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PÄÄKIRJOITUS

Helsingissä  2 7 . 6 . 2 0 0 6

”Miesten curling-joukkue on menestynyt hyvin 90-luvun lopul-

la ja 2000-luvun alussa. Liiton oman sekavan arvokisajärjes-

telmän vuoksi paikka Torinon kisoihin oli kuitenkin jopa jää-

dä saavuttamatta...” Näin kirjoittaa Suomen Olympiakomitean 
valmennuksen johtaja ja Torinon olympialaisten joukkueenjohta-
ja Kari Niemi-Nikkola olympialaisten lajikohtaisessa analyysis-
sään uusimmassa Valmentaja-lehdessä (2/2006). Kohtalaisen kär-
kevää tekstiä ottaen huomioon, että nuo edellä mainitut arvoki-
samenestykset saavuttanut joukkue hajosi edellisten olympia-
laisten jälkeen, eikä edustustehtävissä ole sen koommin enää 
nähty joukkueen kapteenin lisäksi muita kuin Torinon kisoihin 
projektiluontoisesti mukaan värvätty varakippari Ville Mäkelä  – joka ilmoitti hänkin jo 
hyvissä ajoin Torinon kisojen jäävän viimeisekseen.

 Olympiakomitean näkemys lajimme arvokisaedustusten määräytymisestä tuotiin esiin 
Suomen curlingliiton kevätkokouksen yhteydessä itse Niemi-Nikkolan toimesta. Esille tuo-
duissa seikoissa on toki paljon keskusteltavaa ja pohdiskeltavaa, mutta tuota ”Liiton omaa 
sekavaa arvokisajärjestelmää’’ en olisi ihan tältä istumalta allekirjoittamassa. Omien sano-
jensa mukaan Niemi-Nikkola viittaa tässä siihen yhteen tulosten valossa heikompaan vuo-
teen, joka vaaransi koko olympialaisten edustuspaikan saamisen. Osin tietenkin näin, mutta 
tulee myös muistaa, että kyseinen vuosi myllersi joukkueiden kokoonpanoja sekä ennen että 
jälkeen kauden enemmän kuin vuosiin – tämä oli osaltaan vaikuttamassa myös nyt menesty-
neen olympiajoukkueemme muodostumiseen!

 Eikä tässä vielä kaikki, tämän kevään MM-kilpailut saivat alkuturnauksessa pelaavaan ko-
koonpanoonsa tuon heikoksi tituleeratun vuoden edustusjoukkueesta peräti kaksi aiempaa 
arvokisakokemusta omaavaa pelaajaa – se on puolet koko jäällä olevasta joukkueesta! Näin 
jälkeen päin ajateltuna ei tuo ”välikausi” loppujen lopuksi niin huonossa valossa esiinny-
kään, ja ehkäpä kansallisen lajiliittomme käyttämä arvokisajärjestelmä ei sittenkään ole se 
heikoin lenkki Suomen arvokisamenestystä taattaessa. Hirvittää ajatuskin Norjan tapaises-
ta tyrannimaisesta edustuspaikkojen jakoperiaatteesta. On ainoastaan norjalaisten onni, 
että maalla on pitkät perinteet arvokisamenestyjinä, ja halukkaita yrittäjiä riittää liki mieli-
puolisesta järjestelmästä huolimatta.

 Toinen mieleeni tuleva erikoisempi arvokisajärjestelmä on tietenkin se, jota Skotlanti eli 
Iso-Britannia käytti valitessaan edustusjoukkuetta olympialaisiin. Siis alleviivaisin: olympia-
laisiin. Järjestelmän katsottiin toimivan siinä määrin hyvin, että periaatepäätös jatkaa Van-
couverissa samalla valintajärjestelmällä on jo tehty. Ison-Britannian onni on tietenkin se, 
että edustuspaikkaa voidaan jo ennen karsintapisteitä tuottavia MM-kisoja pitää täysin var-
mana. Kävi niin tai näin, on tulevana syksynä liittomme hallitus kovan paikan edessä. Pää-
töksestä riippumatta kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen tuskin päästään. Luot-
tamukseni siihen, että hallitus keskuudessaan päättää lajimme kestävän kehityksen kannal-
ta parhaan vaihtoehdon – urheilullisin perustein – on kuitenkin järkkymätön.

 Tässä on hyvin vielä aikaa ennen syksyä käydä keskustelua eri vaihtoehdoista ja varmasti 
kaikki halukkaat saavat äänensä kuuluville. Siinä sivussa voimme kaikki levollisin mielin pi-
tää lomaa curlingista, jotta tulevana kautena jälleen treeni ja pelit maittavat täysin siemauk-
sin. Ohessa vielä vaikkapa lomalukemiseksi Niemi-Nikkolan Valmentaja-lehdessä esittämät 
neljä ”teesiä”, joiden avulla Vancouverin olympialaisiin valmistautuminen tulisi hoitaa jopa 
Torinon kisoja paremmin:

1.  Urheilijat pitää saada parhaaseen suorituskuntoon kisojen ajaksi.
2.  Kommunikaation määrän, laadun ja dokumentaation lisääminen 
 olympiakisavalmistelun aikana.
3.  Urheilijan kokonaisvaltainen valmentaminen.
4.  Lajien organisoituminen kisapaikalla.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Va ntaal la  29 .6 . 2006

Curlingkausi on jo ohi – vai 
onko, kun kesäturnaukset 
valtaavat jo alaa myös curlin-

gissa – ja mielessä ovat vieläkin Tori-
non olympiakisojen menestyshuuma 
ja muistot, jotka monella ovat jää-
neet lähtemättömästi mieliin. Mut-
ta huippu-urheilun osalta ei ole ai-
kaa jäädä tunnelmoimaan ja Suomen 
Olympiakomitea onkin jo kääntä-
nyt katseensa kohti tulevaisuutta ja 
Vancouverin talvikisoja 2010. OK 
on niin kesä- kuin talvilajienkin osal-
ta käynnistänyt tehostamisohjelman, 
jonka päätavoitteena on olympiame-
nestyksen varmistaminen Pekingis-
sä 2008 sekä Vancouverissa 2010. 
Tarkoituksena on selvittää eri lajien 
valmennus-  ja valmistautumisjärjes-
telmät sekä maajoukkueen valintaan 
liittyvät kysymykset ja sitä kautta la-
jien menestymispotentiaali seuraa-
vissa olympiakisoissa. Myös valmen-
nustukien kohdistaminen ja määrä 
on tarkoitus mitoittaa näillä perus-
teilla. OK puhuu myös painopistela-
jeista!
 Mikä sitten on curlingin ja siis 
suomalaisen curlingin asema OK:n 
järjestelmässä tuon selvitystyön pe-
rusteella, jää nähtäväksi. Toisaalta 
on kiistämätön tosiasia, että curlin-
gin osalta meillä ei toistaiseksi ole 
vielä valmista valmennusjärjestel-
mää (järjestelmän rakentaminen toki 
on aloitettu ansiokkaasti yhteistyös-
sä Kisakallion Urheiluopiston kans-
sa!), joka alkavan olympiadin aika-
na oleellisella tavalla voisi vaikuttaa 
tuohon tavoiteltuun menestykseen. 
Meillä ei myöskään ole ammattival-
mentajia. Toisaalta meiltä kuitenkin 

löytyy riittävästi tietotaitoa ja osaa-
mista, mistä konkreettisimpana esi-
merkkinä on Torinon olympiahopea. 
Tuo osaaminen tietysti henkilöityy 
aktiivi-huippupelaajiimme sekä myös 
muutamiin jo aktiiviuransa lopet-
taneisiin pelaajiin, joilla kaikilla on 
varmasti annettavaa em. tavoitetta 
silmällä pitäen. Kysymys onkin näh-
däkseni siitä, miten tuo tietotaito ja 
osaaminen saadaan parhaalla mah-
dollisella tavalla käyttöön ja ket-
kä pelaajina ovat jälleen kerran val-
miit panemaan itsensä peliin parhaan 
mahdollisen menestyksen saavutta-
miseksi?! Jos sitoutumista tällaiseen 
projektiin löytyy, ja uskon että sitä 
löytyy, curling on edelleen mitä po-
tentiaalisin mitalilaji myös Vancou-
verissa. Ja tällä täytyy olla merkitys-
tä myös OK:n päätöksenteossa!! 

KESÄ(CURLING)KAUSI

Kuten jo alussa totesin, curlingkau-
den alkamisen tai loppumisen ajan-
kohtaa alkaa olla yhä vaikeampi 
määrittää. Vaikka toisaalta monen 

mielestä on hyvä hetkeksi hengähtää 
ja irtautua lajista kokonaan, myös 
kesällä pelattavat curlingturnaukset 
viehättävät monia suomalaisia cur-
lingpelaajia. Leppävirralla pelattiin 
kesäturnaus juhannusta edeltäväl-
lä viikolla ja Latviassa järjestetään 
kesä-heinäkuussa parikin turnausta, 
joihin on lähdössä myös Suomesta 
useampikin joukkue. On myös niin, 
että nämä turnaukset tarjoavat mo-
nelle sellaiselle, joka ei esimerkik-
si pelaa SM-sarjaa, mahdollisuuden 
päästä kokemaan ”kilpailun huu-
maa” sekä tavata uusia ystäviä cur-
lingin parista. 

 Ja Curling-Golf muuten pela-
taan Nurmijärven golfkentällä heinä-
kuun 21. päivänä, joten tulkaa mu-
kaan ja ilmoittautukaa allekirjoitta-
neelle!!

 Minulta on myös kuluneen ke-
vään aikana jo useamman kerran tie-
dusteltu, löytyykö curlingista myös 
jonkunlainen ”kesäversio”, jota voisi 
pelata mökillä tai erilaisissa kesäta-
pahtumissa.  Sanat ’vesivaneri’, ’puu-
kiekot’  ja ’luistovoiteet’ ovat mm. 
vilahtaneet kysyjien puheenvuorois-
sa. Onpa joku kysynyt sitäkin, voi-
ko curlingkiviä, siis oikeita, heittää 
muuallakin kuin jäällä?! Toistaiseksi 
olen joutunut vastaamaan ”ei oota”, 
mutta tässäpä jälleen yksi uusi haas-
te: kehittäisikö joku tällaisen Kesä-
CurlingPelin? Sitä miettiessä toivotan 
kaikille HAUSKAA JA AURINKOIS-
TA KESÄÄ!!

