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Talvi tuli – vihdoin!

Vuosisatojen kuivin ja lämpimin kesä on nyt takana ja mennään hyvää vauhtia kohti 
talvea. Ilmat ovat vihdoin kylmenneet siinä määrin, että curlingin peliolosuhteet alkavat 
täällä Suomessakin parantua. Alkukaudesta sateet tulivat lähinnä hallien sisäpuolella, 
kun lämpimän ulkoilman ja kylmän sisäilman kohdatessa kosteus siirtyy kohti kylmää 
tilaa.

 Helpoin ja varmin lääke kosteuden poistamiseksi on odotella rauhassa talven tuloa ja 
ilmojen kylmenemistä. Siellä missä asioihin on paneuduttu viimeisen päälle tosissaan, on 
hallin eristys hoidettu niin huolellisesti, jäädytyskojeiden tehot ovat niin suuret ja ilmas-
tointi hohkaa kuivaa kiertoilmaa tarvittaessa niin tehokkaasti, että hallin ulkopuolisilla 
olosuhteilla on äärimmäisen pieni vaikutus hallin sisällä vallitseviin peliolosuhteisiin. 
Ja mistäköhän tällaisia suorituspaikkoja sitten löytää?

 Toistaiseksi niitä on lähdettävä ihailemaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Ikäväkseen 
joutuu toteamaan, että kotimaassa alkukauden olosuhteet ovat usein luokattoman huo-
not. Toki poikkeuksiakin löytyy, mutta niissäkin harvoissa paikoissa tila on usein vähin-
täänkin osittain jaettu muiden lajien kanssa, mikä tuo mukanaan omat vaikeutensa mm. 
sellaiset lajillemme tuntemattomat muuttujat kuin yleisömäärästä johtuvan lämmön ja 
kosteuden.

Sinä päivänä kun maastamme löytyy ensimmäinen suorituspaikka, jossa: 
1.  jäädytysputket on rakennettu optimaalisesti ratoihin nähden poikittain,
2.  ilmastointi ja jäädytyslaitteet on mitoitettu oikein käyttötarkoitukseensa nähden  
 sekä asiallisesti säädetty,
3.  peblikannu ei vuoda ja siinä on juuri oikean mittainen, jäykkävartinen letku,
4.  kivet ovat tasalaatuiset tai vähintäänkin puhtaina pidetyt,
5.  hakit ovat hyvälaatuiset ja puhtaina pidetyt,
6.  jää hoidetaan päivittäin, eikä ketään päästetä sotkemaan sitä ulkokengin,
7.  välittömästä läheisyydestä löytyy viihtyisä ja kohtuuhintainen kahvio,
8.  henkilökunta on ystävällistä ja työhönsä motivoitunutta,
9.  harrastetoiminta on aktiivista ja ajanvarauskäytäntö sujuvaa,
10.  suorituspaikka ja sen ympäristö on pidetty siistinä,

niin minä julistan sen päivän kansalliseksi juhlapäiväksi, jota juhlittakoon juhlaliputuksin 
ja paraatimarssein! Miksei niitä harrastusolosuhteiden mielipidekyselyitä järjestetä näin 
loka-marraskuun vaihteessa!?

 Mutta vaikka välillä on vaikeaa, jokin kummallinen voima vetää kerta toisensa jälkeen 
takaisin hallille, on se vaan niin haastava ja mielenkiintoinen tämä lajimme – 
ja kylmeneväthän nuo kelitkin...

Hyvää curlingkautta kaikille toivottaen,

Jermu Pöllänen

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

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

Vantaal la  4 . 1 1 .2006

Curlingkausi 2006-2007 on 
jo hyvässä vauhdissa ja 
suomalaiset joukkueet ovat 

ehtineet hankkia menestystäkin eri 
tasoilla! Tomi Rantamäen joukkue 
sijoittui hienosti toiseksi Sundbyberg 
Openissa Ruotsissa häviten fi naalin 
Peja Lindholmin uudelle joukkueelle. 
Aku Kausteen kipparoima joukkue 
taas voitti Baltic Cupin ensimmäisen 
osakilpailun Tallinnassa, ja samassa 
paikassa isä Kausteen johtama senio-
rijoukkue voitti toista kertaa pelatun 
Tallinn Cupin. Onnittelut kaikille 
joukkueille, hienoa että menestystä 
tulee laajalla rintamalla!

 Uusi kausi on täynnä toimintaa ja 
jokaiselle löytyy varmasti jotakin jos 
vain mukana haluaa olla! Miesten 
SM-sarjaan (mestaruussarja + 1-di-
visioona) on ilmoittautunut ennätys-
määrä joukkueita, yhteensä 18, mikä 
on erityisen ilahduttavaa. Paikallis-
sarjojen ja siellä pelaavien joukkuei-
den määrä on nousussa ja erityisen 
maininnan ansaitsee Pohjois-Suomen 
oma sarja, joka on jo käynnistynyt. 
Hienoa yhteistyötä ja aktiivisuutta 
pohjoisilta jäsenseuroiltamme!

 Uuden olympiadin käynnistymi-
sen myötä joulukuun EM-kisoilla 
on taas erityistä painoarvoa, kun 
MM-paikan saavuttamalla pääsee 
keräämään ensimmäisiä olympiapis-
teitä vuoden 2010 olympiapaikoista 
taisteltaessa. Toivotamme onnea 
Suomen edustusjoukkueille! Junio-
rien PM-kisat pelataan vuorostaan 

helmikuussa (9.-11.2.2007) taas Suo-
messa ja Vierumäellä ja toivonkin 
että mahdollisimman moni pääsisi 
paikan päälle kannustamaan omia 
junioreitamme sekä katsomaan poh-
joismaista huippujunioricurlingia!

LISÄÄ PELIPAIKKOJA!

Myös pelipaikat Suomessa lisäänty-
vät tasaiseen tahtiin ja uusia paikka-
kuntia tulee mukaan hienon lajimme 
pariin. Harjavallassa alkaa olla 
valmiina uusi kahden radan curling-
halli(!) ja erityisellä mielenkiinnolla 
odotamme myös Hyvinkään uuden 
hallihankkeen valmistumista kulu-
valla kaudella! Näyttää siis hyvältä; 
mielenkiinto rakasta lajiamme koh-
taan on edelleen korkealla tasolla. 
Yritetään yhdessä pitää huolta siitä, 
että näin on jatkossakin!

SENIORIEN MM-KISAT 
SUOMEEN!

Seniorien MM-kisat 2008 on myön-
netty Suomelle ja ne pelataan jälleen 
Vierumäellä! Suomen Urheiluopisto 
on tältä osin osoittanut kiitettävää 
mielenkiintoa lajiamme kohtaan, 
sillä ilman tällaisia yhteistyökump-
paneita ei arvokisojen järjestäminen 
olisi meille taloudellisesti mahdollis-
ta. Kisojen järjestämisessä tarvitaan 
tietenkin taas vapaaehtoisia, joiden 
rekrytointi alkaa kuluvalla kaudel-
la. Vaikka kisaorganisaatio onkin 
selkeästi pienempi kuin esimerkiksi 
EM-kisoissa, toivon kuitenkin että 
mahdollisimman moni olisi valmis 
osallistumaan tähänkin haasteeseen! 
Tehdään yhdessä taas hyvät kisat!

...JA ETTEHÄN UNOHDA

mitä curling on: se on mitä hauskin 
ja hienoin laji, jossa yhdistyvät perin-
teet, taito, sosiaalisuus, vastustajan 
ja omien pelitoverien kunnioittami-
nen sekä aito ja rehellinen kilpailu 

– asioita, jotka eivät tänä päivänä 
ole mielestäni  itsestäänselvyyksiä ja 
joita et välttämättä joka lajin parista 
löydä. Meillä on tämä etuoikeus, 
joten nautitaan siitä jälleen kerran 
täysin rinnoin!

Toivotan kaikille mitä HAUSKINTA 
CURLINGKAUTTA 2006-2007! 

UUSI KAUSI 
TÄYNNÄ TOIMINTAA!

Olli 

Olli Rissanen  



 Anne Malmi
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Clautissa, Italiassa, vietettiin 
Curlingin Mixed EM-kisat 17. 
- 21.10.2006 loistavissa olo-
suhteissa: liukkaat jäät (kiitos 
Jörgen Larsenin), hyvät kivet 
Torinon olympialaisista ja pari 
paikallista kivisarjaa, loistavat 
kilpasiskot ja -veljet, ystävälli-
set vapaaehtoiset ja kyläläiset 
sekä uskomattomat maisemat. 
Suomea kisoissa oli edustamas-
sa vuoden 2006 mixed-kisan 
Suomen mestarit Jussi Uusipaa-
valniemi (kapt.), Anne Malmi, 
Petri Tsutsunen, Jonna Pyyhtiä 
ja Olli Malmi. Suomen joukkue 
sijoittui kisoissa jaetulle viiden-
nelle sijalle.

Osallistujamaiden 
esittely

Mixed-kisoihin osallistui pelaa-
jia 23 maasta. Osallistujamaat 
oli jaettu neljään lohkoon: Suo-
mi pelasi A-lohkossa yhdessä 
Sveitsin, Tanskan, Unkarin, 
Walesin ja Liettuan kanssa. B-
lohkossa pelasivat Ruotsi, Ees-
ti, Italia, Slovakia, Sveitsi ja Itä-
valta. C-lohkossa olivat Venä-
jä, Latvia, Irlanti, Saksa, Hol-
lanti ja Kazakstan. Selvästi 
”helpommassa” D-lohkossa 
pelasivat Tshekki, Skotlanti, 
Norja, Puola ja Ranska. 

 Jokainen joukkue oli oma 
persoonansa: EM- ja MM-mi-
talisteista muodostuneen Skot-
lannin joukkueen pelaajat tuli-
vat suoraan Sveitsistä, Baselissa 
pidetystä turnauksesta. Unka-
rin joukkueessa pelasivat isä ja 
äiti lastensa kanssa, venäläiset 
nuoret olivat ”curlingkoulun” 
tuotosta. Italialaiset olivat pa-
nostaneet kisoihin palkkaamal-
la kaksi valmentajaa, toinen 

 – curlingperhettä parhaimmillaan

italialainen ja toinen Kanadas-
ta. Sveitsiläiset olivat myös 
koonneet joukkueensa koke-
neista EM- ja MM-pelaajista ja 
olympiahopeamitalistista. Liet-
tualaiset aloittelivat vasta cur-
linguraansa: joukkueen taita-
valla kipparilla oli curlingken-
gät, muut pelasivat lenkkareis-
sa ja käyttivät irtoliukuria. Wa-
lesiläisillä oli matkassa mukana 
kolme sukupolvea, nuorin 10 
kk. Norjalaisten joukkue, joka 
oli ns. harrastelijoista koottu, 
yllätti maansa karsinnoissa 
voittamalla semifinaaleissa Pål 
Trulsenin porukan. Naiskippa-
reita löytyi Walesin ja Ranskan 
joukkueesta. Eestin kippari 
Martin Lill puhui suomea suju-
vasti ja eestiläiset kannustivat 
suomalaisia kiitettävästi.

Suomen alkulohkon pelit
Tanska - Suomi 
Suomi näytti osaamistaan nuo-
ria tanskalaisia vastaan otta-
malla heti 3 pistettä. Tanska 
sinnitteli ja 4. pään jälkeen ti-

lanne Suomelle 6-4. Kahdesta 
seuraavasta päästä Suomi otti 3 
pistettä. Peli päättyi 10-6 Suo-
men voittoon. 

Suomi - Unkari
Iltapelissä Unkari pelasi omalla 
tasollaan ja heillä oli uskomat-
toman paljon tuuria! Ja kun ki-
viä on paljon pelissä, epäonnis-
tuneillakin heitoilla voi saada 
tulosta aikaiseksi, sen Unkari 
meille näytti. Peli kulki tasai-
sesti ja 7. pään jälkeen tilanne 
oli 5-4 Suomelle ja Suomella 
viimeinen kivi 8. päässä. Suomi 
otti viimeisestä päästä 2 pistet-
tä ja voiton 7-4.

Suomi - Sveitsi
Suomen turnauksen heikoin 
suoritus osui sitten lohkon tär-
keimpään peliin, joka pelattiin 
keskiviikon ainoana pelinä. 
Sveitsi johti 2. pään jälkeen 4-
0. Sitten Suomi otti 3 pistettä ja 
pääsi takaisin peliin, mutta 
vain  hetkeksi. Sveitsi otti kol-
me ja tauolle mentäessä 4. pään 

jälkeen Sveitsi johti 7-3. Lopul-
linen niitti tuli 6. päässä, josta 
Sveitsi otti taas kolme pistettä: 
10 - 4 Sveitsille. Suomi kiitti ja 
kätteli. Lohkovoitto meni siinä. 
Vastaan tulisi jatkossa Skotlan-
ti Ruotsin sijasta. Harmitti, 
mutta tähtäin lohkon kakko-
seksi...

Suomi - Liettua
Torstaina aamupeli alkoikin ai-
van eri asenteella, oppirahoista 
rikastuneena. Liettua varasti 1. 
päässä kipparinsa loistavilla 
määrämittaisilla kaksi pistettä. 
Taktiikan muutos toi tulosta ja 
4. pään jälkeen Suomi johti 6-
2. Suomi jatkoi hyvää peliään 
ja kuudennen pään jälkeen ti-
lanne oli Suomelle 8-3. Peli oli 
ratkennut, mutta liettualaiset 
halusivat pelata loppuun asti 
pelin, joka päättyi 11-3 Suo-
melle.

Wales - Suomi
Toimivaa taktiikkaa jatkettiin 
ja joukkuetyöskentely parani 
entisestään. Toisen pään jäl-
keen tilanne oli 6-0 Suomelle. 
Suomi vei peliä miten tahtoi ja 
Wales kätteli 6. pään jälkeen: 
10-2 pelitulos oli tarpeeksi. 
Näin Suomi oli pelannut itsen-
sä lohkokakkoseksi ja vastaan 
oli tulossa Skotlanti. Joukku-
eemme peli ja yhteistyö sujui 
loistavasti, joten levollisin mie-
lin aloimme valmistautua tule-
vaan neljännesfinaalipeliin 
kaikki olisi mahdollista, vaikka 
skottien heitot menivät juuri 
sinne, mihin kipparinsa harjan-
sa laittoi.

