joukkueen kisoihin perus-
teenaan muiden tyttöjen kokemattomuus. 
Ei ihme siis ettei sitä kokemusta edes kerry. 
Tämänkaltaisten tapahtumien jälkeen 
myös uusien juniorijoukkueiden valmen-
tamisen mielekkyyttä voimme jokainen 
pohtia.
 Toki aktiivisista ohjaajista on pulaa ja 
heidän vähäisyytensä on ongelma, kuten 
allekirjoittanutkin sai muutama talvi taka-
perin huomata vedettyään Hyvinkäällä 
yksin liki 80 tuntia koululaisryhmille ja in-
nokkaille kokeilijoille ilmaiseksi. Silti nii-
den harvojenkin aktiivien työn vähäinen 
arvostaminen sekä etenkin opetettavien 
nuorten seuratasolta ja liitosta kokema 
kannustamattomuus muodostavat jo ehkä 
sen ylitsepääsemättömän esteen juniorei-
den määrän kasvattamiseksi tai ainakin 
niiden harvojen innostuneiden motivaa-
tiolle kehittyä.
 Miksi junioricurlingia sitten pitäisi ke-
hittää ja siihen satsata voimavaroja sekä 
resursseja? Laaja junioripohja luo lajille 
kuin lajille uskottavuutta ja ammattimais-
ta ilmettä, joka jo itsessään markkinoi la-

jiamme, mistä taas on hyötyä jokaiselle 
curlingharrastajalle. Junioreiden menestys 
ennakoi tulevaa menestymistä, jonka kaut-
ta lajimme taas nauttisi suuremmista tuis-
ta, mikä jälleen aiheuttaisi positiivisen 
kierteen ja lajin kasvun. Näin lajin harras-
taminen voisi olla perusharrastajalle entis-
tä huokeampaa, mikä edelleen kasvattaisi 
pelaajamääriä, mikä taas laskisi hintoja ja 
lisäisi suorituspaikkoja jne. jne. jne. jne... 
– unohtamatta tietysti, että siitä laajasta 
junioripohjasta kasvaa vähitellen se seu-
raava pelaajasukupolvi, joka vie lajiamme 
eteenpäin ja hyvin hoidettuna jopa kehit-
tää sitä ja nostaa sen tasoa.
 Jos asiasta saataisiin herätettyä asial-
lista keskustelua, olisi se jo ensimmäinen 
askel eteenpäin. Seuraavaksi siirryttäisiin 
suunnittelutyön jälkeen jo konkreettisiin 
tekoihin. Seuratasolla tämä tarkoittaisi 
mm. hyviä yhteyksiä paikallisiin liikun-
nanopettajiin ja heille lajin opettamiseen, 
jotta koululaiset saataisiin koululiikunnan 
kautta kokeilemaan lajiamme. Tämä ei ole 
pois kenenkään jääajasta, sillä koululais-
esittelyt/liikuntatunnit ovat päivisin. Kun 
laji esitellään pääpiirteissään liikunnan-
opettajille, ei itse seuran järjestämää esit-
telijää tarvitse välttämättä edes paikalla 
olla. Lisäksi innostuneille pitäisi järjestää 
– varsinkin aluksi – helppo ja halpa tapa 
päästä hieman syvemmälle lajiimme käsik-
si, kuten koululaisturnaukset ja paikallis-
sarjoihin osallistuminen. Myös paikallisia 
urheiluseuroja kannattaisi yrittää saada 
tuomaan junioriryhmiään lajia kokeile-
maan ohjaajan kanssa. Yleisesti ottaen 
aloitetaan alhaalta ja lisätään vähitellen 
mahdollisuuksia, jotka nuoret kokevat 
haasteina. 
 Seuratasolla toiminnan alettua tulee 
myös liiton herätä ja jatkaa toimintaa edel-
leen; eri paikkakuntien koululaiscurlingin 
voittajien ”lopputurnaus” voisi olla yksi 
väliaskel nuorelle ennen lajiin todellisen 
panostamisen alkamista. Toinen idea olisi 
(kansainvälisen?) junioritapahtuman jär-
jestäminen Suomessa. Jos kyseessä ei ole 
turnaus niin yksi mahdollisuus olisi esi-

merkiksi Saksasta tuttu opetusleiri, johon 
hieman panostamalla esimerkiksi Ruotsis-
ta saataisiin vielä todella ammattimaista 
opastustakin. Enkä usko resurssien tule-
van liitolla vielä tällaisessa tapahtumassa 
vastaan. Mahdollisuuksia edistää juniori-
työtä asteittain on lukuisia. Lisäksi, kuten 
esimerkiksi jalkapallossa, liitto voisi tukea 
seurojen juniorityötä ja jopa palkita sitä 
onnistuneesti tekeviä.
 Kuten sanottua: ideoita ja mahdolli-
suuksia on monia. Usein kuulee valitetta-
van junioreiden aiheuttamista ongelmista, 
mutta ainoa tapa ”poistaa” nämä ongel-
mat on yksinkertaisesti junioreiden luku-
määrän ja sitä kautta tason nostaminen, 
jonka voimme huomata toimineen esimer-
kiksi jo lähimmissä naapurimaissamme. 
Kun nuoria on tarpeeksi, syntyy kilpailua 
joka taas ohjaa asennetta enemmän curlin-
gin suuntaan ja lieveongelmat jäävät vä-
hemmälle. Jos juniorikisoihin esimerkiksi 
maatamme tai seuraa edustamaan pääse-
minen on kovan työn takana, tulee kisois-
sa varmasti keskityttyä aina vain ammat-
timaisemmin itse asiaan eli pelaamiseen ja 
kehittymiseen.
 Valitettavasti juniorit ovat siitä vaikea 
pelaajaryhmä, että he todella vaativat eri-
tyistä huomiota esim. ohjauksessa, val-
mennuksessa sekä rahallisessa tukemisessa 
ja tämä tuntuukin toimineen hyvänä te-
kosyynä monille tahoille jättää heidät huo-
miotta. Jostakin syystä esim. Hyvinkäätä 
edustaa tällä hetkellä maassamme ilmei-
sesti jokainen rekisteröity juniorijoukkue, 
eikä syytä tarvitse kaukaa hakea; Hyvin-
käällä uusi junioritiimi pääsee osallistu-
maan paikallissarjaan ensimmäisenä peli-
vuotenaan ilmaiseksi (ainoastaan jäsen-
maksun maksamalla), seura tarjoaa hyviä 
välineitä aloittelijoille lainaksi ja rekrytoi 
uusia nuoria hyvin parin vuoden välein 
järjestettävän koululaiscurlingin kautta. 
Esimerkillistä toimintaa, vaikkei tällä het-
kellä edes Hyvinkään curlingseura tarjoa 
koululaisille erikseen omaa opastajaansa, 
joka toki entisestään helpottaisi lajin aloit-
tamista ja siinä kehittymistä.
 Kirjoittaessani tätä artikkelia lähetin 
kyselyn sähköpostitse vajaaseen pariin-
kymmeneen seuraan sekä liiton hallituk-
selle. Seuroista kyselyyn vastasi noin puo-
let, mutta esim. liitosta en vastausta vali-
tettavasti saanut. Kysely paljasti juniorei-
den epätoivoisen tilanteen, sillä vain muu-
tamissa vastanneista seuroista oli olemassa 
tavoitteet juniorimäärän kasvattamiseksi, 
lajiohjauksen tehostamiseksi sekä nuorten 
pelillisen tason kohottamiseksi. Valopilk-
kuja kyselyssä olivat muutamat pohjoisen 
pienemmät seurat, joissa yksittäisiä junio-
reja pelasi eri joukkueissa ja joissa nuoret 
oli todellakin huomioitu suunnitelmissa 

 Valitettavasti juniorit ovat siitä vaikea pe-

laajaryhmä, että he todella vaativat erityistä 

huomiota esim. ohjauksessa, valmennuksessa 

sekä rahallisessa tukemisessa ja tämä tuntuu-

kin toimineen hyvänä tekosyynä monille 

tahoille jättää heidät huomiotta.”

”



Junioritoiminta...

Kuva 1.
•  2. pää (käynnissä)
•  punainen on voittanut 1. pään 1-0
•  tilanne ennen punaisen viimeistä  
 heittoa (sinisellä viimeinen kivi)
•  lisäinfo: jää on erittäin nouseva, 
 keskellä oleva punainen kivi tuli isolla  
 merkillä

>  mitä punaisen pitäisi yrittää?

Kuva 3. 
• 4. pää
• punainen tappiolla 1-4
• sinisellä viimeinen kivi
• vuorossa punaisen 3. kivi

> mitä punaisen pitäisi yrittää?

Kuva 2.
•  1. pää
•  punaisella viimeinen kivi
•  vuorossa punaisen kapteenin 
 ensimmäinen kivi

>  mitä punaisen pitäisi  yrittää?

Viime kevään suurin curlingyllätys naapuri-
maassamme Ruotsissa oli varmaan se, että 
keski-iältään 27,5-vuotias Härnösandin jouk-
kue selvisi Victoriassa pidettäviin MM-kisoi-
hin lyömällä hallitsevan maailmanmestarin 
Peja Lindholmin. Nuorten miesten sijoituksek-
si Kanadassa jäi 9. sija. Ruotsissa ei kuiten-
kaan asiaa nähdä fi askona vaan enemmänkin 
investointina tuleviin menestyksiin.
 Vaikka moni nuori toisin toivoo ja jopa 
kuvittelee, niin curlingissa parhaat vuodet tu-
levat yli kolmikymppisenä. Toki poikkeuksia 
on, mutta pääsääntöisesti on nähtävissä että 
kokemus ja henkinen kantti jylläävät tässä la-
jissa. Yhtymäkohtia on havaittavissa golfi n 
kanssa, jossa mestariluokan pelurit ovat vart-
tuneempaa porukkaa. Ainakin miesten puolel-
la.
 Curlingpelaaja kypsyy kuin hyvä yhden 
maltaan viski. Hosumalla ei synny kuin kes-
kinkertaisuutta, pitää olla malttia ja pitkäjän-
teisyyttä kehittää taitojaan kohti lopullista lä-
pimurtoa. Täyteläinen kypsyminen vaatii pal-
jon aikaa, kovia pelejä, arvokisoja ja tinkimä-
töntä pohjatyötä, jotta tuloksista lopulta pääs-
tään nauttiman koko rahalla.

