
olympiaextra

Valmistaudu 
kilpailemaan

Tieto&Taito s. 22

S U O M E N  C U R L I N G L E H T I   1 • M A A L I S K U U • 2 0 0 6

Turinaa Torinosta 
s. 4-16

Ruotsin naisille
olympiakultaa

s. 14

SUURI KISARAPORTTI 
SUORAAN TORINOSTA



1 • 2 0 0 6

Julkaisija: 
Suomen Curlingliitto ry

Toimituksen osoite: 
Kivivuorenkuja 4 A 3, 
01620 Vantaa

Päätoimittaja: 
Jermu Pöllänen
gsm 040 7590 998
jermu.pollanen@iki.fi 

Toimitussihteeri:
Riikka Louhivuori, toimitussiht.
riikka.louhivuori@congreszon.fi 

Avustajat:
Riku Harjula, Tommi Häti, 
Jari Laukkanen, Jussi Heinonen, 
Olli Rissanen,  Lauri Orrainen

Ulkoasu: 
Kari Tuulari
kari.tuulari@dlc.fi 

Osoitteenmuutokset: 
riikka.louhivuori@congreszon.fi 

Postia lehdelle:
jermu.pollanen@iki.fi 

riikka.louhivuori@congreszon.fi 

Curling ilmestyy 
4 kertaa vuodessa.

Lehteen voi lähettää
lajiin liittyviä juttuja ja kuvia 

sähköisessä muodossa.
Myös ideat ja kritiikki 

ovat tervetulleita.

Painopaikka:
Priimuspaino Oy, Loimaa

2006

ISSN 1237-802X

S I S Ä L T Ö

Pääkirjoitus ..............................................................2

Puheenjohtajan palsta ...........................................3

Olympiaraportti Torinosta............................. 4 - 16

Curlingvalmennuksen koulutusjärjestelmä ....17

Curlinghuumaa mediassa.................................... 18

Kommentti .............................................................. 18

Hempan Pähkinät 3 ............................................... 18

SM-sarja päättyi .................................................... 19

Tieto&Taito: Valmistaudu kilpailemaan ......... 20

Seurat: Lapissa nautitaan pelaamisesta .........22

20 vuotta sitten .....................................................23

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

ILMOITUSHINNAT:
1/1 -sivu,  297x210 mm 450 €

1/2 -sivu, vaaka 130x190  mm 250 €

1/2 sivu, pysty 260x90  mm 250 €

1/3 sivu, vaaka  90x190  mm 150 €

1/4 -sivu, pysty 130x90  mm 90 €

 

AINEISTOPÄIVÄT:
N:o 1 2006 30.1. ilm. pv.  maaliskuussa

N:o 2 2006 25.3. ilm. pv.  huhtikuussa

N:o 3 2006 30.10. ilm.pv.  marraskuussa

N:o 4 2006 30.11. ilm.pv.  joulukuussa 

 

ILMOITUSVARAUKSET:
jermu.pollanen@iki.fi  

gsm 040 7590 998 tai

riikka.louhivuori@congreszon.fi 

ILMOITUSAINEISTOT:
Sähköisessä muodossa joko CD:llä osoitteeseen: 

Curlinglehti / Riikka Louhivuori,

Pietarinkatu 4 A 9, 00140 Helsinki tai 

sähköpostitse: riikka.louhivuori@congreszon.fi  

tai kari.tuulari@dlc.fi 

Pdf, tiff-, tai eps-muodossa, fontit konvertoitu.

HUOM! Käytettävät värit: PMS 186 c ja 289 c.

 

Varovaisen toiveikas

Jermu Pöllänen

PÄÄKIRJOITUS

Helsingissä  17 . 3 . 2 0 0 6

Kyseinen sanapari kuvaa omia 
tuntojani kenties parhaiten juu-
ri ennen Torinon olympialaisia. 
Heikosti menneiden EM-kisojen 
jälkeen loistava olympiamenes-
tys oli koko maamme curlingil-
le jättipotti! Median kiinnostus 
curlingia kohtaan oli kisojen 
aikana valtavaa, eikä huuma 
onneksemme hellittänyt siihen 
kun viimeinen määrämittainen 
oli pysähtynyt olympiajäillä. 
Samanlainen lajia harrastamattomien innostus oli olemassa jo 
edellisten Salt Lake Cityn olympialaisten aikaan, mutta huomat-
tavasti pienemmässä mittakaavassa.

 Mikä sitten tällä kertaa oli toisin? Kisamenestys alkuviikosta 
oli edelliskerran kanssa samaa luokkaa, kuuden pelatun ottelun 
jälkeen voittosarakkeessa oli neljä merkintää, kuten viimeksikin. 
Osa erosta selittyy varmaankin paremmilla televisiointiajoilla 
nyt, kun kisat järjestettiin Euroopan mantereella. Oma vaikutuk-
sensa oli varmaan myös muutamien perinteisten suomalaislajien 
heikolla menestyksellä, jolloin uusille menestyslajeille oli sosiaa-
linen tilaus. Se, että joukkueemme toi kotiin tuliaisina hopeiset 
mitalit, varmisti kiinnostuksen jatkumisen myös kisojen jälkeen.

 Otsikon sanat pätevät myös kisojen jälkeisiin tunnelmiin, nyt 
kun suurin mitalihuuma alkaa laantua. Lajimme kehitys on jäl-
leen tullut yhdelle vedenjakajalle: lähikuukausina nähdään kuin-
ka hyvin saamme olympialaisten mukanaan tuoman positiivisen 
julkisuuden käytettyä lajimme hyväksi. Varovaisen toiveikkaana 
katson tulevaisuutta pohdiskellen sitä, muistellaanko vielä viiden 
kymmenen vuoden kuluttua vanhoja tapahtumia viitaten aikaan 
ennen tai jälkeen Torinon.

Jermu 

P.S. Vielä kerran kiitokset Markulle, Willelle, Kallelle, Teemulle, 
Janille, Jakelle ja Ollille hienoista hetkistä, jotka meille soitte!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Va ntaal la  20.3 . 2006

OLYMPIAHUUMAA

Kuluneet viikot ovat olleet uskoma-
tonta aikaa suomalaiselle curlin-
gille huipentuen Markun, Willen, 

Kallen, Teemun ja Janin voittamaan olym-
piahopeamitaliin! Nämä pelaajat ovat teh-
neet suomalaista curlinghistoriaa ja kir-
joittaneet nimensä pysyvästi myös suoma-
laisen olympiaurheilun historiaan.

 Minulla oli ilo ja kunnia olla paikalla 
joukkueen mukana kokemassa näitä het-
kiä, ja tapahtumat Torinossa olivat minul-
le varmastikin ”kerran elämässä” -tilai-
suus! Kun Markun heittämä semifi naalin 
viimeinen kivi pysähtyi, ei sitä tunnetta voi 
millään pukea sanoiksi, mutta kotimaa-
hankin välittyneet kuvat kaiketi kertoivat 
enemmän…

 Tahdon vielä tässäkin yhteydessä on-
nitella joukkuettamme loistavasta suori-
tuksesta, jonka kuvaamiseen eivät sanat 
riitä ja jonka arvoa tai merkitystä emme 
varmastikaan vieläkään kaikki edes ym-
märrä! Olympiajoukkueemme pelaajat ja 
heidän ohjaajansa ovat olosuhteista riip-
pumatta, käyttämiään tunteja laskematta 
taikka omia varojaan säästämättä usko-
neet omaan asiaansa, haluunsa tulla hy-
viksi curlingpelaajiksi ja saavuttaa menes-
tystä myös curlingin arvokilpailuissa! Nyt 
saavutettu menestys on jotain sellaista, 
josta kukaan muu ei varmastikaan noin 10 
vuotta sitten uskaltanut edes uneksia, kun 
curlingin olympiastatuksesta päätettiin. 
Sen sijaan nyt juhlittavat pelaajamme ovat 
koko ajan uskoneet omaan tekemiseensä! 
Siinä kenelle tahansa mitä parhain ja kan-
nustavin esimerkki!

 Curlingin olympialaisten myötä saama 
julkisuus on ollut myös käsittämättömän 

suurta, kun jokainen ”itseään kunnioitta-
va” media on halunnut olla mukana levit-
tämässä hienon lajimme sanomaa. Minul-
ta liiton puheenjohtajana on jo moneen 
kertaan kysytty, miten tätä huikeaa julki-
suutta voidaan hyödyntää? Curlingin ky-
syntä eli halu päästä pelaaman tai kokei-
lemaan lajia on nyt niin suurta, ettemme 
pysty siihen haluamassamme laajuudessa 
vastaamaan. Monilta keskeisiltä paikka-

kunnilta puuttuu vielä kokonaan mahdol-
lisuus harrastaa lajia, ja jo olemassa olevil-
la lajipaikkakunnilla käytettävissä olevat 
radat ovat täynnä.

 Nyt on siis tavoitteena löytää lisäre-
sursseja pelipaikkojen oleelliseen lisäämi-
seen sekä olemassa olevien olosuhteiden 
parantamiseen. Vain sitä kautta voidaan 
merkittävissä määrin saada lisättyä har-
rastajamäärää, ja erityisesti nuorten mää-
rää, mikä taas on välttämätön edellytys 
tulevien markkujen, willejen, kallejen, tee-
mujen tai janien kehittymiselle. 

 Jo Torinossa käydyt lyhyet keskustelut 
opetusministeriön edustajan kanssa, sa-
moin kuin ministerin käyttämä puheen-
vuoro olympiajoukkueen vastaanottotilai-
suudessa näyttävät vihreää valoa tälle ta-
voitteelle! Suomalainen curling tarvitsee, 
ja ennen kaikkea ansaitsee nyt uuden as-
keleen eteenpäin peliolosuhteiden luomi-
seksi, jotta kaikilla, ja erityisesti nuorilla 
olisi halutessaan mahdollisuus harrastaa 
tätä hienoa lajia. 

 Tässä tilanteessa toivon ja uskon, että 
halua ja resursseja tähän löytyy. Ja vaikka 
curlingperheemme on vielä moneen muu-
hun lajiin verrattuna pieni, löytyy sen pa-
rista kuitenkin monenlaista osaamista ja 
kontakteja, joiden täysimittainen hyödyn-
täminen on nyt enemmän kuin paikallaan! 
Pannaan itsemme peliin ja tehdään yhdes-
sä SUOMALAISESTA CURLINGISTA 
ENTISTÄKIN PAREMPAA!!

                              Olli  

Olli Rissanen  
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          Täydellinen 
kisareportaasi Torinon  
               13. – 25.2.2006

Kehittyneiden mediapalveluiden myötä saimme nyt myös Euroopassa kokea tal-
violympialaisten suuruuden koko mittakaavassaan. Salt Lake Cityn ja Naganon 
kisojen aikanahan lähetysajat olivat eurooppalaisittain vähintäänkin eksoottiset, 
mutta tällä kertaa kisoja sai halutessaan seurata hyvin tiiviisti menettämättä silti 
yöuniaan – ellei sitten kisahuuma vienyt mennessään liiankin tehokkaasti!

Olympialaisten näytöspaikkana oli tällä 
kertaa autoteollisuudestaan tunnettu ita-
lialainen suurkaupunki Torino. On ehkä 
liioiteltua väittää että kilpailut olivat pel-
kästään torinolaisten omaisuutta, sillä 
kaupungissa kilpailtiin ainoastaan muuta-
missa jäähalliin sijoittuvassa lajissa, kuten 
pikaluistelussa, jääkiekossa ja taitoluiste-
lussa. Pikainen vilkaisu kisakaupungin 
karttaan kertoi totuuden tämän suuruus-
luokan kilpailujen järjestelyistä – kartta oli 
melkoisen laaja-alainen ja suorituspaikat 
sijaitsivat erillään toisistaan. Suurimmil-
laan siirtymät eri lajien kisapaikkojen vä-
lillä kestivät noin parisen tuntia ja kävely-
matkat kisapaikalla siihen päälle.
 Matka-ajan lisäksi kisajärjestäjät oh-
jeistivat katsojia varaamaan turvatarkas-
tuksesta läpi pääsemiseksi vähintään tun-
nin! Turvajärjestelyt olivat kisojen aikana 
erittäin tarkat. Kaksivaiheinen turvalli-
suusvyöhykejako, jokaisen henkilön käve-
lyttäminen metallinpaljastimen läpi ja rep-
pujen läpivalaisu takasivat sen, että kisoja 
voitiin seurata turvallisin mielin. Pahim-

millaan siirtymät kisapaik-
kojen välillä saattoivat ve-
nähtää turvatarkastuksen 
kera jopa viiteen tuntiin, jo-
ten useampien lajien seuraa-
minen yhden päivän sisällä 
osoittautui vähintäänkin 
vaikeaksi.
 Curlingin suorituspaik-
kana toimi pienessä Pinero-
lon kylässä sijaitseva jäähal-
li, jossa järjestettiin viime 
keväänä juniorien MM-kil-
pailut harjoitustapahtuma-
na olympialaisten järjestä-
mistä varten. Kyseiseen har-
joitustapahtumaan halli valmistui juuri ja 
juuri ajallaan. Lattioita maalattiin vielä 
kolme päivää ennen kisojen alkua! Tuol-
loin projekti oli tietenkin hyvin aikataulus-
saan, sillä olihan järjestäjillä lähes koko-
nainen vuosi aikaa viimeistellä paikat. Yl-
lättävää tai ei, mutta tälläkin kertaa kisa-
paikan viimeistely oli jätetty viime tin-
kaan. Verhot, matot ja kisakoristeet asen-

nettiin viimeisen viikon aikana ennen ki-
sojen alkua. Samoin jättinäyttöjen, tulos-
taulujen, tv-monitorien, oleskelualueiden 
sekä joukkueiden pukuhuoneiden viimeis-
tely tehtiin aivan viimeisten päivien aika-
na. Lähes kaoottinen työskentely tuotti 
kuitenkin tulosta ja maanantaiaamun en-
simmäisen pelikierroksen aikaan kaikkial-
la oli valmista kisojen alkamiseksi.        ■ 

Italialaista ”tehotyöskentelyä” pari päivää ennen kisojen alkua!

Ennakkoasetelmat 
      ennen kisojen alkua
Curlingin arvokisoista puhuttaessa voita-
neen Kanada lukea suurimpien ennakko-
suosikkien joukkoon aina, kun joukkue 
sieltä mukaan lähetetään. Tällä kertaa mu-
kaan valikoitui kovasta joukosta kaksi 
verraten kokematonta joukkuetta. Nuori 
Brad Gushuen joukkue yllätti kaikki lois-
tavalla pelillään läpi koko olympiakarsin-
nan ja fi naalissa kaatui erittäin rutinoitu-
nut Jeff Stoughtonin nelikko. Joukkueen 
kokemattomuutta paikkaamaan tuotiin jo 

hyvissä ajoin ennen olympiakarsintaa eräs 
curlingin legendoista, viime vuosisadan 
parhaaksi miespelaajaksikin valittu Russ 
Howard. Howardin kipparoidessa nuorta 
ja potentiaalista joukkuetta sopiva tasa-
paino joukkueen sisällä näytti löytyvän ja 
kisapaikka sekä ennakkosuosikin asema 
olympialaisiin lähdettäessä oli taattu. Ka-
nadalaisten lisäksi tietenkin hallitseva 
olympiamestari Norja kapteeninsa Pål 
Trulsenin johdolla kantoi ennakkosuosi-

kin viittaa ennen kisoja, etenkin kuin jouk-
kue nappasi juuri joulukuussa ensimmäi-
sen EM-tittelinsä valmistautuessaan tule-
viin olympialaisiin. Aina kovat Ruotsi, 
Sveitsi ja Iso-Britannia, aivan kuten edel-
listen MM-kisojen yllättäjä, kokenut Sak-
san joukkue sekä kovaa harjoitellut USA:
n joukkue oli ennakkoasetelmissa asetettu 
taistelemaan tosissaan paikasta auringos-
sa. Suomen joukkueelta ei heikosti men-
neiden EM-kisojen myötä ollut lupaa 
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■ Jermu Pöllänen
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    Ainoat kaksi joukkuetta, jotka 
etukäteen arvioiden eivät jatkopaikoista 

tulisi taistelemaan, olivat 
Uusi-Seelanti ja isäntämaa Italia.”