 A-lohkosta jatkoon pääsi-
vät siis Sveitsi puhtaalla pelillä 
ja Suomi yhden tappion kärsi-

European
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neenä, B-lohkosta Ruotsi ja Ita-
lia, kummallakin 4 voittoa ja 
yksi tappio. C-lohkosta jat-
koon pääsi suoraan Venäjä. 
Toinen jatkoon pääsijä oli Ir-
lanti, joka pelasi koko rahan 
edestä: ensimmäisessä tie-brea-
kissa se voitti Saksan tiukasti 
5-4 ja sitten Latvian selvin lu-
kemin 9-1. D-lohkossa oli 
myös tie-breakit: skotit pääsi-
vät jatkoon puhtaalla pelillä, 
mutta Tsekki ja Puola pelasivat 
toistamiseen toisiaan vastaan ja 
tässä tärkeässä pelissä hyvin 
pelannut Puola joutui taipu-
maan tsekeille 8-7, kun se en-
simmäisen keskinäisen pelin oli 
voittanut selvästi 5-3.

Neljännesfinaalit
Perjantai-iltana neljännesfinaa-
leja pelattaessa nähtiin var-
maankin koko turnauksen tiu-
kimmat, jännittävimmät ja ta-
saisimmat pelit. Ruotsi voitti 
viimeisen pään, viimeisen kiven 
edulla 3-2 Irlannin, joka pelasi 
päivän kolmatta peliä. Venäjä-
Tsekki -pelissä otettiin pisteitä 
vain neljässä päässä! Venäjä 
kyttäsi pisteitä ja sai 7. päässä 
viisi pistettä ja voitto heille 6-
3.

 Italia-Sveitsi meni jatko-
päälle. Sveitsiläisten 21-vuotias 
kippari, Jan Hauser, maksoi 
oppirahojaan: hänellä oli kah-
desti mahdollisuus ottaa voitto 
joukkueelleen, mutta määri-
sheitto oli aivan liian vaikea, 
vaikka hän sai harjoitella sitä 
7.,  8. ja 9. päässä. Italia voitti 
6-5, joista kolme pistettä Italia 
varasti Sveitsiltä kolmessa vii-
meisessä päässä. Tappio oli 
karvas pettymys sveitsiläisille, 
jotka olivat tosissaan tulleet ha-
kemaan kisojen mestaruutta. 

 Suomi-Skotlanti oli sekin 
tiukkaa tiukempi. Peli alkoi hy-
vin ja joukkuetyöskentely oli 
parhaimmillaan. Suomi oli joh-
dossa ennen taukoa 4-2, mutta 
kuten niin usein aikaisemmin-
kin, tauon jälkeinen pää oli 
suomalaisille vaikea ja skotit 
ottivat 5. päästä kolme pistettä 
ja tulivat takaisin peliin. Peli oli 
tasan 5-5 ja skoteilla viimeinen 

kivi, kun viimeistä päätä aloi-
tettiin. Suomella oli kaksi kiveä 
jäljellä ja pesässä 2 pistettä suo-
jien takana. Jussin ensimmäi-
sellä kivellä haettiin vielä yhtä 
määristä teelle, suojan taakse. 
Kivi oli tulossa hyvin harjan 
avulla, kunnes... roska tai jo-
tain, mutta kivestä ”petti moot-
tori” ja se taipui suojaan. Skotit 
yrittivät tuplapoistoa ratsulla, 
mutta eivät onnistuneet: kaksi 
pistettä köllötti edelleen Suo-
melle, mutta keskisuojat olivat 
lähteneet. Ei muuta kuin Jussil-
ta määristä etupesään. Määris 
tuli, mutta se taipui hieman lii-
kaa, ja skoteille jäi toinen puo-
li nännistä näkyviin. Skottien 
oli heitettävä nänniheitto. Kivi 
näytti vielä puolessa välissä 
kenttää reilulta, joten usutin 
Jussia harjaamaan. Mutta ei, 
siihen keskellehän se Tomin vii-
meinen kivi pysähtyi ja voitto 
skoteille 6-5. Ja skotit olivat 
helpottuneita! Finaalipeli, tote-
sivat useimmat katsojat ja pe-
laajat. 

Viimeinen kisapäivä
Semifinaaleissa olivat vastak-
kain Venäjä-Italia, jossa Italia 
onnistui ottamaan 6. päässä 
neljä pistettä ja voiton itselleen 
7-5. Skotlanti-Ruotsi päättyi 
odotetusti 5-2 skottien voit-
toon.

 Mitalipeleissä ei enää jänni-
tystä nähty. Venäjä pyöritti 
Ruotsia, joka kätteli 7. pään 
jälkeen tilanteessa 5-2. Venäläi-
sille (kapt. Alexander Kirikov, 
Daria Kozlova, Dimitry Aba-
nin, Angela Tuvaeva, Anrdey 

Drozdov, Yulia Svetova ja val-
mentaja Yury Andrianov) 
pronssia.

 Skotlanti antoi kyytiä Itali-
alle (kapt. Walter Bombassei, 
Chiara Olivieri, Davide Zande-
giacomo, Elettra de Col, Marco 
Constantini, Sara Zandegiaco-
mo ja valmentajina Roberto 
Lacedelli ja William Biehl), 
voittaen helposti Euroopan 
mestaruuden 8-4.  Mixed cur-
lingin Euroopan mestareita 
2006 ovat Thomas Brewster 
(kapt.), Jackie Lockhart, David 
Hay ja Kimberly Brewster.

 Kisojen ”urheilullinen puo-
li” tuli esiin, kun päättäjäisse-
remoniat myöhästyivät yli puo-
li tuntia dopingtestien takia. 
Testeihin oli valittu ainakin 6 
henkilöä mitalijoukkueista.

Elämyksiä kisareissulta
Usko tai älä, Italian reissu il-
man pizzaa! Pohjois-Italiassa ei 
saa pizzaa lokakuussa, aina-
kaan vuoristokylissä, jotka 
ovat ns. kesälomapaikkoja. 
Clautin oma pizzeria oli kiinni 
ja naapurikylässä Ertossa piz-
zaa sai vain iltaisin. Päivällä sai 
tyytyä kylmään liha- ja juusto-
lautaseen.

 Kaupat ovat auki miten ja 
milloin sattuu, edes noin 200 
turistin saapuminen 1200 asuk-
kaan kylään ei saa kyläläisiä 
muuttamaan kauppojensa tai 
ravintoloidensa aukioloaikoja. 
Ette uskokaan, kuinka paljon 
aikaa käytettiin avoimena ole-
vien kauppojen/ravintoloiden 

löytämiseen. Tai tulomatkalla 
vessan löytämiseksi? Kun 
avoinna oleva ravintola löytyi, 
niin vessaa ei sitten saanutkaan 
käyttää!

 Tasaista maata ei löydy-
kään, jos löytyy, niin senkin on 
peittänyt pilvi tai maasta nou-
seva höyry. Claut oli vain 620 
metrin korkeudessa ja sitä ym-
päröivät jopa 2000 metriin yl-
tävät vuoret. Vuorilta löytyi 
myös dinosauruksen jalanjälki! 
Jokaisena aamuna vuoret näyt-
tivät erilaiselta. Ruskan värit 
vuoristossa, vau! Pilvet elivät 
täysin omaa elämäänsä, vuor-
ten muotojen mukaan: välillä 
ylempänä, välillä alempana. 
Ilma oli niin kosteaa, että vaat-
teet kostuivat vaatekaapissa. Ja 
pestyn urheilupaidan kuivaus 
otti 1,5 vuorokautta. 

 Clautissa on halpaa yösäh-
köä! Eli sähköä ei käytetä aina-
kaan öisin lämmitykseen. Mikä 
onni, kun patterit olivat lämpi-
mänä päivällä pari tuntia. 
Meillä eivät sentään hampaat 
kalisseet aamuisin kylmästä ku-
ten norjalaisilla, mutta he oli-
vatkin Etelä-Norjasta. 

 Autolla 2240 metrin korke-
uteen! Kiitos Jussille uskomat-
tomasta automatkakokemuk-
sesta Münchenistä Clautiin ja 
takaisin. Suosittelemme! Kun 
vietät viikon vuorien keskellä, 
kuvittelet näkeväsi vuoria joka 
paikassa, jopa Suomessa!  

 Seuraavat Mixed EM-kisat 
2007 pidetään Madridissa, Es-
panjassa. Saimme kisaviikon 
perjantai-iltana nauttia espan-
jalaisten ylellisestä ja kosteasta 
kisaesittelystä aina aamu vii-
teen asti. Vaikka kaupat eivät 
olleet päivisin auki, niin baari 
kyllä toimi: kun valomerkki 
tuli puoli neljän maissa ja po-
rukka hieman väheni, avattiin 
baari uudestaan ja musiikki 
käyntiin ja meno jatkui, jat-
kui...
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Suomen kipparikaksikko seuraa
vastustajan edesottamuksia



Suomalaisedustus lepäsi tänä vuonna 
yksinomaan Tomi Rantamäen jouk-
kueen harteilla. Yleensä matkassa on 

ollut useita joukkueita Suomesta, mutta 
yllätykseksemme jouduimme huomaa-
maan että tänä vuonna oli toisin. Ennen 
reissua ehdimme harjoittelemaan muuta-
man kerran ja jokainen jäällä vietetty tun-
ti tuli kyllä tarpeeseen. Reissuun lähdettiin 
Turun kautta, jolloin ehdimme vielä meno-
matkalla pysähtyä Lohjalle treenaamaan.

 Suomen lisäksi edustettuna oli Wales 
maajoukkueensa voimin ja paikallista par-
haimmistoa edusti kahdeksan Elitserien-
tason joukkuetta. Näiden lisäksi mukana 

oli yksi naisjoukkue ja neljä alemman ta-
son ruotsalaisjoukkuetta.

 Suomalaisittain pelit lähtivät hyvin 
käyntiin, kun edelliskeväänä MM-kisoissa 
Ruotsin joukkuetta kipparoinut Eric 
Carlsén kaatui uuden joukkueensa kanssa 
aamupelissä 9-7 (Eric pelaa tässä nuoressa 
joukkueessa kolmosheittäjänä ja varakip-
parina). Hyvän alun jälkeen alkoikin sitten 
joukkueemme vaikeampi kausi. Ensin ryh-
tyi menopeli temppuilemaan ja sitä päh-
käillessä myös peli takkusi. Tappio turna-
uksen toisessa pelissä selvin lukemin 7-2 ei 
kuitenkaan joukkueen henkeä lannistanut, 
ja olihan tässä triple-knock-out systeemis-

sä varaa vielä hävitä yksi peli lisää. Ilta-
puhteina yritimme selvittää ajokkiamme 
vaivannutta käyntihäiriötä ilman suurem-
paa menestystä.

 Lauantain aamiaiselle noustiin hyvissä 
ajoin, sillä aikomuksenamme oli hankkia 
alle vuokra-auto ja siirtää näin keskittymi-
nen takaisin meneillään olevaan turnauk-
seen. Pienien vaikeuksien kautta saimme 
kuin saimmekin auton vuokrattua, kiitos 
joustavan henkilökunnan, ja erittäin pikai-
sen aamupalan hotkaistua. Aamupelissä 
vastaamme asettui Walesin joukkue, jonka 
ykkösheittäjä poti polveaan niin pahasti, 
että joutui jättämään leikin kesken jo parin 

Sundbyberg Open 29.9. - 1.10.
Ruotsin curlingin kilpakauden avasi tänäkin vuonna perinteikäs Tukholman 

Sundbyberg Open. Muutamia vuosia takaperin samaisessa hallissa järjestettiin 

kauden avausturnauksena Magnus Ladulås Classic, mutta pari vuotta sitten se jäi 

kerran järjestämättä ja vaipui näköjään samalla unholaan. Osin tästäkin syystä 

turnaukseen osallistuneet ruotsalaisjoukkueet eivät jäällä olleet montaakaan 

kertaa käyneet ja tämä näkyi epävarmoina otteina pelissä.

 Jermu Pöllänen
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Peja Lindholmilla on jotain sanottavaa
joukkuetovereilleen...

Fo
to

: J
e

rm
u

 P
ö

llä
n

e
n



pelatun pään jälkeen. Pelissä ote pysyi 
joukkueellamme ja pääsimme lopulta kos-
tamaan parin vuoden takaisen EM-kisojen 
B-sarjaan putoamisen selvin lukemin 8-4. 
Voitto Walesista aamupelissä vei joukku-
eemme kaaviossa ottelemaan Peter ”Peja” 
Lindholmin uutta joukkuetta vastaan.

 Pejan nykyjoukkueen pelikunto tuli to-
dettua, ja huomioon ottaen vähäisen yhtei-
sen pelikokemuksen se todettiin vähin-
täänkin kohtalaiseksi. Pelin aikana ei voi-
nut olla vertaamatta tämän joukkueen 
edesottamuksia siihen Pejan edelliseen, 
vuosikymmenten aikana yhteen hitsautu-
neeseen nelisoluiseen organismiin. Selvästi 
uusi joukkue haki vielä yhteistä säveltä ja 
etenkin varakipparina toimineen James 
Dryburghin kanssa Peja tuntui käyvän pit-
källisiä keskusteluja pelin tiimellyksessä. 
Yhtä kaikki jouduimme tunnustamaan 
kohdanneemme parempamme tuossa otte-
lussa, joka varmisti Pejan joukkueelle jat-
kopaikan sunnuntain ratkaisupeleihin.

 Meillä pelit jatkuivat jälleen lounaan 
jälkeen ja tällä kertaa vastaan asettui isän-
täseuran Mats Nybergin hallitseva Loi-
maan Country Curling -mestarijoukkue. 
Ottelusta tuli todella tiukka ja lopulta 
väänsimme sen voitoksi viimeisen kiven 
määrämittaisella parin sentin turvin. Jouk-
kueemme pelit jatkuivat siis jälleen sun-
nuntaiaamusta, kuten muutamana aiem-
panakin vuotena. Edelliskausien alkuloh-
kotyyppinen sarjamuoto vei joukkueemme 
jatkoon parina edellisvuonna onnekkaasti 
T-heittojen turvin, nyt sinne mentiin ”reh-
disti” voittamalla, vaikkakin äärimmäisen 
pienellä marginaalilla.