Heinonen & Häti

■
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sekä pari pääkaupunkiseudun seuraa, joissa 
esittelyjä koululaisille järjestetään ahkerasti-
kin, mutta joissa valitettavasti junioreiden mu-
kaan saanti pitemmällä tähtäimellä on vielä 
jäänyt huomioimatta.
 Toivon todella sekä junioreiden, että myös 
koko Suomen curlingin vuoksi junioritilantee-
seen kiinnitettävän tulevaisuudessa enemmän 
huomiota. Ensimmäiset askeleet kehityksessä 
eivät todellakaan ole liian isoja otettaviksi. 
Luomalla olosuhteet helpoiksi lajin aloittamis-
ta varten esimerkiksi paikallissarjoissa saatai-
siin mahdollisuus uusille nuorille päästä hel-
pommin kiinni lajiimme, mikä loisi pohjan 
kehittyvälle juniorityölle. Tässä työssä nimen-
omaan jokainen seura sekä liitto ovat avain-
asemassa.                                                     ■ 

 

Ratkaisut pähkinöihin seuraavassa lehdessä.
Tehtävät laati Jussi Heinonen.

Malttia 
kypsymiseen
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Olosuhteet olivat siis kunnossa ja 
griineissäkin kallistukset kohdal-
laan. Hiekka oli omalla paikal-

laan bunkkereissa ja määrämittaiset ko-
lahtelivat kuppiin tasaiseen tahtiin. Itse 
kilpailuun uskaltautui tällä kertaa yhteen-
sä 26 pelaajaa, joten lisäystä viime vuoteen 
tuli yhden osallistujan verran (ennätys 
2003 on 27 pelaajaa)
 Noin yleisesti ottaen golfi a voidaan pi-
tää hyvänä kesäharjoituslajina curlingin 
pelaajille. Hyvä pelisuoritus vaatii saman-
moista pitkäjänteisyyttä ja keskittymisky-
vyn äärilleen venyttämistä kuin curling 
parhaimmillaan. Varmaan osin tästäkin 

TULOKSET:Pistebogey
Sija   Pelaaja  

Tasoitus  Pisteet 
I   Raunio Riku   6   40 
II   Thoren Päivikki   28   37 
III   Patrikka Timo   19   36 Tasoitukseton lyöntipeliSija   Pelaaja  

  Brutto  I   Raunio Riku   74  II   Rantamäki Tomi   79  III   Pekaristo Juha   83  
ErikoiskilpailutLähimmäksi lippua  Holmberg Robert 

Pisin draivi  Raunio Riku

Voittajan 

tyylinäyte 

ykköstiillä

syystä monet curlingin pelaajat harrasta-
vat mielellään tätä toista Skotlannista läh-
töisin olevaa lajia, jonka sääntökirjan 
teksti muistuttaa sekin ilmaisultaan paljol-
ti curlingin vastaavaa. Sillä ei liene väliä 
kumman lajin on aloittanut ensin, molem-
piin ryhmiin kuuluvia nähtiin kentällä 
nauttimassa sekä kilpailun asettamista 
haasteista että pelkästä ulkona liikkumi-
sen riemusta. Ja vaikka se ei aina siltä tun-
tuisikaan, niin haluan tässä yhteydessä so-
veltaa lajiliittomme puheenjohtajan, van-
han maajoukkuegolfaajan Olli Rissasen 
yhtä lempisanontaa: Golf on hauskaa –
kaikki mukaan siis jälleen ensi vuonna! ■

Parhaan ”määrämittaisen” 

suoritti tällä kertaa 

Robert Holmberg (oik.)

Vuosittainen Curling-Golf kilpailu järjestettiin tällä kertaa curlingin 

suurpitäjänäkin tunnetulla Hyvinkäällä heinäkuun yhdeksäntenä 

päivänä. Kenttä oli hyvässä kunnossa ja säät täydellisen optimaaliset 

tapahtuman järjestämiseksi. 
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Syyskuun auringon vielä paistaessa 
lämpimästi ulkona joukkueet aloitti-
vat urakkansa kuudessa lohkossa yk-

sinkertaisen round robinin muodossa. Vii-
si tiimiä, eli isäntäjoukkue CC Loimaa, 
Hestra ja CC Mummofutis Hyvinkäältä 
sekä Ladonlukko ja Unacurlers Helsingis-
tä selvisivät tappioitta urakastaan ja jat-
koivat näin suoraan puolivälieriin. Kova-
tasoisen neljännen lohkon kärkeen tasa-
pisteissä selvisivät M-Curling Helsingistä 
ja Anton Bobrovin kipparoima Venäjän 
juniorimaajoukkue. Lohkon kovasta ta-
sosta kertoo mm. se, että viimekeväisen 
SM-Cupin hopeajoukkue Pieksämäki jä-
tettiin tylysti lohkon hännille. Kahdeksan-

tena joukkueena, eli toiseksi parhaaksi 
lohkokakkosten vertailussa selviytyi Timo 
Kausteen kipparoimana Broom. Pudotus-
pelien ulkopuolelle sen sijaan jätettiin mm. 
naisten edellisen kauden SM-hopea ja 
pronssijoukkueet sekä miesten SM-hopean 
voittanut nelikko.
 Puolivälierissä CC Loimaa oli tyly 
isäntä Venäjän vierailleen Bobrovin kaatu-
essa tiukassa ottelussa 7-5 Ladonlukon ti-
puttaessa samaan aikaan Hestran ja M-
Curlingin jättäessä Unacurlersit ulos mita-
lipeleistä. Tasaisin kamppailu kuitenkin 
nähtiin, kun Broom kohtasi CC Mummo-
futiksen jo toistamiseen turnauksessa. Täl-
lä kertaa peli venyi aina jatkopäähän saak-

ka, jossa Broom kuitenkin taipui todella 
tiukan ja tasokkaan taistelun jälkeen.
 Sunnuntaiaamuna pelatut semifi naalit 
loppuivat molemmat jo kuudenteen pää-
hän M-Curlingin jatkaessa voittokulkuaan 
tällä kertaa CC Loimaan kustannuksella 
ja CC Mummofutiksen voittaessa alun 
kangertelun jälkeen Lasse Perkiön kippa-
roiman Ladonlukon. Näin ollen edellisen 
kauden miesten 1-divisioonan kaksi paras-
ta joukkuetta kohtasivat fi naalissa. Prons-
siottelua ei aikatauluongelmien vuoksi pe-
lattu, vaan kolmansien mitalien kohtalo 
ratkaistiin t-heittojen perusteella, joissa 
Ladonlukko niukasti hävisi isäntäjoukkue 
CC Loimaalle. 
 Finaali kulki alussa täysin M-Curlin-
gin komennossa ja Olli Rissasen kipparoi-
ma nelikko siirtyikin kolmannessa päässä 
jo tukevaan 3-0 johtoon. CC Mummofu-
tiksen loppukiri ei alkanut yhtään liian ai-
kaisin heidän ottaessaan neljännessä pääs-
sä viimeisellään kaksi pistettä ja kääntäes-
sään viidennenkin pään edukseen varasta-
malla kaksi. Kun nuori hyvinkääläisjouk-
kue onnistui kahdessa seuraavassakin 
päässä varastamaan molemmissa pisteen, 
päättyi ottelu lopulta CC Mummofutiksen 
voittoon 6-3 ja Loimaa Country Curlingin 
mestaruuden uusimiseen.                       ■

Perinteinen Loimaa Country Curling 

palasi vuoden tauon jälkeen alkusyk-

syn curlingkalenteriin entistä parem-

pana. Turnaukseen oli ilmoittautunut 

peräti 24 joukkuetta, mikä on kirk-

kaasti turnauksen uusi ennätys. Lisä-

väriä peleihin toi myös turnauksen 

kansainvälistyminen, sillä mukana 

oli neljä venäläistä joukkuetta sekä 

yksi Virosta. Myös peliolosuhteita 

sekä perinteikästä Country Curling -

bankettia oli kehitetty ja molemmat 

ansaitsivat kiitoksen. Fo
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Loimaa Country Curling
2.-4.9.2005

Ji-haa!!

■ Riku Harjula

Loimaan turnauksen voittajajoukkue CC Mummofutis vas.Tero Tähtinen, Riku Harjula (skip), 
Jussi Knuutinen, Jere Sullanmaa ja Lauri Orrainen
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Joukkueet jaettiin kolmeen alkulohkoon, 
jotka pelattiin lohkon sisäiseen rankingiin 
perustuvalla Shengel-systeemillä kolmen 
kierroksen mittaisina läpi. Tämän jälkeen 
yhteensä 12 parasta jatkoi omintakeisella 
pudotuspelikaaviolla taistelua semifi naali-
paikoista muiden kuuden pelaillessa sijoi-
tusotteluita keskenään sekä myöhemmin 
pudotuspelikaaviosta tippuneiden joukku-
eiden kanssa.
 Molemmat suomalaiset joukkueet 
kohtasivat heti ensimmäisessä ottelussaan 
varsin nimekkäät vastustajat Unacurler-
sien pelatessa isäntämaan maajoukkuetta 
vastaan ja CC Mummofutiksen taistellessa 
kokenutta Wilsonin kipparoimaa Irlannin 
maajoukkuetta vastaan. Molemmat otte-
lut tosin päättyivät suomalaisittain huo-
nosti Nekovarikin kipparoidessa tsekit sel-
vään voittoon Unacurleseista ja Wilsonin 
viedessä viimeisellä kivellään 4-3 voiton 
CCMF:stä.
 Jatko sujui sinivalkoisten lasien läpi 
katseltuna hieman paremmin. Mummofu-
tis voitti sekä Slovakian maajoukkueen 
että paikallisen vastustajansa päästen näin 
ylempään loppusarjaan, kun taas Unacur-

lers höykytti kokenutta Donaldin kippa-
roimaa Skotlannin joukkuetta, tosin hävi-
ten kolmannen ottelunsa ja tippuen näin 
pudotuspelien ulkopuolelle. Molemmat 
suomalaisten ensimmäisellä kierroksella 
kohtaamat joukkueet voittivat lohkonsa 
puhtaalla pelillä, kun samalla kolmannen 
lohkon voittajaksi selviytyi kisajärjestäjä 
David Sikin kipparoima tsekkinelikko.
 CC Mummofutiksen tie välieriä kohti 
katkesi pian lauantaina, vaikka voitto Lat-
viaa Mixed-EM:ssä edustaneesta kokoon-
panosta vielä irtosikin, sillä seuraavalla 
kierroksella vastaan asettunut ja Norjan 
kansallisen sarjan viidenneksi menneellä 
kaudella sijoittunut Team Broen vei otte-
lun nimiinsä 9-5. Mummofutiksen oli tyy-
tyminen sijoitusotteluihin, joissa vielä kaa-
tuivat latvialainen Ondulat ja paikallinen 
naisjoukkue. Unacurlers hoiti viimeiset ot-
telunsa myös mallikkaasti, joskin suoma-
laisten lopullisiksi sijoituksiksi jäi Juha 
Honkkilan kipparoiman Unacurlersien 13. 
sija ja CC Mummofutiksen 7. sija.
 Sunnuntain välierät ja fi naaliottelut 
olivat dramatiikkaa ja jännitystä täynnä. 
Isäntäjoukkue David Sikin johdolla yllätti 

Prahassa viidettä kertaa järjestettyyn Kolibris Cupiin otti tänä vuonna osaa 
ensimmäistä kertaa myös kaksi suomalaista joukkuetta, kun helsinkiläinen 
Unacurlers osallistui joukkueensa ensimmäiseen ulkomaanturnaukseen saa-
den kotimaasta vielä seurakseen junnukisoja kiertäneen CC Mummofutiksen. 
Prahan uudehkossa hallissa loistavissa olosuhteissa syyskuun puolivälissä pe-
lattu turnaus keräsi 18 osallistunutta joukkuetta, joista parhaat jakoivat muuta-
man tuhannen euron palkintorahat keskenään.