”

 olympialaisista 

odottaa liikoja, mutta kokenut ja motivoi-
tunut joukkue ilman suurimpien maiden 
joukkueiden ennakkopaineita voisi onnis-
tuessaan tietenkin yltää urotekoihin. Aino-
at kaksi joukkuetta, jotka etukäteen arvi-
oiden eivät jatkopaikoista tulisi taistele-
maan, olivat Uusi-Seelanti ja isäntämaa 
Italia. Italian joukkue oli tosin pelannut 
erittäin hyvin viimeisissä Euroopan turna-
uksissaan ennen olympialaisia.
 Iso-Britannian joukkueista mainitta-
koon vielä sen verran, että ne oli tällä ker-
taa koottu kokeellisesti valitsemalla vuosi 
ennen olympialaisia maan kymmenen pa-
rasta mies- ja naispelaajaa maajoukkuerin-
kiin, josta valikoitui vajaan vuoden aikana 
paras viisikko (varapelaaja mukaan luki-
en) edustamaan maataan näihin Torinon 
olympialaisiin. Ennakkoon moni oli val-
mis hautaamaan tämän toimintamallin 
curlingiin täysin sopimattomana. Monilla 
oli varmasti muistissaan Kanadan taannoi-
nen kokeilu, jossa valittiin maan neljä ”pa-
rasta” pelaajaa samaan joukkueeseen – 
lopputulos oli täydellinen fl oppi. Iso-Bri-
tannia oli kuitenkin ottanut tuosta kokei-
lusta vaarin ja valitsi kaksi parasta pelaa-
jaa kullekin pelipaikalle ja ”neljän kaptee-
nin kaaosta” ei päässyt syntymään. Ol-
koonkin, että molempien joukkueiden pe-
laavasta kokoonpanosta peräti kolme pe-
laajaa oli kukin vuorollaan pelannut 
maansa edustusjoukkueen kapteenin paik-
kaa nelosheittäjänä! Vaikka joukkueiden 
kokoamiseen oli käytössä miltei vuosi, 
niin lopullinen kokoonpano oli selvillä 
vasta EM-kilpailujen jälkeen joulukuun 
puolivälissä. Lopullisen kisakunnon hio-
miseen joukkueille jäi siis ainoastaan va-
jaat kaksi kuukautta – unohtamatta tieten-
kään ennen joulukuuta tapahtunutta val-
mentautumisjaksoa. Kaikesta huolimatta 
mielenkiintoinen kokeilu, joka toimies-
saan saattaisi muuttaa lajimme maajouk-
kueiden valintojen luonnetta tulevaisuu-
dessa.

Naisten sarjassa ennakkoon ajateltuna 
suurin ennakkosuosikki oli hallitseva maa-
ilmanmestari Ruotsi. Vaikka joukkue voit-
tikin ensimmäisen MM-tittelinsä vasta vii-
me keväänä, niin tuo samainen joukkue on 

voittanut EM-kisat nyt jo viidesti peräk-
käin eli kyseessä on erittäin rutinoitunut 
arvokisasuoriutuja. Ruotsalaisten lisäksi 
suurimpia suosikkeja olivat tietenkin Ka-
nada, kokeneet Norjan ja Sveitsin joukku-
eet sekä hallitseva olympiamestari Iso-Bri-
tannia. Suuri kysymysmerkki liitettiin 
USA:n nuoreen ja kokemattomaan jouk-
kueeseen, joka taisteli edelliskeväänä it-
sensä hienosti aina MM-hopealle saakka. 
Venäjän, Japanin, Tanskan ja Italian jouk-
kueiden kohtaloksi tulisi todennäköisesti 
taistella heikommista sijoituksista.
 Suomen joukkue koostui kokeneesta 
kipparikaksikosta: Wille Mäkelä kolmo-
sheittäjänä ja varakapteenina ja Markku 
Uusipaavalniemi itseoikeutettuna viimeis-
ten kivien heittäjänä ja kapteenina. Ykkös-
heittäjänä oli Teemu Salo ja kakkosena 
heitti Kalle Kiiskinen – parivaljakko, joka 
liittyi Markun joukkueeseen ensimmäistä 
kertaa heti Salt Lake Cityn olympialaisten 
jälkeen pidetyissä Bismarckin MM-kisois-
sa. Varapelaajaksi kisoihin lähti Tuomas 
Vuoren joukkueessa SM-sarjaa pelannut 
Jani Sullanmaa, joka oli koko alkukauden 
toimittanut varapelaajan virkaa ja olipa 
muutaman kerran pääsyt joukkueen val-
mistautumisjaksolla jo tositoimiinkin. Pe-

laajien lisäksi joukkueen vahvuuteen kuu-
lui joukkueenjohtaja Olli Rissanen ja val-
mentaja Jari Laukkanen.

Itse toimin olympialaisissa päätytarkkaili-
jan (engl. End-Ice Observer) tehtävissä. 
Päätytarkkailijan toimenkuvaan kuului 
mm. pelitilanteen ylläpitäminen magneet-
tien ja metallisen taktiikkataulun kanssa. 
Olennaista oli tallentaa heiton jälkeinen 
tilanne mahdollisten epäselvien tilanteiden 
selvittämiseksi jälkikäteen. Tämän vuoksi 
taktiikkataulua ei tullut päivittää ennen 
kuin toinen joukkue selvästi lähti pelaa-
maan omaa kiveään. Lisäksi tehtäviin 
kuului pistetaulun päivitys, mutta vasta 
sen jälkeen kun joukkueiden kapteenistot 
olivat varmistaneet pistetuloksen. Ohjeis-
tuksen mukaan meidän tuli myös seurata, 
että joukkueiden pelaajat eivät harjanneet 
useammalla kuin neljällä harjalla ottelus-
sa, pelaajilla ei myöskään saanut olla mui-
ta juomapulloja kuin kisajärjestäjän heille 
toimittamia. Viimeinen tehtävänanto kos-
ki yleisen siisteyden ylläpitoa, eli esimer-
kiksi pelaajien hankkiuduttua eroon peli-
takeistaan meidän tuli pitää huolta, että ne 
siirrettiin pikaisesti piiloon televisiokame-
roiden ulottuvilta.       ■ 

Päätytarkkailijan

tärkeimmät tarve-

kalut
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Ennen kisojen alkamista joukkueille oli 
varattu muutama päivä aikaa harjoitella 
tulevaa koitosta varten. Aluksi harjoituk-
set olivat viereisessä kolmirataisessa har-
joitushallissa ja pari päivää ennen kisojen 
alkua joukkueet päästettiin haistelemaan 
olosuhteita päänäyttämölle. Tällä kertaa 
joukkueemme valmennusporras joukku-
eenjohtajaa myöden ryhtyi tositoimiin heti 
ensimmäisistä harjoituksista lähtien. Jo-
kainen kivi tutkittiin useampaan kertaan 
ja nopeus sekä nousun määrä merkittiin 
ylös. Hyvillä valmistelutoimenpiteillä ha-
luttiin tietenkin varmistaa, että pelien al-
kaessa ei enää tulisi yllätyksiä kivien valin-
nan suhteen ja joukkueen keskittyminen 
suuntautuisi puhtaasti pelillisiin seikkoi-
hin.
 Harjoitusten alusta saakka oli selvää, 
että parit edelliset olympialaisjäät valmis-

Harjoitukset ennen kilpailua

olympiaextra
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■ Jermu Pöllänen

tanut jäämestari Leif Öhman oli jälleen 
valmistanut jäät, joiden profi ili ja toiminta 
olivat kaikkea muuta kuin Suomen jouk-
kueelle sopivat. Jo ennen kisamatkaa jouk-
kueemme kapteeni ilmaisi huolensa olym-
piajäiden suhteen ja tämä huoli osoittautui 
näköjään oikeaksi. Suomen joukkueen li-
säksi ainakin Kanadan ja Iso-Britannian 
joukkueet arvostelivat jäitä ensi päivästä 
lähtien melko tiukkaan sävyyn. Ei sinänsä 
ihme, sillä tällaisia ns. ”suoria” jäitä voi-
daan pitää parhaiten juuri ruotsalaisen 
Peja Lindholmin joukkueen pelityylille so-
pivaksi.

 Ruotsin joukkueen pelaajien perus-
ominaisuutena pidetään kiven irrotusta si-
ten, että loppuliu’ussa kivi nousee voimak-
kaasti. Suomen joukkue sen sijaan nojaa 
omaa tekniikkaansa juuri päinvastaiseen 
ja pyrkii irrottamaan kivet siten, että kivet 
kulkevat suorempaan. Tämä auttaa tieten-
kin poistoheittojen tarkkuudessa, kun yl-
lättäviä kiven nousuja ei tule ainakaan lii-
an usein. Suorempienkin heittojen avulla 
tulisi kuitenkin olla mahdollista kiertää 
kivi suojan taakse määrämittaisvoimalla ja 
hyvien jääolosuhteiden myötä näin on-
kin.         ■ 

… jäät, joiden profi ili ja 
toiminta olivat kaikkea muuta kuin 

Suomen joukkueelle sopivat.”
”

Valmennustiimi ja varapelaaja mukana 

tärkeässä kivien kartoituksessa

Ensimmäisellä pelikierroksella Suomea 
vastaan asettui Sveitsin joukkue kipparin-
sa Ralph Stöcklin johdolla. Turnauksen 
ensimmäiset ottelut ovat yleensä aika va-
rovaista peliä, jossa haetaan tuntumaa jää-
hän muutaman pään ajan ottamatta suu-
rempia riskejä. Niin oli tälläkin kertaa ja 
puolivälin tauolle mentiin Sveitsin johtaes-
sa 3-2. Suomalaisten pahin pelko jäiden 
suhteen näytti toteutuvan, sillä vaikka ki-
viä yritettiin kiertää suojien taakse aivan 
niitä hipoen, ei niitä saatu kuin puoliksi 
piiloon vastustajan poistoheitoilta! Ottelu 
tuntui saavan ratkaisevan käänteen, kun 

Kisojen 1. päivä 
– tappio ja voitto

seitsemännessä päässä merkkiä pienennet-
tiin jo liikaa ja määrämittainen hipaisi pe-
sän edessä olevaa suojakiveä, jolloin Sveit-
si pääsi ryöstämään kaksi pistettä. Vaike-
uksien myötä Suomen joukkueen oli 
myönnettävä Sveitsin paremmuus selvin 

lukemin 2-7. Kisojen ensimmäinen ottelu 
oli nyt kuitenkin takanapäin ja otteluun 
mahtui monia hyviäkin suorituksia. 
 Iltapelissä Suomen onnistui napata 
turnauksen menestyksen kannalta erittäin 
tärkeä avausvoitto USA:sta. Voittojen 
myötä joukkueen itseluottamus kasvaa ja 
vastassa ollut USA:n joukkue tiedettiin 
etukäteen kovaksi vastukseksi. Samainen 
joukkue kampesi itsensä viime kevään 
MM-kisoissa Suomen kanssa yhtä monel-
la voitolla kuudennelle sijalle saakka, jo-
ten kyseessä oli tosiaan hyvä päänahka 
joukkueellemme. Iltakierroksen aikana 
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tuli esiin järjestäjämaan yleisön tietämät-
tömyys lajista. Jalkapallon ja koripallon 
tyyliin yleisö vihelsi ja buuasi ruotsalais-
kapteenin heittäessä viimeistä kiveään yh-
deksännessä päässä pelatessaan Italiaa 
vastaan. Epäonnistuttuaan heitossaan 
Ruotsin kapteeni Peja Lindholm provosoi-

Italian kapteeni Joel Retornaz 

osoitti kuitenkin oikeaa curlingin 

henkeä ja kävi pyytämässä Lindholmilta 

anteeksi yleisön käytöstä…”

”
tui puimaan nyrkkiään yleisölle, eikä ilme 
ollut todellakaan iloinen. Italian kapteeni 
Joel Retornaz osoitti kuitenkin oikeaa cur-
lingin henkeä ja kävi pyytämässä Lindhol-
milta anteeksi yleisön käytöstä – kyse oli 
tietämättömyydestä. Ruotsi voitti lopulta 
odotetusti ottelun, joten lopputulokseen 

tuolla törttöilyllä ei onneksi ollut vaiku-
tusta.
 Naisten turnauksessa ennakkosuosik-
kien Kanadan ja Ruotsin kohdatessa voi-
ton vei hyvätasoisen pelin jälkeen Ruotsi. 
Muita avausvoittonsa napanneita joukku-
eita olivat Norja, Sveitsi ja Iso-Britannia.

Kahden pelikierroksen kisojen avauspäi-
vän jälkeen joukkueellemme siunaantui 
ensimmäinen vapaapäivä. Vapaat käytet-
tiin tietenkin hyväksi harjoittelemalla sekä 
harjoitushallissa että pääareenalla. Jouk-
kueen helpotukseksi heti ensimmäisen ki-
sapäivän jälkeen oli havaittavissa jäiden 
suhteen parannusta ja kivien nousut olivat 
alkua paremmat.
 Päivän suurimman pommin pudotti 
kotijoukkue Italia voittamalla MM-kiso-
jen kakkosen Saksan ryöstämällä voittoon 
tarvittavan pisteen jatkopäässä. Hulina 

hallissa oli valtaisa ja toisinaan kotijouk-
kojen kannattajat onnistuivat huutamaan 
itsensä hurmokseen oikeallakin hetkellä. 
Pelillisiä kohokohtia päiväkierroksella oli 
Ruotsin ja Kanadan kohtaaminen, jossa 
Ruotsi väänsi lopulta niukan voiton Kana-
dasta jatkopäässä ryöstetyllä pisteellä. Pe-
lissä Kanadan nelosheittäjä Brad Gushue 
epäonnistui kymppipään viimeisessä pois-
tossaan samoin kuin jatkopään viimeisessä 
määrämittaisessaan, joka tosin otti roskan 
alleen eli osasyynsä tappioon voi sysätä 
huonon tuurin kontolle.

Kisojen 2. päivä 
– Suomella vapaapäivä

 Naisten sarjassa piikkipaikalle kiilasi 
hallitseva olympiamestari Iso-Britannia 
kipparinsa Rhona Martinin johdolla. Tur-
nauksen toinen voitto tuli Sveitsin joukku-
eesta ja jälleen yhden pisteen erolla. Tässä 
vaiheessa turnausta oli jo selvää, että Iso-
Britannian joukkue oli lähtenyt kisoihin 
pelaamaan ns. ”prosentticurlingia”, eli lä-
hinnä välttelemään virheitä ja poistamaan 
vastustajan kiviä pelistä. Tällainen peli on 
tylsää seurata, mutta ilmeisen tehokasta 
ainakin ensimmäisten kierrosten perusteel-
la.          ■ 

Kolmantena kisapäivänä sama trendi jäi-
den suhteen jatkui. Kivet nousivat entistä-
kin enemmän ja ensimmäiset joukkueet 
olivat sitä myötä jo hieman hämillään 
oman tekniikkansa ja merkkien kanssa. 
Suomalaisleirissä tämä tietenkin nosti mie-
lialaa entisestään, kun toiveet onnistuneis-
ta kierroista kasvoivat. Ei niin hyvää, ettei 
jotain pahaakin: nousut keskustaa kohti 
olivat nyt kunnossa, mutta vastaavasti hei-
tettäessä keskeltä ulospäin kivet tuntuivat 
kulkevan melko suoraan jopa määrämit-
taisvoimalla. Selvästi jään hoitajat olivat 
joutuneet tekemään kompromissin jäiden 
suhteen ja muokkaamaan jäätä ”lautas-
maiseksi” etenkin radan molemmista päis-
tä pelilinjan jälkeen. Tällä toimenpiteellä 
saatiin korjattua kohti pesän keskustaa 
tehtyjä kiertoja, mutta keskeltä ulospäin 
tehtyjen kustannuksella.