 Sunnuntaiaamusta pelit alkoivat puoli 
tuntia lauantaita myöhemmin, joten tällä 
kertaa aamiaisen saannissa ei esiintynyt 
ongelmia. Joukkueemme pelikin lähti kul-
kemaan entistä paremmin ja turnauksessa 
hyviä otteita esittänyt Södertäljen nuori 
joukkue joutui taipumaan käsittelyssäm-
me lukemin 6-3. Puolen tunnin tauon jäl-
keen semifinaaliottelussa vastaamme aset-
tui turnauksen ensimmäisessä pelissä voit-
tamamme Eric Carlsénin joukkue, joka oli 
parantanut peliään pitkin turnauksen kul-
kua. Semifinaaliottelussa ei ihmeellisen hy-
vää peliä esittänyt kumpikaan joukkue ja 
tulostaulu pysyi pieninumeroisena. Otte-
lun viimeisessä päässä onnistuimme nap-
paamaan viimeisen kiven turvin voittoon 
tarvittavan pisteen ja finaalipaikka irtosi 
lukemin 4-3.

 Finaaliin rynnättiin pikaisen lounaan 
jälkeen aikomuksena ottaa takaisin aikai-
semmin turnauksessa koettu tappio Peja 
Lindholmin joukkuetta vastaan. Ruotsa-
laisjoukkue oli ottelun alussa kuitenkin 
paremmin hereillä ja se hankkiutui nope-
asti tuntuvaan 3-0 johtoon. Ottelun rat-
kaisu nähtiin jo sen neljännessä päässä, 
jossa ruotsalaisilta onnistui kaikki ja meil-
tä ei taas mikään. Viimeisellä kivellä na-
pattu viisi pinnaa varmisti voiton Pejan 
joukkueelle lukemin 8-2.

 Kotimatkalle päästiin lopulta hyvillä 
mielin. Kauden aloitus oli joukkueellemme 
paras kautta aikain, joten kovin kauaa ei 
tuota finaalitappiota tullut märehdittyä. 
Todettiin ykskantaan, että muutama treeni 
kannattaa näköjään järjestää pohjalle en-
nen kuin tuonne Ruotsiin asti lähtee tur-
naamaan!

P.S. Pejan uutuusjoukkue Team Bet4e.com 
joutuu tuoreiden tietojen mukaan muutta-
maan nimensä, sillä Ruotsissa urheilijat ei-
vät saa mainostaa ulkomaista vedonlyön-
titoimistoa.
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Peja tähtää menestykseen uuden 
joukkeensa kanssa
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Curlingin alkuvaiheet 
Helsingissä
Isäni Nils Sjöblom oli innokas golfin pelaa-
ja ja etsi toisten lajin harrastajien kanssa 
sopivaa talvilajia – haluttiin harrastaa ur-
heilua myös silloin, kun Talin kentälle ei 
päässyt pelaamaan. Sisällä golfia saattoi 
harrastaa vain Tennishallissa lyömällä pal-
loa pressua vasten.

Mallia Ruotsista
Isä oli nähnyt curlingia pelattavan Lidin-
gön Golfklubilla Tukholmassa siellä käy-
dessään. Ruotsissa golffarit pelasivat cur-
lingia talvisin ja samalla selvisi, että se oli 
suuri laji Euroopassa – Skotlannista ja Ka-
nadasta nyt puhumattakaan.

Pelaajat löytyvät ja pelipaikka 
myös
Parikymmentä innokasta pelaajaa löytyi-
kin – mukana perheemme jäseniä ja Talin 
golfinpelaajia. Pelipaikaksi keksittiin 
Eläintarhan urheilukenttä, jossa harrastet-
tiin pikaluistelua ja jääpalloa talvisin, jo-
ten se jäädytettiin hyvään kuntoon talven 
ajaksi. Helsingin kaupunki näytti vihreätä 
valoa ja niin tilattiin pelikivet, jotka saa-
puivat keväällä 1962. Seuraavaksi piti sel-
vittää miten jää pitää ratamerkintöineen 
jäädyttää, ja seuraavana vuonna ratoja oli 

jo kaksi – olihan käytössä neljän joukku-
een kivet. Curlingia pelattiin lauantaisin ja 
sunnuntaisin päivänvalossa. 

Pelikivien hankkimisesta
Tarkoitus oli alun perin, että jokainen pe-
laaja hankkii omat kaksi pelikiveään. Kun 
maksun aika koitti, innokkaita maksajia ei 
ollutkaan riittävästi ja Nils Sjöblom otti 
vastatakseen syntyneestä vajauksesta ja 
hankki tarkoitukseen pankkilainan. Sillä 
tavalla perheemme jäsenistä tuli alkuvai-
heessa pelikivien omistajia. Tuohon aikaan 
kivet oli ostettava uusina ja ne maksoivat 
varsin paljon. Käytettyjen kivien markki-
noista ei Suomessa tuolloin tiedetty mi-
tään. Koko perheemme osallistui myös al-
kuvaiheen peleihin.

Peliolosuhteet
Innokkaita alkuvaiheen pelaajia olivat 
mm. herrat Kulokoski, Kaivola, Pohjanpa-
lo, Furstenborg ja eräät muut. Peliolot oli-
vat alkeelliset – ei ollut sosiaalitiloja, eikä 
muitakaan mukavuuksia – mutta intoa 
riitti. Kolmen, neljän vuoden kuluttua saa-
tiin käyttöön pieni kivien säilytysvaja ja 
kelkka, jolla niitä voitiin kuljettaa. Vaja 
olikin tarpeen, sillä siihen asti kivet oli kul-
jetettu pelipaikalle autojen konteissa. Sa-
moihin aikoihin saatiin kentälle eräänlai-

nen aita, jolla pelialue voitiin erottaa 
muusta kentästä. Alkuun pelejä pelattiin 
aina rahasta, voittajien palkintosumma ke-
rättiin penkille asetettuun hattuun.

Yhdistyksen perustaminen
Toiminta oli alkuun vapaamuotoista, mut-
ta Helsingin kaupunki edellytti yhdistyk-
sen perustamista suhteiden virallistamisek-
si. Helsingin Curlingklubi - Helsingfors 
Curlingklubb perustettiin toukokuun 3. 
päivänä 1962. Perustamisasiakirjan alle-
kirjoittivat Oluf Berg, R. Furstenborg, 
Aarne Kaivola, Asko Laukka, Ole Stolt-
zenberg ja Nils Sjöblom. Nyt oli helpompi 
keskustella kaupungin virkamiesten kans-
sa kenttävarauksista ja vastaavista asiois-
ta. Klubin toiminta oli aktiivista viisi-kuu-
si vuotta hiipuakseen sitten. On hyvä 
muistaa että klubin toiminta-aikaan muita 
kerhoja ei Suomessa ollut, eikä liioin mi-
tään alan liittoa.

Myöhemmin Klubin perinteitä ja pelitoi-
mintaa jatkamaan perustettiin Eläintarhan 
Curlingklubi, joka nyt on palaamassa edel-
täjäseuransa nimiseksi.

Nils-Robert Sjöblom
Syyskuussa 2006

Historian 
kolinaa 
Helsingistä

Eläintarhan Curlingklubi 
palaa juurilleen



 Peter Landgrén
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Kesällä Keski-Euroopassa

Iloisia suomalaisilmeitä Latviassa muhkuraisista jäistä huolimatta

VENTSPILS
Latviassa järjestettiin 
Ventspiels Cup heinäkuun 
ensimmäisenä viikonlop-
puna.  Turnaukseen osal-
listuimme Kivittäjien ja 
Hallihaiden yhteisjoukku-
eella, jossa pelasivat Lauri 
Perkiö, Antti Sundholm, 
Lare Norri ja Peter Land-
grèn. Saavuimme Riikaan 
torstaina, josta jatkoimme 
bussilla kolmen tunnin 
matkan Latvian länsiran-
nalla sijaitsevaan Vents-
pielsiin. Turnaus pelattiin 
ison urheilukeskuksen yh-
teydessä olevassa jäähal-
lissa, jonka vieressä ole-
vassa hotellissa olimme 
majoittuneena. Mukana 
turnauksessa oli 24 joukkuetta, pääosin 
Latviasta, mutta mukaan oli mahtunut 
myös kolme joukkuetta Liettuasta, kaksi 
Suomesta sekä joukkueet Virosta ja Slova-
kiasta. Suomesta meidän lisäksemme oli 
myös Team Timo Kauste. Turnauksen ava-
jaiset olivat juhlalliset, kun joukkueet 
marssitettiin jonossa jäälle kisamaskottina 
toimivien lehmien perässä,  minkä jälkeen 
järjestäjän edustaja sekä kaupunginjohtaja 
pitivät puheensa ja toivottivat joukkueet 
tervetulleiksi. Joukkueet oli jaettu kolmeen 
lohkoon, joissa pelattiin ensin kolme kier-
rosta, minkä jälkeen joukkueet laitettiin 
paremmuusjärjestykseen pisteiden, voitet-
tujen päiden ja kivipisteiden mukaan. En-
simmäinen ottelumme Samrodea vastaan 
käytiin radalla, jonka päällä olevista pal-
keista tippui vettä koko ajan radalle, sillä 
seurauksella, että parin pään jälkeen radal-
la oli sentin muhkuroita siellä täällä. Puo-
lessa väliä peliä tasoitimme pahimmat 
muhkurat, jotta saatiin peli pelattua lop-
puun. Muilla radoilla tätä ongelmaa ei ol-
lut ja ehdimme jo iloita, että pääsemme 
pelaaman seuraavat pelit muilla radoilla. 
Valitettavasti iloitsimme liian aikaisin, sil-
lä muut radat valuttivat joka suuntaan. 
Oikeiden merkkien löytäminen tuotti pal-
jon ongelmia kapteeneille. Toinen pelimme 
päättyi selkeään tappioon latvialaista 
Hanza Nekustamie Ipasumia vastaan, joka 
lopulta voitti koko turnauksen. Alkusarjan 
viimeisellä kierroksella kohtasimme latvia-
laisen naisjoukkueen Lavinan, jota vastaan 
pelasimme heikosti vaikealla radalla ja eh-
käpä oikeutetusti päädyimme tasapeliin. 

Tämän jälkeen joukkueet jaettiin uudes-
taan kolmeen lohkoon paremmuusjärjes-
tyksessä. Suomalaisista Team Kauste ylsi 
ainoana ulkomaalaisjoukkueena kahdek-
san parhaan joukkoon, ollen lopulta hie-
nosti pronssilla. Me selvisimme alkupelien 
jälkeen keskimmäiseen lohkoon  ja viimei-
sissä peleissä voitimme selvästi liettualai-
sen Snaikaksen ja hävisimme lopuksi lat-
vialaiselle I-AAA:lle. Näin ollen kahdella 
voitolla, tasapelillä ja kahdella häviöllä, 
turnauksen 12. sija.
 Järjestelyt sujuivat melko hyvin, lu-
kuun ottamatta turnauksen alkua, kun 
tuntui että kukaan ei tiedä pelisysteemiä 
eikä tuntunut löytyvän ketään, jolta sitä 
kysyä. Onneksi ensimmäisen pelin aikana 
suomalaisillekin pelisysteemi selvisi. Jäät 
olivatkin tosiaan haastavat. Paikalliset ei-
vät juurikaan olleet ihmeissään jäistä, sillä 
meille selvisi, että he pelaavat paikallissar-
jaa vastaavilla jäillä. Lauantai-illan ban-
kettia varten oli nähty paljon vaivaa. Se 
järjestettiin paikallisessa vesipuistossa, jos-
sa juomaa ja ruokaa oli yllin kyllin.

JELGAVA
Kun vauhtiin päästiin, niin suuntasimme 
heinäkuun lopussa uudestaan kohti Latvi-
aa ja Ondulat Cupia. Turnaus pelattiin Jel-
gavassa n. 40 km Riikasta. Tällä kertaa me 
olimme pelaamassa Asko ja Hannaleena 
Korhosen Giro-joukkueessa.  Lentoken-
tältä oli järjestetty kuljetus suoraan hallil-
le, josta oli 50 metrin matka hotelliimme. 
Joukkueita oli mukana 30, joista puolet 
oli Latviasta ja toinen puoli koostui jouk-

kueista ympäri Euroop-
paa. Suomesta mukana 
oli lisäksi M-Curling, sekä 
Katja Kiiskisen kipparoima 
sekajoukkue Priapismus. 
Myös täällä ottelut alkoi-
vat perjantaiaamuna ja pe-
lisysteemi oli sama kuin 
Ventspielsissä. Alkulohko-
jen peleissä voitimme kak-
si latvialaisjoukkuetta ja 
hävisimme yhdelle. Kym-
menen parhaan joukkoon 
selvisi Suomesta M-Cur-
ling sekä me, tosin meidän 
selviytymisemme ratkesi 
vasta viimeisen alkusarjan 
pelin ja sen viimeisen ki-
ven jälkeen. Priapismuk-
sen oli tyytyminen viimei-
sen kymmenen joukkoon, 

mutta lopulta se nousi lohkonsa voitta-
jaksi. Me kohtasimme jatkopeleissä en-
sin virolaisen Arenarian, jolle hävisimme 
niukasti. Sen jälkeen taistelimme M-cur-
lingia vastaan ensin lauantai-iltana, tosin 
keilahallin puolella, jossa M-Curling voit-
ti selvästi. Jatkoa seurasi sunnuntaina, kun 
kohtasimme vastakkain myös jäällä. Tällä-
kin kertaa M-Curling oli parempi, sijoittu-
en lopulta seitsemänneksi, meidän jäädes-
sämme sijalle 10. Latvialaiset joukkueet 
hallitsivat pelejä viimeiset kaksi kierrosta 
ja ottivat lopulta kolmoisvoiton. Turnauk-
sen voittajaksi selvisi ehkä hieman yllättä-
en Latvian juniorijoukkue JKK Juniori.
 Järjestelyt ja olosuhteet Jelgavassa oli-
vat erinomaiset. Jäähallin ravintolasta oli 
mukava seurata pelejä ja siellä olevasta 
TV:stä pystyi seuraamaan lohkotilanteita 
lähes reaaliajassa. Bankettiin oltiin taas 
paneuduttu kunnolla.  Se alkoi ulkona hui-
kealla ilotulituksella ja jatkui sisällä ruoan, 
juoman, tanssin ja muun mukavan mer-
keissä. Sunnuntain palkintojen jaon jäl-
keen kyytiä tarvitsevat vietiin vielä autolla 
lentokentälle, joten järjestelyihin oltiin sel-
keästi panostettu.
 Latvian kesäturnaukset olivat mukava 
kokemus. Ondulat cupissa taso oli ehkä 
hieman kovempi kuin Ventspielsissä. Suo-
men turnauksiin verrattuna Latvian turna-
uksissa  joukkueiden taso oli hieman kir-
javampaa. Mukaan mahtuivat niin Latvi-
an mestarijoukkueet kuin aivan aloittelija-
joukkueetkin. Pääasia kuitenkin oli, että 
kaikilla tuntui olevan turnauksissa muka-
vaa.                                                        



Vesileppiksessä on nimittäin kaikki mah-
dollinen: täyden palvelun hotelli trooppi-
sine kylpylä-uimahalleineen, maanalai-
nen KymppiAreena, josta löytyy niin 
hiihtoputki kuin curlingratakin sekä ho-
tellin vieressä oleva jäähalli, johon pääsee 
käytävää pitkin suoraan hotellista! 