                        Olli  

Olli Rissanen  

KATSE JO 
KOHTI VANCOUVERIA!



Monesti lajia tuntemattomat kyselevät 
minulta, miten curlingia oikein harjoitel-
laan. Sitä kun oikein alkaa pohtia, niin 
meillä ei oikein ole selkeää traditiota sii-
tä, miten tässä lajissa harjoitellaan. Ka-
nadassa on kautta aikain uskottu pelien 
voimaan. Läntisessä Kanadassa varsin-
kin on aina pelattu paljon. Turnauksia 
on kuin sieniä sateella, joten omien vii-
kolla pelattavien klubipelien ja sarjapeli-
en lisäksi pelejä voi pelata vaikka joka 
viikonloppu, jos niin haluaa. Jotkut 
joukkueet pelaavat kauden aikana jopa 
200 ottelua, mikä kuulostaa huikealta 
määrältä. Näin väittää ainakin Bill 
Tschirhart, joka toimii Kanadan liitossa 
kehityspäällikkönä (national develop-
ment coach). Tämä juttuni perustuukin 
pitkälti hänen kirjoittamiinsa artikkelei-
hin.

Miksi pitää harjoitella?
Kaikki on muuttumassa, myös perinteitä 
kunnioittavassa Kanadassa. Tschirhartin 
mukaan pelkkä pelaaminen ei riitä, jos 
haluaa huipulle. On otettava lusikka 
kauniiseen käteen ja alettava harjoitella 
heittotekniikkaa ja muita pelin yksityis-
kohtia. Hän puhuu tarkoin suunniteltu-
jen harjoitussessioiden puolesta, jotta pe-
laajat voivat edetä lajin korkeimmalle 
taitotasolle. Bill haluaa nimenomaan ero-
tella toisistaan oikeat harjoitukset pel-
kästä kivien heittelystä harjoitteluna.

Billin mielestä pelaajan tulee kaikella toi-
minnallaan tähdätä omien taitojensa pa-
rantamiseen joukkueen hyväksi. Tämä 

Tähän tarinaan olen keräillyt tunnettujen kanadalaisten valmentajien 
mielipiteitä harjoittelemisesta. Monet esiin tulevista asioista ovat yleis-

luonteisia mielipiteitä harjoittelemisesta ja sen ympärillä olevista asioista. 
Joukossa on yksittäisiä harjoitteluvinkkejä sekä ajattelemisen aihetta siitä, 
miten kehittää omaa harjoitteluaan. Näkökulma tähän tarinaan on lainattu 

kanukeilta. Jotainhan he osaavat tästä lajista, ainakin menestyksen perusteella 
... Eikä tässä jutussa tietysti mitään uutta ja ihmeellistä ole, vai onko?

antaa joukkueelle signaalin siitä, että hän 
on sitoutunut ja halukas olemaan osa 
menestyvää joukkuetta. Toisin sanoen 
asenteen harjoitteluun tulee olla kunnos-
sa. Pitää haluta kehittyä ja näin antaa 
joukkueen muillekin jäsenille lisävirtaa 
kehittymiseen omalla esimerkillä.

Jokaiselle heitolle ja liu’ulle 
tarkoitus
Jim Waite, pitkään Kanadan joukkueiden 
päävalmentajana ja joukkueenjohtajana 
toiminut kokenut herrasmies toteaa, että 
harjoituksella tulee aina olla tarkoitus. 

”Harjoittele niitä heittoja, joita heität pe-
lissäkin!” on Jimin viesti kaikille curling-
pelaajille. Lisäksi hänen mielestään on 
parempi harjoitella vaikka joka päivä 
pieni määrä heittoja verrattuna siihen, 
että menee harvemmin hallille ja niillä 
kerroilla heittää paljon kerrallaan. Esi-
merkiksi 8 kiveä toiseen päähän ja takai-
sin joka päivä on parempi kuin yksi mo-
nen tunnin treeni viikossa, jolloin heittäi-
si yhtä paljon kiviä yhdellä kertaa.

Millaisia asioita kannattaa edellä 
mainittujen lisäksi ottaa 
huomioon?
Kun tulet hallille, olet varannut aikaa 1-
2 h harjoitellaksesi. Aloitat tietysti läm-
mittelyllä ja venyttelyllä saadaksesi pai-
kat lämpimäksi ja valmiiksi treeniä var-
ten. Sitten lämmittelyliukuja, mutta mi-
ten? Ota niihinkin jokin kiintopiste, jo-
hon tähtäät. Jos kerran aiot liukua, niin 
miksi et liukuisi keskittyneesti ja harki-
tusti. Ei siis pelkästään ”roiskaisemalla” 

johonkin suuntaan vaan keskittyneesti 
tiettyä kohdetta kohti. Laita vaikka 
hanska jäälle hoglinjalle ja yritä liukua 
niin, että liukujalka osuu siihen. Kiveä et 
siis vielä tässä tarvitse. Pidä kättäsi kät-
telyasennossa ja totuttele luistoon, liu-
kuun ja hae hyvää tasapainoista asentoa. 
Kun pysyt helposti heittoasennossa ilman 
kiveä, niin pysyt varmasti heittäessäsi ki-
ven kanssakin. Vaihtele liu’un suuntaa eli 
siirrä tähtäyspistettäsi eri puolelle rataa. 
Näin toimimalla saat lämmittelyliuista-
kin enemmän irti.

Heitä sitten harjakin pois ja liu’u ilman 
apuvälinettä. Voit kehittää omaa tasapai-
non hallintaasi, kun sinulla ei ole mitään 
apuvälinettä, josta hakea tukea liuku-
asennossa. Jotta liuku ilman harjaa on-
nistuisi, on tasapainon oltava kohdal-
laan. Sen jälkeen kun tämä onnistuu hel-
posti, on helppo keskittyä heiton muihin 
osa-alueisiin kuten voimaan, suuntaan 
tai irrotukseen.

Kamera tai kaveri mukaan 
treeneihin
Myös kanukit ottavat joskus treeneihin 
mukaan videokameran. Virittämällä ka-
meran toiseen päähän rataa saat kuvan 
siitä, miltä liukusi näyttää kipparin sil-
min. Laita merkkiharja pystyyn jäälle ja 
kamera sen taakse, liu’u ja heitä merk-
kiin, irrota kivi monta kertaa peräkkäin 
samaan merkkiin. Treenien jälkeen kelaa 
nauha, toista ja hidasta, pysäytä tarvitta-
essa ja totea oman heittosi puutteet ja 
vahvuudet. Mieti mitä voit parantaa seu-
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■ Jari Laukkanen

Kanadalaisia 
harjoitusvinkkejä 

– harjoittelu tekee mestarin?



raavissa treeneissä ja mihin silloin kan-
nattaa kiinnittää huomiota. Tämä onnis-
tuu aivan hyvin ilman kaveriakin, vaikka 
yksin treenatessa.

Saman asian ajaa myös treenikaveri. Pyy-
dä treenikaveria kommentoimaan liuku-
asi / heittoasi. Pyydä häntä olemaan niin 
kriittinen kuin suinkin pystyy. Jokainen 
vinkki ja huomio auttaa sinua suuntaa-
maan ajatuksia virheiden korjaamiseen.  
 Heitä myös tässä harjoituksessa sa-
maan paikkaan monta heittoa peräkkäin 
ja yritä löytää siten tyyppiviat. Jos joka 
kerta virhe on erilainen, on perusteissa 
ongelmia.

Pelaa itseäsi vastaan
Eräs mukava harjoittelumuoto on pelata 
itseään vastaan. Pelaa vaikka kaksi päätä, 
jotka ovat kuvitteellisen ottelun viimeiset. 
Toisilla kivillä pelaat puolustavasti ja toi-
silla hyökkäävästi. Kuvittele vaikka ti-
lanne sellaiseksi, että siniset ovat häviöl-
lä kahdella pisteellä ennen 9. päätä ja 
heidän on pakko ottaa riskejä voittaak-
seen. Keltaiset tietysti yrittävät pitää joh-
dostaan kiinni niin hyvin kuin mahdol-
lista. Näin joudut heittämään erilaisia 
heittoja, puolustavia poistoja sekä hyök-
kääviä pehmeitä heittoja kuten kiertoja 
ja tökkäyksiä. Eri treeneissä voit sopia 
itsesi kanssa kummalla on viimeinen kivi 
ja näin saada tilanteeseen ja heittovalin-
toihin vaihtelua.

Päätä treeni ratkaisuheittoon
Jokaisen treenin voit päättää vaikka yh-
teen heittoon, jolla peli ratkaistaan. tree-
nien viimeinen heitto voisi olla aina har-
joitusta Suomen olympiajoukkueen väli-
erämatsin tapaiseen viimeiseen määrik-
seen. Kuvittele tilanne ja yritä voittaa 
kuviteltu ottelu tällä treenien viimeisellä 
kivellä.

 Millainen sitten on hyvä harjoitus? 
Bill Tschirhartin mukaan kannattaa kir-
joittaa vaikka paperille harjoitussuunni-
telma, jota toteutat treeneissä. Jos etukä-
teen suunnittelet ja kirjoitat suunnitel-
man paperille, olet suunnannut ajatukse-
si tulevaan treeniin etkä vain epämääräi-
sesti kaavaillut treenien sisältöä. Suunnit-
tele harjoituksesi sen tiedon mukaan, 
jota olette yhdessä keränneet omista pe-
leistänne. Miettikää asioita, jotka ovat 
menneet pieleen matseissa ja asioita, jot-
ka vaativat lisää harjoitusta onnistuak-
seen kunnolla peleissä. 

 Vieressä lopuksi koottuna yleiset hy-
vän treenin ominaisuudet Bill Tschirhar-
tin mukaan.

Hyvän harjoituksen 
ominaisuuksia

I   KESKITTYMINEN  
Jokainen harjoitus tulee tehdä niin kes-
kittyneesti kuin mahdollista. Vain siten 
kehittyy.