Kisojen 3. päivä 
– jäät nousevat, samoin menestystoiveet

 Päivän suomalaisanti oli kaksijakoi-
nen. Aamupelissä hieno voitto Uuden-See-
lannin joukkueesta ja illalla kirvelevä 5-2 
tappio Saksan joukkuetta vastaan. Päivän 
päätteeksi turnauksen kärkipaikoilla ma-
jailivat Kanada, Iso-Britannia ja Ruotsi 
kolmen voiton turvin. Päivän suurin yllä-
tys tuli jälleen kotijoukkueen toimesta. 
Tällä kertaa kaatui USA:n joukkue niukas-
ti lukemin 6-5. Niinpä jaetulla neljännellä 
sijalla oli nyt peräti neljä joukkuetta: Suo-
mi, Italia, Norja ja USA – tie-break ottelut 
näyttivät tässä vaiheessa todennäköisiltä 
otteluiden mennessä pahasti ristiin.      ■ 

…tie-break-ottelut 

näyttivät tässä vaiheessa 

todennäköisiltä…”
”

Peja Lindholm ei tainnut tykätä 

liian nousevista jäistä loppu-

peleissä...
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Suomalaisittain otteluohjelma alkoi näyt-
tää eksoottiselta, nimittäin jälleen kahden 
pelatun ottelukierroksen jälkeen oli edessä 
vapaapäivä. Edellisen tapaan tämäkin 
käytettiin tarkasti hyväksi harjoittelemalla 
ja olipa siinä sivussa aikaa käydä seuraa-
massa Suomi-Italia -jääkiekko-ottelua. Il-
takierroksen puolivälin tauolla Markku 
hoiti edustustehtäviä yhdysvaltalaisen tv-

Kisojen 4. päivä 

– jälleen vapaata
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■ Jermu Pöllänen

yhtiön NBC:n suorassa haastattelussa. 
Huumorimielinen haastattelu piti sisällään 
nykyään lähes vakionumeroksi muodostu-
neen rubikin kuution sekä huvittavan nä-
köisen curling-leivonnaisen ojentamisen.
 Miesten pelikierroksella Kanada ja 
Iso-Britannia nappasivat voitot nousten 
taulukon kärkeen. USA otti voiton Ruot-
sista ja nousi sen kanssa jaetulle toiselle 

sijalle. Naisten sarjassa Ruotsi ja Sveitsi 
alkoivat antaa merkkejä tulevasta napaten 
voitot molemmilta ottelukierroksilta ja 
nousten jaetulle kärkipaikalle turnauksen 
tässä vaiheessa. Voiton verran heikommal-
la saldolla näiden takana kärkkyivät Iso-
Britannia, Kanada ja Norja.      ■ 

Ennakkoon ajateltuna tästä oli tulossa ki-
sojen kovin päivä suomalaisille kannatta-
jille. Vastaamme asettuivat nimittäin tur-
nauksen kaksi ennakkosuosikkia: aamu-
pelissä Ruotsi ja illalla Kanada. Liekö va-
paapäivä sitten vapauttanut Suomen peliä, 
mutta Ruotsia vastaan kaikki tuntui on-
nistuvan. Ottelu lähti räväkästi käyntiin 
kolmen pisteen avauksella ja ottelu eteni 
suomalaiskomennuksessa, vaikka viiden-
nen pään taukoon mennessä Suomen joh-
to olikin vain yhden pisteen verran. Pelin 
ratkaisu nähtiin sen seitsemännessä pääs-
sä, jossa Suomi painosti Ruotsin joukku-

etta virheisiin loistavalla pelillä ja Peja 
Lindholmin viimeisen määrämittaisen liu-
kuessa takapesään saivat suomalaiset 
maistaa harvinaista herkkua – kolmen va-
rastus! Ruotsi yritti vielä mukaan peliin 
suurella riskillä, mutta Suomen ryöstäessä 
seuraavastakin päästä kaksi pistettä tote-
sivat ruotsalaiset lopulta tehtävän mah-
dottomaksi ja luovuttivat ottelun.
 Iltapeliin Suomi lähti levollisin mielin 
hienosti menneen aamuottelun jälkeen. 
Kanada oli aiemmissa kisoissa ollut Suo-
melle lähes voittamaton vastus, sillä Suo-
men oli onnistunut vuosien saatossa päi-

hittää Kanadan joukkueen ainoastaan yh-
den kerran MM-kilpailuissa! Itse pelissä 
molemmat joukkueet pelasivat rohkeaa ja 
aloitteellista peliä, kuten Kanadan joukku-
eet aina tekevät. Tällä kertaa Suomen 
joukkue osoittautui jännittävien vaiheiden 
jälkeen paremmaksi ja viimeisessä päässä 
Markun viimeisellä kivellä riitti poistaa 
yksi Kanadan kolmesta pesässä olevasta 
kivestä ja voitto oli Suomen!
 Päivä osoittautui siis suomalaisittain 
loistavaksi: kaksi erittäin tärkeää voittoa 
pahimmista vastustajista nosti joukkueem-
me jaetulle toiselle sijalle yhdessä Kanadan 
ja USA:n kanssa. Mahtavaa oli seurata si-
vusta suomalaisten edesottamuksia, kun 
peli kulki loistavasti ja tuplaniitit napsah-
tivat juuri sinne, mihin oli tarkoituskin! 
Kärkipaikkaa piti hallussaan Iso-Britanni-
an hyviä otteita esittänyt joukkue, joka oli 
tähän mennessä kokenut ainoan tappionsa 
Kanadaa vastaan. Italia nappasi jo turna-
uksen kolmannen voittonsa Uuden-Seelan-
nin kustannuksella nousten tasoihin Nor-
jan ja Sveitsin kanssa!       ■ 

Kisojen 5. päivä 

– kaksi kovaa kaatuu

…kaksi erittäin tärkeää voittoa 

pahimmista vastustajista nosti joukku-

eemme jaetulle toiselle sijalle…”

”

Curlingpullaa tarjolla 
NBC:n haastattelussa
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Maailmankirjat ovat 

sekaisin: Italia on juuri 

peitonnut Kanadan!

Kisojen 7. päivä 

– välieräpaikka varmistuu

Edellispäivän hienot otteet jatkuivat. Täl-
lä kertaa kärsijän roolissa oli hallitseva 
olympiamestari Norja, joka joutui myön-
tämään Suomen paremmuuden selvin lu-
kemin 7-3. Ottelun ratkaisu nähtiin pelin 
viidennessä päässä, jossa Suomen onnistui 
ryöstää peräti kolme pistettä. Päivän jymy-
paukusta vastasi jälleen Italian joukkue, 
joka kaikkia luonnonlakeja uhmaten otti 
ja voitti Kanadan joukkueen – siis Kana-
dan! Voitto irtosi niukasti, sillä Kanadan 
onnistui ryöstämällä viedä ottelu jatko-
päälle, jossa ryöstön uusiminen ei enää on-
nistunut ja näin Italian curlinghistorian 
suurin voitto oli nähnyt päivänvalon! Ot-
telun jälkeen mielen valtasi omituinen tun-
ne, tähänkö oli tultu, että mihinkään ei 
voinut enää luottaa. Tämä voitto oli jäl-
leen selvä osoitus siitä, että muu maailma 
on ajanut Kanadan etumatkaa kiinni viime 
vuosien aikana. Samalla se kertoo tieten-
kin myös lajimme luonteesta – curlingissa 
voi tapahtua mitä tahansa!
 Päivän päätteeksi Iso-Britannia piti 
hallussaan piikkipaikkaa edelleen, peräs-

Kisojen 6. päivä 

– maailmankirjat sekaisin

sään Suomi ja USA. Italian onnistui kam-
meta itsensä jaetulle neljännelle sijalle yh-
dessä pieksemänsä Kanadan kanssa, mo-
lemmilla neljä voittoa seitsemästä pelistä. 
Kotikentällään Italian kaverit pelasivat 
hurmiossa ja se sai myös curlinghallin leh-
terit täyttymään. Viikonlopun ottelukier-
rokset olivat loppuunmyytyjä ja meno hal-
lissa sen mukainen. Jossain vaiheessa juh-
linta meni jälleen hulinan puolelle ja hallin 

lehtereitä kiertänyt yleisöaalto häiritsi kyl-
lä pelaajia silmin nähden.
 Naisten sarjan piikkipaikalle ja var-
maan jatkopelipaikkaan kiilasi hyvin pe-
lannut Ruotsi, jonka ainoa tappio oli suu-
rinumeroinen 3-10 Norjan kokenutta 
joukkuetta vastaan. Seuraavina taulukossa 
majailivat Sveitsi ja Norja, joiden lisäksi 
toiveita jatkopelipaikasta elättelivät vielä 
Kanadan ja Iso-Britannian joukkueet.    ■ 

Runkosarjan loppua kohden otteluiden 
panokset aina nousevat ja joukkueiden 
veri punnitaan. Toki näistä otteluista saa 
voittosarakkeeseensa yhtä monta pistettä 
kuin alkuturnauksenkin peleistä, mutta 
tässä vaiheessa monet joukkueet elättele-
vät jo toiveita jatkoon pääsystä ja tämä 
saattaa ”kipsata” joukkueen pelisuorituk-
sen. Suomen joukkueella oli päivään läh-
dettäessä takanaan kolme kovaa voittoa ja 
peli tuntui parantuvan koko ajan.
 Aamukierroksella Suomea vastaan 
asettui isäntämaa Italia, joka oli onnistu-
nut yllättämään vastustajan toisen perään 
hyvillä otteillaan ja nyt heillä oli syytä elä-
tellä toiveita jopa jatkopeleihin pääsystä. 
Itse ottelussa Suomen onnistui hankkiutua 
kahden pisteen karkumatkalle heti puolen 
välin tauon jälkeen, eikä saavutetusta etu-
matkasta enää luovuttu. Joukkueen pois-
tovarmuus oli silmiinpistävää ja johdon 
puolustaminen takuuvarmaa työskentelyä. 
Aamuisen voiton jälkeen oli jo selvää, että 
Suomen paras saavutus olympiakisoissa 
tultaisiin päivittämään näiden kisojen ai-
kana. Edellisissä olympialaisissa Salt Lake 
Cityssä Suomen joukkue jäi niukasti jat-
kopelien ulkopuolelle viidenneksi, mutta 

tämään parhaansa turnauksessa loppuun 
saakka. Ruotsin lisäksi myös Norjan jouk-
kue oli kovilla, mutta onnistui kuitenkin 
nappaamaan voiton koko turnauksen voi-
toitta pelannutta Uutta-Seelantia vastaan. 
Ottelu oli vielä yhdeksännen pään alkaes-
sa tasan 6-6, joten olisivatko menestyspai-
neet ottamassa niskalenkkiä hallitsevasta 
olympiamestarista Pål Trulsenista? Kier-
roksen viimeisessä ottelussa vastakkain 
asettuivat Iso-Britannia ja USA. USA:n on-
nistui hankkiutua kolmen pelatun pään 
jälkeen peräti 6-1 johtoon, eikä se johdos-
taan enää luopunut ja voitti ottelun lopul-
ta selvästi niukoista 9-8 lukemista huoli-
matta. Italian hävittyä ottelunsa Suomea 

vastaan myös USA ja Iso-Britannia var-
mistivat välieräpaikkansa, joten 

jaossa oli enää yksi haluttu 
paikka kohti ratkaisupe-
lejä.       ■ 

…olisivatko menestyspaineet 
ottamassa niskalenkkiä 

hallitsevasta olympiamestarista 
Pål Trulsenista?

tällä kertaa jatkopaikka oli jo varma kun 
pelaamatta oli vielä kaksi pelikierrosta. 
Kisojen saldo oli jo tässä vaiheessa selväs-
ti plussan puolella, mutta nälkä kasvaa 
syödessä. Oli oikein mahtavaa seurata 
Suomen pelejä sivusta, kun kaikki tuntui 
loksahtavan paikalleen ja peli kulki. Haa-
veet mitalista alkoivat hiljalleen herätä 
mielessäni, mutta perisuomalaiseen jäy-
hään tapaan pidin toiveet visusti omana 
tietonani ainoastaan toivoen parasta.
 Kierroksen muissa otteluissa varmistui 
mm. Ruotsin joukkueen yllättäväksi luon-
nehdittava putoaminen jatkopeleistä hei-
dän hävittyään myös Saksalle. Saksan 
joukkue vaihtoi kipparikaksikon heitto-
järjestystä siten, että nuorempi Kap-
pin veljeksistä siirtyi heittä-
mään joukkueen viimeiset 
kivet. Tämä näytti toimi-
van ja vaikka jatkopaik-
kaan ei joukkueella 
enää ollutkaan asiaa, 
niin seuraavan 
olympiadin valtion 
tukien sidonnaisuus 
kisamenestykseen 
pisti joukkueen yrit-
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Taistelu runkosarjan voitosta

Illan ottelukierrokselle Suomea vastaan 
asettui hyviä otteita esittänyt Iso-Britanni-
an ”muukalaislegioona”. Pelissä oli vas-
takkain kaksi runkosarjan voittoa havitte-
levaa joukkuetta, joten panosta riitti vielä 
vaikka välieräpaikka oli molemmilla jo 
selvä. Runkosarjan voittajalle oli luvassa 
kivien valintaoikeus jatkopeleihin kaikkia 
vastustajia vastaan. Molemmat joukkueet 
valitsivat peliin varovaisen taktiikan, jossa 
Suomi osoittautui pätevämmäksi. Ottelun 
ratkaisivt kahden nollapään jälkeen napa-
tut kolme pistettä, minkä jälkeen Suomel-
le riitti jälleen pelkkä johdon puolustami-
nen. Suomen voitto kirjattiin lopulta yh-
deksän pelatun pään jälkeen 5-2 ja runko-
sarjan voitto oli varma jo ennen viimeistä 
pelikierrosta. Uusi luku maamme curling-
historiassa oli jälleen nähnyt päivänva-
lon!
 Kanadan, Sveitsin ja Norjan voittaessa 
omat ottelunsa jäi viimeisen päivän pelei-
hin vielä kova panos viimeisestä välierä-
paikasta ja isäntämaa Italiallakin oli oma 
lusikkansa tässä sopassa. Norjan pelit oli 
jo pelattu ja runkosarjan saldoksi tulisi 
jäämään viisi voittoa. Viimeisen pelikier-
roksen ottelusta Sveitsi-Italia nousisi voit-

taja samoin viiteen voittoon ja kun Kana-
dalla oli viisi voittoa tilillään jo ennen vii-
meisen pelikierroksen USA-peliä, niin ti-
lanne oli kutkuttavan jännittävä.
 Kisaorganisaatio oli työskennellyt pit-
kiä päiviä näiden kisojen järjestämiseksi ja 
monet pitivätkin peukkuja Kanadalle va-
paapäivän toivossa. USA:n voittaessa jou-
duttaisiin työskentelemään tie-break otte-
luiden parissa: Norja kohtaisi ensimmäi-
sessä tie-break ottelussa Sveitsi-Italia -pe-
lin voittajan ja tuon pelin voittaja kohtaisi 
Kanadan lopullisessa taistossa välieräpai-
kasta. Itse toivoin tietenkin salaa USA:n 
voittoa, sillä mikä tahansa välierä- tai mi-
taliotteluvastus olisi helpompi kuin ruti-
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■ Jermu Pöllänen

noitunut Kanada. Varmaa 
oli, että USA:n joukkue nä-
kisi myös mielellään Kana-
dan putoavan välieristä tai 
ainakin kuluttavan voimi-
aan ylimääräisessä tie-bre-
ak ottelussa, eli yritystä sil-
tä ei puuttuisi runkosarjan 
viimeisessä pelissä. Voitolla 
Kanadasta USA välttäisi 
myös sen kohtaamisen vä-
lierässä, sillä tie-break pe-
leistä jatkoon päässyt jouk-
kue kohtaisi runkosarjan 
voittajan eli Suomen.
 Naisten sarjassa päivä 
toi yhden uuden välierä-
paikkansa varmistaneen 
joukkueen. Sveitsi voitti 
niukkaakin niukemmassa 
ottelussaan USA:n napattu-
aan viimeisessä päässä 9-8 
voittoon tarvittavat kolme 
pistettä ja liittyi siis Ruot-

sin kanssa jatkopaikkansa varmistaneiden 
joukkoon. Iso-Britannia koki kirvelevän 
tappion Japania vastaan, mikä vaikeutti 
mestaruutta puolustavan Rhona Martinin 
mahdollisuuksia huomattavasti. Japanin 
joukkue paransi turnauksen myötä ottei-
taan: kun se neljän pelatun ottelun jälkeen 
oli voittanut ainoastaan USA:n niukasti, 
niin viimeisessä kolmessa pelissään se oli 
päihittänyt Kanadan, Iso-Britannian ja pa-
kottanut Ruotsin jatkopäälle! Japanillakin 
oli vielä teoreettinen mahdollisuus tie-bre-
ak -otteluihin Iso-Britannian tavoin, jos 
Kanada häviäisi viimeisen ottelunsa Tans-
kaa vastaan tai Norja häviäisi kaksi jäljel-
lä olevaa otteluaan.       ■ 

Aamun pelikierroksella naisten sarjan ti-
lanne pysytteli edelleen kutkuttavan jän-
nittävänä. Japani jatkoi siitä mihin edel-
lisenä päivänä jäi ja nappasi voiton isäntä-
maa Italiasta. Tällä kertaa voittoon tarvit-
tiin viimeisen pään varastus ja se myös 
otettiin, joten tie-break -haaveet pysyivät 
edelleen hengissä. Aamun yllätys oli Ruot-
sin tappio Venäjää vastaan, joka herätti 
neljännen voiton myötä myös venäläislei-
rissä jatkopelihaaveet. Jatkoon pääsy tosin 
oli kiinni iltapelikierroksella oman Norja-
pelin lisäksi myös Kanada-Tanska -ottelun 
lopputuloksesta. Pahat kielet veikkailivat 
Ruotsin hävinneen tahallaan ottelun run-

kosarjan voiton varmistuttua jo aikaisem-
min. En kuitenkaan usko, että tällä tasolla 
kyseistä laskelmointia harrastetaan, ei ai-
nakaan näin kokeneen joukkueen toimes-
ta. Usein omien kykyjen alle pelaaminen 
saattaa sotkea pelin silloin kun sen tulisi 
jälleen kulkea, joten sellaista riskiä tuskin 
yksikään joukkue on halukas ottamaan. 
Ehkä voitontahto ei Ruotsilla ollut enää 
niin korkealla kuin turnauksen aiemmissa 
otteluissa, mutta jotain kertoo varmaan 
sekin, että varapelaaja pysytteli edelleen 
omalla paikallaan vaihtopenkillä. Kierrok-
sen kolmannessa ottelussa Norja nappasi 
voiton Tanskasta ja varmisti samalla väli-

eräpaikkansa, joten tilanne oli ennen vii-
meistä pelikierrosta sama kuin miesten 
sarjassa: kolme joukkuetta jatkossa ja 
kaikkien katseet suunnattuna Kanadan ot-
teluihin!
 Miesten viimeisellä runkosarjan peli-
kierroksella oli kolme ottelua. Merkityk-
settömässä sijoitusottelussa kohtasivat 
Saksa ja voitoitta turnauksessa tahkonnut 
Uusi-Seelanti. Uuden-Seelannin joukkue 
on esittänyt parina viime vuonna MM-ta-
solla hyviä otteita ja napannut hienoja 
voittoja, mutta tällä kertaa sen oli tyyty-
minen turnauksen jumbosijaan ilman voit-
toja. Saksa voitti runkosarjan viimeisen 

Kisojen 8. päivä 

– viimeiset välieräpaikat ratkeavat
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Olympiajoukkueen kapteeni Markku Uusi-
paavalniemi nousi Torinon voittokulun an-
siosta todelliseksi koko kansan idoliksi. 
Median lisäksi lempinimen ”Uusis” viralli-
sesti saanut olympiasankarimme herätti in-
ternetin keskustelualueilla todellisen fani-
buumin. Mainittakoot mm. että suositun 
FutisForumin uusi kävijäennätys liki tup-
laantui semifi naalin jälkeisinä tunteina, 
eikä suinkaan jalkapalloilun vuoksi!
  Kisojen edetessä Uusiksen kunniaksi 
perustettiin kiivaalla tahdilla myös mitä 
hämmentävempiä fanisivustoja internetiin, 
joissa Uusis nostettiin paitsi kansallissanka-
rin asemaan niin myös jonkinlaiseen yli-ih-
misen asemaan.
 Netin fanisivustoilta jopa tiedotusväli-
neihin asti Uusiksesta levisi ansiokkaita is-
kulauseita, kuten: ”Uusis on laskenut pääs-
sään äärettömään. Kahdesti.” ja ”Uusis on 
Jumalasta seuraava. Ylöspäin.”