 Hotellin johtaja Harry Pirttimäki oli 
monen muun tapaan innostunut curlin-
gista, ja halusi nyt tarjota suomalaisille 
curlingpelaajille jotain uutta ja ennen ko-
kematonta, ja vieläpä sellaiseen hintaan 
ettei tarjouksesta yksinkertaisesti voinut 
kieltäytyä. Jäähalliin oli tehty neljä rataa 
ja jäämestarina toimi Mika Malinen Jo-
ensuusta, mistä suuret kiitokset Mikalle. 
Jää oli yllättävän hyvä ottaen huomioon 
että kyseessä oli paikkakunnan ”pilotti-
hanke”. Olosuhteet olivat siis kohdallaan 
ja moni pelaaja olikin ottanut mukaan 
lapsensa, jotka saivat nauttia vesileikeis-
tä kylpylän puolella vanhempien pelates-
sa curlingia.

 Tässä vaiheessa on syytä myös kertoa 
episodista, joka tapahtui allekirjoitta-
neelle ja joka sopisi myös hyvin ”sattuu 
ja tapahtuu” -osastolle. Lähdin reissuun 
jo torstaiaamupäivällä yhdessä joukkue-
toverini Karin kanssa  hänen autollaan, 
tarkoituksenamme tutustua hotellin olo-
suhteisiin sekä käydä läpi kilpailurutiinit 
yhdessä hotellin johdon kanssa. Vaimoni 
Minnan ja lastemme piti tulla paikalle 
perjantaina omalla autollamme, startti 
oli sovittu aamuksi klo 6.15.  Leppävir-
ralle päästyämme huomasinkin yllättäen, 
että oman automme avaimet olivatkin 
housuntaskussani. Soitin asiasta hienova-
raisesti kotiin päin ja pyysin lapsiamme 
etsimään auton vara-avaimet Minnan ol-
lessa vielä töissä -ajattelin että asia selvi-
ää onnellisesti ennen Minnan töistä tu-
loa. No ei selvinnyt eikä vara-avaimia 
löytynyt. 

 Ilta eteni tuskaisesti erilaisia vaihto-
ehtoja miettien ja Harry Pirttimäen ehdo-

tuksesta päädyimme viimein siihen rat-
kaisuun, että taskussani olleet avaimet 
kiidätettiin Leppävirralta puolen yön ai-
koihin kohti Helsinkiä lähteneeseen linja-
autoon. Kuljettajalle annettiin ohjeet kii-
kuttaa avaimet Helsingissä lähimpään 
taksiin ja antaa ohjeet ajaa Martinlaak-
soon. Ja kyllä palvelukin joskus täällä 
Suomessa toimii: avaimet olivat Minnal-
la Martinlaaksossa perjantaiaamuna klo 
5.45 ja matka kohti Leppävirtaa saattoi 
alkaa omalla autollamme. Allekirjoitta-
nut tunnettiinkin sitten viikonlopun ajan 
joukkueemme ”avainpelaajana”!

 Kisaan oli ilmoittautunut yhteensä 
21 joukkuetta ja mukana oli myös kaksi 
joukkuetta Pietarista sekä erityisen ilah-
duttavasti Islannin joukkue Gisli Kristin-
sonin johdolla. Gisliin nimittäin tutus-
tuimme Seniorien MM-kisoissa 2005 
Skotlannissa.  

 Ja sattuihan sitten vielä toinenkin 
episodi. Ollessamme perjantaiaamuna 
hotellin aamupalalla, hotellin vastaanot-
tovirkailija tuli ilmoittamaan meille että 
paikalle oli saapunut latvialainen jouk-
kue, jonka kuulemma oli tarkoitus pelata 
turnauksessamme. Joukkue ei kuiten-
kaan ollut ilmoittautunut turnaukseen 
annettujen ohjeiden mukaisesti, vaan oli 
ainoastaan varannut huoneet hotellista ja 
luullut asian olevan sillä selvä. No eipä 
ollut, ja nyt sitten tulikin hirveä hätä 
miettiä mitä tehdään ja saataisiinko jouk-
kue jotenkin ujutettua turnaukseen, il-
man että koko peliohjelmaa pitää muut-
taa – kisan alkamiseen oli nimittäin tuos-
sa vaiheessa aikaa vajaa tunti. Asia kui-
tenkin ratkesi yllättäen sillä että Kemijär-
ven joukkue, joka siis oli ilmoittautunut, 
jäikin tulematta paikalle! 

 Kilpailu pääsi vauhtiin ja pelit pelat-
tiin vaihtelevin menestyksin, mutta perin-
teisen curlinghengen mukaisesti. Myös 
kesäinen sää suosi illanviettoja hotellin 
ulkoilmaterasseilla ja kaikki antoivat va-
rauksettoman kiitoksen kisajärjestäjälle 
todella onnistuneesta tapahtumasta. Jo 
tässä vaiheessa sovittiin, että Leppävirran 
turnauksesta tehdään vuosittainen tradi-
tio, ja seuraava kesäcurlingturnaus pela-
taankin sitten 15. - 17.6.2007! Merkit-
kää päivämäärä jo kalentereihinne! Kii-
tokset vielä kerran kaikille mukana olleil-
le ja erityisesti Kylpylähotelli Vesileppik-
selle ja sen johtajalle Harry Pirttimäelle!

 Niin ja löytyihän turnaukselle tietys-
ti myös voittaja! Viimeisessä ja ratkaise-
vassa pelissä Lauri ”Curlinglasse” Perki-
ön johtama Hallihait löi tiukan taistelun 
jälkeen M-Curlingin ja vei nimiinsä Lep-
pävirran kesäcurling-turnauksen mesta-
ruuden!      

Leppävirran kesäcurlingturnaus

Suomen ensimmäinen varsinainen ”kesäcurlingturnaus” pelattiin Leppävirralla 

juhannusta edeltävänä viikonloppuna. Kisaisäntänä toimi Kylpylähotelli Vesileppis, 

joka tarjosi ennennäkemättömät puitteet suomalaiselle curlingturnaukselle.
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Keskellä kesää Suomessa

Lauri Perkiön kipparoima Hallihait vei 
Suomen ensimmäisen keskikesän 
turnauksen mestaruuden Leppävirralla.
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Curling-golf järjestettiin historiansa ai-
kana nyt toisen kerran Nurmijärven 
Golfkerhon kentällä 21.7.2006. Sää suo-
si jälleen, ainakin alkupään menijöitä, ja 
vaikka kisan loppupuolella nähtiin muu-
tama pieni sadekuuro, ei se tunnelmaa 
latistanut kun huippukuntoinen kenttä 
tarjosi haasteitaan pelaajien koeteltavak-
si. Itse kisassa etevimmäksi golfaavaksi 
curlingpelaajaksi osoittautui jälleen parin 
vuoden tauon jälkeen Kulosaaren Cur-
lingklubia edustava Tomi Rantamäki tu-
loksellaan 75. Toisen sijan kilpasarjassa 
jakoivat Pieksämäki Curlingin Mika Ker-
minen ja Heikki Vesterinen kuusi lyöntiä 
voittajalle hävinneinä. Pistebogey-sarjan 
kärkipaikoilla majailivat tutut nimet, 
kun voiton nappasi Pieksämäen Vesteri-
nen, perässään saman seuran Kerminen. 
Kolmanneksi sijoittui Curling Ladies 
Lohjan Ulla Merilinna. Loppuun kun 
vielä mainitaan pisimmän avauslyönnin 
lyönyt jo kahdessa edellisessä kategorias-
sa palkittu Mika Kermisen ja lähimmäs 
lippua osunut Curling Ladies Lohjan 
Pirkko Sandberg, niin voimme kääntää 
jälleen katseet kohti tulevaa curlingkaut-
ta ja ensi kesänä pelattavaa curling-golfi a 
– toivottavasti näemme jälleen yhtä lu-
kuisan osallistujajoukon lähtöviivalla!

P.S. Myöhemmin kisakauden edetessä 
Tomin hienot otteet jatkuivat ja huippu-
kauden päätteeksi hänelle avautui edus-
tuspaikka ensi kauden amatöörien Mid 
EM-kilpailuihin Sveitsiin – me Curling-
golfi ssa mukana olleet voimme siis tyytyä 
vain toteamaan: eipä huonolle hävitty!

Kuudes

Nurmijärvellä

10 M A R R A S K U U  2 0 0 6S U O M E N  C U R L I N G L E H T I 112 0 0 6  M A R R A S K U U S U O M E N  C U R L I N G L E H T I
Fo

to
: J

e
rm

u
 P

ö
llä

n
e

n

Lauri Perkiön kipparoima Hallihait vei 
Suomen ensimmäisen keskikesän 
turnauksen mestaruuden Leppävirralla.

Viimeinen putti kolahtamaisillaan 
kuppiin
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Tomi Rantamäki vei tämänkesäisen 
Curling-golf mestaruuden ylivoimaisesti
kuuden lyönnin erolla seuraaviin.

 Jermu Pöllänen

Nurmijärven Curling-Golf 
tulokset 2006

1.  Tomi Rantamäki, Kulosaari Curlingklubi   75
2.  Mika Kerminen, Pieksämäki Curling        81
3.  Heikki Vesterinen, Pieksämäki Curling    81
4.  Olli Rissanen, M-Curling                        86
5.  Juha Salomäki, Hyvinkään Curling          88
6.  Minna Jäppinen, Eläintarhan Curlingklubi  89
7.  Martti Matilainen, Pieksämäki Curling     90
8.  Hannele Heino, Curling Ladies Lohja      92
9.  Pirkko Sandberg, Curling Ladies Lohja   97
10.  Perttu Piilo, Hyvinkään Curling            99

HCP (pistebogey)
 
1.  Heikki Vesterinen, Pieksämäki Curling    39
2.  Mika Kerminen, Pieksämäki Curling        37
3.  Ulla Merilinna, Curling Ladies Lohja         36
4.  Tomi Rantamäki, Kulosaari Curlingklubi   36
5.  Seppo Malinen, A-Curling                       35
6.  Martti Matilainen, Pieksämäki Curling      35
7.  Juha Salomäki, Hyvinkään Curling           34
8.  Pirkko Sandberg, Curling Ladies Lohja     33
9.  Mauri Hämäläinen, Hyvinkään Curling     33
10.  Teemu Salo, Hyvinkään Curling             33



Euroopan joukkueet valittiin siten, että 
mukaan otettiin paras joukkue EM-, 
MM- ja olympiakisoista. Näin ollen mu-
kaan valittiin EM-kilpailuista Anette 
Norbergin ja Pål Trulsenin joukkueet, 
olympialaisista Suomen joukkue ja Mi-
riam Ottin joukkue (toinen Norbergin 
jälkeen) ja MM-kilpailuista David Mur-
dochin ja Andrea Schöppin joukkue (nel-
jäs Norbergin sekä USA:n ja Kanadan 
jälkeen). Valintamenettely poikkesi aiem-
mista vuosista, jolloin joukkueet on kut-
suttu mukaan.

 Vastaavasti Pohjois-Amerikkaa edus-
tavat Kanadan MM- ja olympiajoukku-
eet Menard ja Gushue miehissä sekä 

Continental  Cup of Curling

Miesten maajoukkue matkustaa marraskuun 21. päivä kohti 

Kanadan Chilliwackia, jossa pelataan tänä vuonna Continental 

Cup of Curling. Kyseinen turnaushan on neljäs laatuaan ja siinä 

kisaavat Euroopan ja Pohjois-Amerikan kolme miesten ja kol-

me naisten joukkuetta keskenään. 

Suomesta pelaamaan lähtevät Teemu Salo, Jani Sullanmaa, 

Kalle Kiiskinen ja Markku Uusipaavalniemi.
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Continental  Cup of Curling
Scottin ja Kleibrinkin joukkueet naisissa. 
Lisäksi USA:sta mukana ovat Pete Fenso-
nin ja Debbie McCormickin joukkueet. 

 Continental Cup on turnauksena ver-
rattavissa golfi n Ryder Cupiin. Tosin pe-
rinteet eivät vielä ole vastaavalla tasolla. 
Nyt pelattava turnaus on tosiaan vasta 
neljäs, kun golfi n vastaavaa on pelattu jo 
36 kertaa. Aikaisemmista curlingturna-
uksista kaksi on päättynyt Pohjois-Ame-
rikan, yksi Euroopan voittoon. Nyt lie-
nee siis Euroopan vuoro.

 Turnaus koostuu neljästä eri tyyppi-
sestä pelistä, joissa on yhteensä jaossa 
400 pistettä. Turnauksessa pelataan eng-
lannin kielisiltä nimiltään seuraavat peli-
muodot: mixed doubles, singles, team ja 
skins competition. Nimiä lienee turha 
suomentaa, sillä sellaisenaan kertovat 
ehkä enemmän. Ohessa kerrottuna lyhy-
esti, mitä mikäkin peli sisältää.

 Team competition tarkoittaa ihan pe-
rinteistä curlingia, eli joukkueet pelaavat 
normaaleja kymmenen pään otteluita yh-
teensä kaksitoista kappaletta, kukin 
joukkue kaksi kappaletta. Ottelun voi-
tosta maanosa saa tililleen kuusi pistettä 
ja tasapelistä kolme. Näin ollen koko-
naispotista on perinteisissä otteluissa ja-
ossa 72 pistettä. 