II   RUTIINIT
Jokaisen harjoituksen tulee sisältää asi-
oita, jotka ovat kaikille tuttuja juttuja. 
Joku tietty harjoitus joka treenissä, esim. 
poistodrilli tai muu vastaava harjoite. 
Näin pidetään yllä jo opittuja asioita.

III   INNOVATIIVISUUS 
Vaihtelu tuo terää treeneihin. Yritä kek-
siä joka treeniin joku uusi juttu pitääk-
sesi mielenkiintoa yllä. Tarkoitus ei ole 
tehdä treeneistä liian rutiininomaisia ja 
itseään toistavia. Vaihtelu virkistää, ku-
ten joku kokenut playboy joskus sa-
noi.

IV  YKSILÖLLISYYS
Jokaisen pelaajan olisi hyvä tuntea tree-
nin antaneen jotakin juuri hänelle. Jos 
harjoittelet yksin, ongelmaa ei tässä 
kohtaa tietysti ole, mutta jos koko jouk-
kue treenaa, niin treeneissä pitäisi pys-
tyä myös hiomaan omia heikkouksia ja 
vahvuuksia.

V JOUKKUETREENI
Osa treeneissä vedettävistä harjoitteis-
ta pitäisi olla koko joukkueen yhteistoi-
mintaa kehittäviä, sellaisia joissa koko 
joukkue toimii yhtenä yksikkönä.

VI  MAKSIMOI JÄÄAIKA 
Älkää suotta seisoskelko jäällä juttele-
massa sellaisista asioista, joista voitte 
puhua vaikka baarissa tai kentän laidal-
la. Käyttäkää jääaika treenaamiseen.

VII OTA HUOMIOON MISSÄ KOHTAA  
 KAUTTA OLLAAN MENOSSA
Harjoituksen tulee istua kauden ajan-
kohtaan. Alkukaudesta perusteita kan-
nattaa hieroa enemmän tai sitten vas-
taavasti pieniä yksityiskohtia joukku-
een pelissä ennen turnausta.

VIII MENTAALI
Älä unohda yläpään harjoittamista tek-
niikkatreenien kustannuksella. Aseta 
pieniä tavoitteita, pyri niihin, totuttele 
onnistumisiin ja epäonnistumisiin.

IX PIDÄ HAUSKAA 
Hymyä huuleen, curlingin pitäisi olla 
hauskaa, myös treeneissä.
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Curlinglehden toimituksessa 
tapahtuu jälleen seuraavan 

toimikauden suhteen kokoonpano-
muutoksia. Jos tunnet sisälläsi, että 

juuri Sinulla olisi 
jotain annettavaa maamme 

curlingjournalismille, niin olet terve-
tullut dynaamiseen 

ryhmäämme – 
jokaiselle löytyy varmasti 
sopivan kokoinen rooli ja 

työtehtävä! 

Vapaamuotoiset yhteistyöehdo-
tukset ja kiinnostumisesi osoituk-

set voit lähettää sähköpostitse 
Jermu Pölläselle (jermu@iki.fi )

Mieluusti aiemmin 
kuin myöhemmin ;-)

Suurkiitos vielä näistä vuosista Tommi 
Hätille, joka on omalla panoksellaan 
edesauttanut ratkaisevasti Suomen 

curlinglehteä kehittymään siksi laaduk-
kaaksi julkaisuksi, jona toimittamaam-

me lehteä tällä hetkellä pidän. 
Sydämissämme olet aina tervetullut 
uusiin talkootöihin, jos siltä tuntuu!

Suomen 
Curlinglehti 

tarvitsee 
juuri Sinua!

SUOMEN CURLINGLEHTI
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Olosuhteet:
Ennen turnausta joukkueemme 
kapteenin Markku Uusipaa-
valniemen suurin huolenaihe 
tuntui olevan jäiden ”suo-
ruus”. Pelko osoittautuikin ai-
heelliseksi ja jäät saivat turna-
uksen alkuvaiheissa kritiikkiä 
tv-haastatteluita myöden. Suo-
men joukkue ei muuten ollut 
ainoa jäitä kritisoinut joukkue 
ja kisajärjestäjien oli näin toi-
mittava. Turnauksen edetessä 
jäät muuttuivat päivä päivältä 
nousevammiksi, mikä sopi 
Suomen joukkueelle paremmin 
kuin hyvin. Muiden ajautuessa 
vaikeuksiin uusien olosuhtei-
den myötä Suomen joukkueen 
peli alkoi vasta toimia.

Valmennustiimi ja 
varapelaaja:
Valtaosa joukkueemme menes-
tyksestä kuuluu tietenkin pe-
laajille itselleen, mutta oikeas-
taan ensimmäistä kertaa 
maamme arvokisahistoriassa 
joukkueella oli täysimittainen 
tukijoukko takanaan. On tästä 
vielä matkaa Ison-Britannian 
ja Ruotsin taustajoukkojen ko-
koon, mutta valmentaja Jari 
Laukkanen, joukkueenjohtaja 
Olli Rissanen sekä varapelaaja 
Jani Sullanmaa tekivät joukku-
een eteen loistavaa työtä har-
joitusten ja pelien aikana kiviä 
sekä ratoja tutkittaessa – harva 
joukkue oli yhtä hyvin kartalla 
kivisarjoista kuin Suomi. Itse 
pelin taktiikkaan Suomen val-
mennusjohto ei tietääkseni 
tuonut omia neuvojaan, ei tar-
vinnut. Aikalisätkin olivat ot-
teluissa lähinnä joukkueen pe-
likellon säästelyä ennemmin 
kuin taktisten neuvojen kysy-
mistä joukkueen valmentajal-
ta. Toki valmentaja Laukkanen 
toi esille oman mielipiteensä 
aina jäälle kutsuttaessa, mutta 

useimmiten se oli kahden vaih-
toehtoisen heiton välillä tehtä-
vän valinnan vaikeutta. Toisi-
naan kentän ulkopuolelta ko-
kenut pelaaja näkee tilanteen 
hieman eri tavalla kuin kentäl-
lä hääräävät pelaajat.

Altavastaajan asema:
Lieneekö sisäänrakennettu 
suomalaiseen mentaliteettiin, 
mutta kautta aikain enemmän 
suuria voittoja on otettu alta-
vastaajan kuin selvän ennak-
kosuosikin asemasta. Katsokaa 
vaikka nimel-
tä mainitse-
mattomia tal-
visten hyppy-
lajien urheili-
joita, hiihdol-
la tai ilman! 
Huono ken-
raali toi tällä-
kin kertaa 
loistavan ensi-
illan: EM-ki-
sojen taaper-
rus tuntui vä-
lillä ulkopuolisen silmissä us-
komattomalta. Suurten cur-
lingmaiden joukkueilla on 
myös niskassaan suuremmat 
menestyspaineet ja vain hyvin 
harva pelaaja äityy parhaaseen 
suoritukseensa kovien painei-
den alaisena.

Kisojen avausvoitto:
Kisojen avausvoiton merkitys-
tä ei voi liikaa painottaa. Kaik-
ki voitot merkitsevät lopputu-
loksissa yhtä paljon, mutta jos 
kisojen avausvoiton odotte-
luun menee liikaa pelikierrok-
sia, pelaamisesta tulee nopeas-
ti väkinäistä itseluottamuksen 
horjuessa. Loppua kohden vä-
lieriin pääsy on koko ajan vai-
keampaa, kun joukkueiden it-
selleen asettamat paineet ”kip-
saavat” peliä. Suomen kukis-

tettua USA:n jo toisella peli-
kierroksella joukkueemme sai 
tarvittavan lisän itseluotta-
mukseensa ja peli rentoutui sil-
min nähden.

Nouseva trendi:
Avausvoiton jälkeen, ja olo-
suhteiden muuttuessa koko 
ajan Suomen joukkueelle suo-
siollisemmiksi, tulostakin alkoi 
syntyä. Peli asettui uomiinsa, 
eikä ollut mitään syytä pelätä 
hyvän vireen katoamista, kun 
voittoja tuli toinen toisen pe-

rään. Edes 
tappio Saksaa 
vastaan ei hor-
juttanut jouk-
kueen itseluot-
tamusta, sillä 
Saksakin tie-
dettiin kovaksi 
vastukseksi, 
vaikka sen ta-
saisuus ei tällä 
kertaa riit-
tänytkään pa-
remmille sija-

luvuille saakka. Voittojen myö-
tä joukkueen odotukset tieten-
kin kasvavat ja hyvän olon 
tunne hiipii takaraivoon. Jouk-
kueemme osasi kuitenkin pitää 
jalat maassa, eikä kuvitellut lii-
koja omista kyvyistään – koke-
muksen mukanaan tuomaa tai-
toa sekin. Suomea paremmin 
nousevan trendin pystyi hyö-
dyntämään ainoastaan Kana-
da, jonka selvästi paras peli 
ajoittui kisojen fi naaliin!

Joukkueen henki:
Joukkueen henki turnauksen 
aikana tuntui olevan hyvä. 
Toki tätä helpottaa kun peli 
kulkee ja voittoja tulee. Oma 
osuutensa hyvään joukkuehen-
keen oli varmaan myös val-
mentaja Laukkasella, joka on 
kaikille joukkueenjäsenille riit-

tävän hyvä tuttu, ja samanai-
kaisesti kuitenkin siinä mieles-
sä ”uusi kasvo”, ettei hän val-
mentajan ominaisuudessa ollut 
aiemmin joukkueen kanssa toi-
minut. Valmentaja toi joukku-
eeseen lisää henkistä tasapai-
noa läsnäolollaan ja onnistui 
mitä ilmeisimmin luomaan 
joukkueen sisälle rennon ja 
luottavan ilmapiirin.

