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Curlingkausi on vihdoin päässyt kunnolla käyntiin. Ei tullut niitä kunnon 
pakkasia, joita edellistä lehteä valmistellessa odoteltiin, mutta kilpai-
lukausi ei onneksi ole täysin kuitenkaan säiden armoilla. Vierumäellä 

saivat kansalliset mestaruussarjat jälleen lähtölaukauksensa ja vieläpä hyvissä 
olosuhteissa. Ilahduttavaa oli myös huomata, että useat takavuosien aktiivipe-
laajat tekivät paluuta kilpacurlingin pariin. Osa heistä oli sivussa lyhemmän, 
osa pidemmän aikaa, osa omasta halustaan ja osa olosuhteiden pakosta. Syiden 
ja aikajänteiden analysointi ei ole tässä oleellista vaan se, että pelaajavirtaa 
on lajiharrastajiemme keskuudessa myös takaisin päin: Suomen curlingilla ei 
yksinkertaisesti olisi varaa menettää yhtään kokenutta pelaajaa kansalliselta 
tasolta jos ja kun pelin tason halutaan maassamme nousevan. Tulokkaiden ei 
toivottavasti tarvitse tehdä kaikkia samoja virheitä kuin konkareiden päästäk-
seen pelissään heidän kanssaan samalle tasolle – kokeneempia seuraamalla 
oppii!

 Kansallisen lajiharrastuksen taso Suomessa tuntuu olevan jatkuva 
huoleni aihe. Nousuvoittoistahan tuo koko ajan kuitenkin tuntuu olevan, mutta 
tuskaisen hidasta on muutos hyvien olosuhteiden puuttuessa. Kansainvälisen 
tason mittarein mitattuna Suomen curling jaksaa sen sijaan suorastaan loista-
vasti, ainakin miesten curlingin osalta. Tästä hyvänä esimerkkinä olivat jälleen 
maajoukkueen hienot otteet Continental Cupissa Euroopan kaataessa Amerikan 
sekä EM-kisojen kuudes sija. Myös naisten puolella näkyy jälleen valoa tunnelin 
päässä. EM-kisojen B-sarjan alkulohkon voitto puhtaalla pelillä ja nousu takai-
sin A-sarjaan antavat uskoa tulevaan. Myöhemmin tällä kaudella nähdään vielä 
miten tyttöjen ja poikien joukkueet käyvät oman taistelunsa juniorien MM-
kisapaikasta. Toivottavasti tyttöjen viimevuotinen hyvä vire jatkuu ja johtaa 
tällä kertaa kautta aikain ensimmäiseen MM-kisapaikkaan!

P.S. Viimekertaisesta pääkirjoituksestani olen saanut paljon positiivista palau-
tetta. Osin siihen liittyen voisin suositella curlingjäitä ammatikseen myyville 
tahoille mahdollisimman pian hankittavaksi Maailman curlingliiton (WCF) 
koostaman jäänteko-oppaan (hinta 45¤), josta käy loistavasti ilmi jäänteon 
jalo taito – opas on toki englanninkielinen, mutta sisältöä nähtäneen tulevai-
suudessa ainakin osittain suomennettuna Suomen curlingliiton nettisivuilla. 
Heitänpä ilmoille vielä haasteen: ensimmäinen taho Suomessa, joka todistetus-
ti on ottanut curlingjäiden ylläpidossa käyttöön WCF:n manuaalissa mainitun 

”kymmenen höyläyskerran rutiinin”, ansaitsee pääkirjoituksessani uroteostaan 
kunniamaininnan!

                                                                                                                         Jermu Pöllänen

AINEISTOPÄIVÄT:
N:o 1 2007 30.2. ilm.pv.  maaliskuu

N:o 2 2007 30.4. ilm.pv.  toukokuu

N:o 3 2007 30.10. ilm.pv.  marraskuu

N:o 4 2007 30.11. ilm.pv.  joulukuu  

Kannen kuvat: 
Jermu Pöllänen, Jani Sullanmaa ja S.I.M.



EM-kisat Baselissa oli 
suomalaisittain mielestä-
ni menestys: miehet saa-
vuttivat MM-kisapaikan 
ja naiset nousivat takai-
sin A-sarjaan. Tästä on 
hyvä jatkaa, ja vaikka 
suomalaisen huippucur-
lingin kärki onkin kapea, 
se kuitenkin toimii ja 
tuottaa tuloksia sekä ilon 
hetkiä meille ”curlingfa-
neille”. Onnittelut mei-
dän kaikkien puolesta 
Annen ja Markun jouk-
kueille. Minusta oli myös 
hienoa seurata Annen 
joukkueen ensikertalais-
ten aitoa iloa ja positii-
vista suhtautumista kokemukseen, jonka-
laisia ei valitettavasti ole kaikille tarjolla.