 Mixed doubles on pelimuotona var-
sin mielenkiintoinen tuttavuus. Joukkue 
koostuu nimensä mukaisesti kahdesta 
nais- ja kahdesta miespelaajasta. Näistä 
toinen on harjaajan roolissa ja toinen 
heittäjän roolissa. Otteluissa pelataan 
kuusi päätä ja joukkueet heittävät viisi 
kiveä yhdessä päässä. Heittojärjestys on 
määritelty niin, että ensimmäisen kiven 
heittäjä heittää myös viimeisen. 

 Tämän lisäksi ennen jokaisen pään 
alkua peliin sijoitetaan kaksi kiveä val-
miiksi. Pesän eteen sijoitetaan keskisuoja, 
jonka paikka määritellään jääolosuhtei-
den mukaan. Toinen kivi tulee pesän kes-
kelle tee-linjan taakse. Edellisen pään hä-
vinnyt saa valita (ensimmäisessä päässä 
arvonta), laitetaanko heidän kivensä suo-

jaksi, mikä myös tarkoittaa että he aloit-
tavat pään, vai laitetaanko se teen taakse. 
Pisteet lasketaan normaalien curlingsään-
töjen mukaan. 

 Tässä pelimuodossa molemmilla 
puolilla on joukkueita ja otteluita yhteen-
sä kuusi. Siten jaossa on yhteensä 36 pis-
tettä. Voitosta kuusi ja tasapelistä mo-
lemmille kolme pistettä. 

 Kolmas pelimuoto on Singles game 
eli monelle meistä tuttua kuviopeliä. Sii-
nä joka joukkueesta kaksi pelaajaa pelaa 
toisiaan vastaan muun joukkueen toimi-
essa harjaajina ja merkin näyttäjinä. Jo-
kaisen parin voittaja saa kaksi pistettä ja 
lisäksi parhaan pistemäärän kerännyt 
joukkue saa kahdeksan pistettä. Näin ol-
len pelissä on yhteensä 32 pistettä. 

 Kuvioita on yhteensä kuusi ja ne on 
pisteytetty nollasta viiteen. Ensimmäise-
nä heitetään normaali poisto suoraan 
päin. Toisena on vuorossa Voitto ”Vode” 
Liukkosen sanoja lainaten ”määris nän-
niin”. Kolmantena heitetään sama heitto, 
mutta portista läpi. Neljäs heitto on tök-
kis, eli pesän edessä oleva kivi pyritään 
tökkäämään nännille. Viidentenä heitto-
na on niin kutsuttu hit and roll (suom. 
iske ja vieri), jossa reunapesässä oleva 
kivi poistetaan ja pyritään vierittämään 
oma kivi pesän keskelle. Viimeisenä ku-
viona on tuplapoisto, josta heittokivi pi-
tää saada jäämään nännille. 

 Kun edellisissä on jaossa yhteensä 
140 pistettä, niin viimeiseen lajiin, Skins 
Competitioniin, on jätetty jakoon 260 
pistettä, 130 sekä miehille että naisille. 
Siten oikeastaan vasta viimeinen laji rat-
kaisee turnauksen mestarin. Kaikki jouk-
kueet pelaavat yhden ottelun, mutta niis-
sä jaossa olevat pistemäärät ovat erilai-
set. Oheisessa kaaviossa eri peleissä jaos-
sa olevat pisteet.

 Skins on loistava pelimuoto ja sopii 
erinomaisesti esim. harjoituksissa pelat-
tavaksi. Pelataan normaaleilla curling-
säännöillä, mutta voittaakseen pään, 
joukkueen jolla on viimeisen kiven etu 
pitää saada päästä vähintään kaksi pis-
tettä. Ilman viimeistä kiveä olevan jouk-
kueen pitää vastaavasti pyrkiä ryöstä-
mään piste. Jos tulee nollapää tai viimei-
sen kiven heittävä joukkue saa vain pis-
teen, siirtyvät pään pisteet seuraavaan 
päähän ja viimeisen kiven etu vaihtuu 
toiselle joukkueelle. Mikäli viimeinen 
pää päättyy tasan, ratkotaan pisteet yh-
dellä määrämittaisella heitolla.

 Näin ollen turnauksen voitto voi lop-
pujen lopuksi ratketa viimeiseen ylimää-
räiseen määrämittaiseen heittoon. Aikai-
semmilta vuosilta ensimmäinen Conti-
nental Cup ratkesi viimeisessä Skins-pe-
lissä Peja Lindholmin hävitessä Kevin 
Martinille. Muut turnaukset ovat ratken-
neet selkeämmällä erolla.     
 

End Total

GAME 3

Points Available       2  2  3  3  3  4  6  7    3 0  

End Total

GAME 2

Points Available       2  2  4  4  5  6  7  10   4 0  

End Total

GAME 1

Points Available       4  4  6  6  7  9  11 13   6 0  
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Kaksiosaisen Baltic Cupin toinen 
kausi käynnistyi tällä kertaa Tal-
linnassa. Viime keväänä ennätys-
pakkasista kärsinyt Tallinnan 
osakilpailu oli vaihdettu syyspuo-
lelle. Poikkeuksellisen lämmin 
syksy piti huolen siitä, ettei hallis-
sa paukkunut pakkanen, mutta 
haasteellisen vaihtelevat olosuh-
teet olivat taatut. Pahimmillaan 
aamusta sakeassa sumussa ei 
nähnyt merkkiä pesään asti. Toi-
saalta myös luisto saattoi vaihdel-
la radikaalisti kesken pelin.
 Tämänkertaiseen Cupiin otti 
osaa 12 miesten ja 8 naisten jouk-
kuetta. Mukana oli kaksi miesten 
joukkuetta kaikista Baltian mais-
ta, Puolasta, Venäjältä sekä Suo-
mesta. Suomea kisassa edustivat 
Markku Uusipaavalniemen halli-
joukkue sekä Aku Kausteen kip-
paroima Tigers. Naisten sarjassa 
ei ollut suomalaisedustusta.
 Miesten pelisysteemissä jouk-
kueet oli jaettu kahteen lohkoon, 
joissa kummassakin oli yksi jouk-
kue jokaisesta maasta. Molem-
mista lohkoista kaksi parasta ete-
ni semifi naaleihin, kaksi seuraa-
vaa pelaamaan sijoista 5-8 ja vii-
dennet ja kuudennet vielä keski-
näiset pelit viimeisistä sijoista. 
Naisten sarjassa pelimuotona oli 
yksinkertainen sarja ilman pudo-
tuspelejä.
 Kausteen joukkue aloitti pe-
linsä Latvian ykkösjoukkuetta 
(Smilga) vastaan. Tasaisen tiukka 
ja melko puolustusvoittoinen peli 
meni viimeisen pään ratkaisuksi 
Latvian saadessa viimeisen kiven 
edun. Suomen pelinrakennus on-
nistui erinomaisesti ja voitto irto-
si vaikka kippareiden viimeiset 
kivet jättivätkin puolin jos toisin 
toivomisen varaa. Ainakin varoi-
tus äkkiä muuttuvista olosuhteis-
ta tuli selväksi.
 Uusipaavalniemen joukkue 
sai avausvastustajakseen viime 
kauden kokonaiskilpailun voitta-
neen venäläisjoukkueen. Venäjä 
antoi myrskyvaroituksen heti en-
simmäisessä päässä nappaamalla 

hienolla poistolla 5 pistettä. Täs-
tä eivät suomalaiset enää onnistu-
neet kirimään vaan voitto meni 
Venäjälle selvälukuisesti.
 Loput alkulohkon pelinsä Ti-
gers hoiti kohtuullisen helpoh-
kosti voittaen näin lohkonsa. Uu-
sipaavalniemen joukkue hävisi 
vielä seuraavat pelinsä Puolan yk-
köstä ja Latvian kakkosta vas-
taan, ennen voittotilin aukeamis-
ta Viroa ja Liettuaa vastaan.
 A-lohkosta semifi naaleihin 
eteni ykkössijoitettuna Venäjä 
joka hävisi ainoastaan Latvian 
kakkosjoukkueelle sekä Puola 
joka puolestaan hävisi ainoastaan 
Venäjälle. B-lohkosta puolestaan 
eteni tappioton Suomi I, sekä 
vain avauspelinsä hävinnyt Lat-
via I.
 Kausteen joukkue pelasi vii-
konlopun parasta peliään Puolaa 
vastaan ja voittikin pelin selvin 
numeroin jo kuudessa päässä. 
Vastaavasti Latvia teki selvää jäl-
keä toisessa semifi naalissa.
 Finaalissa siis kohtasi ensim-
mäisen kierroksen taistelupari. 
Tällä kertaa arpaonni suosi suo-
malaisia. Siitäkin huolimatta en-
simmäisen pään räpiköinnistä oli 
seurauksena pisteen varastus Lat-
vialle. Seuraavien päiden aikana 
tilanne kuitenkin kääntyi nopeas-
ti suomalaisten reiluun johtoon, 
jota ei edes viimeisten päiden vaa-
timaton poistopeli pystynyt hor-
juttamaan. Ensimmäisestä osa-
turnauksesta siis puhdas voitto 
Tigersille ja Latvialle kakkostila. 
Venäjä jätti Puolan neljänneksi. 
Uusipaavalniemen sijoitus oli 
seitsemäs.
 Naisten puolella Latvian kol-
men joukkueen edustus korjasi 
neljästä kärkisijasta kolme. Aino-
astaan Venäjä kiilasi väliin toisek-
si. Latvialaisten tasainen sisäinen 
kilpailu näyttää siis tuottavan tu-
losta ainakin tällä tasolla.
 Baltic Cupin kokonaiskilpai-
lu ratkeaa toisessa osaturnauk-
sessa Jelgavassa Tammikuussa.
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Kommentti

Suomen Olympiakomitean valmennuksen johtaja 

Kari Niemi-Nikkola

 Juhani ”Hemppa” Heinonen

 Aku Kauste

Oikeastaan ajatus tähän skrivaamiseen lähti 
Jermun jutusta (pääkirjoitus) edellisessä nume-
rossa. Allekirjoittanutta otti aikanaan liiton 

hallituksessa ollessani pikkuisen ns. pannuun Kari Niemi-
Nikkolan tietämys ja kommentit curlingista.
 Kun Wille Mäkelä Salt Laken jälkeen valtasi EM-
kisapaikan voittamalla Suomen mestaruuden Tuomas 
Vuoren ja kumppaneiden kanssa, totuus oli se ettei meillä 
ollut sillä hetkellä parempaa joukkuetta – olkoonkin että 
EM-kisat menivätkin alakanttiin ja pudottiin B-sarjaan. 
Positiivista asiassa ainakin oli se, että nuoret kundit sai-
vat arvokasta kokemusta tulevaisuutta ajatellen. 
 Kari Niemi-Nikkolan saama info ja omat mielikuvan-
sa lajistamme ovat olleet ilmeisesti aika yksipuolisia ja 
puutteellisia. Pieleen menneenä EM-kisavuonna Markku 
pelasi Aku Kausteen edellisvuotisen joukkueen kanssa. 
Tämä porukka ei vaan yksinkertaisesti ollut riittävän 
hyvä – olkoonkin että Niemi-Nikkola oli oikeassa siinä, 
että Uusis on erinomainen.
 Tällä hetkellä Niemi-Nikkolan ei tarvitse olla huolis-
saan liiton arvokisajärjestelmästä. Markun nykyinen 
joukkue on tällä hetkellä selkeästi parempi kuin yksikään 
muu. Se alkoi oikeastaan siitä, kun Perttu Piilo teki rat-
kaisunsa ja Eurocks siirtyi Markun komentoon. Perttu 
ilmeisesti katsoi etteivät omat rahkeet riitä sittenkään 
maailman kärjen tavoitteluun ja että vain Markun avulla 
se voisi onnistua.
 Työ- ja perhekiireet pakottivat Pertun itsensä kuiten-
kin lopettamaan huipulla pelaamisen. Silläkin oli seu-
rauksensa. Jostain piti saada uusi mies tilalle, tai itseasias-
sa kaksikin koska Willekin lopetti – ainakin toistaiseksi. 
Nämä miehet ”löytyivät” Tuomas Vuoren joukkueesta. 
Sikäli valitettavaa, että ”Höyryn” jengissä olisi ollut 
myöhemmin potentiaalia vaikka kansainvälisellä huippu-
tasolla menestymiseen.
 Tämän kauden SM-sarjassa on toki mukana monia 
lahjakkaita kavereita, mutta joukkueena tuskin yksikään 
pystyy Markkua haastamaan. Hyvän päivän sattuessa 
joku voisi kansainvälisilläkin areenoilla ottaa muutaman 
satunnaisen voiton mutta pysyvän menestyksen saavutta-
minen onkin ihan toinen juttu. Ja toki todennäköisesti 
käy niin, ettei Markkukaan tappioitta kotoisesta sarjas-
tamme selviä.                        

Baltic Cup
osa I



   JA NYT

  SAMI

LUJAAA!!!

...olikohan

tarpeeks...
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Sepe

 Riku Harjula

14. - 17.9. Prahassa pelattiin kansainvä-
linen Kolibris Cup, nyt jo viidettä kertaa. 
Osallistujia turnaus keräsi tällä kertaa 
peräti yhdeksästä eri maasta - kaukaisim-
mat Kanadasta saakka! Suomesta mat-
kaan lähti viimevuotiseen tapaan helsin-
kiläinen Unacurlers sekä hyvinkääläinen 
CC Mummofutis perinteisesti suurien 
puheiden ja isojen odotusten saattelema-
na. 
 Ensimmäinen pelipäivä oli iltaan asti 
kaikilla vapaata, jotta pelikaavion tulkit-
semiseen jäisi tänä vuonna tarpeeksi ai-
kaa. Suomalaiset eivät tähän kireään ryt-
mittämiseen luottaneet vaan saapuivat 
paikalle jo päivää aikasemmin tottuak-
seen samalla tunnin aikaeron aiheutta-
neeseen uupumiseen. Unacurlersien val-
mistautuminen oli ilmeisen onnistunut, 
sillä ensimmäisessä ottelussa paikallinen 
ex-tyttömaajoukkue kaatui selvästi. 
Mummofutiksen taival alkoi yhtä muka-
vasti jo valmiiksi toiselle kierrokselle si-
joitettuna joukkueena.
 Perjantaiaamu ei suomalaisille ollut 
enää yhtä hohdokas. Mummofutis jatkoi 
totutusti aamupelissä uniaan häviten 
RSC Braslaville selkeästi 11-5. Unacur-
lers puolestaan aloitti pelin Tsekin viime-
vuotista miesten maajoukkuetta vastaan 
upeasti siirtyen nopeasti selkeään joh-
toon, mutta Tsekit käänsivät lopulta ot-
telun rutiinilla itselleen lukemin 11-5.