Kapteenin huippuvire:
Curling on joukkuelaji, jossa 
jokaisella pelaajalla on oma 
roolinsa onnistuneessa suori-
tuksessa. Etenkin huipputasol-
la joukkueen jokaisen pelaajan 
on onnistuttava, jotta pelisuo-
ritus johtaa menestykseen. 
Karu totuus on kuitenkin se, 
että viimeisen heittäjän on on-
nistuttava omissa heitoissaan 
loistavasti tai tulos näkyy pi-
kaisesti vastustajan pistesarak-
keessa tulostaululla. Tällä ker-
taa Markku oli jälleen sillä ta-
solla, johon hän parhaimmil-
laan pystyy. Jäällä oli jälleen se 
kylmäverinen ratkaisija, joka 
edellisen kerran nähtiin Winni-
pegin MM-kilpailuissa vuonna 
2003. Tuolloinhan joukkue 
eteni aina mitalipeleihin saak-
ka. Aika tässä välissä ei ole 
toki mennyt hukkaan, sillä pel-
kästään Winnipegin neljännen 
sijan tuomilla seitsemällä pis-
teellä ei Olympialaisiin olisi ol-
lut asiaa, joten hyviä otteita on 
nähty myös Winnipegin jäl-
keen. Joka tapauksessa kadok-
sissa ollut loistokkuus oli jäl-
leen löytynyt. Kipparin otteista 
huokui jälleen sellainen var-
muus, että sitä oli miellyttävää 
katsella. Mielestäni näytti siltä 
kuin fyysinen kuntokin olisi ol-
lut parempi kuin aikoihin – ai-
nakin kuntopyörän polkimet 
sotkivat tiuhaan tahtiin ennen 
ja jälkeen pelien!                   ■

Suomen menestyksen
avaimet Torinon kisoissa
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■ Jermu Pöllänen

Päättyneen curlingkauden ehdoton kohokohta oli tietenkin olympialaisten 
curlingturnaus, joka suomalaisittain huipentui hienoon menestysnäytel-
mään. Palataanpa vielä hetkeksi helmikuisiin tapahtumiin ja tarkastellaan 
Suomen menestyksen taustoja.



Uuteenkaupunkiin valmistui viime vuon-
na hiihtoputki, joka monipuolisine toimin-
toineen on tarjonnut kaupunkilaisille en-
nen kokemattomia liikuntamahdollisuuk-
sia. VahterusRingin nimellä toimiva liikun-
takompleksi sisältää myös erillisen curlin-
gradan, joka avattiin viime marraskuussa.
 VahterusRingin markkinoinnista ja 
myös curlingradan toiminnasta vastaava 
Ahti Oksman kertoo hiihtoputken hiilidi-
oksidia käyttävän jäähdytystekniikan 
mahdollistavan ihanneolosuhteet kaikkina 
vuodenaikoina. Tärkeänä tekijänä on alus-
ta lähtien pidetty putken lumen sekä ilman 
laatua ja kylmäteknologian valinnassa pai-
notettiinkin ympäristöystävällisyyttä, 
luonnonmukaisuutta ja tehokkuutta. Valit-
tu teknologia on Suomessa uutta, mutta 
yleistymässä vauhdilla muualla Euroopas-
sa. Oksman on ylpeä myös putken hiihto-
radan peräti 16 metrin korkeuserosta sekä 
siitä, että noin kilometrin mittaista rataa 
kierretään ympyrän muodossa. Lisäksi 
kestopäällysteinen osuus tarjoaa mahdol-
lisuudet mm. juoksuun ja rullaluisteluun. 
Olosuhteita, joita ei muualta Suomesta 
löydy!
 Erityisen ylpeä Ahti Oksman on myös 
VahterusRingiin sisällytetystä curlingra-
dasta, joka sai heti suuren suosion jo en-
simmäisellä kaudellaan. Kysyntä lajiin oli 
niin suuri, että puulaaki-sarjan joukkue-
määrä jouduttiin rajoittamaan kuuteen-
toista, jotta sarja saatiin vietyä läpi kauden 
aikana ja jotta myös muilla käyttäjäryh-
millä oli mahdollisuus tutustua uuteen la-
jiin.
 Allekirjoittaneella oli Suomen Curling-
liiton edustajana yhdessä Curling-lehteä 
edustaneen  Kari Tuularin kanssa tilaisuus 

tutustua VahterusRingiin toukokuun vii-
meisenä tiistaina, jolloin Uudessakaupun-
gissa pidettiin myös curlingsarjan palkin-
tojenjakotilaisuus. Curlingrata vaikutti 
varsin toimivalta kokonaisuudelta, vaikka 

emme ehtineetkään testaamaan itse jäätä. 
Ja jos tuo puulaakisarjan joukkuemäärä 
säväytti, niin erityinen ilonaihe oli juniori-
sarjaan osallistuneiden joukkueiden mää-
rä, peräti 10 joukkuetta!! Minun tiedossa-
ni ei ainakaan ole, että millään paikkakun-
nalla olisi koskaan ollut tällaisia joukkue-
määriä rakkaan lajimme parissa ensimmäi-
sellä toimintakaudella. Ainoa, mikä vielä 
puuttuu, on seura ja sitä kautta jäsenyys 
Curlingliittoon! Seuratoiminnasta ja sen 
tärkeydestä puhuinkin palkintojenjakoti-
laisuudessa, ja uskon että tämä asia kor-
jaantuu jo ensi kaudeksi. Tilaisuudessa oli 
läsnä palkintoja jakamassa myös kaupun-
gin uusi elinkeinojohtaja Kristiina Salo, 
joka omassa puheessaan totesi curlingilla 
olevan myös imagollista merkitystä kau-

pungille. Oikea asenne, joka toivottavasti 
myös jatkossa takaa kaupungin myötämie-
lisen suhtautumisen tähän hienoon lajiin!

 Curlingin asema Uudessakaupungissa 
näyttää siis hyvältä! Laji on jo ottanut 
oman paikkansa ja suosio tuntuu vain kas-
vavan. Tämän vuoksi VahterusRingillä on-
kin jo käynnissä suunnitelmat toisen cur-
lingradan rakentamiseksi, mikä käytän-
nössä on helppo toteuttaa olemassa olevan 
radan viereen seinää siirtämällä. Mikäli 
kaikki menee suunnitelmien mukaan, kau-
pungissa pelataan jo ensi kaudella kahdel-
la radalla!! Ja eiköhän jo ensi kaudella tule 
myös Uudestakaupungista joukkueita ki-
saamaan kansallisiin kilpailuihimme. Toi-
votamme kaikki uusikaupunkilaiset terve-
tulleiksi curlingperheeseemme!               ■
                                         

Uuteenkaupunkiin valmistui viime vuonna hiihto-

putki, joka monipuolisine toimintoineen on tarjon-

nut kaupunkilaisille ennen kokemattomia liikunta-

mahdollisuuksia. VahterusRingin nimellä toimiva lii-

kuntakompleksi sisältää myös erillisen curling-

radan, joka avattiin viime marraskuussa.

VahterusRingin markkinoinnista 
ja myös curlingradan toiminnasta 
vastaava Ahti Oksman

Kuvassa Uudenkaupungin curlingsarjan
voittanut Seger-joukkue.
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Uudenkaupungin
elinkeinojohtaja Kristiina Salo
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■ Olli Rissanen

Curling otti paikkansa 
Uudessakaupungissa
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Kommentit MM-kisoista: 

Eihän ne nyt niin hyvin menneet, 
vai menivätkö?

MM-kilpailut pelattiin tänä keväänä 
Yhdysvaltain Lowellissa, lähellä Bostonia. 
Paikka tähän turnaukseenhan saatiin joulukuun 
EM-kilpailuista, joissa joukkueemme onnistui 
hankkimaan paikan vasta karsintojen jälkeen. 

Jo kauden alussa oli tiedossa, että Mäke-
län Wille ei osallistu MM-kilpailuihin. 
Näin ollen lehdistössäkin mainittu ”unel-
majoukkueen hajoaminen” oli huomioitu 
hyvissä ajoin. Joukkueen viidentenä pelaa-
jana olympialaisissa ollut Jani Sullanmaa 
siirtyi pelaavaan kokoonpanoon. Viides 
pelaaja oli pitkään avoinna, kunnes mu-
kaan lähti Rouvisen Jari.
 Kisoissa oli myös ensimmäistä kertaa 
kotimaista mediaa, kun YLE lähetti paikal-
le toimittajan. Hänen juttujaan näytettiin 
päivittäin Aamu-tv:ssä sekä Urheiluruu-
dussa. Näiden lisäksi joukkue hoiti itse lii-
ton sivuille ja STT:lle otteluraportit. 
 Muutama viikko ennen kisoja tuli ko-
konaisuuden kannalta varsin harmittava 
muutos, kun Markku loukkasi kätensä. 
Tämä tarkoitti sitä, että oikeastaan ensim-
mäisiin harjoituksiin asti oli epäselvää, 
pystyykö hän pelaamaan ja jos niin millä 
paikalla. Ensimmäisissä harjoituksissa sit-
ten todettiin, että Markun käsi ei oikein 
kestä heittämistä ja varsinkaan kiven nos-
tamista. Niinpä päädyttiin sellaiseen rat-
kaisuun, että Markku huilaa ensimmäiset 
ottelut ja joukkue heittää kokoonpanossa 
Jari, Teemu, Jani ja Kalle. Jani toimi vara-
kipparina ja Kalle kipparoi. 
 Avausottelussa oli vastassa Sveitsi, ku-
ten taisi olla olympialaisissakin. Ottelu ei 
ollut meiltä mitään hyvää peliä ja vastus-
taja käytti paikkansa vieden ottelun varsin 
selvin numeroin. Toisessa pelissä joukku-
eemme avasi kuitenkin jo voittosarakkeen 
kaatamalla hienosti Norjan joukkueen. Ot-
telu pelattiin varsin vaikeissa olosuhteissa 
ja onneksemme olimme hereillä ennen ot-
telua ja meillä oli todella huuruisella jäällä 
karvaharjat käytössä. Tämä ei ollut miten-
kään ratkaisevaa, mutta helpotti pelaamis-
ta. 
 Kolmannessa ottelussa vastassa oli 
Saksa, joka ei esittänyt mitään ihmeellisiä 
otteita. Valitettavasti joukkueemme tuli 
koko ajan askeleen perässä ja näin pelistä 
kirjattiin jälleen merkintä tappiosarakkee-
seen. Pelejä edeltävissä treeneissä ja myös-
kin iltatreeneissä Markku testasi kättään ja 
opetteli heittämään nostamatta kiveä liik-
keelle lähdössä. Neljännessä pelissä hän oli 
valmis hyppäämään takaisin pelaavaan ko-
koonpanoon. Joukkue jatkoi nyt pelaamis-
ta niin, että Jasu siirtyi viitoseksi ja Teemu 
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Edustusjoukkueemme joutui hetkittäin tulemaan toimeen 
ilman vakiokapteeniaan Markku Uusipaavalniemeä