KOLIBRIS CUPissa            
             suomalaisväriä

Nekovarikin johtaman Tsekin maajouk-
kueen ja Wilson kaatoi viimeisessä päässä 
norjalaisen Team Broenin, joka tosin kuit-
tasi tappionsa voittamalla itselleen prons-
siset mitalit jatkopäässä Nekovarikin 
joukkuetta vastaan.
 Finaali kulki alusta saakka tasaisena, 
mutta kääntyi vähitellen kaikkien yllätyk-
seksi paikallisille Wilsonin johtaman Irlan-
nin maajoukkueen muutamien epäonnis-
tumisten myötä. Viimeiseen päähän Sik 
johti kumppaninsa kahden kiven johdossa 
ja viimeisen kiven etunsa turvin, mutta peli 
ratkesikin jo Irlannin hyvästä hyökkäyk-
sestä huolimatta ennen tsekkien viimeistä 
heittoa. Näin siis isännät veivät järjestä-
mänsä turnauksen nimiinsä Wilsonin ol-
lessa toinen ja pronssien matkatessa Nor-
jaan.          ■ 

■ Riku Harjula

Kuvaamisen lisäksi espanjalaistunut Ana poseeraa myös itse roh-
keasti kalenterin sivustoilla.  ”Olen pelannut nyt kahdeksan vuot-
ta ja huomannut kuinka monet kauniit naiset pelaavat, eikä ku-
kaan tiedä sitä”. ”Kuvat todistavat curlaajien olevan urheilijoita”, 
sanoo Arce ja lisää vielä että ”...kalenterin kuvat on otettu erittäin 
hyvällä maulla”. Kalenterin tuotot jaetaan siinä esiintyvien 12 cur-
lingpelaajan kesken, jotka tulevat Itävallasta, Tanskasta, Italiasta, 
Espanjasta, Englannista, Puolasta, Saksasta ja Kanadasta. 
 Suomalaisedustusta ei ainakaan tällä kertaa kalenterissa näh-
dä, vaikka toimituksemme tietojen mukaan nimeltä mainitsema-
tonta naispelaajaamme asiassa kesän aikana lähestyttiinkin. Mai-

Ana Arce Team 
Sponsorship Calendar 2006

nittakoon vielä, että toinen Kanadan ”edustajista” on kaksinker-
taisen maailmanmestarin Pat Ryanin tytär Lynsay, joka tietojemme 
mukaan on aikanaan ollut suuri Tommi Häti -fani.  Pat paljasti 
joskus vieneensä Kamloopsin MM-kisoista 1998 tyttärelleen Tom-
min kuvalla varustetun julisteen, johon oli vieläpä itse väärentänyt 
signeerauksen. Nyt ympyrä tavallaan sulkeutuu kun Tommi saa 
vihdoin tilaisuuden vastavuoroisesti ripustaa Lynsayn kuvan aina-
kin kuukauden ajaksi seinälleen ;-)

25 € hintaisen kalenterin voi tilata osoitteesta: 
http://www.thecurlingnews.com/calendar.html

Andorran naisjoukkuetta viimeiset kolme kautta kipparoinut, valokuvaajanakin 
tunnettu Ana Arce on koonnut curlingystäviensä avustuksella alastonkalenterin. 

Prahan curlinghallissa oli loistavat olosuhteet.
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Myös Latviasta ja Venäjältä saapui osal-
listujia turnaukseen paikallisten lisäksi. 
Itse tapahtuma järjestettiin entisen Neu-
vostoliiton entisessä ohjustehtaassa, jonka 
paikalliset ovat nyt muokanneet mm. tal-
vilajien, kuten jääkiekon, luistelun sekä 
curlingin käyttöön. Kahden curlingradan 
lisäksi hallista löytyi kaksi jääkiekkokau-
kaloa, joista toinen oli turnauksen ajaksi 

pyhitetty curlingille. Apua hankkeelle oli 
saatu mm. WCF:ltä sekä Tallinnan kau-
pungilta ja suunnitelmissa on jo ensi kau-
teen mennessä rakentaa curlingin käyt-
töön kaksi uutta rataa. Turnauksen ajaksi 
kiviapua oli saatu mm. Latviasta saakka.
 Pelit toteutettiin varsin tiiviissä aika-
taulussa kahden päivän aikana, jolloin 
lauantai-iltana järjestetyssä banketissa 
pystyttiin myös jakamaa palkinnot ja 
päättämään turnaus. Pelien venymisestä 
huolimatta aikataulu piti varsin hyvin ja 
systeemi osoittautui etenkin loistavasti 
hoidetun banketin osalta todella toimivak-
si keräten pelkkää kiitosta pelaajien kes-
kuudesta.
 Koko turnaus pelattiin läpi Shengel-
periaatteella, jossa joukkueet jaetaan jo-
kaisen kierroksen jälkeen järjestykseen ja 
otteluparit määräytyvät jokaisen joukku-
een pelatessa sitä lähimpänä pisteissä ol-
lutta vastaan. Näin jo viiden kierroksen 
jälkeen saatiin selville vain yksi puhtaan 
pelin joukkue, joka ymmärrettävästi vei 
turnauksen nimiinsä. Pelisysteemin heik-
koihin puoliin taas voisi lukea rankingin 

merkityksellisyyden, koska mm. voitettu-
jen päiden määrällä on pelien todelliseen 
luonteeseen verrattuna todella suuri mer-
kitys.
 Aluksi osallistujat jaettiin kahteen 12 
joukkueen lohkoon, joiden sisällä pelattiin 
kolmen kierroksen verran puhdasta Shen-
geliä. Tämän jälkeen molempien lohkojen 
kuusi parasta joukkuetta muodosti uuden 

ylemmän lohkon, jossa jo saa-
dut pisteet matkasivat mukana 
ja näin jatkettiin vielä kahden 
ottelun ajan Shengelillä. Loput 
12 pelasivat keskenään samalla 
periaatteella sijoitusottelunsa.
 Suomalaisittain pelit 
sujuivat alusta alkaen hyvin ja 
kolmen pelatun kierroksen jäl-
keen kaikki kuusi joukkuettam-
me pääsivät jatkamaan ylem-
mässä lohkossa taistellen näin 
mitaleista. Muut ylemmän loh-
kon joukkueet tulivat Latviasta 
yhtä paikallista lukuun otta-
matta. Viimeiselle kierrokselle 
lähdettäessä kokenut suomalai-
nen Ryttylän Visa johti koko 

sarjaa neljällä voitollaan ja kohtasi toisena 
yhden tasapelin ja kolmen voiton jälkeen 
olleen Latvian Hansa Real Estaten. Ottelu 
kulki kaksi ensimmäistä päätä tasaisena, 
minkä jälkeen RyVi sai ansaitusti pelin 
hallintaansa ja jatkoi koko turnauksen 
läpi kestäneitä vahvoja otteitaan voittaen 
fi naalin lopulta selvästi. 
 Toisesta sijasta kamppaili käytännössä 
M-Curlingin johdolla neljä suomalaista 
joukkuetta, joista jokainen oli saavuttanut 
kuusi pistettä pelaamistaan neljästä otte-
lusta. M-Curling kaatoi upean turnauksen 
pelanneen Team Kivittäjät, mutta jäi lo-
pulta kolmanneksi voitettujen päiden ver-
tailussa CC Mummofutiksen kaataessa 
tiukassa taistossa Lauri Perkiön kipparoi-
man Ladonlukon. Hienoa suomalaisme-
nestystä täydensivät vielä edellä mainittu-
jen lisäksi Ladonlukon kuudes, Team Ki-
vittäjien seitsemäs ja Otaniemen Jyllääjien 
kahdeksas sija. Neljänneksi suomalaisten 
väliin tippui Latvian Hansa Real Estate ja 
viidenneksi nousi myös latvialainen Ondu-
lat.         ■ 

      Tallinnassa Viron 
ensimmäinen kansainvälinen                  
                      curlingturnaus

Tallinnassa järjestettiin 14. - 15.10.  Viron ensimmäinen 
kansainvälinen curlingturnaus Tallinn Cup 2005, johon 
otti osaa 24 joukkuetta, näistä  peräti kuusi Suomesta! 
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Ryhmä 
      Ripatti 
   matkalla 
Latviassa
Niin siinä vain kävi että Asko Korhonen, 
Hanna-Leena Korhonen, Tiina Väisä-
nen, Anna Majapuro ja Gia Tulilahti 
suuntasivat harjansa kohti Latviassa pe-
lattavaa Ondulat Cupia kesälomien vie-
lä jatkuessa helteisenä heinäkuun lopus-
sa. Turnee pelattiin 29. - 31.7. pienessä 
mutta idyllisessä Jelgavan kylässä, joka 
sijaitsee noin 40 kilometrin päässä maan 
pääkaupungista Riikasta. Koska Ripat-
tilaiset (Team Giro) olivat niin myöhään 
liikenteessä hotellien varausten kanssa, 
tapahtui yöpyminen noin kilometrin 
päässä hallista, kaupunginhotellilla. 
Muita turneelaisia haastatellessa kävi 
ilmi että huokein ja käytännöllisin hotel-
li olisi sijainnut heti jäähallin yhteydes-
sä.  
 Pieniä mutkia matkaan tuli kun 
joukkueen kaksi kuopusta palailivat 
edellisenä iltana reissultaan Karibian au-
ringon alta eivätkä matkatavarat seuran-
neet mukaan koto-Suomeen. From all-
inclusive to all-exclusive. Valitettavasti 
ostosmahdollisuudet olivat kauniissa ky-
läpahasessa myös hieman rajalliset, ellei 
sitten ole tottunut visuaalisesti haasta-
vaan itäblokkityylin.
 Pelit alkoivat heti perjantai-aamusta. 
Team Giroa edusti ensimmäisessä pelissä 
Korhonen-Korhonen-Väisänen -kokoon-
pano. Turnaus ei alkanut pelillisesti ko-
vinkaan lupaavasti mutta siitä Ripattilai-
set eivät olleet moksiskaan. Pieni pysäh-
dys paikalliseen citymarkettiin ja pullo 
voimajuomaa mukaan kohotti hieman 
lannistuneiden pelaajien mielialaa kum-
masti. Kun kaksi puuttuvaa pelaajaa, 
Majapuro ja Tulilahti, saapuivat vihdoin 
turnauksen järjestäjän ja parkettien par-
taveitsen Janiksen kyydillä Jelgavaan, oli 
koko joukkue kasassa. Hieman jet-lagis-
ta ja edellisen matkan vatsapöpöistä kär-

Eurooppalainen 
curlingperhe 
vahvassa 
kasvussa

Tallinnassa pelailtiin välillä aika sumussa...
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Curlingkanalenin käyttämä 

”ohjaajan pöytä”
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Sundbyberg Open 2005

Sundbyberg Open oteltiin jälleen tuttuun tapaan lokakuun lopussa Tukhol-

massa, Sundbybergin tunnelmallisessa curlinghallissa. Olosuhteet hallissa oli-

vat loistavat ja lisäpotkua peleihin toi kakkosradan otteluiden lähetys interne-

tissä – kyllä länsinaapurissa osataan!