 CC Mummofutis sisuuntui tappios-
taan ja voitti ensin tuntemattoman pai-
kallisen naisjoukkueen 7-3 ja vielä heti 
perään Tsekin naisten maajoukkueen 10-
7. Unacurlersien perjantai jatkui synkkä-
nä kun erittäin kokenut skottijengi Forest 
Hill kaatoi heidät. Ottelun jälkeen tunte-
mattomaksi jäänyt irvileuka vitsaili, että 
skottijoukkueen yhteenlaskettu ikä veisi 
jopa voiton suomalaisten yhteenlasketus-
ta painosta kiloina, joka ei sekään ollut 
mikään mitätön luku.
 Perjantai-iltana Unacurlers pelasi vie-
lä veitsi kurkulla Hollannin pitkäaikaista 
naisten maajoukkuetta vastaan. Peli tai-
pui lopulta Hollannille ja Unat tippuivat 
turnauksesta kolmannella tappiollaan. 
Lauantaiaamu ei sujunut Mummofutik-
seltakaan sen paremmin, sillä jälleen aa-
mupelissä joukkue hävisi samalle Brasla-
vin nelikolle kontaten hieman myöhem-
min vielä nuorelle Tsekki/Slovakki seka-
joukkueelle ja tippuen myös ulos turna-
uksesta. Lopullisissa sijoituksissa Una-
curlers jäi jakamaan 21. ja Mummofutis 
13. sijaa. Suomalaisten onneksi joukku-
eiden sijoitukset tosin jaettiin saman 
Tsekkiläisen logiikan mukaisesti, jolla 
myös pelikaaviot vuodesta toiseen toteu-
tettiin. 
 Prahan nähtävyyksien ja lomareissun 
nauttimisen jälkeen oli jännittävän fi naa-
lin seuraamisen vuoro. Ottelussa kohta-
sivat ruotsalaisen Peja Lindholmin uusi 

joukkue ensimmäisessä yhteisessä turna-
uksessaan sekä Kanadalainen Kerry Park 
kapteeninaan Wes Craig. Kanadalaisesta 
curlingkulttuurista ja osaamisesta kerto-
nee se, että Craigin joukkue oli itseasias-
sa Eurooppaan lomailemaan saapunut 
perhe, joka loman ohessa kävi myös 
”hieman viskomassa kiveä paikallisessa 
hallissa”. Välierissä fi nalistit olivat kaa-
taneet sekä Tsekin viimevuotisen että tä-
mänvuotisen miesten maajoukkueen.
 Pelin taso fi naalissa yllätti lopulta 
kaikki. Lindholmin odotettiin kääntävän 
ottelun edukseen helposti, mutta etenkin 
kapteeni Wes Craigin sekä hänen vara-
kapteenivaimonsa poistot saivat yleisön 
innostumaan. Ruotsalaisten painostaessa 
kanadalaiset puolustivat siis tehokkaasti 
ja onnistuivat roikkumaan mukana vii-
meiseen päähän saakka, jossa tasapisteis-
sä Peja käänsi kuitenkin viimeisellä kivel-
lään ottelun edukseen.
 Olosuhteet Prahan hallissa ovat vuo-
desta toiseen loistavat ja mahdollistavat 
hyvät pelit. Se myös näkyy Tsekkien no-
peassa kehityksessä, sillä vaikkei Tsekin 
maajoukkue olekaan vielä saavuttanut 
isoja merkkipaaluja niin maan tason 
huomaa kovien joukkueiden laajassa rin-
tamassa. Suomesta poiketen maan yk-
kösjoukkueen todellisia haastajia on ar-
violta 5-7 ja varmasti tuo kilpailu kehit-
tää tasoa entisestään tulevaisuudessa.



               Suomalaisedustusta 

Kolibris Cupissa 
                     Prahassa



Eeva Röthlisberger on monelle suomalai-
selle curlingpelaajalle tuttu henkilö vuosi-
en varrelta. Tämä suomalaiset sukujuuret 
omaava sympaattinen sveitsitär on totuttu 
näkemään arvokisojen mitä moninaisim-
missa vastuutehtävissä, mutta pääosin hä-
net tunnetaan yhtenä Euroopan kunnioi-
tetuimmista curlingin tuomareista. Nyt 
Eevalle on langennut suuri vastuu kun hän 
toimii Baselissa järjestettävien EM-kilpai-
lujen tuomaritoiminnan koordinoivana 
päätuomarina. Eeva suostui valmistelukii-
reidensä keskeltä vastaamaan muutamaan 
lehtemme esittämään kysymykseen.

1. Do you play curling yourself and what are 
your best achievements as a player?
 – I started playing curling when I was 
14, but stopped playing 3 years ago due 
to several reasons. All the years I never 
played championships - just tournaments. 
So there are no achievements I can talk 
about looking back as a curler.

2. When and why did you start umpiring?
 – I was volunteering at some national 
and international events. One of the for-
mer Swiss Umpires asked me at one of 
those events, if I would not like to start 
umpiring. I took my first umpires-course 
in ’96 and started to work as an umpire. 
All the memorable moments made me ne-
ver stop since.

3. What is the most memorable moment so 
far in your umpiring career?
 – There are so many unforgettable 
moments. But to pick one of them and say 

Haastattelussa 
tulevien EM-kisojen 
päätuomari 
Eeva Röthlisberger

that is the most memorable one - sorry, I 
can not.

4. Have you tried other jobs as an official in 
international curling competitions and do 
you find them as interesting as umpiring?
 – I have been volunteering for years as 
a Hogline- and End-Ice Official. At the 
Worlds 2003 in Winnipeg I was voluntee-
ring in the ice-crew. At the Olympics 2006 
in Torino I was asked to be the Assistant 
Timing Supervisor. I liked all those diffe-
rent jobs as they all give you different ex-
periences and you can always learn somet-
hing which might help you at another 
event where you are umpiring.

5. Your mother is actually Finnish. Do you 
speak or understand any Finnish?
 – That’s correct. My mother is Finnish 
- but so am I. I have the Finnish and the 
Swiss Nationality, which I think is great. 
As my mother never spoke Finnish with us 
at home, my Finnish is not very good. 
 – I can understand quite a lot. Spea-
king is a lot more difficult, as I don’t use 
my Finnish enough. But after a few days 
around persons speaking Finnish, I catch 
up. 
 – Osaan niin paljon, että minua ei 
myydä suomeksi.

6. Tell us something else about your family 
and if you have any pets?
 – I have a brother who is older than 
me. He is an Ice Technician and runs the 
Curling-Rink in Bern. My parents are 
both retired and enjoy travelling. They 

just came back from a 4 months holiday 
in Finland and Sweden. - I have no pets as 
I just do not have the time to look after 
them.

7. You have also been listed as coach for 
some Finnish curling teams. Can you tell us 
something about those teams and your 
work with them?
 – I have never coached any curling 
team in my whole life. All I did for a few 
years was trying to help teams to make 
their championship participation a little 
easier. The idea was that while I was dri-
ving a team, organising accommodation 
etc., the team could concentrate more on 
what is essential - and that’s the sport. In 
my mind all teams playing at international 
competitions should have that kind of a 
person assisting them.
 – I really liked doing this for a while, 
but the expenses were too high so that I 
had to decide not to do it anymore. But I 
would definitely not want to miss that ex-
perience.

8. Where do you live and what do you do for 
a living?
 – I live in Burgdorf, a little town not 
far from Bern and run a company in the 
computer-hardware broker business. Besi-
des that I have a part-time job as the sec-
retary for the national federation in syn-
chronised swimming. - All my curling-
work is voluntary work.

9. What other hobbies do you have?
 – Other hobbies - besides my two jobs 
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and the curling there is no time for any ot-
her hobbies at the present time. I did play 
for years in a Steelband (a music-band 
which plays on Steelpans, which original-
ly were made of Oil-Barrels). Due to the 
lack of time I had to decide to give up Cur-
ling or the Steelband. For which one I have 
decided, you all know.
 – If there is any free time besides all 
my obligations, I meet my friends.

10. If you had to pick one single team out of 
all that you have seen playing, which would 
be the best team and where and when did 
you see them play?

– In the last 15 years I saw so many good 
teams playing in international events, I 
could not say which is the best of them. 
As everyone, I have ”my favourite” teams 
- but as you can imagine, as an umpire I 
would never tell you which ones those are. 
But you can be sure, if I would tell you the 
teams, you would be very surprised, as not 
all of them are from Switzerland or Fin-
land.         

M-15 keskustan 
riveihin
Markku Uusipaavalniemi asettuu ehdolle kes-
kustapuolueen listoille Uudenmaan vaalipiiris-
sä. ”Uusis” ilmoitti ehdokkuudestaan julkistaes-
saan Jyrki Liikan kanssa kirjoittamansa M15 ja 
curlingin taito -kirjan Helsingissä keskiviikkona 
20.9. Kampanjan teemoista esillä tulevat ole-
maan mm. perheiden asema, yrittäjyys ja liikun-
ta.                

CurlTV monipuolistuu
CurlTV.com internetpalvelu, joka mahdollistaa 
curlingpelien seuraamisen reaaliajassa inter-
netin välityksellä, monipuolistaa palvelujaan 
tulevana kautena. Kokemukset palvelusta ovat 
olleet rohkaisevia ja viime kaudella   
 CurlTV.comin maksullisia palveluja käytti 
noin 3000 käyttäjää $6 kuukausihinnalla, ker-
too yhtiön varatoimitusjohtaja, Randy Ferbeyn 
joukkueen nelosheittäjänä tunnettu David 
Nedohin. Tulevalla kaudella keskitytään edel-
leen curlinglähetyksiin, mutta lisäksi luvassa 
on myös mm. junioreille suunnattuja osioita, 
valmennusvinkkejä sekä turnausten seuranta- 
ja tilastointipalveluja. Uusien palvelujen myötä 
Nedohin toivoo maksullisten palveluiden käyt-
täjämäärän nousevan noin 5000 käyttäjän tie-
noille.               

Curlingkalenteri ilmestyy 
jälleen
Torinon Olympialaisten alla viime vuoden 
marraskuussa ilmestynyt ja suurta huomiota 
maailmanlaajuisesti saavuttanut Ana Arcen 
julkaisema curlingkalenteri saa jatkoa. Ensi 
vuoden kalenteri sisältää korkealaatuista tai-
detta ja on täynnä uusia yllätyksiä, The Cur-
ling News -verkkosivuilla kerrotaan. 

Olympiajoukkueen kap-
teeni vaihtoi kansalai-
suutta
Italian joukkuetta Torinon olympialaisissa vii-
me talvena kipparoinut nuorukainen, Joel 
Retornaz, voidaan nähdä jatkossa Sveitsin vä-
reissä. Joel päätyi ratkaisuunsa Italian mesta-
ruuden mentyä kokeneelle Stefano Ferronaton 
joukkueelle Retornazin pelatessa mestaruu-
desta paikallisella, nuorella joukkueella. Sveit-
siläisen Ralph Stöcklin joukkueen hajotessa 
Retonazille aukesi paikka joukkueessa Claudio 
Pescian, Pascal Sieberin ja Marco Battilanan 
kanssa. Pescian joukkueen suunnitelmissa on 
voittaa Sveitsin mestaruus ja pelata MM-ki-
soissa Edmontonissa ensi huhtikuussa.            

Finnairin lakko esti 
turnausreissun
Taannoinen Finnairin työntekijöiden lakko 
ajoittui ikävästi Markku Uusipaavalniemen 
kipparoiman edustusjoukkueemme turnaus-
kalenteriin nähden, sillä joukkueen osallistu-
minen Sveitsin Bernissä järjestettyyn WCT-E 
osakilpailuun peruuntui lakon vuoksi. Suun-
nitelmien muutos tapahtui nopeasti ja jouk-
kue ilmoittautui mukaan Ruotsin Östersun-
dissa järjestettävään WCT-E osakilpailuun, 
johon kilpailun järjestäjä onnistui viime tin-
gassa järjestämään joukkueelle paikan. 
Näin valmistautuminen syksyn Continental 
Cupiin ja EM-kilpailuihin pysyy joukkueen 
osalta aikataulussaan.                                         
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Liiton syyskokous pidettiin perjantaina 20.10. Ajasto Oy:n tiloissa 
Vantaalla ja paikalla oli edustajia ilahduttavan useasta jäsenseurasta :
A-curling, Helsingin Curlingklubi (ent. Eläintarhan curlingklubi), 
HC Kiviaita, Helsingin yliopiston curlaajat, Hyvinkään Curling, 
Joensuun Curling, Lappi Kurlinki ja Oulunkylän Curling.
 Kokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi varsinaista ja neljä 
varajäsentä ja valitsi seuraavat henkilöt Suomen curlingliiton hallitukseen 
vuodeksi 2007:

Olli Rissanen, puheenjohtaja
Riikka Louhivuori, varapuheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet:

Tuire Autio, Helsingin Curlingklubi
Mika Malinen, Joensuun Curling
Anne Malmi, Hyvinkään Curling
Lotta ”Lare” Norri, Helsingin yliopiston curlaajat
Timo Tapaninen, Lappi Kurlinki

Varajäsenet:

Yrjö Franssila, A-curling (1. varajäsen)
Juha Miikkola, HC Kiviaita (2. varajäsen)
Tuomas Vuori, Hyvinkään Curling (3. varajäsen)
Paavo Kuosmanen, Hyvinkään Curling (4. varajäsen) 

Kokous valitsi vielä uuden hallituksen jäsenistä kurinpitovaliokunnan  vuo-
delle 2007. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Yrjö Franssila, Paavo Kuosmanen 
ja Lotta Norri ja varajäseniksi Anne Malmi, Timo Tapaninen ja Tuomas 
Vuori.
 Liiton talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja vuoden 
2007 jäsenmaksuiksi vahvistettiin 20 eur/henkilö. Opiskelijat ja juniorit 
maksavat 10 eur/henkilö ja alle 19-vuotiaat on vapautettu jäsenmaksusta.