 Kansainvälisten liittojen kokouksissa 
oli myös paljon mielenkiintoisia asioita 
esillä: pelisääntöjä työstetään modernim-
paan ja selkeämpään muotoon. Olympia-
laisiin yritetään saada curlingiin lisälajiksi 
Mixed Double –formaatti aikaisemmin 
suunnitellun kuviopelin sijaan. Tästä tulee 
liitoille ja sen myötä pelaajille tarkempaa 
tietoa lähitulevaisuudessa. WCF:n pitäai-
kainen mediavastaava, Ruotsin Håkan 
Sundström jäi hyvin ansaitulle ”eläkkeel-
le” ja hänen tilalleen tuli kokopäivätoimi-
sena toimiva George Karrys, jolla oli jo 
runsain mitoin esiteltävää tiedotuksen ke-
hittämisen osalta. Asioita, joita meilläkin 
on syytä miettiä, pienemmässä mittakaa-
vassa tosin. WCF:n nettisivut on uudistet-
tu niin ulkoisesti kuin sisällöltäänkin, ja 
tässä yhteydessä oli ilo todeta, että kehi-
tystyö myös oman liittomme kotisivujen 
osalta on alkanut. Suuret kiitokset tässä 
vaiheessa Aku Kausteelle, joka toistaiseksi 
on vastannut web-masterina sivujemme yl-
läpidosta, mutta joka ymmärrettävistä 
syistä joutuu nyt keskittymään omaan työ-
hönsä ja jättämään ainakin toistaiseksi 
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web-masterin työt. Kiitos myös Markus 
Sipilälle, joka on ottanut haasteen vastaan 
ja luvannut toimia tästä eteenpäin sivu-
jemme koordinaattorina!

 Suomi oli hyvin edustettuna EM-ki-
soissa, sillä liittomme edustajien lisäksi 
paikalla olivat myös Kari Piipari edustaen 
Seniorien MM-kisojen 2008 kisaorgani-
saatiota sekä Kisakalliosta Harri Hollo ja 
Hannu-Allan ”Allu” Stick, jotka olivat 
esittelemässä suomalaisen curlingin koulu-
tusjärjestelmää sekä siitä vielä erityisenä 
osana ”junioricurlingia”. Kisakallion 
edustajilla oli mukana myös suomalaisesta 
graniitista tehtyjä lasten kiviä, jotka yh-
dessä kokouksissa esitetyn koulutusjärjes-
telmän kanssa saivat suurta positiivista 
huomiota ja palautetta. Suomen Curling-
liiton kannalta on ollut erityisen hienoa, 
että niin Suomen Urheiluopisto Vierumä-
ellä kuin myös Kisakallion Urheiluopisto 
Lohjalla ovat suhtautuneet varsin positii-
visesti ja kannustavasti suomalaiseen cur-
lingiin. Yhteistyökumppaneina ne ovat sel-
laisia, joita me emme pysty ”rahalla osta-
maan”. Lisäksi edellä mainittujen lasten 
kivien ”isällä”, Harri Hollolla on paljon 
sellaista energiaa ja uusia ideoita, joilla 

suomalaista curlingia 
viedään eteenpäin! Suu-
ret kiitokset Harrille, Al-
lulle ja Karille mukana-
olostanne Baselissa ja an-
tamastanne tuesta suo-
malaiselle curlingille!

Ja lisää seuraa…
Torinon olympialaisten 
jälkeen olemme jo saa-
neet kolme uutta curling-
paikkakuntaa ja parissa 
muussa toiminta on juuri 
alkamassa. Mielenkiinto 
rakasta lajiamme koh-
taan on edelleen nouse-
va, kunhan vain jäätä on 
tarjolla. Ikävänä seikka-

na on todettava, että suomalaisen curlin-
gin kehdossa Hyvinkäällä vireillä ollut 
hallihanke ei toteutunutkaan kovista en-
nakko-odotuksista huolimatta. Mutta ei 
hätää, sillä uudet suunnitelmat ovat jo vi-
reillä, ja uskon ettei Hyvinkään kaupun-
gilla ole enää varaa hukata tätä tilaisuutta, 
jonka suomalainen curling sille tarjoaa!

 Yhdessä SLU:n kanssa on nyt tarkoi-
tus neuvotella toimenpiteistä, joilla pää-
semme askel askeleelta jälleen eteenpäin. 
Raportoimme tästä mahdollisimman pian! 
Oma uskoni suomalaiseen curlingiin on 
jos mahdollista entistä vahvempi ja yhtei-
sellä positiivisella asenteella teemme ih-
meitä!

Toivotan kaikille menestyksekästä ja 
hauskaa Curlingvuotta 2007!

  

Juniorcurling kiinnosti kansainvälistä curlingyhteisöä

Terveisiä Baselista



■ Teemu Salo
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C
Miesten maajoukkueen matka Kanadan Chilliwackissa pelattuun 

Continental Cupiin oli onnistunut, vaikka kotimatka meinasikin siirtyä. 

Turnaus päättyi lopulta Euroopan 229-171 voittoon. Lukemat saattavat 

näyttää tiukoilta, mutta loppujen lopuksi voittoa osattiin odottaa jo 

edellisen päivän tulosten jälkeen.

  ontinental Cup,   
   voitto Euroopalle
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Matka Kanadaan alkoi tiistai-
na 21.11.  ja kiitos kymmenen 
tunnin aikaeron oltiin saman 
päivän puolella perillä. Osa 
joukkueista oli saapunut jo 
edellisenä päivänä, mutta itse 
katsoimme että tiistaina saapu-
minen riittää. Pelithän alkaisi-
vat vasta torstaina. Heti paikal-
le saavuttua saimme peliasut ja 
jälleen kerran erään meistä 
nimi oli painettu ja brodeerattu 
joka paikkaan väärin. Tällä 
kertaa nimi alkoi Uuisipaa...