Suomesta saatiin liikkeelle tällä kertaa 
kaksi joukkuetta. Jussi Uusipaavalniemen 
kipparoimassa  nelikossa pelasivat Jussin 
lisäksi Savosen Jukka sekä Pepet Manni-
nen ja Tsutsunen. Toinen suomalaisjouk-
kue koostui Rantamäen Tomin joukkuees-
ta, missä pelasivat lisäksi Juha Pekaristo, 
Jermu Pöllänen ja Timo Patrikka. Turnaus 
oli jälleen hyvin järjestetty ja kovatasoi-
nen. Jussin joukkueen kohtaloksi tuli tällä 
kertaa niukka karsiutuminen alkusarjasta, 
kun lähes varman näköinen voitto lipui 
läpi sormien viime vuoden Ruotsin MM-
edustusjoukkueen kippari Eric Carlsénin 
heittäessä kuutospäässä viimeisen kiven 
järkyttävällä pommilla lähes pelaamatto-
masta paikasta kolme Jussin joukkueen 
kiveä ulos pesästä. Ottelu päättyi lopulta 
tasan ja yhden voiton tuomien lisäpistei-
den avulla jatkopaikka jäi haaveeksi.
 Tiukkaa oli jatkoonpääsy myös Ran-
tamäen joukkueella. Alkusarjan  kaksi 
niukkaa voittoa pitivät toivoa kuitenkin 
yllä alkusarjan viimeiseen peliin asti, missä 
vastaan asettui Per Carlsénin rutinoitunut 
joukkue. Carlsénin joukkue oli heikon al-
kukauden jälkeen saanut pelinsä jälleen 
kulkemaan ja Rantamäen joukkueineen 
oli tyytyminen sivustaseuraajan asemaan. 
Jatkopaikka heltisi kuitenkin niukkaakin 
niukemmin lohkon toisessa ottelussa Fred-

■ Jermu Pöllänen

rik Juliuksen joukkueen napatessa yllätys-
voiton Peter Erikssonin nimekkäästä jouk-
kueesta ja jatkopaikan menossa jakoon T-
pisteiden turvin. Jälleen kerran tuli nähtyä 
se, että etenkin alkukaudesta näissä kova-
tasoisissakin turnauksissa ottelut menevät 
yllättävästi ristiin. Niinpä T-heittojen suo-
rittamiseen kannattaa aina kiinnittää yli-
määräistä huomiota – pelin jälkeen parin 
minuutin tauko ennen T-heittojen suorit-
tamista omaan rauhalliseen tahtiin. Jatko-
paikkaan riitti tällä kertaa 12 pistettä, 
joka oli sama määrä kuin Erikssonin jouk-
kueella, mutta paikallissääntöjen mukaan 
suurin pistesuoritus kapteenista heittovuo-
rossa alaspäin laskien ratkaisi ottelun suo-
malaisten hyväksi lukemin 3-2 =)
 Jatkosarjassa Rantamäen joukkue jou-
tui tunnustamaan nuoren karlstadilais-
joukkueen kipparinsa Anders Erikssonin 
johdolla paremmakseen ja lopulliseksi si-
joitukseksi tuli näin jaettu viides sija. Tur-
nauksen fi naalissa kohtasivat lopulta An-
ders Erikssonin ja Per Carlsénin joukku-
eet. Voittajana jäältä poistui tiukan taiste-
lun jälkeen Carlsén lukemin 5-4. Pronssil-
le turnauksessa sijoittui Team Gräganz 
Svegistä kipparinaan Anders Hammar-
ström ja neljänneksi järjestävän seuran 
joukkue Paul Ahlgrenin johtamana.
         ■ 

sivänä voimakaksikko kuitenkin lähti 
urheasti muun ydinjoukkueen kanssa et-
siskelemään ruokapaikkaa, joka sattui-
kin löytymään heti hotellin tuntumasta. 
Hinta-laatusuhde on Latviassa varsin 
kohdallaan mitä tulee ravintolaruokailu
un.  ”Kantapaikka” löytyi saman tien ja 
sen näytti myös löytäneen Loimaan po-
rukka sekä espanjalainen ja muutama 
muu ulkomaalainen joukkue. 
 Ruokailun jälkeinen peli ei mennyt 
sekään voitokkaasti. Joukkuetta vaivasi 
ilmiselvästi jäätön kesäloma kaukana 
curlingin hienouksista. Jäätkään eivät ol-
leet parhaita mahdollisia mutta kuiten-
kin sen verran pelattavia ettei niitäkään 
tappioputkesta saattanut syyttää. Mi-
tään varsinaisen loistokkaita kuvioita ei 
myöskään vastustajat esittäneet missään 
vaiheessa. Koska pelien jälkeen tapana 
oli että voittaja tarjoaa häviäjille juomat 
jäähallin baarissa, tulivat tappiolliset pe-
lit näin ainakin halvaksi Ripateille. 
 Kapteenina toimiva Asko Korhonen 
veti lauantain pelit kunnialla läpi, ja 
vaikkei voittoja herunut vieläkään, oli-
vat tulokset kohtalaisen tyydyttävät vas-
takootulle joukkueelle. Lauantai-iltana 
kaikki turnaukseen osallistuvat kokoon-
tuivat jäähallin baariin viettämään ker-
rassaan ratkiriemukasta iltaa keskenään. 
Ohjelmaa oli järjestetty aina ilotulituk-
sesta strippariin. Tanssitaitojaan esitteli-
vät niin venäläiset herrasmiehet kuin 
Loimaan pojatkin, eikä menossa jäänyt 
kylmäksi myöskään Kiiskisen Katja, 
joka pelasi turnauksessa sekalaisella ko-
koonpanolla kuitenkin enimmäkseen es-
panjalaisista koostuvassa joukkueessa. 
 Sunnuntai-aamun peleissä olikin jo 
hieman hiljaisempaa väkeä. Pelit saatet-
tiin kuitenkin kunnialla loppuun ja lop-
puseremonioissa kävi Väisäsen Tiina 
pokkaamassa Team Girolle jumbosijan 
palkinnon aplodien raikaessa jäähallis-
sa.
 Kun hyvin ansaittu lomapäivä Rii-
kassa koitti, oli joukkueen naisväki täy-
dessä valmiudessa ostosten tekoon. Tu-
liaisten ja muun ”tarpeellisen” hankin-
nan jälkeen oli aika suunnata kotiin. Vä-
syneet mutta onnelliset Ripattilaiset pa-
lasivat kotiin taas yhtä kokemusta rik-
kaampana.
        ■ 

  

Euroopan curlingliitto ECF:n jäsenmäärä 
nousi kesän kynnyksellä 35 jäsenvaltioon 
Belgian curlingliiton liityttyä mukaan. 
Mielenkiintoista Belgian liittymisessä oli, 
että se itse asiassa liittyi ECF:n alaisuuteen 
jo toistamiseen jättäydyttyään kattojärjes-
tön ulkopuolelle vuonna 2000. Vain hie-
man Belgiaa ennen ehätti Serbia-Monte-
negron kansallinen curlingliitto hakea it-

selleen ECF:n täyttä jäsenoikeutta. Serbia-
Montenegrolle myönnettiin vuoden 2004 
joulukuussa väliaikainen jäsenyys ECF:n 
toimesta.
 Jäsenvaltioiden määrän kasvu näkyy 
myös joulukuussa Saksan Garmisch-Par-
tenkirchenissä järjestettävissä curlingin 
EM-kilpailuissa, joihin tänä vuonna ottaa 
osaa ennätykselliset 58 joukkuetta peräti 

32 eri jäsenvaltiosta! Uusina valtioina ki-
saan ovat ilmoittautuneet mm. Ukraina, 
Kroatia, Liettua sekä jo mainittu Serbia-
Montenegro. Vasta uudestaan Eurooppa-
laiseen curlingperheeseen liittynyt Belgia ei 
sen sijaan ole ECF:n virallisten internetsi-
vujen mukaan osallistumassa koitokseen. 
               ■ 