Tarkastakaa myös iltapäivälehtien sivuilla 
esitely fanisivusto 
http://uusis.youaremighty.com

ottelunsa selvästi kuuden pään pelin jäl-
keen ja nousi tasoihin Ruotsin kanssa tur-
nauksen jaetulle kahdeksannelle sijalle. 
Yhtä selvät sävelet oli Sveitsi-Italia -pelis-
sä, jossa Sveitsin kokenut joukkue nappa-
si 10-2 voiton kuuden pään pelin jälkeen. 
Nyt etenkin norjalais- ja sveitsiläiskannat-
tajien katseet kohdistuivat entistä tarkem-
min USA-Kanada -peliin, jossa ottelu oli 
puolivälin tauolla tasapisteissä 2-2. Seitse-
männessä päässä USA:n onnistui ryöstää 
Kanadalta piste ja siirtyä ottelussa niuk-
kaan johtoon. Kanadalaiset eivät tästä 
kuitenkaan hätkähtäneet vaan paransivat 
peliään silloin kun siihen oli suurin tarve. 
Kahdeksannen pään kaksi pistettä sekä 
kahden viimeisen pään yhden pisteen ryös-
töt päästivät Kanadan lopulta piinasta ja 
viimeinen välieräpaikka oli täytetty.
 Naisten iltakierroksella oli luvassa sa-
manlainen jännitysnäytelmä kuin miesten-
kin viimeisellä pelikierroksella. Japanin 
hieno vire loppui jatkopelihaaveiden juuri 
herättyä ja se koki tylyn tappion Sveitsiä 
vastaan 11-5 lukemin. Venäjä sen sijaan 
jatkoi aamuisia hienoja otteitaan ja nyt 
kaatui toinen välieräpaikan varmistanut 
joukkue Norja. Iso-Britannia hoiti myös 
oman leiviskänsä tyylikkäästi peitoten 
USA:n ja näin ollen tie-breakeihin oli tar-
jolla kolme joukkuetta, jos Kanada hävi-
äisi oman pelinsä. Tanskalla on tuskin kos-
kaan ollut näin suurta kannattajajoukkoa 
kuin tässä ottelussa: kaikki Ison-Britanni-
an ja Venäjän kannattajat puolellaan Tans-

ka äityi kenties viikon parhaaseen peliinsä 
Kanadaa vastaan. Puolimatkan krouvissa 
Kanada johti ottelua niukasti 6-5 ja kaikki 
oli vielä auki. Yhdeksännen pään kaksi 
otettua pistettä tasoitti ottelun Tanskalle 
viimeiseen päähän lähdettäessä. Viimeises-
tä päästä Tanskan tarvitsi siis ryöstää vä-
hintään yksi piste ja sen onnistuikin raken-
taa tilanne, jossa ennen Kanadan viimeistä 
kiveä sillä oli pesässä kolme pistekiveä. 
Ykköskivi oli kuitenkin sen verran näky-
vissä, että Kanadan kapteenille Shannon 
Kleibrinkille riitti heittää viimeisellään 
suora poisto jättäen oman kivensä pisteki-
veksi. Heitto onnistui täydellisesti ja näin 
Kanadalle meni viimeinen välieräpaikka 
myös naisten sarjassa.
 Suomen joukkueella ei ollut viimeisenä 
runkosarjapäivänä yhtään peliä, joten aika 
käytettiin jälleen hyväksi harjoittelemalla 
pelikierrosten välillä. Useat joukkueet pi-
tävät mahdollisuuksien mukaan välipäi-
viä, mutta koska välieräpaikkansa varmis-
taneille joukkueille oli tiedossa joka tapa-
uksessa yksi välipäivä, niin oli tarkoituk-
senmukaista pitää pelivirettä yllä myös 
vapaapäivänä – kahden päivän tauko saat-
taisi rikkoa hyvän pelivireen, jonka Suomi 
oli turnauksen kuluessa löytänyt. Jälkim-
mäinen vapaapäivä käytettiin lepäilyyn ja 
rentoutumiseen ennen hermoja raastavia 
välieriä. Joukkueen ohjelmaan kuului 
muun muassa Suomi-Saksa -jääkiekko-ot-
telun seuraaminen aitiopaikalta.     ■ 
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■ Jermu Pöllänen

Välierät alkoivat naisten otteluilla, joissa 
kohtasivat Ruotsi ja Norja sekä Sveitsi ja 
Kanada. Ruotsin ja Norjan kohtaaminen 
oli varsinaista curlingia, sillä tulostaululla 
ei näkynyt muita kuin yhden pisteen päitä, 
paitsi säännön vahvistavana poikkeuksena 
toisen pään nollat. Ottelun ratkaisuksi tuli 
näin Ruotsin ryöstämä piste kahdeksan-
nessa päässä, jonka myötä sille riitti vii-
meisestä päästä yksi piste voittoon ja fi -
naalipaikkaan. Ruotsin kipparille Anette 
Norbergille jäi viimeisellä kivellä tehtä-
väksi poistaa Norjan kolmanneksen piilos-
sa ollut pistekivi pesästä, minkä hän teki-
kin rutiininomaisella varmuudella. Toinen 
pesässä ollut Ruotsin kivi riitti tuomaan 
voittoon tarvittavan pisteen ja varmista-
maan ruotsalaisille mitalin. Toisessa väli-
erässä Sveitsi määräsi ottelun tahdin na-
pattuaan kolmannesta päästä jakoheitolla 
kolme pistettä. Kanada ei koskaan oikein 

toipunut tästä ja sen oli tunnustettava 
Sveitsin paremmuus lukemin 5-7. Naisten 
fi naalissa kohtaisivat siis runkosarjan kak-
si parasta joukkuetta, jotka tunsivat tois-
tensa metkut hyvin, olivathan joukkueet 
kohdanneet kahdessa edellisessä EM-fi -
naalissa toisensa. Ruotsilla oli hienoinen 
etulyöntiasema sen voitettua molemmat 
fi naalikohtaamiset ja yhteensä viisi kuu-
desta keskinäisestä kohtaamisesta viimei-
sen kolmen vuoden aikana.
 Miesten välierissä kohtasivat kaksi toi-
siaan vastaan viimeisellä runkosarjakier-
roksella pelannutta joukkuetta. USA sai 
siis vastaansa Kanadan joukkueen ja Suo-

kue löi viimeisen naulan USA:n arkkuun 
nappaamalla peräti viisi pistettä – jälleen 
Kanadan joukkueen onnistui parantaa pe-
liään turnauksen tärkeimmillä hetkillä! 
 Jos oli toinen välierä Kanadan selkeää 
hallintaa, niin Suomen ja Ison-Britannian 
välisestä ottelusta ei sen sijaan jännitystä 
puuttunut. Runkosarjan ottelun tapaan 
peli oli tarkkaa virheiden kyttäämistä mo-
lemmilta joukkueilta. Olisi ehkä kuvitellut 
Ison-Britannian halunneen kokeilla toisen-
laista taktiikkaa, mutta ehkä se ei Suomen 
hienon pelin myötä ollut mahdollista. Vii-
den pään tauolle mentäessä ottelussa oli 
tehtynä vasta kaksi pistettä, yksi molem-

Suomen joukkueella 

oli loistava henkinen tila 

lähteä välieriin, olihan se 

voittanut runkosarjassa 

kaikki muut välieriin 

päässeet joukkueet” 

”

Jännittävät välierät
mi kohtasi Ison-Britannian. Suomen jouk-
kueella oli loistava henkinen tila lähteä 
välieriin, olihan se voittanut runkosarjassa 
kaikki muut välieriin päässeet joukkueet 
jo kertaalleen! Kanada esitti omassa väli-
eräottelussaan lähes virheetöntä peliä ja 
nappasi kuudenteen päähän saakka omal-
la viimeisellä kivellään aina kaksi pistettä 
sekä pakotti USA:n omilla viimeisen kiven 
eduillaan yhteen pisteeseen. Ottelu oli näin 
seitsemänteen päähän lähdettäessä 6-3 Ka-
nadan hyväksi. Nollatun seitsemännen 
pään jälkeen USA:n onnistui lopulta ka-
ventaa ottelua kahdella pisteellä lukemiin 
6-5. Yhdeksännessä päässä Kanadan jouk-
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mille joukkueille ja viimeisen kiven 
etu oli jälleen Suomella. Kuten niin 
monta kertaa aiemminkin turnauk-
sen aikana, Suomen hyökkäys tuot-
ti tulosta tauon jälkeen. Markun 
loistava viimeisen kiven rauhallisen 
voiman suurikulmainen ratsupoisto 
toi joukkueellemme päästä kaksi 
pistettä. Tämäntyyppisessä pelissä 
näinkin pieni piste-ero siirsi pai-
neen Ison-Britannian niskaan. 
 Suomen pakotettua Ison-Bri-
tannian yhteen pisteeseen seitse-
männessä päässä ja nollattua kah-
deksannen pään, kahteen viimei-
seen päähän lähdettiin Suomen joh-
taessa niukan oloisesti 3-2. Pelin 
loppupuolella alkuvaiheissa huo-
masin tähystyspaikaltani joukku-
eenjohtaja Rissasen kadonneen teil-
le tietymättömille. Syy löytyi pikai-
sesti vilkaisemalla VIP-katsomon 
suuntaan, olimme nimittäin saaneet 
vaikutusvaltaista yleisöä seuraa-
maan ottelua: Suomen tasavallan 
presidentti Tarja Halonen delegaa-
tioineen kunnioitti läsnäolollaan 
curlingin välieräottelua ja se herätti 
mielessäni tunteen curlingin arvos-
tuksen noususta myös maamme 
päättäjien keskuudessa – aivan hu-
pulle asti! Joukkueenjohtaja Rissanen oli 
hälytetty paikalle kommentoimaan peliä 
asiantuntevasti ja näinhän hän näkyi teke-
vänkin.
 Yhdeksännen pään viimeisellä kivellä 
Suomi joutui ahtaalle. Pesässä oli kaksi 
Ison-Britannian pistekiveä, toinen etupe-
sässä ja toinen aivan takapesässä. Hetken 
jo kuvittelin Suomen lähtevän yrittämään 
pään nollausta kohtalaisen vaikealla tup-
lapoistolla, mutta lopulta lähdettiin yrittä
mään etupesässä olevan ykköskiven pois-
toa ja yhden pisteen ottamista. Heittokivi 
nousi tällä kertaa kuitenkin hieman liikaa 
kierähtäen osuman jälkeen ulos pesästä. 
Jälkeenpäin kuulin maamme ”sinivalkoi-
sen curlingäänen”, Voitto ”Vode” Liukko-
sen, spekuloineen joukkueemme taktisesti 
briljanttia oivallusta säästää viimeisen ki-
ven etu pelin viimeiseen päähän. Kuten 
kaikki valveutuneemmat katselijat tiesi-
vätkin, pelin taktiikka ei ole Vodelle sitä 
vahvinta aluetta – toivottavasti tämä let-
kaus kuitenkin edes hieman kevensi tun-
nelmaa kotikatsomoissa tuona muutoin 
niin totisena hetkenä.
 Viimeiseen päähän lähdettäessä en oi-
kein itse tahtonut enää pysyä aloillani ken-
tän laidalla varatoimitsijan penkilläni. Ti-
lannetta olisi varmaan helpottanut se, että 
olisin saanut elää pelissä enemmän muka-
na ja huutaa kannustukseksi pahimmat 
paineet kehostani pihalle. Nyt se ei kuiten-

kaan käynyt laatuun, vaan olin naulittuna 
siihen penkkiin hikoilevin kämmenin ja 
mölyt mahassa. Pään aikana käytettiin jo-
kaiseen heittoon maksimiaika, ja Iso-Bri-
tannian onnistui asetella omat kivensä ha-
luamiinsa paikkoihin. Viimeisillä kivillään 
molemmat joukkueet käyttivät vielä aika-
lisät ja ne tuottivat tulosta. Ison-Britanni-
an viimeinen kivi oli täydellisesti pelattu ja 
asetti Suomen tukalaan tilanteeseen. Nän-
niä lähinnä ollut Ison-Britannian ykköski-
vi oli ilkeästi nojalla Suomen kiveä vasten, 
ja toinen Ison-Britannian pesäkivi makasi 
etupesässä neljän jalan ringin laitamilla 
keskiviivaa hipoen vaikeuttamassa määrä-
mittaisen heittoa. Vaihtoehtoisia heitto-
mahdollisuuksia Suomella oli kaksin kap-
palein: joko erittäin tarkalla poistoheitolla 
Ison-Britannian etukiveä hipoen takim-
maisen kiven sisäposkesta pieni vierähdys 
kohti pesän keskustaa tai erittäin tarkka 
määrämittainen nännille. Viimeisen kiven-
sä Suomi pelasi täydellisesti keskelle pesää. 
Heitto oli kaikilta osa-alueiltaan täydelli-
nen: merkki oli kohdallaan, heitto oikeal-
la voimalla kohti merkkiä, oikea voiman 
arviointi: harjausta puolivälissä kiven kul-
kurataa, tarkka suunnan seuraaminen ja 
harjauksen hetkellinen taukoaminen lo-
pussa ohjasivat kiven aivan keskelle pesää. 
Kylmän viileä ratkaisu pelille ja ensim-
mäistä kertaa turnauksen kuluessa näim-
me joukkueen tuulettavan vilpittömästi 

suoritustaan – ja aiheesta! SE ON 
SIINÄ!
Joukkueemme kirjoitti tällä voitolla 
maamme curlinghistoriaan jälleen 
uuden luvun. Olympialaisten väli-
eräpaikan ja runkosarjan voiton li-
säksi tuliaisina olisi varmuudella 
myös kultainen tai hopeinen mitali! 
Tunteet suomalaisleirissä olivat 
huumaavan onnelliset ja tämä nä-
kyi myös joukkueenjohtaja Rissa-
sen edesottamuksista, hänen kap-
sahtaessaan presidentti Halosen 
kaulaan suorassa tv-lähetyksessä! 
Itse en enää pysynyt jakkarallani ja 
oli pakko lähteä käytävälle tuulet-
tamaan hienoa voittoa. Viitisen mi-
nuuttia päämäärättömästi pouk-
koiltuani pääsin lopulta vaihta-
maan parit merkitykselliset katseet 
joukkueen johdon ja pelaajien 
kanssa. Hetki, joka ei varmaankaan 
koskaan unohdu mielestäni.
 Mieleni teki tietenkin juosta on-
nittelemaan joukkuetta hienosta 
saavutuksesta, mutta aivan erityi-
sestä syystä en sitä viitsinyt tehdä 
– kävi nimittäin niin, että runkosar-
jan jälkeen jatkopelien työvuorot 
jaettiin toimitsijoiden kesken ja itse 
sain kunnian toimia päätytarkkaili-

jana miesten fi naalissa kotipäädyssä! Täs-
tä syystä jouduin väärinymmärryksien 
välttämiseksi pysyttelemään pitkälti poissa 
joukkueen lähistöltä juhlimassa tätä legen-
daarista voittoa. Monet toimitsijoistakin 
ihmettelivät miten voi olla mahdollista, 
että pääsisin Suomen joukkueen peliä toi-
mitsemaan, mutta näin oli työvuorojen ja-
kamisesta sovittu jo ennen turnausta.    ■ 

 

Tuomari näyttää Suomelle välierän ratkaisevaa 
pistettä ja kisojen ensimmäiset tuuletukset 
– mitali on varma!