 Keskiviikkona vuorossa 
olivat harjoitukset sekä turna-
uksen avajaiset. Niitä ennen 
kokoonnuttiin joukkueen kes-
ken ja mietittiin taktiikkaa ot-
telupareja valittaessa. Tark-
kaan en tiedä, miten pareja 
muodostettin, mutta minulle 
jäi sellainen käsitys että Euroo-
pan ja Pohjois-Amerikan kap-
teenit asettivat vuorollaan 
joukkueen pöydälle ja toinen 
sitten valitsi sille vastustajan. 
Jäät olivat jo treeneissä muka-
vat ja taipuvat joten niiden 
osalta ei ainakaan homman oli-
si pitänyt olla kiinni. Avajaiset 
pidettiin ilman otteluita sama-
na päivänä ja paikalle oli tullut 
yllättävän moni. Avajaisillalli-
sella saimme pöytäseuraksem-
me Debbie McCormickin jouk-
kueen, joka yritti kovasti tarjo-
ta juotavaa viidennelle kymme-
nelle siirtyneelle kapteenillem-
me. 

 Torstaina päivän aloittivat 
naiset, joista ainoastaan Saksan 
Andrea Schöpp onnistui otta-
maan tasapelillään Euroopalle 
pisteitä. Hänelläkin oli voit-
toon avaimet, mutta viimeinen 
heitto ei aivan onnistunut. Ilta-
päivän peleissä meiltä oli laitet-
tu peliin kokeneemmat pelaajat 
eli ne, jotka jo aikaisemmin oli-
vat pelanneet mixed doubles -
otteluita. Näistä peleistä Trul-
sen ja Lund voittivat pelinsä, 
mutta jälleen Euroopalle kaksi 
tappiota. 

 Illalla pelattiin sitten mei-
dän ensimmäinen ottelumme. 
Arpa (tai siis valinta) heitti näi-
hin kahteen normaalipeliin 

meidän vastustajaksi USA:n 
Pete Fensonin, jolla ei toistai-
seksi ole voittoa Suomesta ar-
vokisoissa. Tietysti olimme mo-
lemmissa ilman viimeisen kiven 
etua. Kahdeksan pään peli ja 
avasimme sen hienosti anta-
malla vastustajalle kolme pis-
tettä. Seuraavat kolme menivät 
kuitenkin meille 1,2,2 joten 
tauolla oli tilanne 5-3 meille. 
Viidennessä he tasoittivat ja 
kuudennesta meille yksi piste. 
Seitsemäs nollattiin ja viimei-
seen mentiin siis meidän joh-
dossa 6-5. Meillä oli hyvä tilan-

ne ennen Fensonin ensimmäis-
tä, jolla hän heitti pahasti ohi 
siitä mitä yritti, mutta sai kui-
tenkin kilkkien kautta meidän 
ykkösemme pois. Markun rat-
sun jälkeen meillä oli jälleen 
kaksi pistettä tulossa. Määris 
punaiselle ja Fenson olisi tasan-
nut pelin. Hän kuitenkin yritti 
voittoa ja epäonnistui, joten 
voitto meille 7-5. Muut Euroo-
pan joukkueet hävisivät, joten 

ensimmäisen päivän jälkeen 
Pohjois-Amerikka johti 39-15 
(voitosta kuusi, tasapelistä kol-
me pistettä)

 Perjantaiaamuna pelasivat 
jälleen naiset ja nyt suunta 
kääntyi. Euroopan naiset vei-
vät kaikki kolme ottelua ja ti-
lanne kaventui mukavasti. Ilta-
päivällä ohjelmassa olivat yksi-
löpelit, joissa jokaisesta jouk-
kueesta yksi pelaaja heitti kuu-
si ennalta määrättyä kuviota. 
Naiset heittivät ensin omansa 
ja heillä kisa päättyi tasan. Mo-

lemmat voittivat yhden ja yksi 
peli meni tasan. Meillä oli vas-
tassa olympialaisista tuttu Brad 
Gushuen joukkue. Alkuun 
näytti, että käkättimeen tulee, 
sillä neljän heiton jälkeen kave-
rilla oli 19 pistettä. Markun 
heittäessä me napsimme kah-
desta viimeisestäkin heitosta 
pisteitä ja Gushuen epäonnistu-
essa viimeisessään päättyi pari 
meille 22-20. Muutkin Euroo-

pan joukkueet voittivat, joten 
tilanne näytti hyvältä.

 Turnaukselle ominaisesti 
säännöt ja aikataulut vaihteli-
vat ja niin oli nytkin. Tosin jo 
ennen kisaa ilmoitettiin, että 
ylimääräiset kahdeksan pistettä 
menevät paremman keskiarvon 
saavalle joukkueelle eikä par-
haalle yksittäiselle pistemääräl-
le. Schöppin hävittyä omansa 
22-5 ei neljä voittoa auttanut. 
Joka tapauksessa Eurooppa oli 
noussut kahden pisteen pää-
hän. 