■ Teemu Salo
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ykköseksi. Markku heitti kakkosena ja 
kipparoi ja Kalle toimi varakapteenina. 
 Tällä kokoonpanolla kaadettiin seu-
raavassa pelissä Ruotsi varsin jäätävällä 
viimeisellä heitolla. Johdimme viimeiseen 
päähän lähtiessä yhdellä ja meillä oli vii-
meisen kiven etu. Pää eteni kuitenkin lop-
pujen lopuksi niin, että ennen viimeistä 
heittoa Ruotsilla oli kaksi kiveä pesän kes-
kellä, niin että molemmat osuivat nänniin 
ja Suomella ei oikeastaan muuta mahdolli-
suutta kuin heittää määris nännille niiden 
viereen. Tämä heitto onnistui ja Ruotsi oli 
kaadettu minkä jälkeen mentiin kiireellä 
syömään ennen Japani-peliä, josta tulikin 
hyvä esimerkki siitä että näissä kisoissa ei 
ole enää helppoja pelejä. Ilmeisesti osa la-
tauksesta jäi edellisen pelin viimeisen hei-
ton huumaan tai mistä lie johtunut anee-
misuus. Joka tapauksessa Japani oli koko 
ajan vähän edellä ja nappasi ansaitun voi-
ton Suomesta. Tuloksia seuratessa tietysti 
ihmettelee, että miten voi hävitä jollekin 
Japanille, mutta jos olisi seurannut peliä 
katsomosta, toteaisi vain että helposti. Ja-
pani-peliin vaihdettiin myös järjestystä 
niin, että Jani siirtyi kakkoseksi ja Markku 
kolmoseksi.
 Seuraavissa peleissä kaatuivat Austra-
lia ja Irlanti, jonka joukkue ajautui turna-
uksen aikana keskenään riitoihin. Juuri en-
nen peliä meitä vastaan valmentaja oli ker-
tonut kapteeni Douglas Dryburghille, että 
he olivat jutelleet joukkueen kanssa ja hä-
nellä ei ole kuulemma enää luottoa. Näin 
ollen hänet siirrettiin syrjään ja varapelaa-
ja hyppäsi tilalle. Syrjään siirto huipentui 
loppubanketissa, jossa joukkue oli myös 
hoitanut kapteeninsa istumaan toiseen 
pöytään. Aika harmittava tapaus, jota var-
maan käsitellään joukkueessa vielä pit-
kään.
 Turnauksen kahdeksas peli oli Tanskaa 
vastaan ja Suomi pelasi ottelun erittäin hy-

huippujoukkeita ilman Markkuakin. Toki 
olympialaisten jälkeen odotukset olivat 
yleisesti kovat, mutta uskoisin että lajia pi-
dempään harrastaneet ymmärtävät mikä 
muutos on pelata uudella joukkueella ja eri 
kapteenin komennossa. Tässä onnistuim-
me mielestäni varsin hyvin. Valmistautumi-
nen kisoihin jäi kuitenkin melko lyhyeksi 
Olympiahuuman jälkeen. 
 Kun pelit olivat ohi, oli aikaa tehdä 
myös muita asioita. Kuljettajamme Tony 
Colacchio oli viimeisen päälle mukava 
mies ja järjesti ohjelmaa, kun sitä halusim-
me. Kisaviikon aikana meillä oli yhtenä il-
tana sen verran aikaa, että ehdimme testaa-
maan minigolfi a ja baseballin lyömistä 
lyöntihäkissä. Viimeisen pelin jälkeen 
suuntasimme kohti Bostonia, josta kuljet-
taja oli järkännyt meille liput NHL-otte-
luun Boston Bruins - Toronto Maple Leafs. 
Tämän lisäksi kävimme loppuviikosta pe-
laamassa golfi a sekä tutustumassa Bosto-
nin ja lähialueen nähtävyyksiin. Matkasta 
jäi pelien lisäksi monta uutta mukavaa ko-
kemusta mieleen. Ai niin, kisat voitti Skot-
lanti, joka kaatoi Kanadan fi naalissa. 
Pronssille ylsi Ulsrudin joukkue, joka oli 
pitkästä aikaa valittu edustamaan Norjaa 
MM-kilpailuhin. Hyvä homma myös hei-
dän kannaltaan.                                      ■
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Kisojen lomassa
jäi aikaa myös
rentoutumiseen

vin. Heti alusta joukkue oli hereillä ja va-
rasti kahdesta ensimmäisestä päästä viisi 
pistettä. Tanskan pojat naureskelivat epä-
uskoisena peliä, kun pesässä oli jatkuvasti 
kasa Suomen kiviä. Ottelu päättyi lopulta 
kuudessa päässä Suomelle 12-3. 
 Seuraavissa peleissä tuli tappio Skot-
lannille ja voitto USA:sta. Näistä mieleen 
jäivät David Murdochin vahvat otteet. En-
nen viimeistä ottelua sarjatilanne oli todel-
la tasainen ja ottelussa Kanadaa vastaan 
oli paljon pelissä. Voittamalla Suomi olisi 
keskinäisten ottelujen perusteella suoraan 
mitaleilla. 
 Otteluun lähdettäessä tällä ei kuiten-
kaan ollut juurikaan merkitystä, koska tie-
dossa oli myös että tappiolla ollaan suht 
varmasti pihalla jatkopeleistä. Ottelu kulki 
tasaisena aina viimeiseen päähän asti. Ka-
nada oli ehkä aavistuksen edellä koko ajan 
ja joukkueemme jätti käyttämättä sille tar-
jotut paikat. Pelin bravuuriheitto oli Kallen 
viidennessä päässä heittämä neloisratsu-
poisto, joka väänsi vastustajan naamat 
miellyttävästi mutrulle. 
 Viimeiseen päähän lähdettiin Kanadan 
johtaessa yhdellä ja lisäksi heillä oli viimei-
nen kivi. Suomelle avautui viimeiselle ki-
velle paikka heittää ryöstöön tarvittava 
heitot, mutta kivi ei taipunut odotetusti ja 
heitto suhahti ohi. Näin tappio ja turnaus 
oli ohi. 
 Otsikossa mainittu ”eihän ne nyt niin 
hyvin menneet” on kommentti, jonka olen 
kuullut kisojen jälkeen useasta suusta. Itse 
olen kyllä mieluusti korjannut, että yllättä-
vän hyvinhän ne menivät.  Kun tarkastelee 
loppusaldoa, eli kuusi voittoa ja viides sija, 
niin mielestäni tulos oli hyvä. Kanada-pe-
lin voitto olisi tuonut mitalin ja se olisi ol-
lut kyllä aika paukku joukkueelta, joka pe-
lasi ilman normaalia viimeistä heittäjäänsä 
ja ensi kertaa yhdessä.  Positiivinen seikka 
oli myös se, että pystyimme haastamaan Kauden 2006 Continental Cup järjes-

tetään tulevan syksyn marraskuus-
sa 23. - 26. päivänä British Colum-

biassa Chilliwackin kaupungissa. Turnaus 
järjestetään nyt järjestyksessään neljännen 
kerran ja suomalaisittain kiinnostavan täs-
tä kerrasta tekee se tosiseikka, että olym-
pialaisissa hopeaa napannut Markku Uu-
sipaavalniemen joukkue on nimetty edus-
tamaan Eurooppaa omalta osaltaan. Muut 
Euroopan joukkueet ovat Pål Trulsenin, 
David Murdochin, Mirjam Ottin, Anette 
Norbergin ja Andrea Schöppin joukkueet. 
Eurooppaa vastaan asettuu Pohjois-Ame-
rikan joukkue Brad Gushuen, Shannon 
Kleibrinkin, Jean-Michel Mènardin, Kelly 
Scottin, Pete Fensonin ja Debbie McCor-
mickin joukkueiden voimin. Toistaiseksi 
Pohjois-Amerikka johtaa voittotilastoa 
kahdella voitollaan Euroopan yhtä vastaan 

– toivottavasti suomalainen sisu auttaa 
omalta osaltaan tasoittamaan tilit tulevana 
syksynä! ■                           

Chilliwackin 
Continental Cupissa 
suomalaisedustus!

Chilliwackin 
Continental Cupissa 
suomalaisedustus!



Kisakalliosta kajahtaa

Kurssin käyneen 
lajiohjaajan tunnistaa 
sinisestä liivistä
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Olympiakeväänä curlingtoiminta 
ympäri maan on kokenut posi-
tiivista nostetta, kaikki suoritus-

paikat ovat olleet täyteen ”buukattuja” 
ja kysyntä on jopa ylittänyt tarjonnan. 
Lajikokeilujen lisäksi curlingrintamalla 
on näkynyt myös pidempiaikaiseen kehi-
tykseen tähtääviä toimenpiteitä.

 Lohjan Kisakallion urheiluopisto on 
toteuttanut yhdessä Suomen curlingliiton 
kanssa curlingin valmennuksen koulutus-
järjestelmän, aivan kuten edellisessä nu-
merossa kerroimme. Nyt kurssin ensim-
mäinen pilotti on järjestetty ja ensimmäi-
set 19 curlingin lajiohjaajaa on koulutet-
tu. Kurssi sai kävijöiltään loistavan vas-
taanoton ja palaute oli pelkästään posi-

tiivista. Eräs pilottikurssin tärkeimmistä 
tavoitteista oli koeponnistaa kurssin ai-
kataulutus ja saada selkeä kuva kurssin 
sisällön soveltuvuudesta sille tarkoitet-
tuun käyttöön sekä saada kurssin käy-
neiltä palautetta edellä olevista asioista. 
Tässä onnistuttiinkin täydellisesti ja saa-
dun palautteen avulla kurssin sisältö on 
nyt muokattu lopulliseen muotoonsa - ai-
nakin nyt ensimmäisen syksyn osalta.