Turnaukseen osallistui yhdeksän  jouk-
kuetta ja 1. divisioonan joukkueista 

vain yksi jätti osallistumatta tapahtumaan 
tyytyen näin suoraan 1. divisioonapaik-
kaansa. Osallistuneista yhdeksästä jouk-
kueesta siis vain turnauksen voittajaa 
odotti nousu tulevan talven Suomen mes-
taruussarjaan. Pelit käytiin kymmenen 
pään pituisina voittoon asti hieman muun-
netulla ”duppel-cup” -pelijärjestelmällä, 
jossa toisesta tappiosta seurasi suora tip-
puminen. Tämän lisäksi tappioitta fi naa-
liin selvinneellä joukkueella oli mahdolli-
suus nousuun yhdellä voitetulla fi naalipe-
lillä, kun taas sitä vastaan asettuneen jo 
yhden tappion kärsineen joukkueen piti 
noustakseen saavuttaa fi naaleissa kaksi 
perättäistä voittoa.
 Ensimmäisellä kierroksella edellisen 
kauden 1. divisioonan sekä kolmanneksi 
sijoittunut Saarelaisen joukkue että neljän-
neksi jäänyt Honkkila hoitivat odotetusti 
vastustajansa edeten toiselle kierrokselle. 
Sen sijaan divisioonan toiseksi jäänyt Har-
julan kipparoima CC Mummofutis hävisi 
selvästi kokeneelle Perkiön seniorinelikol-
le ja pääsarjasta edellisen kauden jälkeen 
tippunut Holmbergin johtama seniorimaa-
joukkue hävisi Aku Kausteen tälle kaudel-
le ensimmäistä kertaa mukaan tulleelle si-
joittamattomalle kokoonpanolle. Toisella 
kierroksella Saarelainen jatkoi vahvoja esi-
tyksiään kaatamalla läpi turnauksen hyviä 
otteita esittäneen Perkiön niukasti 8-6 ja 
Kausteen jatkaessa voittokulkuaan nuorel-
la joukkueellaan tällä kertaa Honkkilan 
kustannuksella. 
 Kausteen ja Saarelaisen joukkueet 
kohtasivat kamppailussa suorasta fi naali-
paikasta, eikä ottelusta puuttunut drama-
tiikkaa. Kolmannessa päässä sattunut va-
litettava liukastuminen ja siitä seurannut 
harjan tahaton osuminen Kausteen leu-

kaan vei nuoren kapteenin kesken pelin 
terveyskeskukseen hoidettavaksi. Lyhyen 
tauon jälkeen ottelua kuitenkin jatkettiin 
ja viimeisiin päihin myös Aku ehti palata 
taistelemaan. Itse pelin vei kuitenkin ni-
miinsä Saarelainen lopulta selvästi luke-
min 9-3 edeten näin fi naaliin.
 Jo yhden tappion kärsineiden sarak-
keessa CC Mummofutis nousi tappiostaan 
sisuuntuneena taistelemaan toisesta fi naa-
lipaikasta kaataen ensin Paul Rankinin 
johtaman loimaalaisjoukkueen, hakien sit-
ten revanssin Perkiöstä ja voittaen vielä 
lauantai-iltana tasokkaassa ja tiukassa 
väännössä Holmbergin. Ottelun tasaisuu-
desta kertoo mm. peräti viisi pelattua nol-
lapäätä. Näin siis toisesta fi naalipaikasta 
sunnuntaiaamuna taistelivat nuoret Kaus-
teen ja Harjulan joukkueet muiden jo tip-

puneiden pelatessa 1. divisioonan pelejä 
keskenään.
 Ottelu kulki alussa Harjulan lievässä 
hallinnassa, mutta jo tauolle mentäessä 
Kausteen nelikko oli löytänyt yhteisen sä-
velen nousten tasoihin. Kauste siirtyikin 
pian pelin johtoon, mutta kymmenenteen 
päähän lähdettiin lopulta jälleen tasoissa. 
Viimeisessä päässä CC Mummofutis sai 
rakennettua hyvän tilanteen varastusta 
ajatellen ennen Kausteen viimeistä heittoa, 
joskin peittämättä jäi hieman pelaamatto-
mampi linja, josta määrämittaisen heiton 
saisi vielä parhaaksi kiveksi. Akun heitto 
kuitenkin liukui vain noin kivenmitan liian 
pitkäksi takapesän puolelle ja näin Harju-
lan nuori joukkue nousi fi naaliin Saarelais-
ta vastaan.
 Finaali kulki alusta alkaen Saarelaisen 
hallinnassa, mutta nuori CC Mummofutis 
onnistui roikkumaan perässä tasaisesti 
aina yhdeksänteen päähän saakka, jossa 
Saarelainen hyvällä pelillä otti kolme pis-
tettä ja nousi näin kahden pisteen johto-
asemaan. Kymmenes pää pelattiin avoime-
na ja tasaisena, kunnes Mummofutiksen 
kolmosheittäjä Jere Sullanmaa onnistui 
loistavassa kierrossaan sivupesässä olleen 
Saarelaisen joukkueen kiven taakse. Näin 
pää kääntyi vähitellen Harjulan joukku-
eelle, joka otti tarjotut kaksi pistettä ja jat-
koi peliä vielä jatkopäähän. Jatkopää kul-
ki alussa Mummofutiksen onnistuneen ra-
kentelun johdosta nuorten komennossa, 
kunnes Saarelaisen joukkue onnistui upe-
assa viiden metrin tuplapoistossaan tyh-
jentämään pesän ja hankkimaan vielä pian 
hyvän pesäkiven. Kun Harjulan viimeinen 
tökkiyritys jäi hiljaiseksi, ei Saarelaisen 
edes tarvinnut turvautua viimeiseen ki-
veensä voittaakseen ansaitusti fi naalin ja 
näin myös paikan 25.11. alkavaan miesten 
SM-sarjaan!                                           ■
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Miesten SM-karsinta 
Vierumäellä 4. - 6.11. käytiin tiukka ja tasainen vääntö viimeisestä miesten SM-sarjapaikasta.

Naisten SM-sarjan 1. turnaus
Samaan aikaan miesten SM-karsinnan 

kanssa Vierumäellä taisteltiin naisten 

puolella jo Suomenmestaruuspisteistä. 

Naisten sarjaan osallistuu tällä kaudella 

seitsemän joukkuetta, mutta tällä kertaa 

ilman Kirsi Nykäsen kipparoimaa naisten 

maajoukkuetta, joka kevään MM-kisojen 

jälkeen päätti lopettaa aktiivipelaami-

sen.

Ensimmäisen turnauksen aikana pääosa joukkueista ehti pelaamaan viisi peliä kolmin-
kertaisessa sarjamuotoisessa pelijärjestelmässä ja ainoana puhtaalla pelillä selvisi 

Anne Malmin joukkue, jota ensimmäisessä turnauksessa kipparoi kaikille tuttu Jaana 
Jokela. Toisena sarjassa jatkaa Katja Kiiskisen johtama nuori viisikko, joka edustaa Suo-
mea myös ensi kuussa järjestettävissä EM-kilpailuissa. Kiiskinen voitti neljä ottelua hä-
viten ainoastaan Malmin joukkueelle tiukassa kamppailussa pisteen erolla.
 Kolmantena sarjassa majailee kokenut Timosen joukkue, joka vuodesta toiseen on 
hämmentänyt mestaruustaistoa hyvillä suorituksillaan. Heille voittoja kertyi nyt kolme 
kahden tappion rinnalle.                                                            ■                                   
       

■ Riku Harjula

      Jari Saarelainen jyräsi karsinnat puhtaalla 

pelillä ja nousi ensimmäistä kertaa ylimmälle 

sarjatasolle. Muut joukkueessa pelanneet 

olivat Jukka Lehtonen, Kari Kokkonen, Timo 

Korhonen ja Peter Landgrén.
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Naisten sarjassa lähdettiin liikkeel-
le mielenkiintoisissa tunnelmissa 
kun Kirsi Nykäsen johtama edus-

tusryhmä vetäytyi kentiltä viime kauden 
päätteeksi. Katja Kiiskisen nuori joukkue 
nousi näin ”kuin varkain” Suomen edus-
tusjoukkueeksi ja valmistautuu kovaa 
vauhtia joulukuun EM-kisoihin. Kiiskisen 
porukka onkin luonteva veikkaus suoma-
laisen naiscurlingin uudeksi valtiaaksi. 
Kuitenkin täytyy muistaa että joukkue on 
vielä nuori ja kokematon, joten tämä kau-
si vielä varmasti tarjoaa joitakin tappioita 
sarjan muita joukkueita vastaan.
 Ykköshaastajaksi ensimmäisen turna-
uksen perusteella voidaan veikata Anne 
Malmin kokenutta hyvinkääläisjoukkuet-
ta. Vaikkakaan he eivät sanottavammin 

Kotoinen SM-sarja käynnistyi naisten ja 
miesten karsintasarjalla marraskuun en-
simmäisenä viikonloppuna. Pelipaikaksi 
on palannut parin vuoden tauon jälkeen 
pelaajien toivomuksesta Vierumäki. 
Karsintasarjassa kärkeen kiilasivat mel-
ko odotetut joukkueet ja naisissa aloi-
tettiin pienin yllätyksin.

panosta harjoitteluun, on takaraivoon 
tarttunut vuosien mittaan paljon osaamis-
ta ja rutiinia. Ensimmäisen turnauksen 
Malmin porukka voitti puhtaalla pelillä. 
Kiiskiselle kirjattiin yksi tappio (Malmil-
le). Sarjan muut joukkueet voitanee laskea 
kärkikaksikon haastajiksi, jotka toki nap-
sivat joitakin voittoja kauden mittaan en-
nakkosuosikeilta.

Miesten karsinnat
Helsingin Yliopistoa edustava Jari Saare-
laisen joukkue teki selvää muista voitta-
malla kaikki karsintasarjan pelinsä. Finaa-
livastustaja Riku Harjula peittosi semifi -
naalissa Aku Kausteen uuden joukkueen 
niukasti 8-7. Finaalissa Saarelainen joutui 
ensimmäisen kerran koville ja voitto rat-
kesi helsinkiläisille jatkopään jälkeen 9-7. 
Näin Saarelainen nousi ensimmäistä ker-
taa ylimmälle sarjatasolle. Joukkuehan on 
kuulunut divarin ehdottomaan kärkikaar-
tiin monen vuoden ajan. Riku Harjulan 
lupaava joukkue joutuu sitä vastoin katso-
maan vielä vuoden verran divisoonatou-
hua. Sinänsä harmi heidän kehityksen ka-
nalta, koska resursseja olisi parhaimmil-
laan vaikka mitalipeleihin asti. 

 Divisioonaan on saatu lisäväriä Vaa-
san suunnalta. Vaasan Mailalta tulee yksi 
joukkue mukaan kokeilemaan siipiensä 
kantavuutta. Kaiken kaikkiaan tervetullut 
tapaus ja laajentaa jälleen yhdellä paikka-
kuntien määrää.

Markku jyrää
Vaikka Markku Uusipaavalniemen olym-
pialaisiin tähtäävällä joukkueella ei SM-
sarja ole päällimmäisenä mielessä, niin 
voitto kirpoaa ilman että parastaan tarvit-
sisi esittää. Heillä on kuitenkin taktisessa 
ja teknisessä osaamisessa turvallinen etu-
matka pahimpiin kilpailijoihin. Näihin 
voidaan helposti laskea viime kauden ko-
meetta Tomi Rantamäki ja potentiaalia 
huokuva Tuomas Vuoren joukkue. Edellä 
mainittu kolmikko jakaa melkoisella var-
muudella mitalit keskenään.
 Sarjan muiden joukkueiden osalta ei 
ole suuria tapahtunut. Tutun turvalliset 
M-Curling ja Joensuu ovat jälleen muka-
na. Joensuun porukassa on tosin kipparin 
tontilla tehty pientä fi ilausta Pekka Vaitti-
sen siirtyessä pesään. Oman mausteensa 
soppaan heittää Jari Saarelaisen helsinki-
läisjoukkue.                                          ■
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Katsaus tulevaan kauteen

Mestaruustaisto käynnistyi
■ Tommi Häti

Maajoukkueen syksy 2005 – kohti Olympialaisia
9. - 11.9. Baden Masters

Työkiireiden vuoksi Markku Uu-
sipaavalniemi ei päässyt matkaan, 
joten Wille Mäkelän, Kalle Kiis-
kisen ja Teemu Salon mukaan pe-
laamaan lähti Jani Sullanmaa. 
Turnauksen aikainen ajankohta 
näkyi hieman Suomen joukkueen 
otteissa ja avausottelun voittami-
sen jälkeen tulikin kaksi tappiota 
ja putoaminen C-roadille perjan-
tai-illan päätteeksi. Lauantai-aa-
muna joukkue voitti Italian mutta 
seuraavassa pelissä Pål Trulsenin 
joukkue voitti suomalaiset ja näin 
turnaus päättyi viiden pelatun pe-
lin jälkeen.