Jälleen yksi ratkaisukivi liikkeellä…
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Torstai oli varattu naisten mitaliotteluille 
ja miesten ottelut pelattaisiin yhden väli-
päivän jälkeen perjantaina. Päiväkierrok-
sella naisten pronssiottelussa kohtasivat 
Norja ja Kanada. Ottelu oli käytännössä 
ohi jo kahden pään jälkeen, kun kokenut 
Norjan kippari Dordi Nordby epäonnistui 
omissa heitoissaan täysin. Ensimmäisestä 
päästä Kanada nappasi peräti neljä pistet-
tä ja ryösti toisesta vielä yhden lisää. Tä-
män jälkeen Norja joutui pelaamaan uh-
karohkeaa peliä, joka lopulta kostautui ja 
Kanada voitti ottelun kahdeksan pelatun 
pään jälkeen selvästi lukemin 11-5.
 Iltakierroksella pelattu naisten fi naali 
oli sen sijaan jälleen todellinen jännitys-
näytelmä. Molemmat joukkueet esittivät 
erittäin hyviä otteita Ruotsin hallitessa pe-
liä hienoisesti. Puolivälissä ottelua Ruotsi 
johti ottelua niukasti 3-2. Sveitsin heikot 
hetket osuivat kuudenteen ja seitsemän-
teen päähän, jossa Ruotsin onnistui ryös-
tää piste kummassakin. Sveitsi tuli vielä 
kerran mukaan peliin nappaamalla kah-
deksannesta päästä kaksi pistettä ja pakot-
tamalla Ruotsin yhdeksännessä yhteen. 
Viimeiseen päähän lähdettiin siis Ruotsin 
johtaessa ottelua 6-4. Ruotsin taktiikka oli 
pitää peli puhtaana ja pakottaa Sveitsi 

korkeintaan yhteen pisteeseen. Tämä näyt-
tikin toimivan, kunnes Ruotsin kolmo-
sheittäjän Eva Lundin viimeinen poisto 
vieräytti poistettavan kiven kulmasuojan 
kautta ruotsalaisten epäonneksi pesään ja 
Sveitsi pääsi sen myötä kahden pisteen 
vauhtiin. Viimeiset kivensä Sveitsi pelasi 
täydellisesti siirtäen fi naalin ratkaisun jat-
kopäähän. Jatkopäässä sveitsiläiset tekivät 
sen minkä pystyivät. Ennen Ruotsin vii-
meistä kiveä pesässä oli kaksi sveitsiläisten 
pistekiveä etupesän puolella ja keskiviivan 
vierellä toisella puolella oli Ruotsin kivi 
pesän edessä vaikeuttamassa määrämittai-
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■ Jermu Pöllänen

Miesten pronssiottelussa kohtasivat kaksi 
menestyksenjanoista joukkuetta. Finaali-
paikan menetyksen pettymys oli pois pyy-
hitty, kun joukkueet hyppäsivät jäälle tais-
telemaan olympialaisten pronssisista mita-
leista. USA:n joukkue aloitti ottelun epä-
onnistuneella nollausyrityksellä siirtyen 
kuitenkin samalla ottelussa pisteen joh-
toon. Tämän jälkeen ottelu kulki kuiten-
kin hienoisesti USA:n hallinnassa heidän 
pakottaessaan vastustamattomasti Ison-
Britannian yhteen pisteeseen seuraavassa 
päässä. Kolmannessa päässä ottelussa al-
koi olla ratkaisun makua, kun USA nap-
pasi kapteeninsa Pete Fensonin täydellisil-
lä heitoilla päästä kolme pistettä siirtyen 
4-1 johtoon ja siirtäen paineet Ison-Britan-

nian niskaan. Ottelu jatkui edelleen tiu-
kasti USA:n hallussa, kun Ison-Britannian 
kapteeni David Murdoch oli pakotettu vii-
meisellään määrämittaiseen kolmea USA:
n kiveä vastaan. Tauolle lähdettiin lopulta 
USA:n 4-2 johdossa ja viimeisen kiven 
edun ollessa amerikkalaisilla. Tauon jäl-
keen USA jatkoi siitä mihin oli jäänyt, 
kaksi pistettä ja vankan tuntuinen 6-2 joh-
to. Seitsemännessä päässä Iso-Britannia 
pääsi yllättäen mukaan peliin loistavan vii-
meisen kiven tuplapoistolla, joka oikeutti 
kolmeen pisteeseen. Seuraavassa päässä 
Iso-Britannia jatkoi hyvää painostusta ja 
USA:n oli tyytyminen yhteen pisteeseen. 
Yhdeksännessä päässä sen sijaan USA pe-
lasi loistavasti poistaen Ison-Britannian ki-

sen heittoa. Melko nopeasti ruotsalaiset 
päätyivät yrittämään Sveitsin kivistä tup-
lapoistoa, johon riitti osuma noin neljän-
neskiven tarkkuudella. Pesän toisella reu-
nalla oli silmämääräisesti arvioiden noin 
metrin leveä ja puolitoista metriä pitkä 
alue, johon määrämittaisella olisi pitänyt 
osua ohi pesän edessä olevan suojakiven. 
Ruotsin kippari Anette Norberg päätti 
kuitenkin ryhtyä poistoheittoon ja myös 
teki sen. Täydellinen tuplapoisto olympia-
fi naalin jatkopään viimeisellä kivellä – hal-
litseva Euroopan- ja maailmanmestari oli 
nyt myös olympiavoittaja!      ■ 

vet pelistä ja Ison-Britannian kippari Da-
vid Murdoch oli jälleen pakotettu viimei-
sellään määrämittaiseen USA:n kolmea 
pistekiveä vastaan. Viimeiseen päähän läh-
dettiin näin USA:n johtaessa yhdellä pis-
teellä 7-6 ja amerikkalaisilla oli puolellaan 
myös viimeisen kiven etu. Kymppipäässä 
Iso-Britannia onnistui vielä kerran pistä-
mään vastustajansa lujille. Se suojasi taka-
pesän puolella olevaa ykköskiveään hyvin, 
kunnes viimeisellä kivellä suoja jäi hieman 
lyhyeksi. USA käytti tilanteen hyväkseen 
ja heitti suojan kiertävän määrämittaisen 
joka pysähtyi Ison-Britannian pistekiven 
eteen. USA sai näin loistavien pelien myö-
tä ensimmäisen arvokisamitalinsa miesten 
sarjassa sitten vuoden 1993!      ■ 

Hallitseva Euroopan- ja maailmanmestari 
on nyt myös olympiavoittaja!

Naisten mitalipelit, 
Ruotsin voittokulku jatkuu
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Kaikki hyvä päättyy aikanaan, niin myös 
tämä hieno olympiaturnaus. Kansainväli-
set arvoturnaukset kokevat kohokohtansa 
viimeisessä ottelussa, jossa kohtaavat 
miesten joukkueiden fi nalistit. Vastakkain 
asettuivat nyt loistavasti läpi kisojen pe-
lannut Suomen joukkue ja kohti ratkaisu-
pelejä omia otteitaan askel askeleelta pa-
rantanut Kanada. Kummatkin joukkueet 
olivat selvästi samaa mieltä ottelun taktii-
kasta – olympiafi naalia ei voiteta peruut-
tamalla! Näin ollen pelissä hyökättiin heti 
ensimmäisestä kivestä lähtien, jonka Ka-
nada pelasi suojaksi keskelle pesän eteen. 
Avauspään myötä ote siirtyi Suomen jouk-
kueelle Kanadan pelin vielä takellellessa. 
Viimeisellä kivellä Suomen joukkueen 
kapteeni pääsi yrittämään kolmen pisteen 
nappaamista kovalla tuplapoistolla, joka 
ei tällä kertaa onnistunut kuin puolittain. 
Kahden pisteen johdon turvin Suomi lähti 
toiveikkaana rakentamaan hyökkäystä 
seuraavaan päähän. Poistoheitot eivät kui-
tenkaan tällä kertaa onnistuneet riittävän 
hyvin ja ote siirtyi kanadalaisille, joiden 
harvat epäonnistuneet heitot tuntuivat ne-
kin toimivan heidän edukseen. Kanadan 
onnistui lopulta napata tasoittavat kaksi 
pistettä ja kolmanteen päähän lähdettiin 
jälleen Suomen viimeisen kiven edun tur-
vin. 
 Kolmanteen päähän Kanada pelasi lä-
hestulkoon täydelliset kivet eikä Markulla 
viimeisellä kivellään ollut muuta mahdol-
lisuutta kuin yrittää tökätä ykköskiveä 
neljää Kanadan pistekiveä vastaan. Jälleen 
heitto onnistui vain puolittain, eikä nous-
sut riittävästi pisteen ottamiseksi. Heitolla 
saatiin kuitenkin kakkoskivi, joten kana-
dalaiset pääsivät ottelussa ensimmäistä 
kertaa johtoasemaan, viimeisen kiven 
edun pysyessä Suomella. Seuraavassa 
päässä Suomella oli valittavanaan vaikea 
tökkis kahden pisteen yritykseen tai nor-
maali määrämittainen yhden pisteen otta-
miseksi. Määrämittainen painui kuitenkin 
vastustamattomasti hieman liian pitkäksi 
ja Kanada ryösti jälleen. Viidennessä pääs-
sä kanadalaiset jatkoivat painostustaan ja 
Suomen vaikeudet kasautuivat. Markun 

Grande 
   Finale
ensimmäisellä kivellä heittämä vaikeahko 
rauhallinen poistoheitto käänsi kuitenkin 
pään kulun nopeasti Suomelle ja viimeisel-
lä päästiin yrittämään kiertoa kaukaa ra-
dan sivusta toisen pisteen ottamiseksi. Kivi 
kulki jälleen hieman arvioitua suorempaan 
ja harjaamisen tuloksena painui pesässä 
aavistuksen pitkäksi – tämä todettiin mit-
tauksen jälkeen. Tauolle lähdettäessä Suo-
mi oli tukalassa asemassa 4-3 tappiolla il-
man viimeisen kiven etua. Ero kuulostaa 
pieneltä, mutta Kanadan tasoista joukku-
etta vastaan se tarkoittaa että riskejä on 
otettava, jos aikoo voittaa ottelun. Tauon 
jälkeen tuo riskinotto tällä kertaa kostau-
tui. Suomen kivet eivät onnistuneet riittä-
vän hyvin, jotta Kanada ei olisi niitä pääs-
syt poistamaan. Kaiken lisäksi Kanadan 
kivet tuntuivat poistojen jälkeen jäävän 
vielä pesän reunoille ikävästi pistekiviksi. 
Erityisesti Kanadan kolmosheittäjä Mark 
Nichols oli kuin liekeissä: erittäin kovat 
käsityönnöllä vahvistetut poistoheitot 
osuivat millimetrin tarkasti ja tehokkaasti. 
Kuudennen pään kenties ratkaisevin heitto 
oli Nicholsin toisella kivellään heittämä 
ratsutripla, joka muutaman millin vinoon 
menneellä osumalla olisi vienyt pesästä 
Kanadan oman pistekiven mennessään 
Suomen kivien asemesta. Tilanne oli siinä 
mielessä ikävä, että kolmekin pistettä Ka-
nadalle tulisi ratkaisemaan ottelun lähes 
varmuudella vaahteralehtien hyväksi.
 Loppua kohden Suomella ei ollut enää 
muuta mahdollisuutta kuin yrittää saada 
omaa kiveä suojan taakse riittävän hyvin 
piiloon, jotta Kanadalla ei olisi mahdolli-
suutta useamman pisteen ottamiseen. Vie-
lä omalla viimeisellä kivellä Suomella oli 
oiva mahdollisuus pelata oma kivensä kes-
kisuojan taakse tökkäämällä Kanadan 
kakkoskiveä samalla takapesään vaikeut-
tamaan mahdollista poistoyritystä. Tällä 
kertaa kivi kuitenkin nousi yllättäen liikaa 
ja pahin mahdollinen tapahtui – Suomen 
heittokivi työnsi pesään yhden kanadalais-
kiven lisää lipuen itse juuri ja juuri pesän 
läpi. Kanada joutui viimeisellä kivellään 
omituisen tilanteen eteen: heillä oli pesässä 
jo peräti kuusi pistekiveä ja viimeinen kivi 

vielä heittämättä! Kanadan nelosheittäjä 
Brad Gushue tiesi kaikkien muiden tavoin, 
että peli oli ohi ja Kanada oli voittanut 
sen. Liika adrenaliini veressä sai nuoren 
pelaajan voitonhuumassaan heittämään 
kiven liian kovaa ja se lipui Wille Mäkelän 
harjatessa juuri ja juuri ulos pesästä. Useat 
tahot julistivat Gushuen pelanneen kiven-
sä tarkoituksella herrasmieseleenä läpi pe-
sän, mutta hän itse myönsi heti pelin jäl-
keen kylläkin yrittäneensä osua pesään. 
Heittoon keskittyminen oli vain yksinker-
taisesti liian vaikeaa hänen ymmärrettyään 
juuri voittaneensa olympiakultaa Kana-
dalle. Tätä kertomusta tuki myös harja-
miesten työskentely, tai paremminkin työs-
kentelemättömyys, eli tuskinpa olisivat 
jättäneet noin hilkulle, jos olisivat halun-
neet kiven tosiaan pelata pesän läpi.
 Ottelu oli joka tapauksessa ohi ja 
muuten loistavat kisat pelannut Suomen 

Finaalin viimeinen kivi on vielä matkalla, kun 
Kanadan kipparikaksikko juhlii jo voittoa!
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Olympiaturnauksen järjestelyt oli alku-
kangertelun ja tiukkoihin turvatoimiin to-
tuttelun jälkeen oikein hyvin toteutettu. 
Italialaiseen työskentelykulttuuriin kuuluu 
selvästi kaoottinen organisointi, joka näin 
suomalaisen silmin näyttää oudolta. Mi-
tään ei oikeastaan näytä tapahtuvan eten-
kään ajallaan, mutta silti tärkeimmät asiat 
ovat tyydyttävästi kunnossa kun niitä to-
della tarvitaan. Joukkuehenki vapaaeh-
toisten keskuudessa oli viime vuoden juni-
orikisojen tapaan jälleen loistava. Työnte-
ko sujui kitkatta ja positiivisessa hengessä, 
ja hymyt irtosivat herkästi tavatessa.
 Turnauksen pelillinen anti oli suoma-
laisittain tietenkin ylitsepääsemättömän 
loistava. Moni ei ennen kisoja uskonut mi-
taliin, mutta lähes yhtä moni kuitenkin tie-
dosti mahdollisuudet siihen. Pääasia tie-
tenkin on, että joukkue itse uskoi tekemi-
seensä ja mahdollisuuksiinsa, mikä mah-
dollisti tämän lähes optimaalisen tuloksen. 
Kenties kisojen suurimpana yllätyksenä pi-
täisin silti Ruotsin miesjoukkueen heikko-
ja esityksiä. Tämä oli joukkueelle jo kol-
mas kerta olympialaisissa ja yhtä mones 
kerta kun se lähtee turnaukseen hallitseva-
na maailmanmestarina (tällä kertaa mes-
taruus oli tosin toissavuotinen). Yksitoista 
kertaa arvokisafi naalissa esiintynyt jouk-
kue on ainoastaan kerran onnistunut kam-
peamaan itsensä olympialaisissa välieriin 
– vain maistaakseen katkeraa kalkkia nel-
jännellä sijalla. Nähtäväksi jää jatkaako 

joukkue pitkää yhteistä taivaltaan vielä tä-
mänkin koettelemuksen jälkeen, toivotta-
vasti jatkaa.
 Muita merkillepantavia seikkoja tur-
nauksessa oli Italian miesten loistavat ot-
teet sekä USA:n erittäin hyvä peli, ja eten-
kin kapteeninsa Pete Fensonin pelivire läpi 
koko turnauksen. Pienoisia pettymyksiä 
Ruotsin lisäksi olivat Saksan joukkue ja 
pienellä varauksella Norjan kokenut jouk-
kue. Myös Uudelle-Seelannille olisi suonut 
vähintään yhden voiton tässäkin turnauk-
sessa, vastassa oli kuitenkin tukku viime 
vuosien MM-kisoista tuttuja joukkueita. 
Naisten turnauksessa nähtiin mielestäni 
vähemmän yllätyksiä. USA:n ja Ison-Bri-
tannian heikot otteet olivat pienoinen pet-
tymys, ja ehkä Kanadan jääminen ulos fi -
naalipelistä. Positiivisen merkinnän sarak-
keeseensa saivat mielestäni Japani ja Venä-
jä.
 Hallitsevat mestarit seuraavan olympi-
adin ajan ovat siis Kanada miehissä ja 
Ruotsi naisissa. Tämän vuoden MM-ki-
soistahan ei pisteitä seuraaviin olympialai-
siin pääsemiseksi saa, joten taistelu paikas-
ta auringossa alkaa jälleen ensi vuoden ki-
soista lähtien. Toivottavasti suomalaisvoi-
min jaksetaan vielä pitää hyvää huipputa-
soa yllä ja neljän vuoden päästä maamme 
on jälleen edustettuna lajimme julkisuus-
arvolle niin tärkeässä olympialaisten tur-
nauksessa.
            ■ 

joukkue romahti nyt pahimmassa mahdol-
lisessa paikassa. Kerta ei ollut kuitenkaan 
ensimmäinen kun Suomea vastaan teh-
dään kuusi pistettä olympialaisissa, nimit-
täin Ruotsin Peja Lindholmin joukkue teki 
tämän saman tempun edellisissä olympia-
laisissa Salt Lake Cityssä. Omalta osaltani 
joudun vain toteamaan, että kyllä sapetti 
pistää se kuusi pistettä sinne pistetaululle. 