 Curlingin lajiohjaajakurssit alkavat 
siis toden teolla ensi syksyn alusta alkaen 
ja kakkostason materiaali on nyt työn 
alla. Toisen tason pilottikurssi on tarkoi-
tus järjestää vielä ennen vuoden vaihdet-
ta.                                                        ■
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Lajiohjaajakurssilaiset harjoittelevat
kiven oikeata irrotusta



Kisakallion puuhamie-
henä ja ”primus mo-
torina” on toiminut 

vuoden alussa liikuntaopiston 
markkinointipäälliköksi ni-
metty Harri Hollo. Olympia-
laisten aikaan Hollo sai lukea 
eräästä suomalaisesta talous-
alan lehdestä artikkelin, jossa 
savitaipalelaisen Sorvikivi 
Oy:n johtohahmo Eero Vai-
nikka mainitsi, että suomalai-
nen graniitti saattaisi soveltua 
curlingkiveksi. Lopulta kas-
vatustieteiden maisteri Hollo 
kehitteli päässään idean juni-
oricurlingin konseptista, ja 
tässä tapauksessa juniori tuli-
si tarkoittamaan alle 15-vuo-
tiaita lajiharrastajia.

 Hetken junnucurlingista 
ja erityisesti juniorien käyttä-
mistä kivistä tietoa kerätty-
ään Hollo lopulta otti yhteyt-
tä Vainikkaan ja sai ideansa 
myytyä ilman suurempia pon-
nisteluja ja tästä alkoi tuote-
kehitys kivien sorvaamiseksi 
suomalaisesta graniitista. 
Materiaaliksi valikoitui lo-
pulta Kurun harmaa graniitti, 
joka tunnetaan erittäin tasarakeisena ja 
hyvin kulutusta kestävänä harmaana ki-
vilajikkeena. Kanadan malliin oli tarkoi-
tus valmistaa 11,5 kilon painoisia kiviä 
alle 15-vuotiaille, mutta kun vauhtiin oli 
päästy, niin ei tyydytty pelkästään tähän 
vaan ryhdyttiin valmistamaan ensimmäi

Lajiohjaajakurssin lisäksi Kisakallion suunnalta kuuluu uutta 
myös välinerintamalla, siellä on nimittäin tartuttu ennakko-
luulottomasti väittämään ”curlingkiven graniitti tulee aina 

Skotlannista” ja ryhdytty todistamaan väitettä vääräksi. 

senä maailmassa vieläkin pienempää n. 
7,5 kiloista kiveä alle 10-vuotiaille taape-
roille. Ajatus vaahtosammuttimen kokoi-
sista curlaajista oli Hollolle itselleen 
luonnollinen, sillä hänen oma poikansa, 
6-vuotias Lauri, innostui olympialaisten 
aikaan curlingista oikein tosissaan. Saim-

mehan me kaikki myös tie-
dotusvälineiden kautta lukea 
sekä televisiota myöden näh-
dä, että ”curlingia” pelailtiin 
aina päiväkoteja myöden jos 
jonkinlaisilla ”kivillä”.

 Junioricurlingin pe-
rusajatuksena on pienentää 
kiven kokoa niin, että pie-
nempikin atleetti saa kiven 
liikkeelle riittävällä vauhdilla 
pelin aikaansaamiseksi. Pie-
nempimassainen kivi ei tie-
tenkään ylläpidä liikemo-
menttiaan painavampien vel-
jiensä tapaan, joten samalla 
rataa oli lyhennettävä. Sopi-
vasti lyhennettyinä radat saa 
mahdutettua näppärästi kau-
kaloon poikittain, esimerkik-
si puna- ja siniviivan väliin. 
Aivan yhtä lailla junnuradan 
saa rakennettua Tukholman 
Sundbybergin hallin tapaan 
aikuisten radan ”päälle” 
maalaamalla pesät aikuisten 
radan pelaamattomalle kes-
kialueelle. Pesät jätettiin tar-
koituksenmukaisesti yhtä 
suuriksi kuin aikuisten radal-
lakin, jotta perheen pienim-

mät saisivat enemmän onnistumisen tun-
teita kivien liukuessa pesään. Ensimmäi-
set palautteet junioricurlingin toimivuu-
desta ovat olleet tyrmäävän hyviä, vaike-
uksia on tuottanut ainoastaan ”leikin” 
lopettaminen ajallaan.
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Kurun harmaa graniitti 
taipui juniorikiviksi

Kisakallion liikuntaopiston markkinointipäällikkö Harri Hollo ja 
Kurun harmaasta graniitista valmistettu juniorkivi.

■ Jermu Pöllänen
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 Savitaipaleen pajalla ei aikaa liioin 
tuhlailtu, kun 20-vuotisen kivityöstön 
kokemuksella sorvattiin ensimmäiset ki-
vet valmiiksi ennätysajassa. Vaikein vai-
he oli lopulta kahvojen valmistus, sillä 
kiven työstö oli ammattilaisen osaavissa 
käsissä lopulta pieni pähkinä purtavak-
si. Sorvauksen lopputuloksena saatiin 
erittäin laadukas sarja pieniä ja keskiko-
koisia kiviä sekä muutama aikuistenkin 
kokoluokkaa oleva kivi. Junnukivillä ei-
vät nuo kierto-ominaisuudet ole aina-
kaan isommalla peblipisaralla kovin-
kaan kummoiset – ei sillä että ensim-
mäistä kertaa lajia kokeilevat alle kym-
menvuotiaat tätä ominaisuutta hirveästi 
olisivat kaivanneetkaan!
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HEMPAN PÄHKINÄT -tehtävät ja -ratkaisut 
ilmestyvät jälleen seuraavassa numerossamme. 
Hemppa on lomalla. 

Junioriradat saa halutessaan mahdutettua 
jääkiekkokaukaloon vaikkapa poikittain

Lauri Hollo 6-vuotta ja juniorikivet

Torstaina 2.3.2006 lahjoitettiin Hyvin-
kään kaupungin kulttuurihistoriallisen 
osaston museoesinekokoelmiin curling 
-kivi ja -harja. Esinelahjoituksen teki 
kaupunginjohtaja Osmo Anttilan 
(1926-1992) puoliso Henny Anttila.
 Hyvinkään Curling ry kiittää edes-
mennyttä kaupunginjohtaja Osmo 
Anttilaa  curling toiminnan aloittami-
sesta Hyvinkäällä. Kaupunginjohtajan 
rinnalla harrastuksen puolesta puhujia 
1970-luvulla olivat edesmennyt ylilää-
käri Terho Toivonen ja Hyvinkään 
Lions Club. Ensimmäiset seuran kivet 
toi Hyvinkäälle Tauno Mäkelä, Wille 
Mäkelän isoisä. Kivet haettiin Ruotsis-
ta Mäkelän linja-autolla vuonna 1971.
 Museokokoelmien curling -kivi on 
Suomen Curlingliiton  60-vuotislahja 
Osmo Anttilalle (10.3.1986), kivi täyt-
tää 40 vuotta 10.3.06. Sekä kivi että 
peliharja ovat olleet Osmo Anttilan 
käytössä. Peliharjaa koristaa Skotlan-
nin ja Suomen liput, sillä se on skot-
lantilaisten curlingpelaajien lahja 
Osmo Anttilalle.                              
Lähde: www.hyvinkää.fi                     ■

Curlingkivestä 
museoesine 
Hyvinkäällä
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 Tulevan syksyn aikana alkaa Etelä-
Karjalan ammattikorkeakoulun teknii-
kan yksikössä mielenkiintoinen tutki-
mus, jossa tieteellisesti pyritään todista-
maan suomalaisen graniitin soveltuvuus 
curlingkivien valmistamiseen. Ensim-
mäiset Kurun harmaasta graniitista val-
mistetut koekappaleet olivat lupauksia 
herättäviä ja kimmoisuuden ja kestävyy-
denkin pitäisi oleman riittävällä tasolla. 
Vainikan itsensä mukaan Suomesta löy-
tyy useita vieläkin kestävämpiä ja kim-
moisampia kivilajeja, joten jäämme mie-
lenkiinnolla odottamaan mitä tulevai-
suus tuo kivirintamalla tullessaan.     ■
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2006        Hyvinkään 
Koululaiscurling       
                   
Hyvinkäällä järjestettiin Hyvin-

kää Curlingin toimesta jälleen 
vuoden tauon jälkeen perin-

teikäs koululaiscurlingturnaus. Van-
hoista rajoituksista lisenssipelaajien 
määrien suhteen luovuttiin ja monet 

”vanhat” pelurit kasailivatkin hyvässä 
hengessä ympärilleen uusia joukkueita 
ennen lajia harrastamattomista ystävis-
tään. Muutenkin turnaus toteutettiin 
mahdollisimman paljon aloittelijoita 
silmällä pitäen mm. tarjoamalla pelivä-
lineet seuran puolesta, pitämällä osal-
listumismaksu nimellisenä ja venyttä-
mällä kisojen aloitus vasta Olympia-
laisten jälkimaininkeihin, jotta mah-
dollisimman moni lajista innostunut 
pääsisi mukaan kokeilemaan ja nautti-
maan. Jokaisessa pelissä paikalla oli 
myös seuran puolesta ”tuomari” opas-
tamassa ja auttamassa kinkkisissä ti-
lanteissa - tästä avusta kiitokset järjes-
telyissä auttaneille ja vielä erikseen 
Malmin Ollille suuresta työmäärästä!

 Perinteisesti Hyvinkään koululais-
curling on koskenut hyvinkääläisiä 
koululaisia ja opiskelijoita paikallisista 
peruskouluista sekä toisen asteen oppi-
laitoksista. Olympialaisten aiheutta-
man buumin jälkimainingeissa myös 
Rajamäki saatiin naapurikylänä mu-
kaan ja ensi kaudella turnauksen 
markkinointia laajennetaan myös Rii-
himäelle. Kaikenkaikkiaan tänä vuon-
na turnaukseen ilmoittautui peräti 19 
joukkuetta, minkä ansiosta tapahtu-
masta tuli suurin Suomessa koskaan 
järjestetyistä junioricurlingturnauksis-
ta! Joukkueet edustivat kuutta eri Hy-
vinkääläistä opinahjoa sekä Rajamäen 
lukiota. Eniten joukkueita ilmoittautui 
Pohjoispuiston Yläasteelta, jonka puo-
lesta turnauksen voitosta taisteli 6 jen-
giä. Härkävehmaan yläaste osallistui 
viiden joukkueen voimin muiden jouk-
kueiden jakaantuessa tasaisesti ilmoit-
tautuneiden koulujen kesken.