Riikka Louhivuori

Suomen Curlingliiton 
syyskokous ja uusi hallitus
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Kuva 1
Tilanne on siniselle joukkueelle kutkutta-

va. Punaisen ykköskivi näkyy toki suojien 

välistä mutta on erittäin suuri riski pois-

tettaessa osua poistettavalla kivellä omaan 

takakiveen. Toinen riski on että poistoki-

vellä kolistellaan suojakiviin avaten näin 

punaiselle selvempi reitti kahden pisteen 

heittoon viimeisellä.

Kokemattomampi joukkue lähtisi helposti poistolinjalle 

miettimättä tilanteen riskejä. Maltillisempi ja fi ksumpi 

joukkue ottaisi huomioon että kyseessä on vasta toinen pää 

ja vastustajan yhden ryöstö ei ole tässä kohtaa paha juttu 

ollenkaan (kun jo johdetaan yhdellä). Näin olisi siis fi ksuin-

ta heittää keskiviivan tuntumaan suoja niin että vastusta-

jalle jää vain vaikeahkoja mahdollisuuksia ottaa toinen pis-

te viimeisellä heitolla.

Kuva 2
Lähtötilanne päähän on luonnollisesti se 

että punainen ilman viimeisen kiven etua 

pyrkii rakentamaan pelinsä suojien ja kes-

kustan kautta. Punaisen kannalta sinisen 

suoja lähellä pesän etureunaa on kiusalli-

nen. Poistamalla tämän kiven ja jättämällä 

omansa tilalle, punaisella on pesän edusta 

hallinnassa. Näiden suojien taakse on hyvä tuoda tai tökätä 

kiviä. Tarvittaessa voi ratsuin (pelin myöhemmässä vaihees-

sa) poistaa vastustajan kivet keskeltä. Eli oikea ratkaisu on 

kiertämisen pesäänheiton sijaan poistaa vastustajan kivi.

Kuva 3
Tämä tilanne on näistä kolmesta kinkkisin. 

Itse tilanne on hieman mielipiteitä jakava 

mutta myös oman hankaluutensa tuo ”ysi-

pää” tasatilanteessa. Silloinhan viimeisen 

kiven edulla pelaava joukkue pyrkii voitta-

maan pään vähintään kahdella, jotta vii-

meisessä päässä ottelun voittoon riittää 

vain puolustava ”kaikki pois” -pelityyli. Toi-

nen vaihtoehto on nollata ysipää ja näin siirtää ratkaisu vii-

meisen kiven turvin viimeiseen päähän. 

Vaihtoehtoja punaisen heitolle on käytännössä neljä: pois-

taa sininen (oma jää tilalle), kiertää pistekivi suojan taakse, 

heittää toiselle reunalle sinisen eteen tai poistaa sekä suoja 

että heittokivi. Suositeltavin ratkaisu on heittää toinen pis-

tekivi suojan taakse, jolloin sininen on vaikean paikan edes-

sä viimeisellään. Heittääkkö parempi kierto (ilman nojaa), 

onko mahdollisuus tuplaan pesäkivistä vai peräti ratsu 

omalla suojakivellä. Tällainen asettelu mahdollistaa punai-

selle kolmen ottamisen ja käytännössä ottelun ratkaisemi-

sen. Toki siinä on omat riskinsä pesään heiton epäonnistu-

essa (jää näkyviin tuplan paikalle tai avaa suojan), mutta 

ottelun ratkaisun realistinen mahdollisuus vie pisimmän 

korren.

Vastaukset 
Hempan pähkinöihin 3 
(Curlinglehti 1/06)
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 Riku Harjula

Kauden 06-07 viralliset 
avauskivet viskottiin Loimaalla

Hallin Olli 
on poissa
Olli Kallio menehtyi 27. syyskuuta vaikeaan 
sairauteen. Hän oli 59-vuotias. Olli vaikutti pari-
kymmentä vuotta Myyrmäen jäähallilla seuraten 
työn ohessa aktiivisesti urheilua ja ollen tuttu 
hahmo ja neuvonantaja eri ikäluokkien urheilijoil-
le.
 Tutustuin Olliin paremmin erehdyttyäni otta-
maan vastaan Myyrmäen Urheiluhallien vetäjän 
tehtävät lähes kymmenen vuotta sitten. Olli alkoi 
tuolloin houkutella minua curlingjoukkueeseen, 
jossa oli vasta ”kaksi matemaattisesti lahjakasta 
herrasmiestä”, Lauri Perkiö ja Antti Sundholm. 
Näin Olli pystyi luomaan curlingin kummajaisen 
Hallihait, joka oli tarkoitettu hupikilpailuja kiertä-
väksi joukkueeksi. Mutta kaikkien yllätykseksi 
joukkue alkoi kehittyä ja voitti Ollin mukana olles-
sa mm. kaksi senioreiden mestaruutta. Olli edusti-
kin maatamme Winnipegin ja Gävlen seniorien 
MM-kisoissa.
 Olli ymmärsi urheilusta paljon toimittuaan 
nuorempana aktiivisesti jalkapallon parissa. Cur-
lingissa hänen taitoihinsa kuului kuntouttaa it-
sensä lyhyessä ajassa rapakuntoisesta luotetta-
vaksi pelimieheksi. Pelimatkoilla Olli oli parhaim-
millaan ja hänen taiteelliset ja fi losofi set taipu-
muksensa tulivat esiin Maunulassa vietetyn nuo-
ruuden muokkaaman karkeahkon ulkokuoren alta. 
Olli saattoi hyvinkin käydä useamman tunnin väit-
telyn tärkeänä pitämästään aiheesta tuoden väriä 
curlingturnausten mökkielämään.
 Olli oli maailmaa nähnyt mies. Hän oli pelan-
nut golfi a lukuisilla kentillä eri puolilla maailmaa. 
Muusta joukkueesta Olli erosi siinä, että hänelle 
curlingia tärkeämpiä olivat perhe ja golf. Olli pu-
hui aina lämpimästi matkoistaan vaimonsa Pirjon 
kanssa ja Piasta, ”meidän likasta”. Hallihait jää kai-
paamaan joukkueen perustajaa.

Seppo Stark

Syyskuun ensimmäisenä viikon-
loppuna järjestettiin jo perin-
teeksi muodostunut Loimaa 

Country Curling. Tapahtuma on vuo-
sien varrella maltillisesti kasvanut ja 
lopulta paisunut nykyiseen muotoon-
sa, jossa joukkueita turnaukseen 
osallistui jo 22. Näistä neljä saapui 
jälleen naapurimaistamme, kun Viro 
osallistui mukaan kahdella ja Ruotsi 
sekä Venäjä molemmat yhdellä jouk-
kueella.

 Järjestävä seura oli panostanut 
järjestelyihin jälleen kiitettävästi. Ki-
visarjat toimivat, jää oli saatu varsin 
nopeaan kuntoon Nummilan Manun 
ohjauksessa ja lauantai-illan banketti 
sai kaikki osallistujat yhteen juhli-
maan uuden kauden avausta hyvän 
ruoan, juoman ja elävän musiikin 
avulla. Banketista mainittakoon, että 
Rissasen Olli näyttäisi saavan satu-
maisen arpaonnensa saralla nyt tiu-
kan haastajan Fiina-Curlingin suun-
nalta.

 Pelien osalta näytti alusta pitäen 
siltä, että vieraamme Ruotsista sekä 
Virosta selvinnevät turnauksessa pit-
källe Aku Kausteen Tigersien tavoin. 
Neljän edellä mainitun lisäksi lohko-
vaiheesta puolivälieriin selvisivät La-
donlukko, Hestra, Kivittäjät sekä 
kaksi edellistä Country Curlingia 
voittanut CC Mummofutis, joista 
kaikille nousi tie pystyyn puoliväli-
erissä ja he jatkoivat lohkopisteiden 
perusteella jaettuihin sijoitusottelui-
hin.

 Välierissä Tigers ja Ruotsin Team 
Nyberg pitivät pintansa voittamalla 
selkeästi Viron joukkueet, jotka koh-
tasivat pronssiottelussa. Lähestul-
koon Lillien sukupuusta kootut ete-
länaapurimme päätyivät lopulta tiuk-
kojen vaiheiden jälkeen CC Arenari-
an voitettua niukasti Puhastusimpor-

tin. Sukulaiskansamme hyvät otteet 
turnauksessa eivät jääneet muuten-
kaan huomiotta vaan ihmettelijöitä 
Viron yleisen tason nousulle näin no-
peaan tahtiin riitti.

 Finaali kulki alusta pitäen todella 
kokeneen Nybergin joukkueen hie-
noisessa hallinnassa, eikä Tigers on-
nistunut saamaan tarvittavaa ylimää-
räistä vaihdetta silmään Ruotsin Elit-
serieniä tahkoavan nelikon kaatami-
seksi vaan joutui lopulta tyytymään 
hopeaan Country Curlingin voiton 
matkatessa lahden toiselle puolen. 
Ruotsalaisten onneksi he eivät olleet 
matkassa lentokoneella, sillä turna-
uksen kiertopalkinto, Loimaan Gra-
niitista työstetty luotettavien lähtei-
den mukaan noin 45 kilon painoinen 
kaunis möhkäle, tuskin olisi lipun 
hintaan sisältyvänä matkatavarana 
länsinaapuriimme asti selvinnyt.

 Hienoisen suvantovaiheen jäl-
keen Loimaan Curlingseura on jäl-
leen saanut hyvän draivin päälle edel-
lisen kevään buumista johtuen. Seu-
ran jäsenpohjaa on saatu kasvatettua 
nyt myös junioreiden suuntaan, pai-
kallisilla on käytössään kaksi Skot-
lannissa uudelleen hiottua kivisarjaa 
ja puheita curlingin peliaikojen li-
sääntymisestä Domus Areenassa on 
ollut liikkeellä. Suurimpana asiana 
paikalliset pelurit arvostivat kuiten-
kin muuttuneita mielipiteitä lajia 
kohtaan. Olympialaisten menestysta-
rinan lajillemme suoma arvostus on 
alkanut jo näkyä myönteisenä suh-
tautumisena niin päättäjien kuin esi-
merkiksi jäänhoitajien taholta. Konk-
reettisesti tämä tarkoittaa paitsi pa-
rempia olosuhteita lajin harrastami-
selle, niin myös mahdollisuutta pa-
rempiin harjoitteluaikoihin, jotka 
pitkälti kuitenkin ovat se suurin hou-
kutin uusien pysyvien harrastajien 
rekrytoimiseksi lajimme pariin.      



1. Missä seisot, kun kippari kertoo tulevan heiton yrityksen?
2. Milloin puhdistat kiven?
3. Missä kohdassa rataa puhdistat kiven?
4. Miten puhdistat kiven?
5. Miten asetat jalan hakille? Mikä osa kengästä osuu hakkiin ja mihin 
 kohtaan siinä?
6. Miten sovitat peliasua mukavaksi mennessä hakille? Siirrätkö hihaa paremmin,  
 nostatko housuja ylöspäin mukavammin päälle? Nostatko lahjetta, jotta kyykyssä  
 on mukavampi olla?
7. Kun mietit heiton ja liu’un linjaa, mitkä asiat tulee ottaa huomioon?
8. Mihin liukujalka sijoittuu, kun olet hakilla kyykyssä?
9. Mihin liukujalan varpaat osoittavat? Suoraan eteenpäin vai sivulle?
10. Mihin ponnistusjalan polvi osoittaa hakilla?
11. Mihin suuntaan ylävartalo osoittaa hakilla? Suoraan eteenpäin rataa pitkin 
 vai suoraan merkkiä kohti?
12. Miten hartiasi ovat sijoittuneet korkeussuunnassa keskenään? 
 Ovatko ne samalla tasalla?
13. Miten harja on kädessäsi? Miten pidät siitä kiinni? Mistä kohtaa harjaa 
 pidät kiinni? Missä asennossa harjasi on?
14. Kun nostat lantiota ylöspäin aloittaessasi heittoliikkeen vetämällä kiveä 
 taaksepäin, kuinka korkealle lantiosi nousee?
15. Kuinka paljon taaksepäin siirryt vetäessäsi kiveä taaksepäin heiton alussa?
16. Mihin suuntaan ja mitä kohti vedät kiveä, kun liikut taaksepäin?
17. Mitä asioita mietit hakilla aloittaessasi heittosuorituksen?
18. Miten pidät kivestä kiinni? Miten sormesi ovat kahvassa kiinni? Ranteen asento?  
 Onko kivi syvällä ”kourassa” vai kosketko kahvaan vain sormilla?
19. Mihin peukalo osoittaa? Alaspäin? Eteenpäin? Sivulle?
20. Ovatko sormet puristuneena yhteen vai erillään?
21. Onko otteesi kivestä samanlainen molemmilla kierteillä?
22. Mikä on kiven sijainti suhteessa hakilla olevaan jalkaan ja hakkiin?
23. Mihin suuntaan kiven kahva osoittaa?
24. Miten hengität? Vai hengitätkö lainkaan? Suun vai nenän kautta?
25. Jos aloitat heittoliikkeen eteenpäin työntämällä, miten teet sen?
26. Miten liukujalkasi liikkuu hakilla? Ensin eteenpäin ja sitten taaksepäin? 
 Kuinka paljon jalkasi liikkuu?
27. Miten menet heittoasentoon ponnistuksen lähtiessä eteenpäin? Miten liukujalka  
 siirtyy allesi? Mihin kohtaan sivusuunnassa liukujalka sijoittuu vartalon alla?

LISÄÄ HEITOSTA
– kysymyksiä kiveä heittävälle

Seuraavassa jutussa esitän kysymyk-

siä heittäjälle. Kysymyksiä voi käyt-

tää apuna, kun omaa tekniikkaansa 

yrittää parantaa. Mieti heitossasi 

seuraavia kysymyksiä ja yritä löytää 

niihin perusteltu vastaus. Kysymys-

ten tarkoitus on auttaa sinua pilkko-

maan oma heittosuorituksesi pieniin 

palasiin ja sitä kautta lisätä tietoi-

suutta heiton vaikuttavista osasista. 