Ei pelkästään sen vuoksi, että Suomi hävi-
si ottelun, vaan myös siksi, että olympia-
laiset olisivat mielestäni ansainneet hie-
man toisenlaisen huipennuksen. Sääntöjen 
mukaiset kahdeksan päätä kuitenkin pe-
lattiin, joten pari päätä Suomi vielä yritti 
rakentaa tilannetta useamman pisteen ot-
tamiseen. Kanada jatkoi kuitenkin virhee-
töntä pelaamistaan, eikä antanut Suomen 
kivien kasaantua peliin. Kahdeksannessa 
päässä Suomi nappasi lopulta merkitykset-
tömän pisteen viimeisellä määrämittaisella 
ja historiallisen ottelun lopputulos kirjat-
tiin Kanadalle lukemin 10-4.
 Ottelun loputtua mitalijoukkueet ke-
rättiin kukitustilaisuuteen, jonka jälkeen 
kaikki fi naalissa pelanneet joutuivat do-
ping-testiin. Siinä välissä pelaajat ehtivät 
tosin antaa tuoreeltaan tusinan haastatte-
luja eri tiedotusvälineille. Itse pakkasin 
kimpsut ja kampsut valmistautuen seuraa-
van aamun kotimatkaa varten. Olo oli 
huojentunut ja hopea tuntui todellakin 
voitetulta mitalilta – jäipähän vielä tule-
viin olympialaisiin edes jotain parannetta-
vaa!         ■ 

 

Joukkueen valmentaja saa onnittelut hopeasta 
maamme presidentiltä Tarja Haloselta.”

Summa summarum
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Taso 1 - Curlingin lajiohjaajan 
opintokokonaisuus

Teoriaosuus (15 h):

 • Curlingin lajiohjaajan tehtävän-
  kuvaus
 • Curlingin perusteet
 • Tärkeimmät säännöt
 • Curlingin etiketti
 • Opetusmetodit
  -  Lihashuolto
  -  Heittotekniikan opettaminen 
   (alkuasento, taaksevienti, ponnis-
   tus, liuku, irroitus, seuranta)
  -  Harjaustekniikan opettaminen
  -  Ryhmän ohjaaminen
 • Harjoitusten turvallisuus
Tekninen osuus:
 • Lihashuolto
 • Heittotekniikkaharjoitteiden 
  läpikäynti
 • Heittotekniikan analysointi toisten  
  kurssilaisten suorituksista
 • Oman heittotekniikan analysointi 
  videolta
 • Harjaustekniikan läpikäynti
 • Peliharjoite ja curlingin etiketti
Käytännön tehtävien osuus:
 • Vähintään 20 tuntia curlingin 
  lajiohjaajan tehtäviä
  -  Alkeiskurssit ja lajiesittelyt
  -  Aloittelevan joukkueen 
    valmennus
  -  Curlingin lajiohjaajan kurssin 
    toteuttaminen

Suomen curlingin huipputaso on kansainvälisesti mitattuna ja maan kokoon nähden hyvällä 
mallilla. Terävimmän kärjen takana on kuitenkin valtaisa harppaus alaspäin, eikä ole perustee-
tonta väittää maamme keskimääräisen tason olevan selvästi perässä muita lajin huippumaita. 
Curlingin tason nostaminen maanlaajuisesti on suuri ponnistus, joka vaatii aikaa ja aitoa kiin-
nostusta taataksemme arvokisamenestyksen myös tulevina vuosina.

Lajimme kulttuuri on edelleen siinä mää-
rin lapsenkengissä, että paljon on tehtävis-
sä. Eräs suurimmista ja näkyvimmistä 
puutteista Suomen curlingissa on valmen-
nuksen heikko taso – voidaan jopa sanoa 
totaalinen puuttuminen. Nyt asiaan on 
kuitenkin tulossa parannusta. Suomen 
curlingliitto on suunnitellut valmennuksen 
koulutusjärjestelmän yhteistyössä lajimme 
valmennuskoulutuksen keskukseksi nime-
tyn Kisakallion urheiluopiston kanssa.
 Oppia koulutusjärjestelmän rakennus-
vaiheessa on otettu sieltä, missä sitä par-
haiten on tarjolla – pohjana on käytetty 

                Curlingvalmennuksen                                          
koulutusjärjestelmä

Kanadan viisitasoista järjestelmää. Taso-
jen vaatimuksia ja oppimääriä on hieman 
muokattu maamme curlingkulttuuria sekä 
muiden kotimaisten lajien vastaavia järjes-
telmiä silmällä pitäen. Toistaiseksi koulu-
tusjärjestelmästä on valmiina sen ensim-
mäinen taso, jonka pilottikurssi järjeste-
tään maaliskuun ensimmäisenä viikonlop-
puna. Uuden koulutusjärjestelmän on tar-
koitus hakea muotoaan lähivuosina, joten 
toivottavasti kurssin käyneiltä saadaan ak-
tiivisesti palautetta kurssin sisällöstä ja so-
veltuvuudesta sille tarkoitettuihin tehtä-
viin. Toivottavaa olisi, että tulevan vuoden 

Taso 1 - Curlingin lajiohjaaja (15 h + 20 h)

Tavoitteena on antaa kurssilaisille valmius curlingin al-
keiskurssien järjestämiseksi. Esivaatimuksena kurssille 
pääsemiseksi on ainoastaan kiinnostus curlingin laji-
tietouden levittämiseen maassamme.

Taso 2 - Curlingvalmentaja (25 h + 50 h)

Tavoitteena on antaa kurssilaisille valmius aloittelija-
tason (juniori- tai aikuisjoukkueen) valmentamiseksi. 
Esivaatimuksena kurssille pääsemiseksi on Tason 1 
suorittaminen.

Taso 3 - Curlingvalmentaja (30 h + 75 h)

Tavoitteena on antaa kurssilaisille valmius kilpatason 
joukkueiden valmentamiseksi. Esivaatimuksena kurs-
sille pääsemiseksi on Tason 2 suorittaminen. 

Taso 4 - Kansallisen tason huippuvalmentaja

Tavoitteena on luoda puitteet kehittyä kansallisen tason 
huippujoukkueen valmentajaksi. Koeajalla kurssitettava 
toteuttaa koulutusohjelman, joka sisältää teknisen osuu-
den, ohjeita urheilutieteen näkökulmasta, itseopiskelua 
sekä käytännön valmennustehtäviä.

Taso 5 - Kansainvälisen tason huippuvalmentaja

Tavoitteena on luoda puitteet kehittyä kansainvälisen 
tason huippujoukkueen valmentajaksi. Koeajalla kurssi 
kävijä toteuttaa koulutusohjelman, joka sisältää itse-
opiskelua sekä käytännön valmennustehtäviä.

päättyessä jokaisesta jäsenseurastamme 
löytyisi vähintään yksi curlingin lajiohjaa-
jan kurssin käynyt.
 Allaolevan viisitasoisen koulutusjär-
jestelmän runko esittää tämänhetkisen nä-
kemyksen tasojen sisällöstä, esivaatimuk-
sista ja tavoitteista. Sulkeissa on kunkin 
tason vaatima tuntimäärä, josta ensimmäi-
nen osa koostuu teoria- ja koulutusosuu-
desta. Jälkimmäinen luku kuvaa käytän-
nön tehtävien aikavaatimusta – pelkkä 
teorian opiskelu ei siis riitä tason suoritta-
miseksi. Kaksi viimeistä tasoa rakentuvat 
henkilökohtaisten avujen mukaisesti. ■ 



Kuva 1  
• 2. pää
• tilanne 1-0 
• punaisella vii-
  meinen kivi

Mitä sinisen pitäisi 
tehdä viimeisellä 
kivellä?

Kuva 2  
• 6. pää
• tilanne tasan 3-3 
• sinisellä viimei-
nen kivi

Mitä punaisen 
pitäisi tehdä kol-
mannella kivellä?

Kuva 3  
• 9. pää
• tilanne tasan 5-5 
• punaisella viimei-
nen kivi

Mitä punaisen 
pitäisi tehdä toi-
seksi viimeisellä 
kivellä?
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Oli miten oli, mutta melkoinen yllätys kuitenkin. ”Pas-
tori” Kauste oli ennakkosuosikki ja hallitsi kaikkia ai-
empia pelejään suvereenisti. Perkiön joukkue pelasi ai-
lahtelevammin, mutta kuitenkin riittävän hyvin selviten 
fi naaliin.

Kausteen pelistä huokui läpi turnauksen vahva itseluot-
tamus omiin taitoihin. Pikkuisen kuitenkin jäi kaivele-
maan fi naalin kolmas pää (vaiheessa jossa Perkiö johti 
1-0). Tilanne oli ymmärtääkseni se, että vastustajan pe-
sässä oleva kivi näkyi suojan takaa (noin) puoliksi. 
Kauste, jolla oli pään viimeinen kivi, otti ensimmäisellä 
kivellään merkin pesän edessä olevan suojan mukaan, 
tarkoituksena siis avata. 

Heitto epäonnistui ja oma kivi jäi poistetun tilalle, jopa 
peittäen vielä paremmin pesässä olevan vastustajan ki-
ven. Manu onnistui kiertämään viimeisellään vastusta-
jan kiven ja heitto päätyi nojalle pesässä jo olevaan yk-
köskiveen. Kauste epäonnistui viimeisessä vaikeassa 
heitossaan ja Perkiö varasti näin peräti kaksi pistettä 
mennen 3-0 johtoon! 

Valintani Kausteen ensimmäiselle heitolle olisi ollut 
merkki pesässä olevan kiven mukaan (ei suojan mu-
kaan). Tällöin olisi jompikumpi suht’ varmasti lähtenyt 
ilman suurempia riskejä ja vastustajalla olisi ollut täysi 
työ varastaa edes yksi.

Totuus lienee kaikesta huolimatta se, että ”Pastorin” 
joukkue on tällä hetkellä ainoa ikämiesjoukkue, joka 
hyvän päivän tullen pystyy haastamaan ikäluokkansa 
maailman kärkimaita.

Juhani Heinonen

Kommentti
Mihin kaatui Timo 
Kausteen joukkue ikä-
miesten fi naalissa?

Torinon talviolympialaisten ai-
kana Suomen median urhei-

luotsikot valtasi curling. Paljon 
palstatilaa kerännyt olympiajouk-
kueemme sekä menestyksen myötä 
kotimaassa herännyt valtava kiin-
nostus lajiamme kohtaan ei jäänyt 
huomaamatta myöskään painetul-
ta- tai sähköiseltä medialta. Jo pel-
kästään kisojen aikana maamme 
johtavat sanomalehdet keräsivät 
säännöllisesti juttua lajistamme ja 
luonnollisesti myös kisajoukkuees-
ta. Lisäksi useat radiokanavat piti-
vät yllä yleistä curlingbuumia omil-
la tempauksillaan ja lajiaiheisilla 
jutuillaan ympäri maata.
  Televisioaikaa olympialaisten 
aikana analogisilla Yleisradion ka-
navilla curling keräsi jo pelkillä ot-
teluilla yli 30 tuntia, josta suorana 
yleisölle lähetettiin Voitto Liukko-
sen äänen saattelemana yli puolet. 
Korkeampaan tuntimäärään muis-
ta lajeista Ylellä nousi ainoastaan 
jääkiekko vajaalla 50:llä tunnil-
laan. 
 Näkyvyyttä tietysti ennestään 
kasvattaa myös olympiajoukkueen 
haastattelut, otteluista lähetetyt ly-
hyet koosteet sekä huvittunein ja 
osin häpeilevinkin tuntein vastaan-
otettu Ylen lanseeraama ”Vode-
räp”.
  Myös ns.”tavalliset” lajiharras-
tajat saivat kokea osansa median 
kiihkeästä innostuksesta vastaile-
malla ja esittelemällä lajia ympäri 
maata etenkin paikallisille tiedo-
tusvälineille. Myös joukkueen ko-
tiinpaluu sekä mitalijuhlat Hyvin-
käällä saivat palstatilaa niin ilta-
päivä- kuin paikallislehdissäkin 
useille televisiokanaville annetuista 

haastatteluista puhumattakaan!
  Kisojen jo päätyttyäkin fi naali-
tappiota puidaan mediassa. Suuren 
kiinnostuksen myötä myös kritii-
kin  määrä kasvaa – usein ymmär-
tämättömyyden ja tietämättömyy-
den myötä. Kisojen jälkeisenä tiis-
taina Iltalehden kolumnisti Raili 
Nurvalalla oli hieman neuvoja 
Markulle taktiikoiden suhteen:  
 ”Amatöörikin näki kotikatso-
moissa, että  Kanadalla oli joka 
”päässä” tismalleen sama taktiikka 
pelin kulminaatiopisteeseen asti. 
Vaikka  vastalääkettä ei löytynyt, 
suomalaiset löivät jääräpäisesti 
päätä seinään eivätkä edes yrittä-
neet  taktiikan vaihtoa. Pistesumaa 
suorastaan tarjoiltiin Kanadalle – 
ja sehän kiittäen kuittasi kuuden-
nessa ”päässä”. Se ihmetyttää, 
miksi kukaan ei ole kyseenalaista-
nut joukkueen taktiikkaa ja kerto-
nut, että tuossa ottelussa  keisarilla 
ei ollut vaatteita. Kaikkialla suitsu-
tetaan uutta, pääministerimme nä-
köistä urheilun ihmemiestä,  hänen 
kylmiä hermojaan ja loistavaa pe-
lisilmäänsä, vaikka kaikki näkivät, 
että kovien paineiden alaisessa  vii-
meisessä ottelussa kipparin hermot 
pettivät ja pelisilmä sokeutui.”
  Vaikka asiantuntemus ja sen 
arvostaminen näyttikin mediassa 
unohtuneen monesti uutisen ulko-
puolelle, kertoo kritiikki ja usko-
mattomat mittasuhteet saanut kiin-
nostus lajiin paitsi puhtaasta innos-
tuksesta myös curlingin kaltaisen 
lajin vetovoimasta sekä kenties sii-
tä legendaarisesta kärpäsestä, joka 
nyt näyttäisi puraisseen lähes jo-
kaista suomalaista vauvasta vaa-
riin.                                        (RH)

Curlinghuumaa mediassa

Suositeltavat ratkaisut seuraavassa lehdessä.
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■ Tommi Häti

Anne Malmilla on pitkä ura curlingin pa-
rissa aina 80-luvun alkupuolelta alkaen. 
Muutama taukokin mahtuu uralle mutta 
aina ollaan palattu takaisin kärkikahinoi-
hin ja edustusjoukkuekuvioihin. Annen 
joukkueessa pitkän linjan pelaajia oli toki 
muitakin. Jaana Jokelalla on lähemmäs 
parikymmentä arvokisaedustusta takana 
ja Tytti Haapasaarellakin muutama 80-lu-
vulta. 
 Mestaruudesta kamppaili loppuun asti 
Katja Kiiskisen nuori joukkue, josta valta-
osa on vielä kirkkaasti juniori-ikäisiä. 
Anne Malmi antoikin tunnustusta kilpa-
siskoilleen:
 – Erityisesti heittopelissä he olivat mei-
tä edellä. Näkyi selvästi että tytöt ovat pa-
nostaneet perusasioiden harjoitteluun. Ja 
kun muistetaan että parhaat vuodet pelaa-
jana asettuvat sinne kolmen kympin kor-
ville niin menestystä heille on varmasti vie-
lä luvassa.
– Mestaruus kääntyi meille ehkäpä parem-
man kipparipelin vuoksi ja tietysti mennei-
den vuosien rutiini näkyi meidän tasaisem-
missa otteissamme. Voidaan siis todeta 
että kokemus voitti tällä kertaa nuoruu-
den. Lisäksi täytyy antaa kiitosta Laukka-
sen Jaken artikkelille viime Curlinglehdes-
sä, jossa puhuttiin asennepuolesta. Sen ju-

tun luettuamme meille syntyi luja tahto 
voittaa ja viedä hyvin alkanut kausi tyylil-
lä loppuun asti.
 Malmin joukkue ei ole vielä tehnyt rat-
kaisua siitä lähtevätkö he EM-kisoihin vai 
eivätkö. Kauteen lähdettäessä ei ollut aja-
tuksissa että he voittaisivat koko sarjan, 
vaikka aavistelivatkin että kärkikolmikos-
sa varmaankin ollaan. Edustuspaikkaa su-
latellaan vielä kevääseen asti ja silloin syn-
tyy päätös lähtevätkö mestarit edusta-
maan Suomea.