22. - 25.9. Weber Oslo Cup

Joukkueet oli jaettu neljään eri al-
kulohkoon, joista round-robinin 
jälkeen kaksi parasta jatkoi tie-
tään turnauksessa eteenpäin. Suo-
men lohkossa jatkopaikasta tais-
telivat tiukimmin Uusipaavalnie-

men ohessa Peja Lindholmin kip-
paroima Ruotsin joukkue sekä 
Kappin kipparoima Saksan jouk-
kue. Kun kaikki pelit oli pelattu, 
olivatkin kyseiset kolme joukku-
etta tasapisteissä, Suomen voitta-
essa Saksan mutta hävittyä Ruot-
sille. Kaksi jatkavaa joukkuetta 
ratkaistiin kylmästi tee-heitoilla, 
ja näissä Suomen joukkue, hie-
man epäonnekkaidenkin sattumi-
en jälkeen, jäi kolmanneksi hävi-
ten Saksalle sentin. Näin Suomen 
tie katkesi ennen fi naalipelejä.

7. - 9.10. Swiss Cup

Turnaus alkoi hienosti kahdella 
voitolla mutta kolmannessa pelis-
sä Andy Kappin johtama Saksan 
joukkue voitti Suomen 6-5. Seu-
raavana aamuna turnauksen jär-
jestäjien useaan otteeseen lupaa-
maa kyytiä ei näkynyt ja sen seu-
rauksena joukkue myöhästyi aa-
mupelistä ja joutui luovuttamaan 

sen. Seuraava peli alkoi heti aa-
muisen sähellyksen jälkeen ja sen 
Markun joukkue hävisi 3-7 Sveit-
sin Stöcklille ja turnaus oli ohi.

21. - 23.10. Bund Trophy

Teemun ja Markun pelatessa sa-
maan aikaan Mixed EM:ssä, 
Sveitsiin pelaamaan lähtivät totu-
tusta joukkueesta Wille ja Kalle, 
apuvoiminaan Jani Sullanmaa 
sekä Jari Rouvinen. Turnauksen 
alku ei ollut paras mahdollinen 
joukkueen hävittyä kaksi ensim-
mäistä peliä. Näin seuraava häviö 
tietäisi turnauksen loppumista. 
Myöhään perjantai-iltana käyn-
nistynyt kolmas ottelu pelattiin 
Don Aitkenin johtamaa kanada-
laisjoukkuetta vastaan. Suomen 
joukkueen peli alkoi toimia pa-
remmin, vaikkakin yhdessä pääs-
sä Kanadalla oli oman viimeisen 
kivensä jälkeen 5 pistekiveä. Wil-
le Mäkelä heitti kuitenkin viimei-

sellään aivan loistavan heiton, 
taululle kirjattiin Mäkelälle 2 pis-
tettä ja henkinen yliote. Peli päät-
tyi Mäkelän joukkueen voittoon 
ja pelit jatkuivat myös lauantai-
na.
 Joukkueen parantaessa ottei-
taan jatkuvasti lauantai toi tulles-
saan 3 voittoa ja paikan 8 par-
haan joukkoon sekä neljännes-
fi naaleihin. Siellä vastaan tuli Pat 
Ryanin kipparoima kanadalais-
joukkue, jolle häviö tiukan tais-
ton jälkeen 4-3.

Ennen joulukuussa pelattavia 
EM-kilpailuja Uusipaavalniemen 
joukkue käy vielä Kanadassa pe-
laamassa äärimmäisen kovatasoi-
sessa The National -turnauksessa, 
joka kuuluu Kanadan Grand 
Slam -kiertueeseen, sekä Sveitsis-
sä Luzern Openissa 18. - 20.11.

 ■
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Kuten allekirjoittaneella on curlingesittelyissä tapana ker-
toa, golf ja curling ovat lähtöisin samalta alueelta ja sa-
malta aikakaudelta Skotlannista ja ovat siten sukulaisla-

jeja. Ja ilman golfi a ei M-Curlingiakaan olisi todennäköisesti pe-
rustettu! Tai jollei Rissasen perhe olisi muuttanut vuonna 1977 
Turusta… mutta tämänhän kaikki jo tietävätkin!
 Kaikki sai alkunsa nimittäin siitä, että vanhat talilaiset golfi n-
pelaajat pyysivät isääni Jukka Rissasta, pitkän linjan golfari hän-
kin, talvella 1984-1985 kokeilemaan vanhaa jäälajia Pirkkolan 

urheilupuistoon. Golfi a olin it-
sekin pelannut jo vuodesta 
1971 lähtien, ja innokkaana 
lähdin sitten minäkin mukaan 
kokeilemaan tätä täysin tunte-
matonta lajia. Paikan päällä 
Pirkkolassa selvisi, että kysy-
mys oli curlingista ja ensim-
mäisenä työnä oli kaivaa rata 
esiin lumihangesta tekojäära-
dan reunasta. Ja löytyihän siel-
tä jonkinlaiset ratamerkinnät, 
minkä jälkeen päästiin tutustu-
maan vanhoihin kiviin, joita 
siis oli tarkoitus heittää jäätä 
pitkin radan toiseen päähän 
merkatulle maalialueelle. Mis-
tään peblistä ei ollut tietoakaan 
ja sen verran kuin asiasta muis-
tan, luisto ei ollut hirveän hyvä 
– siis selkeä voimalaji! Mutta 
hauskaa oli heti alusta alkaen, 
ja on edelleen!!

 Länsi-Vantaan Myyrmäkeen oli rakentunut urheilupuisto jää-
halleineen, jonka toimintaa johti tuolloin meidän onneksemme 
Jorma Eskola, sillä ellei hänkin olisi osaltaan hurahtanut tähän 
lajiin, olisi myös M-Curlingin tarina todennäköisesti jäänyt ker-

tomatta. Talvella 1985-1986 saimme nimittäin hankituksi kivet 
ja aloimme sitten pelata Myyrmäen ulkotekojään reunassa, ja 
marraskuussa oli aika perustaa Vantaan ensimmäinen curlingseu-
ra. Marraskuun 10. päivänä 1985 allekirjoittivat Jukka Rissanen, 
Hannu Latomaa sekä allekirjoittanut M-Curling ry:n perustamis-
pöytäkirjan. Jo ensimmäisenä kautena muodostettiin myös M-
Curlingin ”edustusjoukkue”, minkä lisäksi seuran alkuperäisiin 
aktiiveihin kuulunut apteekkari Mauno Turunen kokosi hieman 
myöhemmin Turusen Pyssyt -nimisen joukkueen. Viimeksi mai-
nittu on myös seuran historian kannalta merkittävää, sillä tätä 
kautta tämän jalon lajin pariin tuli myös Kausteen perhe, joka 
edelleen kuuluu kaikkien tuntemana seuramme ydinryhmään 
Timo ”Pastori” Kausteen johdolla.  
 Myyrmäessä pelailtiin pari ensimmäistä kautta taivasalla, 
minkä jälkeen curlingradan päälle tehtiin pressukatos. Myyrmä-
ki-hallin valmistuttua jäähallin toisesta kerroksesta vapautui 
juoksusuora, johon curlingrata sitten Jorma Eskolan aloitteesta 
siirrettiin vuonna 1992, ja siellähän pelaaminen jatkuu edelleen. 
M-Curling ry liittyi vuonna 1988 myös Suomen Curlingliiton jä-
seneksi ja on siitä lähtien ollut aktiivisesti mukana myös liiton 
toiminnassa.
 Kilpailutoimintaan osallistuminen on kuulunut oleellisena 
osana M-Curlingin toimintaan alusta alkaen. Myyrmäen jäähal-
lissa järjestettiin useana vuotena perinteinen Myyrmäki-Cup min-
kä lisäksi vuonna 1995 isännöimme SM-Cupia, jossa vielä tuol-
loin ratkottiin Suomenmestaruus sekä edustuspaikat. Edelleen 
seuramme on järjestänyt monen vuoden ajan Myyrmäen hallissa 
pelatun Pääkaupunkiseudun Curlingsarjan. Tuloksista on syytä 
mainita seuran edustusjoukkueen SM-pronssi vuodelta 1994 sekä 
senioriosastolla Lauri ”Curling-Lasse” Perkiön ja Timo Kausteen 
joukkueiden Suomen Mestaruudet sekä edustustehtävät Seniorien 
MM-kisoissa. Myös perinteikäs naisjoukkueemme Hurlicurling 
on edustanut seuraamme kunniakkaasti mm. SM-Cupissa, josta 
vuonna 2002 tuli hopeaa ja vuonna 2003 pronssia! 
 Kaiken kaikkiaan kuluneeseen 20 vuoteen on mahtunut pal-
jon erilaisia tapahtumia, mutta tärkein asia M-Curlingissa on kui-
tenkin aina ollut se, että niin jäällä kuin sen ulkopuolellakin on 
hauskaa, eli yhteinen ilonpito niin oman seuran kuin vastustaja-
joukkueenkin jäsenten kanssa!!              ■ 

Marraskuun 10. päivänä tuli kuluneeksi tasan 
20 vuotta siitä, kun M-Curling ry perustettiin!

Pirkkolan jäillä 1985 Jukka Rissanen

SM-pronssia 1994 juhlistamassa Ajastolla

Jorma Eskola, Timo ”pastori” Kauste,

Olli Rissanen ja Petri Kauste.