 Joukkueet jaettiin neljään lohkoon, 
joiden sisällä pelattiin yksinkertainen 
keskinäinen sarja. Kunkin lohkon kak-
si parasta joukkuetta jatkoi puoliväli-
eriin. Puolivälierien voittajat lunastivat 
paikkansa välieriin, jotka pelattiin lois-
tavissa olosuhteissa Hyvinkään jäähal-
lissa Finnish Bonspielin jälkeen. Lop-
puottelupaikkaa tavoitteli kaksi Poh-
joispuiston joukkuetta, Ammattikou-
lun tiimi junnujen maajoukkuekippari 
Joonas Hellevaaran johdolla sekä nuo-
ri Polar Bearsin tyttöjoukkue Härkä-
vehmaan yläasteelta. Ehkä jopa yllät-
tävänkin hyvätasoisten pelien jälkeen 
Pohjoispuiston joukkueiden osaksi jäi 
taistella keskenään pronssista. Tuo 
taistelu kääntyi Team Iban hyväksi. 
Neljänneksi jäi Team Heino parhaana 
osallistuneena joukkueena, jossa pelasi 
ainoastaan aloittelijoita!

 Loppuottelu eteni pitkään tasaise-
na Polar Bearsin hienoisessa hallinnas-
sa. Lopun kiri riitti Ammattikoululle 
kuitenkin jatkopäähän, jossa pisteen 
varastus toi heille sekä upouuden kier-
topokaalin että koko turnauksen voi-
ton. Joukkueessa pelasivat Joonas ja 
Jenni Hellevaara sekä Petri Laitala.

 Seuran haasteet junioripuolella ei-
vät toki lopu tähän, vaan seuraava as-
kel on tarjota näille turnaukseen osal-
listuneille liki viidellekymmenelle täy-
sin uudelle juniorille helppo ja kiinnos-
tava reitti lajin pariin. Koululaiscurling 
turnauksena tullee säilymään ennal-
laan ja pyrkii edelleenkin herättämään 
mahdollisimman paljon kiinnostusta 
nimenomaan uusissa lajista kiinnostu-
neissa nuorissa. Itse tapahtuman toivo-
tun kasvun eteen tehdään paljon töitä, 
mutta milloin on edessä ensimmäistä 
kertaa pelattava kansallinen koululais-
curlingin fi naaliturnaus?                    ■

■ Riku Harjula

Hyvinkään koululaiscurlingin palkitut
joukkueet yhteiskuvassa
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Maailman curlingliiton hallituksessa pu-
halsivat uudistuksen tuulet MM-kisojen 

aikana järjestetyssä vuosikokouksessa, kun 
valtaosa istuvasta hallituksesta tuli toimikau-
tensa päätökseen. Roy Sinclair astui sivuun 
WCF:n puheenjohtajan paikalta pidettyään 
valtikkaa hallussaan kuusi edelliskautta. Royn 
tilalle astui hänen aikanaan varapuheenjohta-
jana toiminut kanadalainen Les Harrison. Va-
rapuheenjohtajaksi äänestettiin historiassa 
toista kertaa naisedustaja kun skotlantilainen 
Kate Caithness valittiin tehtävään yksimielises-
ti. Varainhoitajaksi valittiin uudelleen USA:n 
Warren Lowe. Vanhasta hallituksesta jatka-
maan äänestettiin myös japanilainen Hiro Sai-
to, jonka toimikausi tulee päättymään sääntö-
jen mukaisesti kahden vuoden kuluttua. Uusi-
na jäseninä hallitukseen valittiin olympiavoit-
taja Sveitsin Patrick Hürlimann, ruotsalainen 
jäänteon taitaja Leif Öhman sekä tanskalainen 
Niels Larsen. Larsen ei ole hänkään kuitenkaan 
eilisen teeren poikia, sillä hän ehti toimia hal-
lituksessa jo vuosina 1996-2000. Suomen Cur-
lingliiton puheenjohtaja Olli Rissanen asettui 
ehdolle WCF:n hallituksen vaaliin nyt toista-
miseen, mutta ei tullut tälläkään kertaa vali-
tuksi. Omien sanojensa mukaan Olli ei tule 
enää asettumaan ehdolle, mutta mistä sitä kos-
kaan tietää ;-)
 Muita päätöksiä WCF:n kokouksesta oli-
vat mm. ensi kevään MM-kilpailujen pitopai-
kat Edmonton miehissä ja Japanin Aomori nai-
sissa. Myös olympialaisten karsintapisteiden 
laskutapaa muokattiin vastaamaan nykyistä 
MM-kilpailujen joukkuemäärää (12) ja pistei-
tä jaetaan jatkossa sijoitusten mukaan seuraa-
vasti: 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.   
      ■

WCF:n hallituspaikat 
uusiksi

Eräs aikakautemme suurimmista naiscurlin-
gin puolestapuhujista skotlantilainen Fran-

cis Brodie on kuollut. Brodien ansiota on suu-
relta osin, että naisten MM-kilpailuja alettiin 
järjestää vuodesta 1979 lähtien. Tasan kymme-
nen vuotta myöhemmin silloinen maailman cur-
lingliitto ICF  (International Curling Federati-
on) kunnioitti hänen panostaan lajin edistämi-
sessä nimeämällä naisten MM-kilpailujen reilun 
pelaajan palkinnon hänen mukaansa. Vuosien 
ajan Francis osallistui MM-kilpailuihin katso-
jana ja oli ojentamassa omaa nimeään kantavaa 
palkintoa. Edelliskevään Paisleyn MM-kilpailut 
jäivät näin ollen hänen viimeisikseen.            ■

Frances Brodie jättänyt 
maalliset curlingkentät

Perinteinen Finnish Bonspiel-turnaus 
pelattiin jälleen kevään viimeisenä 
turnauksena Hyvinkään jäähallissa. 
Kovasti töitä tehneet jäänhoitajat 
Nummilan Manun ja Tuomas Vuo-
ren johdolla urakoivat tänäkin vuon-
na olosuhteet loistaviksi. Osallistuja-
määrää kasvatettiin entisestään peräti 
41:een joukkueeseen, joka aiheutti 
myös jo perinteeksi muodostuneen 
lohkosysteemin vaihdon uuteen cup-
malliin, joka takasi jokaiselle vähin-
tään 3 ottelua. Ulkomaalaisväriä ta-
pahtumaan saatiin naapurimaista eli 
Venäjältä sekä Ruotsista.
 Banquetti järjestettiin viime vuo-
den tapaan hotelli Rantasipissä, jossa 
palkittiin samalla kauden 05-06 SM-
sarjan mitalistijoukkueet. Lisäksi 
kunnioitettiin Suomen työtehtävien 
vuoksi mahdollisesti piakkoin jättä-
vää Paul Rankinia upeasta työstä la-
jimme hyväksi (sekä 60-synttäreiden-

Finnish Bonspiel 2006

sä johdosta) ja mikä tärkeintä nautit-
tiin lajitovereidemme seurasta pitkäl-
le aamuun.
 Itse turnauksen ja A-fi naalin voi-
ton vei Jussi Uusipaavalniemen Ping-
viinit Ruotsin Team Larssonin sijoit-
tuessa toiseksi. Finaali ratkesi viimei-
sessä päässä Jussin tiukkaan määrä-
mittaiseen, joka raivoisan harjauksen 
voimalla lipui vajaan sentin verran 
ruotsalaisten ykköskiveä paremmaksi. 
Pronssi matkasi myös Ruotsiin Team 
Holmbergin kukistettua pikkufi naa-
lissa A-Curlingin.
 Turnauksessa jo aiemmassa vai-
heessa hävinneet joukkueet jatkoivat 
etenemistä B, C ja D sarjaan. B-sarjan 
voittajaksi selvisi Team Kauste, joka 
B-fi naalissa kaatoi CC Diabolican. C-
sarjan vei Team Lautanen Fiinacur-
lingin nenän edestä ja D-sarjan voit-
toon kiri Hyvinkään Hanurikerho 
Hupaajien jäädessä kakkosiksi. RH ■

Finnish Bonspiel -turnauksen voittanut Jussi Uusipaavalniemen kipparoima
Pingviinit huippujännittävän loppuottelun jälkeeen

Kanadasta kantautuu huolen aihe 
kun ensimmäistä kertaa WCT:n 

järjestämässä Player’s Championshi-
pissä nähtiin Calgaryssä ”vain” 22 
000 katsojaa pääsiäisviikonloppuna. 
Hätäisimmät ehtivät jo spekuloida kil-
pailun siirtämisestä Winnipegiin, mis-
sä Grand Slam -kilpailussa nähtiin 43 
523 katsojaa. Näin suomalaisin silmin 
katsottuna ei Calgaryn kisajärjestäjillä 
pitäisi olla mitään hävettävää, liekö 