Miesten sarjassa ei uutta 
auringon alla

Markku Uusipaavalniemen joukkueella 
on ollut läpi kauden päällimmäisenä mie-
lessä luonnollisesti Torinon olympialaiset. 
SM-sarja on toiminut sitä silmällä pitäen 
enemmänkin osana valmistautumista kau-
den päätavoitteeseen kuin varsinaisesti 
tiukkana mestaruuden tavoitteluna. Tee-
mu Salo hieman ihmetteleekin että mesta-
ruus irtosi ilman suurempaa puristusta: 
 – Edelliskausiin nähden nyt ei tarvin-
nut pelata ihan ”täysillä valoilla”. En ha-
lua kuulostaa ylimieliseltä mutta ihan kuin 
muut joukkueet olisivat hieman olleet 
myös tavallista vaisummin liikkeellä. Toi-

        Sarjan 

kokeneimmat veivät 
                   mestaruudet

sen turnauksen jälkeen Rantamäen Tomi 
hilasi itsensä siihen parin pisteen tuntu-
maan mutta sen jälkeen me menimme me-
nojamme, Teemu kertaa. 
 – Hieman pelottaa huomata että viime 
olympialaisten jälkeen ei ole mainittavam-
min uusia joukkueita tullut divariin tai 
SM-sarjaan mukaan. Kärki on kovin ka-
pea ja puheet sarjan laajentamisesta kuu-
desta joukkueesta kahdeksaan ovat nyky-
tasolla ennenaikaisia. Sitten kun kärkipo-
rukoiden määrä laajenee niin voidaan ot-
taa asia uudestaan harkintaan.

Pelipaikkana Vierumäki sai 
kiitosta

SM-sarja palasi parin kauden jälkeen ta-
kaisin Vierumäelle täksi kaudeksi. Painet-
ta Vierumäelle siirtymiseen oli tihkunut 
osallistuvien joukkueiden taholta viime 
kauden päätteeksi ja nyt monet ovat ää-
neen todenneet ratkaisun olleen hyvä. Jäi-
den laatu on vastannut odotuksia pääosin 
ja curlingille ominainen sosiaalinen kans-
sakäyminen on kokenut uuden tulemisen. 
Vierumäen kanssa on tehty kahden vuo-
den sopimus, joten ainakin vielä ensi kau-
si pelataan Urheiluopiston maisemissa.
                ■ 

Suomen mestaruudet menivät tällä 

kertaa Anne Malmin ja Markku Uu-

sipaavalniemen nimiin. Uusipaaval-

niemelle tämä oli kolmas mestaruus 

peräkkäin. Malmi sitä vastoin palasi 

ykköspaikalle muutamien vuosien 

jälkeen. Viimeinen turnaus Vieru-

mäellä sujui pitkälti piirustusten 

mukaan ja voittajat olivat selvillä jo 

ennen sunnuntain kierroksia.

Kauden 2005 - 2006 naisten  Suomen mestari-

joukkue vasemmalta oikealle: Anne Malmi, Sari 

Auvinen, Sari Miettinen, Tytti Haapasaari ja 

Jonna Pyyhtiä. Jokelan Jaana puuttuu kuvasta.
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– asioita mietittäväksi ennen turnaustaiäkämia– a iäktmasio iäktmaio– a

Joukkueen tähdätessä menestykseen turnauksissa on joskus 
pysähdyttävä pohtimaan valmistautumista ennen pelejä.

Edellisessä jutussani (Suomen Curlinglehti 4/2005) ”Miksi joukkue häviää tai voittaa”
tuumailin valmistautumisen merkitystä lyhyesti. Tässä pohdinnassa 

keskityn hivenen tarkemmin aiheeseen.

Moni joukkue lähtee turnaukseen asen-
teella ”pelataan ja katsotaan miten käy”. 
On selvää, että tuo ajattelumalli jättää pal-
jon muiden käsiin. Toki tuollakin tavalla 
voi menestystä tulla, mutta silloin selittävä 
tekijä ei ole oma valmistautuminen ja sen 
laadukkuus. Todennaköisesti silloin on 
vain yksinkertaisesti ”napsunut” eli hom-
ma on toiminut jostakin syystä ja heitot 
ovat onnistuneet riittävän hyvin.

Suunnittelu ja aikataulutus
Hyvän valmistautumisen tunnusmerkkejä 
on määrätietoinen suunnittelu. Riittävän 
ajoissa suunnitellaan tulevaa turnausta ja 
otetaan mahdollisimman hyvin huomioon 
kaikki merkittävät tekijät, jotka erityisesti 
kyseisessä turnauksessa tulevat eteen. Ai-
kataulujen tekeminen auttaa suuntaamaan 
keskittymistä oikeisiin hetkiin. Pelien aika-
taulut ovat ajoissa tiedossa, joten muuta-
kin toimintaa voi etukäteen aikatauluttaa 
peleihin sopivaksi. Esimerkkinä voisi olla 
suunnittelu siitä, milloin matkustetaan pe-
lipaikalle, milloin syödään ja mitä, missä 
välissä saadaan riittävä lepo jne. Tämä lie-
nee helpoin osa suunnittelua, eikä siihen 

kannata uhrata energiaa yhtään enempää 
kuin on tarvetta. Jokaisesta kellonajasta ei 
liene tarkoituksenmukaista järjestää pala-
veria koko joukkueen kesken.
 Aikatauluttamisessa voi suunnata aja-
tuksia myös pari-kolme viikkoa turnausta 
edeltävään aikaan. Miten silloin pitäisi 
harjoitella? Pitäisikö pelata harjoitusmat-
seja ja kuinka monta? Joillekin pelaajille 
tekniikkatreenit voivat olla se itseluotta-
muksen rakentaja, jolla pelin taso saadaan 
pysymään korkealla. Silloin kannattaa 
tekniikkaa harjoitellessa painottaa omia 
vahvuuksiaan. Vahvuuksien hiominen ja 
harjoituksissa onnistuminen tuo itseluot-
tamusta, joka kantaa peleissä. Syntyy luot-
tavainen olo, ”minä hallitsen tämän” -fi i-
lis. Tietää etukäteen jo ennen turnausta, 
että tietyt asiat ovat hanskassa ja niiden 
avulla voitetaan pelejä.

Harjoittelu ja harjoituspelit
Harjoituspeleissä voidaan hioa koko jouk-
kueen yhteispeliä ja havaita osa-alueita, 
jotka vaativat erityistä huomiota. Tärkeää 
on olla kriittinen omalle pelaamiselle ja 
jatkuvasti löytää parannettavaa. Harjoi-

tuspelit auttavat poimimaan esille yhteis-
peliin liittyviä asioita kuten harjaaminen, 
voiman arviointi ja joukkueen pelitapa. 
Voiman arviointiin ja kontrolliin ei kos-
kaan voi panostaa liikaa. Voimien kontrol-
lointi on kuitenkin yksi kriittisistä osa-alu-
eista, joilla pelejä ratkaistaan. Oikeiden 
voimien löytäminen heittoihin ja kyky ot-
taa luistot haltuun on peleissä ensiarvoisen 
tärkeää. Kun luistot ovat hallussa ennen 
turnausta (sikäli mikäli se on olosuhteiden 
puolesta mahdollista), itseluottamuskin 
saa potkun eteenpäin.
 Harjoituspelit auttavat myös löytä-
mään tekniikkaan liittyviä puutteita. Har-
joitusten toistot paljastavat eri tavalla vir-
heitä tekniikassa kuin pelissä tapahtuvat 
suoritukset. Pelissä ilmenevät tekniikka-
virheet saattavat olla erilaisia kuin tree-
neissä toistettaessa samanlaista heittoa 
monta kertaa peräkkäin. Nuo virheet on 
tiedostettava ja mietittävä keinot niiden 
korjaamiseen. Jos peleissä esiintyvät vir-
heet ovat pahoja, niiden korjaamiseen 
kannattaa syventyä tarkemmin myöhem-
min, jotta itseluottamusta ei murenneta 
turnauksen alla uuden asian opettelemi-

Valmistaudu 
         kilpailemaan 

■ Jari Laukkanen
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seen ja siinä epäonnistumiseen.
 Harjoitusotteluiden määrän tarve on 
eri joukkueilla erilainen. Jokaisella meillä 
on kiireemme eikä harjoitusotteluista saa 
tulla henkinen painolasti. Turnausta var-
ten olemme todennäköisesti joutuneet jär-
jestelemään omia siviiliasioita (työ, perhe 
jne.), joten kaikki lisäaktiviteetti etukäteen 
ei välttämättä ole henkisesti hyvä asia. 
Harjoituspelien määrän tulee siis olla sel-
lainen, että se ei rasita yläpäätä liikaa. Tur-
naukseen mennessä arkiasioiden tulisi olla 
järjestyksessä, jotta niiden murehtiminen 
ei vaikuta peleihin vaan voi täysillä keskit-
tyä parhaan osaamisen esiintuomiseen.
 Eräs asia, jota jokaisen kannattaa 
omissa treeneissään ennen turnausta teh-
dä, on harjoitella oman joukkueen pelita-
paan sopivia heittoja. Harjoittelet siis niitä 
heittoja enemmän, joita varmuudella jou-
dut heittämään peleissäkin. Tarkoitan täl-
lä sitä, että jos tiedätte joukkueen pelaa-
van puolustavaa peliä, kannattaa panostaa 
turnausta edeltävissä harjoituksissa erityi-
sesti poistojen hiomiseen. Jos taas joukkue 
aikoo pelata hyökkäävää peliä, tulee sen 
harjoitella myös hyökkäävää peliä ts. eri-
laisia ”pehmeitä” heittoja. Määrämittai-
sia, pesässä olevien kivien siirtelyä, tökki-
misiä jne. Tämä on tärkeää siksi, että 
yleensä joukkue pelaa kuten harjoittelee-
kin. 

Joukkueen pelitapa
Kun pohditaan joukkueen pelitapaa ennen 
tärkeää turnausta, kannattaa tarkoin har-
kita mahdollisia muutoksia. Jos liikaa ta-
vanomaisesta pelitavasta muutetaan, voi 
seurauksena olla täydellinen sotku. Ei pe-
lata omalla vanhalla tyylillä, mutta ei oi-
kein uudella halutullakaan. Esimerkiksi 
pyrkimys aggressiivisempaan, hyökkää-
vämpään pelityyliin voi sekoittaa pelin 
niin, ettei oikein tiedetä missä tilanteessa 
puolustetaan ja missä hyökätään. ”Mitäs 
nyt tehdään” -kysymykset aiheuttavat 
epävarmuutta ja sekasortoisuutta joukku-
een sisällä, jos pelisuunnitelmaa liiaksi 
muutetaan totutusta.Useimmiten kannat-
taa pysytellä siinä pelitavassa, jota on har-
joiteltukin. Silloin onnistuneiden suoritus-
ten määrä todennäköisesti on suurempi ja 
lopputuloskin mahdollisesti parempi. Jos 
pelitapaa ryhdytään muuttamaan, sitä pi-
tää myös harjoitella.
 Pelitapaan liittyy pohdinta siitä, miten 
pelata missäkin tilanteessa. On hyvä sel-
vittää koko joukkueen kesken, miten toi-
mitaan pelin alussa, esimerkiksi ensimmäi-
set 3 päätä. Pelataanko hivenen passiivi-
semmin, jotta saadaan hyvä tuntuma jää-
hän ja luistoon sekä omiin heittoihin? Vai 
yritetäänkö aggressiivisellä pelillä päästä 

niskan päälle, kun vastustaja ei ole vielä 
saanut omaa peliään ja olosuhteita hal-
tuunsa?
 Miten pelataan päät 4-7? Hyökätään-
kö silloin voimakkaasti tarkoituksena rat-
kaista ottelu ja päästä ottelun kolmeen vii-
meiseen päähän selkeässä johdossa? Vai 
pelataanko varmaa riskitöntä peliä jotta 
vastustaja ei pääse johtoon ja yritetään 
ratkaista ottelu viimeisissä päissä? Toki ti-
lanteet pelissä voivat tuoda odottamatto-
mia tilaisuuksia, jotka pitää pyrkiä hyö-
dyntämään. Tarkoitan tällä pelisuunnitel-
malla kuitenkin omaa peruspeliä ja sen 
suunnittelua, mikäli mitään yllättävää ei 
pelissä satu.

Miten pelata ottelun viimeiset 
päät?
Ottelun kolme viimeistä päätä ovat aina 
ne ratkaisevat. Niitä kannattaa joukkueen 
kanssa pohdiskella erityisen huolellisesti. 
Pohdinnan kohteiksi ennen turnausta tai 
yksittäistä peliä voi ottaa esimerkiksi seu-
raavia kysymyksiä: miten pelaamme kol-
me viimeistä päätä, jos olemme tasoissa ja 
meillä on viimeinen kivi? Entä siinä tapa-
uksessa, että meillä ei ole viimeistä kiveä? 
Yritämmekö yhden johtoon 8. päässä ja 
pakottamaan vastustajan yhteen 9. päässä 
ja sitä kautta saamaan viimeisen kiven 10. 
päähän? Millaisella riskillä haluamme joh-
toon 8. päässä? Pitäisikö yrittää nollata 
viimeisellä kivellä 8. ja 9. pää ja ratkaista 
10. pää viimeisellä kivellä pelaamalla 
”puhdasta” kolme viimeistä päätä? Mihin 
joukkueen taidot riittävät puhtaan pelaa-
misessa? Pitäisikö kuitenkin yrittää kah-
den ottamista 8. päässä hyökkäämällä ja 
sitten puolustaa vastustajan kahden ottoa 
vastaan yrittäen pakottaa heidät yhteen 
pisteeseen? Millainen vastustaja on peli-
tyyliltään?
 Miten pelaamme yhden pisteen johto-
asemassa, jos vastustajalla on viimeisen 
kiven etu? Yritämmekö varastaa vielä yh-
den lisää aggressiivisella pelillä vai puolus-
taa vastustajan kahden ottoa vastaan? 
Kumman tavan valitseekin, se vaikuttaa 
omiin heittovalintoihin radikaalisti. Miten 
toimitaan tilanteessa, jossa itse olemme 

yhden perässä ja meillä on viimeinen kivi? 
Pelaammeko 8. ja 9. pään nollille ja yri-
tämme hyökätä vasta 10. päässä yrittäen 
kahta pistettä? Vai yritämmekö 2 pistettä 
8. päässä ja yhden pakotusta vastustajalle 
9. päässä ja näin voittoa viimeisellä kivel-
lä viimeisessä päässä? Ja jos tilaisuus tulee-
kin 9. päässä kahteen, millä riskillä luovu-
tamme viimeisen kiven vastustajalle 10. 
päähän?
 Selkeämpiä pohdittavia ovat tilanteet, 
joissa johdetaan enemmän tai ollaan 
enemmän häviöllä. Johtoasemassa lienee 
helpointa pitää puolustamalla vastustajan 
mahdollisuudet suurinumeroisiin päihin 
pienenä. Tai häviöllä ollessa on otettava 
paljon riskejä jotta pisteitä saadaan lisää 
ennen kuin peli loppuu. Kaikkien joukku-
eessa pitää tietää, milloin on syytä pelata 
puolustavasti ja miten tai vastaavasti 
hyökkäävästi ja miten. Kaikkia edellä ole-
via kysymyksiä kannattaa pohdiskella etu-
käteen sen vuoksi, että peleissä se helpot-
taa oikeiden valintojen tekemistä.