2008 miesten MM-kisaisäntä selvillä
Maailman Curlingliitto julkisti 2008 Yhdys-
valloissa järjestettävien miesten MM-kilpailu-
jen kisapaikaksi Pohjois-Dakotassa sijaitse-
van Grand Forksin. Naisten virallista kisa-
paikkaa 2008 ei ole vielä julkistettu, mutta 
kisat tullaan pitämään Kanadassa. Myös tu-
levan talven miesten MM-kilpailut pidetään 
Yhdysvalloissa Lowellissa, kun taas naiset ki-

saavat maailmanmestaruustittelistään Kana-
dan Grand Prairiessa. 
 Kauden 2007 MM-kisaisännät julkistet-
tiin WCF:n toimesta jo aiemmin. Naiset mat-
kaavat Japaniin, jossa isäntäkaupungiksi var-
mistettiin Aomori. Miesten maailmanmesta-
ruuskoitos alkaa maaliskuun viimeisenä päi-
vänä Kanadan Edmontonissa, jossa järjestet-

tiin myös menestyksekkäästi Kanadan kansal-
liset mestaruuskilpailut viime keväänä. Kysei-
set kisat keräsivät Brierin ennätysyleisön, joka 
nyt kirjataan lukemiin 281985. 

Enemmän asiasta ja tulevista kisaisännistä 
WCF:n internetsivuilla osoitteessa: 
www.worldcurlingfederation.org                   ■ 

www.worldcurlingfederation.org



Joulukuussa 1985 käytiin jokavuotiset EM-kil-

pailut Sveitsin hulppeissa vuoristomaisemissa 

Grindelwaldissa. Ennen kisoja esikarsittiin 

MM-paikoista Willingen-Schwenningenissä 

Saksassa. Varsinainen karsinta järjestettiin EM-

kisojen jälkeen Grindelwaldissa.

Suomen edustajat 
EM-kisoihin olivat 
nuorehkoja ensi-
kertalaisia – Jaana 
okelan ja Jussi 

Uusipaavalniemen
hyvinkääläisjouk-
kueet. Rahoitus 
kilpailuihin tuli 
pääosin omasta 
pussista. Pientä 

muodollista avustusta tuli Suomen Cur-
lingliiton julkaiseman lehden mainostu-
loista ja seuralta noin 500 mk per jouk-
kue. 
 Peliasut joukkueet hankkivat itsenäi-
sesti. Käytännössä siis verkkarit kaupasta 
ja painatus mahdollisimman edullisesti 
selkään. Jokivallin Lamu hoiti miehille 
Osuuspankin sponsoroimat päällystakit 
äitinsä kautta.
 Valmistautuminen siihen aikaan oli 
varsin rajallista. Hyvinkääläisten kotihal-
liin jäät tulivat paria päivää ennen kisa-
koneeseen nousua. Muutaman kerran 
tuntumaa otettiin Kouvolan jäähallissa ja 
Myyrmäkeen vasta avautuneella jäällä. 
 Uusipaavalniemen Jussi muistelee 
joukkueensa käyneen syksyllä Ruotsissa 
turnaamassa ja samalla reissulla hankki-
massa pelivälineitä. Jussilla on tunnetusti 
tuhti jalka eikä sopivaa kokoa löytynyt 
hyllystä. Ruotsin curlingliiton edustaja 
Håkan Sundsröm toi sitten mukanaan 
EM-kisoihin kaivattua kokoa olevat ken-
gät. Kyseessä oli valmistustaan vasta 
aloitelleen Sweden-merkin mallisto, josta 
löytyi riittävästi kokoa Suomen vantte-
ralle kipparille.
 Itse kisoista kerrotaan lehden suraa-
vassa numerossa 1/2006.                       ■

Vantaalla aloitettiin 
virallisesti curlingin peluu
Vantaan Myyrmäessä aloitettiin kivikausi 
20 vuotta sitten. Myyrmäen jäähalli oli 
hankkinut käytetyn kivisarjan ja jäädyt-
tänyt hallin viereen yhden curling-radan. 
Jorma Eskola halliyhtiöstä kertoi silloi-
sessa Curlingliiton junailemassa Curling-
viestissä että ”tarkoitus on saada sään-
nöllinen pelitoiminta käyntiin mahdolli-
simman pian. Kivisarjan lisäksi on pelaa-
jien käyttöön varattu aidot skotti-harjat.”              
                                                              ■ 

20 vuotta sitten

Kanadalainen internet-sovelluksia kehittävä Status-yhtiö on alkanut yhteistyössä World 
Curling Tourin sekä Kanadan curlingliiton kanssa lähettää internetissä sekä suoraa ku-
vaa kovista kansainvälisistä turnauksista että muuta curlingiin liittyvää materiaalia, ku-
ten pelaajaprofi ileja ja haastatteluja. CurlTV.Comiksi ristitty sivusto näyttää suorana 
kauden 2005-2006 aikana peräti 24 turnausta, joista pääosa Kanadassa pelattavia tun-
nettuja ja suosittuja tapahtumia, mutta myös esimer-
kiksi kevään miesten ja naisten maailmanmestaruuski-
sat mahtuvat aikatauluun!
 Historiallinen sivusto aloitti toimintansa lokakuun 
alussa näyttämällä verkossa suorana Kanadassa pela-
tusta Sukupuolten taisto -ohjelmasta sekä juniorimes-
tarien kohtaamisen että Kanadan miesten ja naisten 
maajoukkueiden pelaaman ottelun, jossa moninkertai-
nen arvokisamitalisti Randy Ferbey joukkueineen mit-
teli Jennifer Jonesin nelikkoa vastaan.
 CurlTV paitsi palvelee kiinnostuneita harrastajia, 
myös samalla auttaa levittämään curlingia maailman-
laajuisesti. Status-yhtiön varapuheenjohtaja ja jokai-
selle lajin harrastajalle tuttu Kanadan maajoukkueen 
David Nedohin kertookin CurlTV:n muun muassa auttavan faneja tunnistamaan ja seu-
raamaan idoliensa edesottamuksia, mikä on tärkeä elementti lajin tunnettavuuden ja 
julkisuuden kannalta.
 CurlTV:n lähetyksiä voi seurata maksuttomasti osoitteesta www.curltv.com, josta 
löytyy myös muun muassa parhaita paloja aikaisemmista lähetyksistä sekä tekniikka- 
ja taktiikkavinkkejä.                                                                                                   ■

172 0 0 5  M A R R A S K U U S U O M E N  C U R L I N G L E H T I

Curlinglehden toisella uunituoreella pals-
talla esitetään lukijoiden palautepostia ja 
muita mielenkiintoisia aihealueita curling-
liiton nettisivuston keskustelupalstoilta 
(löytyy osoitteesta: www.curling.fi  ja sieltä 
vasemman reunan palkista kohta ”keskus-
telualue”). Pääasiallisesti palstalla on tar-
koitus keskittyä lukijapalautteeseen leh-
den edelliseen numeroon liittyen.
 
Nyt ensimmäisellä kerralla lukijapalaut-
teen puuttuessa tarinaa isketään keskuste-
lualueen muilta aihealueilta valikoidusti 
soveltaen.
 Alkukauden kiivain keskusteluaihe on 
ollut kauden 05-06 ulkomaan turnaukset. 
Kyseisistä turnauksista on tarkemmat ki-
saraportit lehtemme sivuilla, mutta kes-
kusteluista saa näihin mukavaa lisäväriä 
vai mitä olette mieltä vaikkapa seuraavas-
ta poiminnosta?...

■

Muuan miesten maajoukkueemme pelaaja kir-

joittaa nimimerkillä Teme Oslo Cupista seuraa-

vasti:

”Kolme voittoa ja yksi tappio. Alkusarjan jälkeen 

oltiin tasoissa Pejan ja Kappin kanssa ja heiteltiin 

t-heitot. Jos voi huonosti käydä, niin nyt kävi. Hä-

vittiin Pejalle kymmenisen senttiä ja Kappille sent-

ti. Eihän siinä mitään muuten, mutta koko matkan 

harjalla saatiin yksi heitto juuri ja juuri pesään, 

mutta potkittiin kivi pois ennen kuin se oli mitattu. 

Olis ollut sen pari senttiä pesässä helposti ja pelit-

kin olis jatkunu...”

■

Nimimerkki HonXu muistelee kaiholla Prahan 

turnausta:

”Sen verran pitää mainostaa, että olosuhteet Pra-

hassa oli aivan huikeat. Jäissä ei ollut juurikaan 

valittamista, ja hallin muut fasiliteetit olivat aivan 

viimeisen päälle. Kyllä tekis suomalaiselle curling-

kulttuurillekin hyvää jos pääsisi nielemään tappi-

onsa istumalla vastustajien kanssa hallin ravinto-

lassa juomalla heidän tarjoamaansa juomaa.”

■

Ja nimimerkki Make ilmoittelee Tallinnan turna-

uksen tuloksia seuraavin fraasein:

”Tere Tallinast! Mul on peävalu. Ma ei jaksa kirjut-

taa mitte rapordi, aga olimma kuuel soomalaisel 

joukkueel täal Tallinnas turniiris. 

Soome tiimid oli sellasel positsoonil:

1. Ryttylän Visa, 2. Mummofutis, 3. M-Curling, 

6. Ladonlukku (Perkiö & co), 7. Kivittäjät, 

8. Otaniemen Jyllääjät”.                                                ■

Nettipulinat

Curlingia verkossa

www.curltv.com



Joskus kuitenkin matkalla ”kohti pa-
rempaa” ollaan tilanteessa, jossa jouk-

kueen yksittäiset jäsenet ovat edistyneet 
enemmän kuin toiset ja näin ollen eri pe-
laajien heittotekniikassa on eroavaisuuk-
sia. Tämä puolestaan tuo uudenlaisia on-
gelmia joukkueen peliin. Varsinkin kippa-
rin silmin tilanne muuttuu. Parhaimmil-
laan tilanne on sellainen, että jokainen 
joukkueen heittäjä heittää täsmälleen sa-
malla lailla ja näin kipparin on helpompi 
keskittyä esimerkiksi jään lukemiseen, 
luistoon tai kiviin. Jos taas heitot lähtevät 
kovin eri tavalla, tulee mukaan ylimääräi-
nen elementti arvioitavaksi. Mitä tyypilli-
siä eroja sitten on olemassa?  

Kiven paikka hakilla heittoon 
lähdettäessä
Heitosta voidaan kaivaa esiin 5 tärkeää 
osiota, joiden eroavaisuuksilla on vaiku-

tusta peliin. Ensinnäkin kiven paikka ha-
killa heittoon lähdettäessä. Joillakin pelaa-
jilla kivi on keskilinjan päällä backswingin 
alkaessa ja joillakin se on heittojalan edes-
sä. Paikalla on merkitystä, kun katsot lin-
jaa merkkiä näyttävän kipparin harjan ta-
kaa. Vaikka kumpikin liukuisi suoraan 
merkkiä kohti, on molempien kivien reitti 
hieman erilainen ja näin ollen ne eivät py-
sähdykään aivan samaan paikkaan. Oikea 
paikka on jalan edessä, ja kannattaa pyr-
kiä siihen, että joukkueen kaikki pelaajat 
lähtevät samasta kohtaa.