 Illan normaalipelit näytti-
vät Euroopan kannalta hyviltä. 
Nyt emme antaneet Fensonille 
kuin yhden pisteen ensimmäi-
sestä päästä, joten peli kulki 
meidän kannalta hyvin. Tauko-
johto oli 3-1. Sitten nollattiin 
pari päätä ja pakotettiin heidät 
ottamaan yksi piste. Näin vii-
meiseen päähän mentiin pin-
nan johdossa ja hammerin 
kanssa. Pää saatiin purettua en-
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Pete Fensonin joukkuetta vastaan tahkottiin kaksi kertaa...
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nen Markun viimeistä heittoa 
vastustajalla oli nännin takana 
kivi ja toinen etupesässä. Met-
rin ratsulla voitto, toisaalta 
sama myös määriksellä. 

 Muut pelit näyttivät mene-
vän Euroopalle, joten ajattelim-
me varmistaa ainakin tasapelin 
yrittämällä tuplaa. Näin myös 
kävi, mutta vain ensimmäinen 
kivi lähti pois. Trulsenin epäon-
nistuttua viimeisessään meni 
myös koko kierros tasan, sillä 
Murdoch voitti omansa. Näin 
ennen Skins-pelejä ja viimeisiä 
Mixed Doubleseja tilanne oli 
Pohjois-Amerikan johto 62-
60. 

 Lauantaiaamuna vuorossa 
olivat ensimmäiset Skins-pelit. 
Yllättäen meidän vastustajak-
semme tuli Fenson ja jälleen 
niin, että meillä ei ollut viimeis-
tä kiveä. Toisessa parissa pela-
sivat Schöpp ja McCormick. 
Meidän ottelumme eteni selke-
ällä kaavalla. Pakotimme hei-
dät yhteen pisteeseen ja otimme 
kaksi seuraavasta. Näin kaksi 
ensimmäistä skiniä meille, sa-
malla tahdilla myös kaksi seu-
raavaa. Sitten Fenson onnistui 
ottamaan viidennen pään ja pa-
kottamaan meidät kuudennes-
sa päässä yhteen pisteeseen. 

Näin seitsemännessä oli jaossa 
kymmenen pistettä. Nämä on-
nistuimme varastamaan. Vii-
meisessä päässä Fenson sitten 
otti loput seitsemän pistettä ja 
meidän ottelumme päättyi 20-
10.

 Naisten pelissä Schöpp otti 
kaksi ensimmäistä päätä vieden 
niistä neljä pistettä. Loput 26 
siirtyivät viimeiseen päähän, 
jossa ratkaisu jäi viimeiseen ki-
veen. Sillä Schöpp yritti ratsas-
taa vastustajan suojan pesäki-
vensä ulkoreunaan ja sillä vas-
tustajan kiven pesästä. Vaikea 
heitto jäi ulos ja loppuvaihees-
sa suunnitelma vaihtuikin tup-
lapoistoon, joka onnistui. Näin 
koko ottelu Euroopalle 30-0.

 Iltapäivän Mixedeissä 
Suomi/Saksa -yhdistelmä ei toi-
minut, mutta MacDonald/Ott 

-pari sentään voitti oman pelin-
sä. Peleistä jäi mieleen pelkkä-
nä harjamiehenä toimiminen, 
joka pitkän päälle ei välttämät-
tä ole mikään kiva harrastus. 
Näiden jälkeen pelattiin päivän 
toiset Skins-pelit, joissa vastak-
kain olivat Trulsen ja Menard 
sekä Ott ja Scott. Näistä ensim-
mäinen päättyi Euroopan voit-
toon 30-10 ja toinen 34-6, jo-
ten ennen viimeistä päivää Eu-

rooppa johti murskaavasti 180-
100.

 Viimeisenä päivänä otte-
lunsa aloittivat ensin naiset, 
joiden ottelussa vastakkain oli-
vat Kleibrink ja Norberg. Mies-
ten pelissä kohtasivat Murdoch 
ja Gushue. Pohjois-Amerikan 
taktiikkana oli yrittää siirtää 
pisteitä seuraaviin päihin ja 
koittaa tätä kautta kuroa eroa 
umpeen. Molemmissa pareissa 
kaksi ensimmäistä päätä meni-
vät kuitenkin Euroopalle ja 
voitto oli päätä vaille valmis. 

 Tätä kuitenkin jouduttiin 
odottamaan varsin pitkään, sil-
lä mm. Norberg mokasi kah-
dessa peräkkäisessä päässä var-
malta näyttäneen heiton. Lop-
pujen lopuksi heidän pelissään 
kuitenkin nähtiin ratkaisu ja 
saimme juhlia voittoa. Loput 
päät pelattiin vielä pois ja lop-
putulokseksi saatiin siis Euroo-
pan voitto 229-171. 

 Pelien jälkeen joukkueeem-
me kokoontui vielä sunnuntai-
iltana syömään ja juhlimaan 
voittoa. Joukkue oli kasassa lä-
hinnä sen takia, että lumimyrs-
ky oli sulkenut valtatien Van-
couveriin ja osa joukkueista ei 
päässyt lähtemään sinne viettä-

mään iltaansa ennen kotiinpa-
luuta. Illallisen jälkeen suoritet-
tiin perinteinen valmentajien 
kaste ja niin kapteeni Elisabeth 
Gustafsson kuin valmentaja 
Mike Haykin kävivät virkistäy-
tymässä hotellin altaassa. 