Pääsiäisen pyhät 
rokottivat curlingyleisöä

maamme kisoissa vuosikymmenten 
saatossa nähty yhteensä puoltakaan 
tuosta määrästä yleisöä! Miesten kisan 
voitti muuten muuan Randy Ferbeyn 
joukkue, jolta uupuu oikeastaan enää 
olympiakulta meriittilistaltaan. Nais-
ten sarjan voittanut Jennifer Jonesin 
joukkue rahasti sekin mukavat 30 000 
CAD, mikä lienee kautta aikain suurin 
naisjoukkueen voittama rahapalkin-
to!                                                   ■
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Miesten SM-Cupin taistelua Rovaniemellä
neljä, pääkaupunkiseutua kaksi, Loimaa-
ta, Pieksämäkeä ja Joensuuta yksi kutakin 
ja loput seitsemän Pohjois-Suomen seuroja 
Ranuaa, Rovaniemeä, ja Kemijärveä. 
 Turnaus alkoi perinteisten SM-sarja/
ykkösdivisioona joukkueiden voitoilla, 
jotka Rankinin ja Hanhisuannon joukku-
eita lukuun ottamatta raivasivat tiensä toi-
selle kierrokselle. Toisella kierroksella tap-
pion kokivat mm. perinteikkäät joukkueet 
Ruottu ja Honkkila sekä edellisvuoden 
SM-Cupin hopeajoukkue Jäntti. Näin suo-
raan tappioitta jatkaneet joukkueet kohta-
sivat kolmannella kierroksella, jolla hyvin-
kääläisjoukkueet Korhonen ja Harjula yl-
lättivät SM-sarjaa talvella pelanneet Rissa-
sen ja Malisen kokeneet poppoot. Sekä 
Korhonen, että Harjula siis suoraan kol-
mella voitolla välieriin.
 Välieräpareja hyvinkääläisille etsittiin 
jo tappion kokeineiden taulukosta, jonka 
loppupeleissä nähtiin viime vuoden SM-
Cupin fi naalin uusinta, kun Joensuun Ma-
linen kohtasi Pieksämäen Jäntin. Tällä ker-
taa Jäntti haki revanssin viime vuodesta ja 
vei pelin nimiinsä lukemin 7-3 jatkaen 
näin välieriin. Edelliskauden SM-Cupin 
nelossijaansa parantamaan tullut Ruottu 
kohtasi vastaavassa ottelussa vantaalaisen 
Rissasen joukkueen ja tiukkojen vaiheiden 
jälkeen tiputti SM-sarjakonkarit lukemin 
7-4 kahdeksannen pään hienojen suoritus-
ten päätteeksi.  Näin sunnuntaiaamun vä-
lieriin nousi peräti kolme samaa joukkuet-
ta, jotka vuonna 2005 Vaasan SM-Cupis-
sakin samaan vaiheeseen asti selvisivät. 

Ensi kertaa sitten Lahden SM-Cupin 2003 
mukana välierissä nähtiin myös hyvinkää-
läisen Asko Korhosen joukkue, joka Lah-
dessa tuolloin nappasi itselleen pronssimi-
talin Harjulan nuoren joukkueen nenän 
edestä.
 Välieräparit arvottiin näyttävin me-
noin ja monin puhein höystettynä Rova-
niemen kaupungin vastaanotolla lauantai-
iltana ja pareiksi selvisivät Harjula ja 
Ruottu sekä hyvinkääläisrintamaan kiilaa 
iskenyt Jäntti ja Korhonen. Itse pelit eteni-
vät vahvasti Korhosen ja Harjulan komen-
nossa Korhosen voittaessa omansa 8-0 ja 
Harjulan edetessä fi naaliin 7-0. 
 Finaalissa Harjulan nuoret hakivat re-
vanssia Lahden SM-Cupin pronssiottelus-
ta, jonka 2003 Korhonen vei nimiinsä. Peli 
kulkikin Harjulan hienoisessa hallinnassa, 
mutta neljännen pään jälkeen Korhonen 
kiri takaisin pisteen päähän. Ratkaisu näh-
tiin kuudennessa päässä, joka Hyvinkään 
nuorilta oli sujunut vahvasti ja pesään ker-
tyi ennen kapteenien viimeisiä heittoja 
Harjulalta viisi kiveä ja Korhoselta kaksi. 
Kapteeni Harjulan tuplapoisto viimeisel-
lään siirsi paineet Korhoselle, jonka vii-
meinen määrämittainen kapeasta portista 
oli liian kova ja lukemien muuttuessa 9-2:
een Harjulan hyväksi Korhonen luovutti. 
Kun samaan aikaan Ruottu voitti tasaisen 
ottelun Jänttiä vastaan menivät kaikki mi-
talit Hyvinkäälle. 
 Tulokset löytyvät mm. Ranua Curling-
in internet-sivuilta                                 ■
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Curling rantautui tukevasti Savoon. Pieksä-

mäki oli jo ollut aikansa lajin suurimpia 

paikkakuntia ja Kuopiossa oli hiljattain aloi-

tettu aktiivinen curling-toiminta eräässä parkkihal-

lissa. Mukana Kuopion touhuissa olivat mm. Pieksä-

mäellä jo lajin isoihin nimiin kuulunut Matti Karta-

no ja Hyvinkäältä Kuopioon muuttanut Markku Uu-

sipaavalniemi.

 Innokas ja nouseva seura Kuopion Curlaajat ry 

otti ison haasteen vastaan järjestäen vuoden 1996 

SM-kisat. Markku Uusipaavalniemi oli ollut edellise-

nä syksynä selvittelemässä Leif Öhmanin opissa 

muutamien muiden kanssa jäänteon saloja. Nyt nii-

tä päästiin koettamaan käytännössä. Kuopion jäät 

onnistuivatkin todella hyvin ja ensimmäistä kertaa 

Suomessa oli kansainväliset mitat täyttäneet peli-

olosuhteet.

 Tuolloin edustusjoukkue vielä ratkottiin cup-

systeemillä, mikä tietysti tarjosi jännitettävää vii-

meiseen peliin asti. Naisten puolella Jaana Jokela 

 vuotta sitten

10-12.3 käytiin vuotuinen taistelu miesten 
SM-Cupin tittelistä ja turnauspaikkana oli 
tällä kertaa Rovaniemen Lappi Areena. 
Vuosien saatossa välillä huimastikin vaih-
delleet SM-Cupin peliolosuhteet olivat täl-
lä kertaa todella hyvät aina järjestelyistä 
itse jään kuntoon ja tapahtuma keräsikin 
kokonaisuutena paljon kiitosta niin pelaa-
jilta kuin katsojiltakin, joita Lappi Aree-
nan harjoitushallin parvikatsomoon oli 
saapunut kiitettävästi. Olympialaisten jäl-
kimainingeissa oteltu turnaus keräsi katso-
jia paikanpäälle lajia ihastelemaan koko 
viikonlopun ajan, huippuna luonnollisesti 
sunnuntain viimeisen pelikierroksen fi naa-
li ja pronssiottelut, jolloin hallissa suosi-
keilleen hurrasi noin 80 innostunutta! Ta-
pahtuman markkinoinnista ei ainakaan 
siis moitteen sijaa voinut löytyä ja lajiin 
Olympialaisten aikana hullaantuneille löy-
tyi helppo tapa nähdä peliä ”livenä”. 
Myös paikalliset lehdet noteerasivat ta-
pahtuman ja esim. Lapin Kansa teki turna-
uksesta maanantain numeroonsa laajan 
jutun useine haastatteluineen.
 Itse turnaus toteutettiin perinteisenä 
”trippel-cuppina”, eli viimeistään kolman-
nella häviöllä joukkue tippui mitalipeleistä 
sijoitusotteluihin. Välieriin selvisi kaksi 
puhtaan pelin joukkuetta voittamalla kol-
me otteluaan suoraan ja kaksi muuta jouk-
kuetta jatkoi mukana hieman pitemmän 
kaavan kautta useamman ottelun pelan-
neina, mutta yhden tappion rasittamina. 
Kaiken kaikkiaan Cupiin mahtui 16 jouk-
kuetta, joista Hyvinkään Curlingia edusti 

kantoi odotetusti voittajasuosikin viittaa, eivätkä 

tälläkään kertaa kilpasiskot päässeet yllättämään. 

Voittajajoukkueessa Jaanan lisäksi pelasivat Anne 

Eerikäinen (nyk. Malmi), Laura Franssila (nyk. 

Tsutsunen) ja Niina Pöllänen.

 Miesten puolella sitä vastoin odotettiin ennä-

tystasaista kamppailua neljän kärkiporukan kesken. 

Tomi Rantamäki oli koonnut uuden nousevan jouk-

kueen jossa mukaan oli nostettu kaksi nuorta lupa-

usta (tulevat olympiakävijät Mäkelä ja Häti). Jari 

Laukkasen ja Jori Aron joukkueet, jotka myös kärk-

kyivät voittoa koostuivat kokeneemmasta kaartista. 

Mustana hevosena mukaan lähtenyt, kotikisoissa 

mittelevä Markku Uusipaavalnimen joukkue veti kui-

tenkin pisimmän korren kaataten fi naalissa Aron 

porukan.

 Markun komennossa pelasivat velipoika Jussi 

Uusipaavalniemi, Raimo Lind ja Hannu Nieminen. 

Tuolloin harva osasi aavistaa että siitä alkoi Markun 

pitkä valtakausi ja merkittävä luku suomalaisessa 

curlinghistoriassa.

■ ■ ■

Keväinen Bonspiel Hyvinkäällä oli houkutellut var-

sin kansainvälisen ryhmän paikalle aina Sveitsiä ja 

Englantia myöden. Taso oli niinkin kova että oli eril-

linen kilpasarja, jonka suurimpana nimenä monin-

kertainen Euroopan ja maailmanmestari Peja Lind-

holm Ruotsista. Suomalaiset pitivät kuitenkin pin-

tansa ja Jari Laukkasen kokenut ryhmä vei mesta-

ruuden.

■ ■ ■

MM-kisat käytiin Kanadan Hamiltonissa. Suomelta 

oli mukana vain naisjoukkue. Jaana Jokela oli liik-

keellä pari kuukautta aikaisemmin Suomen mesta-

ruuden voittaneella porukalla johon vitospelaajaksi 

oli otettu Tiina Tenkanen. Valmentajana toimi Jari 

Laukkanen. Pelit eivät naisiltamme sujuneet kovin 

loistokkaasti: tuloksena yksi voitto (Tanska) ja yh-

deksän tappiota ja Suomi jäi armotta viimeiseksi. 

Voiton vei niin miehissä kuin naisissakin lajin mah-

timaa Kanada. Naisissa Marilyn Bodogh’n joukkue 

peittosi USA:n ja miehissä Jeff Stoughton Skotlan-

nin.                                                                    Tommi Häti

■ Riku Harjula



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 CURLINGLIIT TO RY:N

HALLITUS 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@welho.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
Tuomas Vuori
gsm 040 545 7587
Pia Lehtonen
gsm 040 562 2898
Aku Kauste
gsm 050 321 8452

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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