Summa summarum
Kilpailuihin valmistautuminen on taval-
laan hankalaa. Tilanteet vaihtelevat peleis-
sä tiuhaan ja pelien luonne voi muuttua 
yhtäkkiä. Ennakointi on aina vaikeaa, 
mutta ei turhaa. Turnauksissa tulee vas-
taan erilaisia joukkueita ja kutakin jouk-
kuetta vastaan joudutaan ehkä pelaamaan 
eri tavalla. On hyvä pohtia etukäteen, mi-
ten kutakin tiedossa olevaa vastustajaa 
vastaan kannattaisi lähteä pelaamaan. 
Näin valmistavissa treeneissä voidaan etu-
käteen yrittää paneutua keskeisiin asioi-
hin.
 Kuitenkin keskittyminen tulevaan tur-
naukseen alkaa aina valmistautumisesta ja 
sen avulla ollaan henkisesti valmiita tule-
viin koitoksiin. Kun koko joukkue yhdes-
sä ”kelaa tulevaa” ja on yhtä mieltä tavas-
ta, jolla tulevaan turnaukseen mennään, 
ollaan jo askelta lähempänä hyvää menes-
tystä. Ja lopuksi: harjoitteluun ennen tur-
nauksia sopii vanha kulunut klisee ”Har-
joittele kuten pelaat, pelaat kuten harjoit-
telet”. Siinä on vinha perä, vai mitä?

■

Mitäs nyt tehdään -kysymykset 

aiheuttavat epävarmuutta ja sekasortoisuutta 

joukkueen sisällä, jos pelisuunnitelmaa 

liiaksi muutetaan totutusta.”

”



■ Riku Harjula
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Juttusarjamme esittelee jälleen yhden näin kevään SM-Cupin kynnyksellä ajankohtaisen 
suomalaisen curlingseuran. Kaudella 2006 SM-Cupin järjestää yhdessä Lappi-Kurlingin 
kanssa Ranuan Curlingseura, joka on nyt lehtemme esittelyvuorossa. Seuraa esittelee 
Ranuan curlingaktiivi Timo Peisa.

Seurapalstalle voi lähettää seuroja koskevia uutisia ja ilmoituksia 
osoitteeseen riku.harjula@pp1.inet.fi .

SEURAT

Ranuan curlingseura on nuori seura, mutta 
miten lajikärpänen puraisi maamme poh-
joisosaan?
 Seuran perustamiskokous pidettiin  
4.11.2000. Tätä edelsi kiihkeä valmistelu-
työ, jonka allekirjoittanut käynnisti Po-
rosaaren mökiltään keskellä kauneinta ke-
sää pitkällisen puhelinrumban jälkeen. 
Olimme pelanneet pitkään sulkapalloa ja 
vaikutti vahvasti kuin laji olisi ohittamas-
sa meidät lopullisesti. Samanaikaisesti 
kuntaan valmistui katettu kaukalo. Eli 
kaikkiaan selvä ja yksimielinen päätös, to-
sin useimmat ilmaisivat suostumuksensa 
ohella täydellisen tietämättömyytensä la-
jiin. Seuran alkumetrit olivat tosi haparoi-
vat ja heikot. Homman pelasti puheenjoh-
tajaamme Matti Pekkalaan puhjennut 
palo curlingia kohtaan. Lisäksi Rissasen 
Ollin kautta tullut liiton tuki oli ratkaise-
vaa lajin pariin tuomisessa ja kivien han-
kinnassa. Ensimmäiseen harjoitukseen 
pyydettiin Minna ja Mika Joensuusta. 
Pakkasta oli hallissa muistaakseni yli 20 
astetta. Tilaisuus oli kuitenkin erittäin tär-
keää aloittavalle porukalle.

Nuoresta iästään huolimatta seuratoimin-
ta on Ranualla vahvalla pohjalla ja kasvus-
sa! Millainen tilanne on harrastajien suh-
teen tällä hetkellä?
 – Maksavia jäseniä on nykyisin pari-
senkymmentä. Ikäjakaumasta voisi kau-
niisti sanoa toisen jalan olevan haudassa 
eli curlingilla on Ranualla vahva Pappa-
imago. Tilanne toivottavasti muuttuu, kun 
saamme toisen kivisarjan hankkimisen 
myötä kaksi rataa käyttöön. Odotamme 
erityisesti naisten aktivoitumista. Nyt pe-
laamme jääkiekkokaukalossa luonnon-
jäällä katetussa hallissa. 
 – Kunnan rahat loppuivat keinojään 
kohdalla, joten meidänkin korkeudella 
kausi jää valitettavan lyhyeksi eli muuta-
maan kuukauteen. Jään laatu on näyttää 
olevan ikuisuusongelma. Toisaalta meillä 
on kolme pelivuoroa viikossa klo 16-18. 
Jäämaksut katetaan helposti 50 euron jä-
senmaksulla.

Millaisia vahvuuksia Ranualla on curling-
seurana? Entä kehitettäviä heikkouksia? 

Miten tulevaisuudessa on seura suhtautu-
nut näihin faktoihin ja mitä suunnitelmia 
on esitetty esimerkiksi eri lajiryhmille, ku-
ten junioreille, naisille, senioreille sekä 
vammaiscurlaajille?
 – Senioritoiminta pakosta vuosien mit-
taan entisestään vahventuu. Naiset us-
komme saavamme mukaan pelaamaan jo 
kuluvan kevään aikana. Koululaisille 
olemme järjestäneet lajiin tutustumista 
koulun liikuntatuntien yhteyteen, mutta 
erityistä halukkuutta junnutoiminnan ve-
tämiseen ei ainakaan vielä ole löytynyt. 
Kilpailutoiminnan vireytymisen myötä us-
komme lajin vetovoimaan.
 – Seuran vahvuutena nousee pitkälli-
sen kaveriporukan tuoma sitoutuneisuus 
ja sosiaalisuus. Sama pätee myös kehitet-
täviin heikkouksiin. Pyrimme nyt kuiten-
kin aidosti laajentamaan jäsenkuntaam-
me. Realistisena tavoitteena jäsenmäärän 
kaksinkertaistaminen parissa vuodessa.
 – Olemme laillamme istuneet  Suomen 
curlingperheeseen ja asemaamme olemme 
tyytyväisiä. Pikkuhiljaa on tarkoitus nos-
taa tasoamme. Yritämme kuitenkin pitää 
liiallisen kilpailuvietin kurissa, mikä lienee 
melkoisen välttämätöntäkin huomioiden 
seuran tähänastisen menestyksen.
 – Uusia jäseniä seura ottaa auliisti vas-
taan. Tosin Pohjoisen etäisyydet ovat hel-
posti harrastusta rajoittamassa. Liittymis-
maksu seuran jäseneksi on 50 euroa ja 
vuosimaksu saman verran, jolla katetaan 
kaikki jäävuorot!

Millaisena olette nähneet Pohjois-Suomen 
silmin maamme curlingin nykymuodon? 
Millaisiin aiheisiin kehitystä voisi erityises-
ti suunnata?
 – Eipä juuri moitittavaa löydy. Lajiin 
on ollut helppo tulla curlingiin liittyvän 
yhteishengen ja rentouden ansiosta. Kaik-
kiaan mahtavaa porukkaa! SM-sarjan siir-
tyminen takaisin Vierumäelle oli meille 
tärkeä juttu.
 – Sosiaalisuus ja yhteydenpito palasi 
hyvälle mallille. Liiton ja liiton puheenjoh-
taja Olli Rissasen tukeen olemme olleet 
erittäin tyytyväisiä.

Seuran kehittymisestä voisi mainita Ranu-

an edustuksen myös SM-sarjan 1-divisioo-
nassa. Miten kehitys on otettu seurassa 
vastaan ja millaista jatkoa sille on luvas-
sa?
 – Menestys on ollut onneksi sitä luok-
kaa, ettei kovin hattuun ole vielä noussut. 
Kilpailutoimintaan osallistuminen on ollut 
välttämätöntä harrastustoiminnan kannal-
ta. Ongelmana meillä ovat matkat: esim. 
Vierumäelle, jonne taivalta kertyy 660km. 
Divisioonaan osallistumisesta jäi silti hyvä 
maku. Ensi kausi on vielä auki. Toistaisek-
si seuran tärkeimmät kisat ovat seniorei-
den SM-kisat.

Maaliskuussa seurallanne on edessä suuri 
haaste, kun se järjestää yhdessä Lappi-Kur-
lingin kanssa SM-Cupin Rovaniemellä. 
Urakka on varmasti ollut suuri ja tahti vain 
kiihtyy. Missä vaiheessa kisojen järjestelyt 
juuri nyt ovat?
 – SM-Cup on tosiaan yhteinen urakka 
Lappi-Kurlinkin kanssa. Homma on hyvin 
hanskassa. Jäänteko tietenkin jännittää. 
Onneksi olemme saanet ”kummisetäm-
me” Mika Malisen jäämestariksi. Lu-
paamme hienot ja lappilaisen rennot kisat. 
Naisten puuttuminen on tietenkin suurin 
harmi. Toivottavasti antamamme kuva La-
pin miehistä ei ole syynä osallistumiska-
toon.

Yhteistyö Lapin alueen seuroilla on hyvin 
tiivistä. Kerro hieman lisää kuulumisia 
pohjoisesta?
 – Curlingia pelataan Lapissa Ranuan 
ohella Kemijärvellä ja Rovaniemellä. Vilk-
kain seuratoiminta näyttää syntyvän nyt 
Kemijärvelle. Lisäksi odotamme Oulunsa-
loa mukaan. Olemme alustavasti sopineet 
ensi talvena pelattavasta Pohjois-Suomen 
sarjasta, johon joukkueita vaikuttaisi tule-
van kymmenkunta. Yhteistyö pohjoisen 
seurojen välillä on tiivistä ja yhteistyöha-
kuista, vaikka väliin pieniä ryppyjä rak-
kauteen ilmaantuu kuten Rovaniemen 
joukkueiden viedessä kaksi ensimmäistä 
sijaa P-S-mestaruuskisoissa. Kisat pidettiin 
perinteiseen tapaan Ranualla 11.2.06. 
Osallistuvia joukkueita oli kahdeksan. Eli 
curling on vahvassa kasvussa pohjoises-
sa.

Lapissa nautitaan pelaamisesta



Edustuspaikat seuraavan kauden EM-ki-
soihin ratkottiin SM-cup -turnauksella 
Hyvinkään pari vuotta aiemmin katetussa 
”telttahallissa”. Joukkueet olivat pääsosin 
hyvinkääläisiä, joskin Itä-Suomessa ja 
pääkaupunkiseudulla oltiin jo aktivoidut-
tu. Vuotta aikaisemmin oli miescurlingissa 
koettu murros kun junioripuolen ensim-
mäiset kasvatit tekivät lopullisen läpimur-
tonsa. Suurimman vastuksen Jussille tarjo-
sivat tuon ajan kärkijoukkueet Temmi 
Juntusen ja Pahlin Kaitsun johdolla. Mes-
tarijoukkueessa pelasivat Jussin lisäksi 
Petri Tsutsunen, Jarmo Jokivalli ja Mark-
ku Uusipaavalniemi.

 Naiscurling oli hiljalleen alkanut saa-
da tuulta purjeisiinsa vaikka joukkueiden 
kokonaismäärä oli vasta viiden luokkaa. 
Pääosin nämä joukkueet olivat verrattain 
nuoria osan ollessa vielä juniori-ikäisiä. 
Jaana Jokelan joukkue oli saanut lisää vir-
taa alkukauden EM-kisoista ja Suomen 
ensimmäisen naisedustusjoukkueen (1983) 
pohjalta oli syntynyt kaksi uutta joukku-
etta. Toinen oli rakentunut Anne Eerikäi-
sen (nyk. Malmi) ympärille ja toinen Terhi 
Aron johdolla. Annen joukkue oli siinä 
ohessa vielä edustustehtävissä junioripuo-
lellakin. Mestaruuden vei tällä kertaa Jaa-
na Jokelan joukkue, jossa pelasivat lisäksi 

Nina Ahvenainen (nyk. Pöllänen), Taru 
Kivinen ja Kirsi Jeskanen (nyk. Hirvo-
nen).

 Kausi huipentui paria kuukautta myö-
hemmin Hyvinkäällä järjestettävään pe-
rinteiseen Bonspieliin.1986 tehtiin sikäli 
historiaa että ensimmäistä kertaa turnaus 
ratkottiin jäähallissa. Aiempina vuosina 
oli mitelty ulkojäillä säiden armoilla. Ul-
komaalaisille osallistujille se oli toki tar-
jonnut eksotiikkaa mutta olosuhteet eivät 
aina mahdollistaneet riittävän tasokkaan 
curlingin pelaamista. Nyt oli kuitenkin 
saatu asiaan muutos kun Hyvinkäälle oli 
valmistunut jäähalli ja sen aikatauluihin 
sovitettiin curlingkauden huipentuma – 
Bonspiel. Urheiluruutu kunnioitti tätä sil-
loin vielä voimakkaan kansainvälistä tur-
nausta lähettämällä kuvallisen ottelura-
portin tv:stä. Voiton turnauksessa vei Jus-
si Uusipaaavalniemi.                              ■ 

Suomalaisessa curlingissa ensimmäistä kertaa mestaruuden puolustajat uusi-
vat mestaruutensa niin naisissa kuin miehissäkin.  Jussi Uusipaavalniemen  ja 
Jaana Jokelan valtakausi oli alkanut.

P.S. Edellisessä numerossa paino-

virhepaholainen teki matin ja 

tepposen väärentäen historiaa... 

joten edellisen numeron 20 vuotta 

sitten onkin vain 10 vuotta sitten... 

eli lukekaapa lehtenne uudestaan ja vähentä-

kää vuosista 10, niin pysytte kartalla ja kelle-

kään ei tule paha mieli....

■ Tommi Häti
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Kuva 1
Näin tapahtui:
Punainen lähti heittämään reilul-
la poistolla. Osuma tuli hieman 
poskelle ja näin heittokivi ja 
poistettava pois pesästä. 
Suositeltava ratkaisu:
Kuudennessa päässä pitäisi jouk-
kueilla olla rata hyvin hallussa, 
niin luiston kuin merkin osalta. 
Niinpä tässä olisi oiva paikka 
lähteä aggressiivisemmin hakemaan kahta heittämällä 
takapesätökkis (sinistä hieman eteenpäin). Silloin sininen 
jää vielä osittain stoppariksi mikäli vastustaja lähtee 
poistamaan.

Kuva 2
Näin tapahtui:
Punainen ei lähtenyt kajoamaan 
siniseen vaan päätti kiertää 
oman ykköskiven taakse. Heitto 
lähti hieman ulos ja oli vieläpä 
hiljainen. Kivi jäi etuvalkoiselle 
keskilinjan tuntumaan. Sininen 
käytti ”syöttöpisteen” hyväkseen 
ja heitti helpon tuplapoiston 
(triplakaan ei ollut kaukana) 
punaisista. Näin sinisellä oli 2 pistettä ja ykköskivi osittain 
piilossa.
Suositeltava ratkaisu:
Tässä voisi suositella kahta tapaa. Mikäli haluaa vältellä 
turhia riskejä,voi heittää poistoheiton hieman sisäposkelle 
ja näin saadaan osumasta riippuen kahden tai kolmeen 
pisteen johto. Kannattaa kuitenkin varoa ettei poistokivi 
jää ”ladulle” syöttöpisteeksi (poisto ja rollaus suojan 
taakse). Toinen tapa on lähteä määriksellä tökkäämään 
sininen huonommaksi kuin punaiset. Näin saadaan huo-
nompana oleva punainen kivi käyttöön ja sininen jää 
osittain suojaamaan mahdolliset poistoyritykset.

Kuva 3
Näin tapahtui:
Punainen lähti poistamaan kes-
kellä olevaa kiveä. Osuma oli 
puolittainen ja näin kumpikin 
ulos pesästä.
Suositeltava ratkaisu:
Sininen johtaa kahdella. Niinpä 
he pyrkivät välttelemään riskejä 
ja pitämään punaisen varmasti 
takanaan. Punaisen tulisi kaikin 
keinoin pyrkiä rakentamaan tilannetta kahden tai 
useamman ottoon (ja sitä kautta takaisin peliin). 
Lähtemällä näin avoimessa tilanteessa poistelemaan 
sininen pitää pelin helposti hallinnassa. Niinpä 
suositeltavaa on että punainen lähtee hakemaan nojaa tai 
pientä tökkistä ykköskiveen. Sitä kautta on mahdollista 
painostaa sininen tekemään yhden virheen (esim. 
poistettava punainen kolahtaa omaan takakiveen) ja näin 
avaimet siirtyvät punaiselle.

PS. Luepa vielä kertaalleen Jaken hyvä 
artikkeli viime lehdestä – ajatuksella.

 vuotta sitten



ESPOO

Otaniemen Jyllääjät ry

Markku Huotari

(09) 452 5229/koti

(09) 156 1219/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/gsm

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/gsm

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

040 5498428/gsm

ilkka.musto@hyvinkaantahko.fi 

JOENSUU

Joensuun Curling ry

Mika Malinen

0400 572 681/gsm

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

(040) 500 6411/gsm

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

Sammonkatu 37 C 38

33540 Tampere

040 563 8590/gsm

seppo.mattila@viestinet.inet.fi 

www.freewebs.com/lscurling

SUOMEN CU RLINGLIIT TO RY: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 
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