 Aamulla lumimyrskystä oli 
jäljellä vain isot kasat lunta. 
Niinpä oletimme, että kaikki 
on kunnossa kun menemme 
lentokentälle. Tuuli kuitenkin 
pöllytti lunta ja kesärenkailla 
liikkuneet paikalliset olivat 
varsin pulassa kaiken lumen 
kanssa. Kentällä tilanne oli 
myös toinen. Tsekkauksen jäl-
keen kentältä menivät sähköt 
ja vähän tämän jälkeen he il-
moittivat, että lennot on perut-
tu. Meitä kehotettiin siirty-
mään Abbotsfordin kaupun-
kiin ja hankkimaan hotellihuo-
neet odottelua varten. 

 Trulsenin ja Ottin joukku-
eet olivat samassa tilanteessa ja 
heistä Trulsenin joukkueella oli 
matkatoimiston agentti palve-
lemassa 24h. Soitto hänelle ja 
hän kertoi, että Vancouverista 
lähtisi Lontooseen kone, jossa 
olisi tilaa. Niinpä pakkasimme 
tavarat vapaaehtoisten autoi-
hin, jotka olivat palanneet ken-
tälle ja suuntasimme kohti Van-
couveria. Siellä pääsimme kuin 
pääsimmekin Lontoon konee-
seen. Lontoosta Tukholmaan ja 
siitä kotiin ja oli todella muka-
va tunne laskeutua Helsinkiin. 
Itse asiassa jo tunne siitä, että 
pääsee takaisin Eurooppaan oli 
loistava. 

 Continental Cupin voitot 
ovat nyt 2-2 Euroopan ja Poh-
jois-Amerikan välillä. Paikan 
päällä oli kuitenkin pelkona, 
että sponsorien vähyyden 
vuoksi turnausta ei välttämättä 
enää järjestettäisi. Kaikki olivat 
sitä mieltä että turnausta tarvi-
taan, mutta nähtäväksi jää löy-
tyykö tapahtumalle rahoittajaa. 
Omasta mielestäni turnaukselle 
on ehdottomasti tilaus ja vas-
taavia voisi järjestää myös pie-
nemmässä mittakaavassa, esim. 
Suomi-Ruotsi otteluina.

                                                          ■
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... ja vielä kolmannen kerran Skins-peleissä, tuloksena voitto!



Kellosepäntarkkaa työtä?
Sveitsistä tulee itselleni ensimmäisenä mie-
leen kellot, joiden valmistaminen vaatii 
tarkkaa työtä ja säntillistä toimintaa. Hie-
man yllättäen ennakko-odotukset täsmäl-
lisyydestä ja tarkkuudesta osoittautuivat 
ainakin osittain vääriksi, sillä järjestelyissä 
oli pienoisia puutteita. 

      Curlingin 
EM-kilpailut

g

9. - 16.12.2006, Basel

Sveitsi tunnetaan yhtenä maailman parhaista ja perinteisimmistä curlingmaista 

ja sieltä tuleekin yleensä varsin kilpailukykyisiä joukkueita arvokisoihin. 

Mitalisaalis on vuosien saatossa ollut varsin mittava. Curlingin suurmaat keräävät 

luonnollisesti myös valtaosan järjestettävistä arvokisoista ja niin tälläkin kertaa, 

kun curlingin euroopanmestaruuskilpailut järjestettiin Baselissa, Sveitsissä. Kisojen 

tuloksissa nähtiin muutamia yllätyksiä suuntaan ja toiseen. Suomen joukkueilta kisat 

sujuivat hyvin, mutta se viimeinen huipennus jäi tällä kertaa puuttumaan.

 Hotelli Ramada Plazan aulaan saapu-
essamme tapasimme ensimmäiseksi väsy-
neitä skottipelaajia, joilla oli käynyt huo-
nompi tuuri lentojen kanssa ja kisamatka 
oli venynyt puolentoista vuorokauden mit-
taiseksi. Miesten joukkueen harjakassi ka-
tosi myös samoin tein, mutta he saivat en-
simmäiselle pelikierrokselle lainaan harjat 

Sveitsin naisten joukkueelta ennen kuin os-
tivat uudet kadonneitten tilalle. Lisäksi 
hotelli tarjosi heille pienillä parivuoteilla 
varustettuja kahden hengen huoneita…  

 Meille huone järjestyi nopeasti mutta 
kun avaimen saatuamme ja hissin käyttö-
mekanismin selvitettyämme pääsimme lo-

72 0 0 6  J O U L U K U U S U O M E N  C U R L I N G L E H T I

m
ie

h
e
m

m
e
 B

a
s
e
li
s
s
a

■ Jermu Pöllänen

■ Kuvat:Jermu Pöllänen



pultakin huoneeseen, yllätys oli suuri kun 
löysimme sieltä jonkun toisen henkilön ta-
varat: Tax-Free ostokset sängyllä, tietoko-
ne pöydällä ja jopa passi, joka osoittautui 
ala-aulassa oleskelleen skottipelaajan 
omaisuudeksi! Televisio toivotti kyllä mei-
dät tervetulleiksi Baseliin ja juuri tähän 
hotellihuoneeseen, mutta päätimme kui-
tenkin huoneen pienen koon ja suuren asu-
kasluvun motivoimana hakeutua takaisin 
ala-aulaan uutta huonetta peräämän. Uusi 
huone löytyikin piakkoin ja skottien nais-
joukkueen valmentajan, Gail Munron jää-
dessä odottamaan joukkueelleen sopivam-
pia huoneita, me siirryimme jo lopulliseen 
ja tilavampaan majapaikkaamme.