Osa kysymyksistä saattaa tuntua tur-

hilta, mutta kaikkien yksityiskohtien 

tulisi olla kunnossa, jos aikoo saada 

tekniikasta viimeisen päälle toimivan. 

Mikään yksityiskohta heitossa ei siis 

ole turha!
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Erään maailmanmestarin rutiinit heitossa

 Jari Laukkanen

                                                                                                                   

                                                                                                                   



Tökkiskisa

Kaksi joukkuetta pelaa toisiaan vastaan. 
Tarkoituksena on tökkiä pesän edessä ole-
via kiviä pesään ja saada pisteitä omalle 
joukkueelle. Kivet (4 punaista ja 4 sinistä) 
asetetaan kuvan mukaisesti pesän eteen. 
Joukkue yrittää tökkiä omia kiviään pe-
sään, myös heittokiviä voi tökkiä. Joukku-
eet heittävät vuorotellen ja enemmän pis-
teitä saanut joutuu aloittamaan seuraavan 
pään. Jos saat oman kiven pesään, saat sii-
tä pisteitä määriskisan tapaisesti 0 – 5 
pistettä/kivi. Eli jos tökkäät siniselle, saat 
joukkueellesi 1 pisteen, valkoiselle tökätty 
tuottaa 2 pistettä, punaiselle 3 pistettä, ja 
sitten nännialueelle 4 pistettä ja täysin 
keskipisteen päälle 5 pistettä. Voittaja on 
tietysti se, joka kerää enemmän pisteitä. 
Vaihtelua kisaan saa sallimalla poistot pe-
sästä, jolloin peliin saadaan taktinen ulot-
tuvuus.

28. Millainen on ajoituksesi ja rytmisi heiton lähtiessä eteenpäin? Missä järjestyksessä  
 ja rytmissä kivi lähtee eteenpäin, liukujalka siirtyy kiven taakse, ponnistava jalka  
 potkaisee eteenpäin?
29. Mihin takajalka sijoittuu liukuasennossa? Kulkeeko se suoraan perässä?
30. Onko liukujalan asento liukuessa sivulle vai suoraan eteenpäin?
31. Kulkeeko liukusi suoraan vai kaartaako se jostakin syystä? 
 Jos ei kulje suoraan, niin miksi?
32. Pysytkö helposti tasapainossa liu’un aikana? Jos et, niin miksi?
33. Missä asennossa harjakäsi on liu’un aikana? Onko harja kiven edellä vai takana?  
 Onko käsi ilmassa vai liukuuko se jäätä pitkin?
34. Missä asennossa heittokäden ranne on?
35. Missä kivi sijaitsee suhteessa muuhun vartaloosi? Vasemmalla, oikealla 
 vai suoraan silmien ja liukujalan edessä?
36. Onko heittokätesi suorana vai koukussa?
37. Kuinka pitkälle liu’ut, ennen kuin alat laittaa kiveen kierrettä?
38. Aloitatko aina samassa kohtaa kierteen laittamisen?
39. Missä kohtaa irrotat kiven kädestä verrattuna hoglinjaan?
40. Irrotatko aina samassa kohtaa?
41. Vaikuttaako heiton voimakkuus irrotuskohtaan? Jos vaikuttaa, niin miten?
42. Lasketko kiven kierteen määrää määrämittaisissa heitoissa? Jos lasket, 
 niin millaiseen kierteen määrään pyrit?
43. Mihin suuntaan kiven kahva osoittaa irrotushetkellä?
44. Mihin suuntaan heittokätesi osoittaa irrotuksen jälkeen? Pysyykö se helposti 
 ilmassa vai onko otettava tukea jäästä?
45. Kun lähdet hakilta liukumaan, havaitsetko itse mihin suuntaan ponnistus lähti? 
46. Oletko liukumassa ulos vai sisään merkistä? Kuinka paljon liuku lähti väärään  
 suuntaan?
47. Yritätkö korjata liukuvirhettä irrotuksessa? Osaatko korjata vai aiheuttaako 
 korjaus vain lisää ongelmia kipparille suunnan ja voiman suhteen?
48. Minkä verran kivi tarvitsee korjausta? Minkä verran heiton voimakkuus vaikuttaa  
 korjauksen määrään?
49. Kun olet irrottanut kiven, liu’utko kiven perässä? Vai nousetko heti nopeasti ylös?
50. Annatko harjaajille heti irrotuksen jälkeen informaatiota heitosta? Jos annat, 
 kerrotko voimasta, suunnasta vai molemmista?
51. Millaisia eroja heittosi tekniikassa on jos heität lyhyttä suojaa verrattuna 
 kovaan poistoon? 
52. Jos heittosi eroaa teknisesti eri voimalla heitettäessä, miten se muuttuu? 
 Millaisia muutokset ovat hakilla, ponnistuksessa, liukuessa, irrottaessa?
53. Pyydätkö palautetta heitostasi? Miten käsittelet palautetta?

Näitä kysymyksiä voit hyödyntää treenikentällä omaa heittoasi 
harjoitellessasi. Voit myös valjastaa kaverisi kertomaan sinulle näistä 
yksityiskohdista esille tulevia asioita tai käyttää videota apunasi. 
Oleellista on kuitenkin se, että pohdit heittosi yksityiskohtia ja koitat löytää 
sieltä omat virheesi. Kehittämällä kohta kohdalta heittoasi saat varmasti 
enemmän onnistuneita heittoja sitten peleissä, silloin kun niitä eniten kaivataan. 

TREENIVINKKI
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BalancePlus kampanjoi 
rintasyöpätutkimuksen 
puolesta
Elokuussa kanadalainen curlingvälinevalmis-
taja BalancePlus aloitti kampanjoinnin rinta-
syövän tutkimuksen puolesta. Kampanjatuot-
teena yritys valmisti 100 kappaletta hiilikui-
tuvartisia harjoja värjättynä maailmanlaajui-
sen rintasyöpäkampanjan tunnusvärein vaa-
leanpunaisiksi. Jokaisen harjan kauppasum-
masta yritys lahjoitti CAD 100 rintasyöpätut-
kimuksen hyväksi. Kaikki harjat oli myyty 
puoleen kuuhun mennessä, mutta kampanja 
jatkuu kullanväristen harjojen myynnillä 
sekä kahdeksan vaaleanpunaisen harjan ar-
vonnalla CAD 10 lahjoittavien yksityishenki-
löiden kesken. Arvonta suoritetaan huhti-
kuun viimeisenä päivänä 2007, joten kaikki 
halukkaat ehtinevät vielä mukaan!

Lisätiedot ja lahjoituslomake: 
www.balanceplus.com          

Curlingkanalen laajentaa 
reviiriään
Ruotsalainen curlingportaali Curlingkanalen 
laajentaa reviiriään kattamaan koko Pohjois-
maiden alueen ja näyttääpä sinne satelevan 
uutisia Kanadastakin. Kansainväliset uutiset 
löytyvät saitilta englanninkielisinä, joskin 
valtaosa uutisista löytyy edelleen ruotsin 
kielellä kertoen paikallisista tapahtumista. 

Seniorien MM-kisat 
Suomeen 2008 
Maailman Curlingliitto (WCF) on myöntänyt 
vuoden 2008 Seniorien MM-kisat (ikäraja 50 
vuotta) Suomeen Vierumäelle. Vierumäki haki 
alunperin vuoden 2007 kisoja, mutta niiden 
mentyä Edmontoniin, hakemus muutettiin 
vuodelle 2008. Näitä kisoja haki myös USA:n 
Grand Forks, jossa järjestetään vuoden 2008 
miesten MM-kisat.

Seniorien MM-kisat on toinen Suomessa jär-
jestettävä curlingin aikuisten arvoturnaus, 
kun vuoden 2001 EM-kisat järjestettiin myös 
Vierumäellä. MM-kisojen ajankohta on 8. - 
16.3.2008.           

New Age Kurling
Ei, yllä olevassa otsikossa ei ole kirjoitusvir-
hettä, eikä se viittaa mihinkään uskonnollis-
henkiseen toimintaankaan jääkentillä. 
Kyseessä on englantilaisen John Bennettin 
kehittämä, curlingia muistattava sisäpeli, 
jonka suurin harrastajaryhmä on vammaiset.
 Kurlingpelit käydään tavallisesti sulka-
pallokentillä tai muilla sopivan mittaisilla ta-
saisilla alustoilla. Pelin idea on hyvin saman-
kaltainen kuin varsinaisessa curlingissa, sai-
han pelin kehittäjä idean peliin katsellessaan 
televisiostaan curlingia. Peliä voidaan pelata 
niin yksilö- kuin joukkuepelinä ja joukkueen 
koko voi vaihdella kahdesta neljään pelaa-

jaan, kuitenkin siten, että vastakkain pelaa-
vissa joukkueissa on molemmissa yhtä mon-
ta pelaajaa, joista kukin heittää kaksi kiveä 
vuorotellen. Päässä voidaan siis heittää 4-8 
kiveä joukkuetta kohti. Kaksinpelissä pelaa-
jan kivien määrä päätä kohti on neljä.
 Hakin sijaan radan molemmissa päissä 
on hakkialue, jonka sisältä heiton tulee läh-
teä. Heitto voidaan suorittaa ”perinteisesti” 
käsin, tai sopivia apuvälineitä, kuten työntö-
vartta tai heittokourua käyttäen. Harjaajia 
heitoilla ei ole. Pistelasku noudattaa curlin-
gista tuttua menetelmää.
 Lajin harrastajamäärä on kovassa kas-
vussa. Kansainvälisen lajiliiton, vuonna 2004 
perustetun World Kurling Clubin, mukaan pe-
laajia löytyy jo lähes 50 maasta. Liitto on 
asettanut tavoitteekseen saada laji mukaan 
paralympialaisiin vuonna 2012, kesäkisoihin 
siis.
 Suomalainen curlingväki pääsi tutustu-
maan lajiin typistetyssä mittakaavassa kau-
den avajaistilaisuudessa Ajasto Oy:n tiloissa. 
Pj. Rissanen oli saanut käsiinsä pelivälineis-
tön, kahdeksan kumista valmistettua kurling-
kiveä, jotka liikkuvat heittoalustalla kolmen 
hyvin laakeroidun pallon varassa. Lisäksi pa-
kettiin kuului (ainakin) yksi neliönmuotoisel-
le muoville kuvattu pesä, mitoiltaan 1,20 m x 
1,20 m. Pelialustana oli pari kalustelevyä, yh-
teispituudeltaan noin 3,5 metriä. Lyhyttä 
esittelyä seurasi cup-tyyppinen henkilö hen-
kilöä vastaan käyty turnaus, jossa mukana 
oli Suomen curlingin parhaimmistoakin, mm. 
M15. Jännittävien vaiheiden jälkeen voittajak-
si selviytyi Tuularin Kari, joka palkittiin asi-
anmukaisesti.          

Näin kauden alussa voisi vaikka aloittaa tarkastelemalla termejä 
OFFENSIVE ja DEFENSIVE, jotka nekin liittyvät omalla tavallaan otteluun 
valmistautumiseen.

OFFENSIVE – hyökkäävä. Pelaat määriksiä, kierrät suojia, nojaat 
ja suojaat.

DEFENSIVE – puolustava. Pelaat poistoa. Pidät pesän avoimena ilman 
suojia.

1.  Jos tiedät ennakolta, että vastustaja on hyvä (olet altavastaaja), 
 niin kumman pelitavan valitset? Tai ajattele asiaa myös niin, 
 että millä pelillä et ainakaan voita.

2.  A) Mikä voisi olla pelitapa jos kivet kiertävät vähän?
 B) Mihin tällöin mahdollinen suoja – kauemmas vaiko lähelle?

3.  Entä jos tilanne pelissä on se, että olet johdossa?
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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/faksi
040 528 7687/gsm
jukka.lahtinen@vierumaki.fi 

HELSINKI
HC Kiviaita ry
Juha Miikkola
050 375 5970/gsm
juha.miikkola@4tp.fi 

Helsingin Curlingklubi ry
Tuire Autio
050 360 0751/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
040 524 0528/gsm
markku.uusipaavalniemi
@upn-data.inet.fi 

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/faksi
040 549 8428/gsm
ilkka.musto@hyvinkaantahko.fi 

JOENSUU
Joensuun Curling ry
Mika Malinen
0400 572 681/gsm
mika.malinen@liperi.fi 

KEMIJÄRVI
C.C. Northern Lights
Seppo Mattila
040 563 8590/gsm
seppo.mattila@viestinet.inet.fi 
www.freewebs.com/kurlinki/

KOKKOLA
Kustaankadun Canucks ry
Jouko Pesu
044 725 0308/gsm
jouko.pesu@cop.fi 

KUOPIO
Kuopion Curlaajat ry
Antti Vainio
044 368 6500/gsm
savon.yrittajalehti@dnainternet.net

LAHTI
Curling Club Lahti ry
Jukka Puolakka
040 722 7448/gsm
jukka.puolakka@sew.fI

LOHJA
Curling Ladies Lohja
Suvituuli Louhi
(019) 3151 225
suvituuli.louhi@kisakallio.fi 

Karkalin Kiila ry
Jarmo Sundholm
(019) 331 441/puh.
(019) 331 461/faksi
050 047 2578/gsm

LOIMAA
Loimaa Curling Club
Jorma Rinne
0500 226 858/gsm
jorma.rinne@priimusgroup.fi 

PIEKSÄMÄKI
Pieksämäki Curling ry
Martti Korkalainen
(015) 616 690/koti
0400 655 312/gsm
martti.korkalainen@yit.fi 

RANUA
Curling Ranua ry
Matti Pekkala
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
(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/faksi
yrjo.franssila@ajasto.fi 

M-Curling ry
Olli Rissanen
(09) 878 1987/koti
(09) 276 7254/työ
(09) 276 7254/faksi
040 553 1233/gsm
rissanen.olli@kolumbus.fi 

YLÖJÄRVI
Länsi-Suomen 
Curling Pirkanmaa ry
Seppo Mattila
040 563 8590/gsm
seppo.mattila@viestinet.inet.fi 
www.freewebs.com/lscurling

S U O M E N  C U R L I N G L I I T T O  R Y : N  
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SUOMEN CURLINGLIIT TO RY:N

HALLITUS VUONNA 2006

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.com

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 