Ote kivestä ja irrotus
Toinen ja kolmas huomion arvoinen seik-
ka joukkueen tekniikkaa samanlaistettaes-
sa ovat ote kivestä sekä irrotus. Kun tar-
kastelette toistenne otteita, huomaatte hel-
posti eroja siinä, miten käsi ja sormet ovat 
kiven kahvassa kiinni. Mitä merkitystä sa-

manlaisella otteella sitten on? No ainakin 
kipparin silmin irrotus näyttää sen jälkeen 
enemmän samanlaiselta kuin erilaisilla ot-
teilla. Ja tästä taas seuraa se, että kippari 
näkee nopeammin ja paremmin sen, mihin 
kivi irrotuksessa lähtee. Silloin kipparin on 
helpompi reagoida kiven lähtösuuntaan ja 
toimia harjan kanssa heti oikealla tavalla. 
Irrotuksessa ensiarvoisen tärkeää on se, 
että pelaaja irrottaa selkeästi kiven kohti 
merkkiä. Usein ”löysä” irrotus saa aikaan 
”koukun” eli kivi menettää linjansa saman 
tien. Käsi ikään kuin jää roikkumaan ki-
veen eikä irtoa selkeästi kahvasta. Tällöin 
kipparin on vaikea havaita sitä, mihin kivi 
lähtee ja reagoida esimerkiksi koukkuheit-
toon riittävän nopeasti. 

 Myös kierteen laittamistapa irrotuk-
sessa vaikuttaa kiven lähtemiseen ja siihen 
miltä se näyttää kipparin silmin. Joillakin 

             Joukkueen 
tekniikka samanlaiseksi. 
                                Miksi?
Joukkueiden harjoitellessa lajin tekniikkaa on tietysti tarkoitus parantaa sitä. 

Harjoituksista toiseen hierotaan yksityiskohtia tekemällä toistoja toisensa perään. 

Ja hyvä niin, toistojen kautta saadaan virheitä karsittua ja tekniikkaa parannettua. 

Kun tekniikka on parempi koko joukkueella, niin onnistuneet heitotkin lisääntyvät 

ja sitä kautta peleistä saavutetaan enemmän voittoja. Tämä lienee selvää kaikille.

■ Jari Laukkanen
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Erilaisia otteita 

kivestä irrotus-

hetkellä.
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se on oppikirjan mukainen kämmenkier-
teellä kello 10 osoittava backswingistä 
lähtien irrotukseen saakka. Kivi kääntyy 
kello 12 kohti liu’un aikana ja osoittaa ir-
rotushetkellä suoraan eteenpäin. Pelikave-
ri taas saattaa laittaa kiven osoittamaan 
suoraan merkkiä kohti alussa jo hakilla  ja 
liu’un aikana kääntää sen kello 10:een ja 
siitä takaisin eli tekee niin sanotun vasta-
heiton kierteen aikaansaamiseksi. Vasta-
heitossa voi tulla helposti liikaa kierrettä, 
jos sitä ei osaa kunnolla tehdä. Tosin siinä 
kivi irtoaa taas helpommin merkkiä kohti 
eikä koukkuvaaraa ole niin paljon, ennem-
minkin antikoukun vaara. Pyrkikää tässä-
kin joukkueena samanlaisuuteen, mikä 
ikinä onkaan sitten omasta mielestä pa-
rempi tapa. Kipparin silmään samanlainen 
heitto on aina helpompi reagoitava.

Irrotuskohta
Neljäs merkittävä asia on kiven irrotus-
kohta. Jos joukkueen yksi pelaaja irrottaa 
kiven heti liu’uttuaan pesän yli  ja toinen 
vasta juuri ennen hoglinea, on selvää, että 
kivi kulkee erilaisen reitin vaikka molem-
pien lähtöpaikka ja ote sekä kierteenlaitto 
ja irrotus olisivat olleet samanlaiset. Aikai-
semmin irrotettu kivi aloittaa myös kiertä-
misen aikaisemmin ja nousee enemmän 

kuin hoglinen lähellä irrotettu, koska sillä 
on yksinkertaisesti enemmän aikaa kier-
tää. Oikea paikka on lähellä hoglinea, kui-
tenkin niin – riippumatta heiton voimasta 
– että ei ole vaaraa ylittää linjaa käden ol-
lessa kiven päällä. Tarkistakaa joukkueen-
ne kanssa myös tämä asia. Tehkää se myös 
erilaisilla heittovoimilla: niin poistoilla 
kuin määrämittaisilla. Pyrkikää irrotta-
maan aina samassa kohdassa.

Kierteen määrä
Viides tärkeä asia on kierteen määrä. Olet 
varmasti huomannut joskus kiven kulke-
van melko suoraan suuren osan matkasta 
ja nousevan lopussa erittäin hyvin määrä-
mittaisessa heitossa. Silloin kivi on toden-
näköisesti kiertänyt noin 2,5 – 3 kierrosta 
akselinsa ympäri ja kierteen määrä on ol-
lut juuri oikea. Tämä tietysti olettaen, että 
kivi ja jää toimivat siten kuin niiden olet-
taa sopii. Joskus taas on tullut laitettua lii-
kaa kierrettä ja kivi kulkeekin ikään kuin 
suorempaan kuin olettaisi eikä ”ehdi” läh-
teä nousemaan. Kivessä on silloin pyöri-
misenergiaa enemmän kuin kitkaa ja näin 
osa noususta häviää pyörimisliikkeeseen. 
Joskus tällaista heittoa voi käyttää hyö-
dykseen, mutta se on harvinaista. Toinen 
virhemahdollisuus on laittaa kiveen liian 

vähän kierrettä, josta seuraa kivelle erilai-
nen kulkurata. Kivi aloittaa heti irrotuk-
sen jälkeen kiertämisen ja näin ollen koko-
naisuutena nousee enemmän kuin alun pe-
rin oli ajateltu. Lisäksi kiertoheittoa heitet-
täessä tällainen heitto osuu helpommin 
suojaan. Kiven kulkurata on erilaisilla 
kierteen määrillä erilainen ja näin ollen py-
sähtymispaikkakin on eri, vaikka lähtö-
kohdat, otteet, irrotus ja irrotuspaikka oli-
sivatkin olleet samanlaiset. Pyrkikää siis 
samaan kierteen määrään, jotta kivet kul-
kisivat kaikilla samalla tavalla.

 Kaikkia näitä viittä kohtaa tulee aina 
harjoituksissa miettiä ja pyrkiä saamaan 
niistä joukkueen sisällä samanlaiset. Lop-
putuloksena on aina se, että kipparin on 
helpompi pelata esimerkiksi harjautusten 
kanssa, koska hän näkee nopeammin mi-
hin kivi on menossa irrotuksen jälkeen. ■ 

HARJOITUSVINKKI
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Parhaimmillaan tilanne on sellainen, 

että jokainen joukkueen heittäjä 

heittää täsmälleen samalla lailla ja 

näin kipparin on helpompi keskittyä 

esimerkiksi jään lukemiseen, 

luistoon tai kiviin.”

”

Tämänkertainen harjoitusvinkki palvelee 

joukkuetta sen harjoitellessa teknii-

kan samanlaisuutta. Se onkin yk-

sinkertainen, mutta vaa-

tii hivenen vaivaa. 

Kaikessa yksinkertai-

suudessaan ottakaa 

videokamera treenei-

hin mukaan ja kuvat-

kaa heittojanne eri voi-

milla. Laittakaa video-

kamera jalustalla pys-

tyyn pesän taakse siten, 

että kamera tarkenne-

       Irrotushetkellä kapteenin tulee arvioida 

nopeasti kiven kulkurata ja antaa tarvittaessa

harjauskomentoja.

taan toisen pään hakille. Laittakaa pe-

sään kaksi kiveä vierekkäin ja harja pys-

tyyn niiden väliin siten, että se on keskel-

lä kuvaa suorassa. Kivillä siis ”puristatte” 

harjan pystyyn ja paikalleen. Sitten auto-

maattitarkennus päälle ja nauhoitus 

käyntiin. Heittäkää jokainen merkkihar-

jaa kohti eri voimilla ja kierteillä monta 

kertaa peräkkäin. Vaihtakaa harjan paik-

kaa ja heittäkää lisää heittoja.   

 Kun sitten treenien jälkeen kokoon-

nutte purkamaan nauhan antia, on help-

po jokaisen nähdä eroavaisuuksia heit-

tojen irrotuksissa ja käden asennossa. 

Heitoista voi laskea kierteitä, katsoa irro-

tuspaikkaa ja kiven lähtöpaikkaa hakilla.  

 Nauha paljastaa myös lahjomatto-

masti sen, miten hyvin liuku lähtee merk-

kiä kohti. Jokaiselle tekee hyvää nähdä 

oma heittonsa kipparin silmin. Se ei aina 

välttämättä näytä samalta kuin heittäjäs-

tä heiton aikana tuntuu. Merkkiharja 

näyttää selkeästi kuinka paljon kivi on 

merkin kummalla puolella, jos se ei ole 

aivan keskellä. Lisäksi tarpeeksi toistoja 

tekemällä nauhalta voi poimia tyyppivir-

heet helposti ts. jokaisen omat tyypilliset 

vaikeudet jossain tietyssä heitossa. 

PS. Kannattaa pysäyttää kivi ennen 

kuin se osuu merkkiharjaan …

Fo
to

: J
e

rm
u

 P
ö

llä
n

e
n



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 

S E U R O J E N  Y H T E Y S T I E D O T

SUOM EN CUR LINGLIIT T O R Y :N

HALLIT US VUONNA 20 0 5

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

Varapuheenjohtaja / sihteeri
Riikka Louhivuori
gsm 040 733 4278
Pietarinkatu 4 A 9
00140 Helsinki
riikka.louhivuori@congreszon.fi 

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

Varajäsenet
Yrjö Franssila
gsm 0400 415 214
Aku Kauste
gsm 050 321 8452
Sari Laakkonen
gsm 041 442 8270
Pia Lehtonen
gsm 040 562 2898

Liiton pankkiyhteys
Nordea 102950-217608

SUOMEN CURLINGLIITTO RY

www.curling.fi 

Kivivuorenkuja 4 A 3, 01620 Vantaa
Puhelin  (09) 878 1987
Faksi (09) 276 7254
Sähköposti: liitto@curling.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@pp2.inet.fi 

ROVANIEMI

Lappi Kurlinki ry

Timo Tapaninen

(045) 6311 381

tapaninen.timo@luukku.com

VAASA

Vaasanseudun      

Pesis-Maila-Seura ry

Leena Knuuttila

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 