 Avajaiset järjestettiin A-sarjan peli-
areenana toimivalla St. Jakob Arenalla, 
jossa joukkueet esittäytyivät jäälle marssi-
en. Tämän jälkeen pelattiin näytösottelu 
Salt Lake Cityssä mitaleita napanneiden 
Markus Egglerin (pronssia) ja Luzia Eb-

nötherin (hopeaa) joukkueiden välillä, 
kapteeneiden kommentoidessa peliä sen 
aikana. Tämän jälkeen siirryttiin hallin 
alakerrassa sijaitsevaan diskoon, johon 
itse kukin sai mukaansa parinkymmenen 
frangin juomakupongin – siinä kaikki! 
Valtaosa pelaajista ja eri maiden liittojen 
edustajista poistui paikalta pikaisesti pa-
kollisten seremonioiden jälkeen vatsat tyh-
jinä suunnaten kulkunsa jonnekin, missä 
saisi nälkäänsä helpotusta. Kisojen viralli-
nen esite moitittiin monien taholta epäin-
formatiiviseksi ja kisaorganisaation järjes-
tämät kuljetukset täysin epäluotettaviksi 

– jopa pelaajien kyytejä jäi aluksi ilmaan-
tumatta. Myös ensimmäisen päivän akre-
ditointi oli hidasta ja heikosti organisoitua, 
mutta jo toisena päivänä asiat sujuivat pa-
remmin. Sivusta seuranneelle näytti siltä, 
että vapaaehtoisten määrä olisi saanut olla 
(ainakin alussa) huomattavasti suurempi 
kisojen sujuvien järjestelyiden takaamisek-
si, joten ne jotka oman panoksensa toivat 

peliin, tekivät kyllä töitä hartiavoimin. 
Puolen tusinaa tila-autoa lisää ei olisi se-
kään ollut pahitteeksi.

 Jos eivät kisaorganisaation kuljetukset 
oikein ottaneet toimiakseen, niin paikalli-
nen julkinen liikenne kyllä toimi sitten si-
täkin paremmin. Raitiovaunulinjat kulki-
vat ristiin rastiin noin seitsemän minuutin 
vaunuvälein ja linja-autot säestivät operet-
tia vajaan kymmenen minuutin vuorovä-
lein. Omalta hotelliltamme pääsikin lop-
pujen lopulta näppärästi linja-autolla A-
hallille noin vartissa, joten ilman järjestet-
tyjä kyytejä tuli toimeen aivan hyvin. Vaik-
ka kisojen ulkoisissa puitteissa oli hieman 
toivomisen varaa, niin olennaiseen eli mes-
taruustason peliolosuhteisiin oli satsattu, 
kuten tällä tasolla pitääkin. Yhtään nega-
tiivista sanaa en kuullut olosuhteista pu-
huttaessa koko kisojen aikana, mikä on 
kyllä tänä päivänä lähestulkoon poikkeuk-
sellista.

 A-sarjan ottelut pelattiin jääkiekkoa-
reenalle tehdyllä jäällä, kuten tämän koko-
luokan tapahtumassa on usein tapana. B-
sarjan ottelut sen sijaan pelattiin Basel-Ar-
lesheimin varsin viihtyisällä curlingklubil-
la noin kymmenen kilometrin päässä A-
sarjan hallista. Paikallinen curlingklubi 
tarjosi yläkerrassa viisi rataa, alakerrassa 
uima-altaan tilalle kymmenisen vuotta ta-
kaperin rakennetut kolme rataa sekä tie-
tenkin kohtuuhintaisen ja varsin maukasta 
ruokaa tarjoavan ravintolan. B-sarjan hal-
lilla pelaajat ja katsojat viihtyivät hyvin 
rennossa ja mukavassa ilmapiirissä, joka 
tarttui nopeasti myös satunnaiseen paikal-
le tulijaan.

Yllätysten kisat
Itse kisoissa nähtiin tänä vuonna useita to-
dellisia yllätyksiä. Tuloksista päätellen voi-
masuhteet ovat hitaasti muuttumassa eten-
kin naisten sarjassa. Venäjän suhteellisen 
nuori joukkue, joka on nyt päämääräha-
kuisesti tehnyt töitä liki kymmenen vuotta, 
esitti kisojen aikana todella hyviä otteita 
voittaen runkosarjan tappioitta. Joukku-
een rutiinitaso on parantunut vuosittain ja 
nyt näyttää löytyneen oikea kokoonpano 
todellisen menestyksen hakemiseksi. Sil-
miinpistävää joukkueen otteissa oli hyvien 
heittojen lisäksi suorastaan loistava harja-
työskentely, joka lupaa menestystä myös 
jatkossa. Yllätysfi naalin toisena osapuole-
na oli Italian joukkue, joka on sekin Venä-
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Suomi antaa Skotlannille kyytiä...



jän tavoin viimeisinä vuosina osoittanut 
vakaata nousujohteista kehitystä kohti 
maailman huippua. Viime vuoden olym-
pialaiset ja harjoittelu niitä varten ovat 
nostaneet Italian pelin jälleen yhtä tasoa 
ylemmäksi.

 Naisten sarjan suurimmasta pettymyk-
sestä ei varmaankaan ole mitään epäsel-
vyyttä. Jo pelkkä ajatus siitä, että kaksi 
Euroopan- ja maailmanmestaruutta voit-
tanut 25-vuotisen (21 mitalin!) arvokisau-
ran omaava koko sirkuksen kokenein pe-
laaja Norjan Dordi Nordby putoaisi B-sar-
jaan, tuntui kisojen alkaessa täysin absur-
dilta. Dordin joukkue on taistellut vielä 
viimeisen viidenkin vuoden aikana arvoki-
samitaleista tosissaan, mistä todisteina 
mm. 2 EM ja 3 MM mitalia. Nyt kuiten-
kin kävi niin, että ”noutaja tuli”: B-sarja 
kutsuu Norjan joukkuetta ja pahoin pel-
kään, että yksi kaikkien aikojen mittavim-

mista arvokisaurista näki loppunsa. Mie-
lenkiintoista sinänsä, että kisojen aikana 
jaeltiin kanadalaisten julkaisemaa The 
Curling News -lehteä, jossa Italian joukku-
een valmentajana toimiva Rodger Schmidt 
kirjoitti hienosti EM-kisojen luonteesta lä-
hinnä kanadalaisille lukijoille. Schmidt 
mainitsee kolumnissaan, että joka vuosi 
joku menestymään tottunut joukkue jou-
tuu vaikeuksiin ja B-sarjaan putoamisesta 
saattaa tulla tappioiden seuratessa tois-
taan melkoinen henkinen taakka. Näin kä-
vikin tällä kertaa Norjan joukkueelle, joka 
joutuu nyt Hollannin tapaan hakemaan 
vauhtia ”farmiliigasta”. Varsin osuvasti 
Schmidt kuvailee sitä kurimusta, jossa Eu-
roopan joukkueet joutuvat taistelemaan 
omasta paikastaan auringossa eli lähinnä 
MM-kisojen sijoitusten myötä saaduista 
olympiakarsintapisteistä. Meedion lahjoja 
esittäen samainen herrasmies ennusti B-
sarjassa menestystä miesten puolella Itali-

alle, Venäjälle, Tsekille ja Unkarille – täs-
mälleen neljä parasta joukkuetta, mutta 
hieman eri järjestyksessä. Naisten B-sarjas-
ta herra Schmidt suostui ainoastaan enna-
koimaan hyvää menestystä Suomen jouk-
kueelle.

Suomen naiset takaisin A-sarjaan
Suomen naisten joukkue pelasikin loista-
vasti alkulohkossa, joka oli kyllä ennak-
koon ajateltuna yllättävän helppo verrat-
tuna toiseen lohkoon. Tappioton alkusarja 
takasi joukkueellemme paikan B-sarjan se-
mifi naaliin, josta voittaja eteni suoraan fi -
naaliin. Semifi naalissa vastaan asettui toi-
sen lohkon tee-heittojen turvin voittanut 
Englannin joukkue. Semifi naali eteni mie-
lestäni alusta loppuun suomalaiskomen-
nuksessa ja Englanti joutui tunnustamaan 
paremmuutemme lukemin 7-4. Tällä voi-
tolla Suomi varmisti fi naalipaikan lisäksi 
nousunsa takaisin A-sarjaan, johon se toi-
vottavasti onnistuu tulevina vuosina va-
kiinnuttamaan paikkansa. Lohkokakkos-
ten kohtaamisessa Itävalta peittosi Unka-
rin ja pääsi näin ottelemaan Englantia vas-
taan fi naaliin pääsystä. Itävallan hyvä vire 
jatkui ja Englanti kaatui lukemin 8-6. Fi-
naalissa Suomen joukkue pelasi kisojen 
kenties heikoimman ottelunsa ja Itävalta 
nappasi voiton lähinnä vahvan poistope-
linsä turvin selvin lukemin 3-7.
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Määrämittaisen heiton  harjaustyöskentely 
vaatii myös voiman arviointia

Anne Malmin joukkue teki kisoissa huippusuorituksen



 Miesten B-sarjassa Italia peittosi Venä-
jän päästen näin suoraan fi naaliin. Lohko-
kakkosten kohtaamisessa Tsekki voitti Un-
karin ja pääsi näin pelaamaan Venäjää vas-
taan fi naalipaikasta. Tsekin joukkueen pe-
livire pysyi ja semifi naalivoiton jälkeen 
joukkue pääsi latautumaan loppuotteluun 
Italiaa vastaan. Italia oli ottelussa hienoi-
nen suosikki, mutta niin vain kävi, että 
Tsekin hienot otteet jatkuivat ja B-sarjan 
voiton myötä heille avautui pääsy MM-
karsintaan A-sarjan kahdeksanneksi sijoit-
tunutta Tanskaa vastaan. MM-karsinnassa 
Tanska osoittautui kuitenkin etevämmäksi, 
mutta vasta kolmannessa ottelussa.

 Kuten jo mainitsinkin, naisten A-sar-
jassa nähtiin tällä kertaa varsin poikkeuk-

sellinen runkosarjataulukko. Tilannetta 
olisi varmasti muuttanut se, jos viimeisenä 
viitenä vuonna naisten curlingkenttiä hal-
linnut Ruotsin Anette Norbergin joukkue 
olisi ollut kisoissa mukana – kuudes perät-
täinen EM-kulta olisi varmasti ollut lähellä. 
Hollanti putosi täysin odotetusti takaisin 
B-sarjaan, josta se viime vuonna nousi. A-
sarjan selvästi heikoin joukkue ei saanut 
voittoakaan tililleen, vaikka oli kyllä varsin 
lähellä yllättää esimerkiksi isäntämaa 
Sveitsin. Norjan joukkue putosi siis myös 
B-sarjaan, josta se noussee ensi kaudella 
takaisin A-sarjaan ja mahdollisesti MM-
karsinnan kautta taistelemaan jälleen niis-
tä elintärkeistä olympiapisteistä. Mesta-
ruuden kisoissa vei Venäjän joukkue, joka 
nappasi semifi naalissa makean voiton 

Sveitsistä jatkopään viimeisellä kivellä heit-
tämällään mahtavalla tuplapoistolla ja fi -
naalissa revanssi Italiasta kääntyi Venäjän 
voitoksi peräti neljän ryöstetyn pään turvin 
lukemin 9-4 – kisojen parhaan joukkueen 
saldo näytti viikon päätteeksi lukemia 11 
voittoa ja ainoastaan yksi tappio, joten 
voitto meni todellakin oikeaan osoittee-
seen!

Miesten sarjassa tasaista
Miesten A-sarja oli erittäin tasainen ja ot-
telut menivät yllättävänkin paljon ristiin. 
Tie-break -otteluihin ajautui lopulta peräti 
kuusi joukkuetta kun kolmen semifi naali-
paikasta taistelevan tasapäisen joukkueen 
lisäksi kolme muuta taisteli samanaikaises-
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ti A-sarjasta putoamista ja MM-karsin-
taan joutumista vastaan. Suoran putoajan 
paikalle joutui Wales, jonka onnistui voit-
taa runkosarjassa ainoastaan Saksan. Toi-
nen putoaja, samaten kuin MM-karsin-
taan joutuja ratkaistiin kolmen joukkueen 
kesken kun runkosarjassa tasapisteisiin 
päätyneet Irlanti, Ranska ja Tanska ottivat 
mittaa toisistaan tie-break -otteluissa. Kol-
men joukkueen kesken taisteltiin myös vii-
meisestä jatkopelipaikasta, kun Ruotsin, 
Norjan ja Suomen joukkueet päätyivät 
runkosarjassa tasapisteisiin.

 Suomen joukkueen virallinen tavoite 
kisoista oli saavuttaa vähintään MM-kisa-
paikkaan oikeuttava seitsemäs sija. Hie-
nosti menneiden Continental Cupin otte-

luiden myötä oli kuitenkin lupa odottaa 
jopa selvästi parempaa tulosta. Joukkueen 
peli ei tällä kertaa asettunut uomiinsa 
koko turnauksen aikana ja esitykset olivat 
liian ailahtelevia huippusijoituksista tais-
tellessa. Runkosarjan alkuun koettiin pari 
tappiota, joista etenkin Saksaa vastaan hä-
vitty ottelu kirpaisi joukkuetta, kun vii-
meinen määrämittainen liukui harjaamat-
ta liian pitkäksi. Joukkueemme ryhdistäy-
tyi heikosta alusta huolimatta ja pääsi lo-
pulta voittojen tielle kohdatessaan Tans-
kan. Edelleen ailahtelevat otteet haittasi-
vat joukkueen peliä ja pohjanoteeraus 
nähtiin ottelussa Ranskaa vastaan, jonka 
Suomi hävisi 2-6 ja jatkohaaveet kokivat 
aimo kolauksen. Teoreettinen mahdolli-
suus kuitenkin säilyi hengissä ja sisuuntu-

nut joukkueemme hoiti oman leiviskänsä 
paremmin kuin hyvin, kun runkosarjan 
voittonsa varmistanut Skotlannin joukkue 
kaatui runkosarjan viimeisessä ottelussa 
kuuden pelatun pään jälkeen selvin nume-
roin 9-3. Samanaikaisesti Saksa voitti 
oman ottelunsa Sveitsiä vastaan varmista-
en oman jatkopaikkansa Sveitsin ja Skot-
lannin jälkeen. Näin Suomelle avautui vii-
meinen mahdollisuus nousta jopa koko 
turnauksen voittoon.

 Suomen, Ruotsin ja Norjan taistelu 
viimeisestä jatkopaikasta alkoi tee-heitoil-
la, joissa ruotsalaiset osoittautuivat ete-
vimmiksi raskaan harjatyöskentelyn jäl-
keen neljän kiven yhteenlasketun etäisyy-
den nännistä ollessa 49 senttiä. Norjan 
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joukkueen yhteenlaskettu etäisyys oli 84 
senttiä Suomen jäädessä heikommaksi 114 
sentin tuloksella. Suomi ja Norja kohtasi-
vat siis ensimmäisessä tie-break -ottelussa 
ja panoksena oli pääsy otteluun Ruotsia 
vastaan. Pelissä edettiin tasaisissa merkeis-
sä Norjan hienoisessa painostuksessa. 
Suomen onnistui vielä ryöstää kymmenen-
nessä päässä tasapeliin tarvittava piste, 
mutta jatkopäässä tempun uusiminen ei 
enää onnistunutkaan viimeisen määrämit-
taisen noustua Norjan etupesän puolella 
olevaa kiveä päin. Ottelu Norjalle lopulta 
lukemin 5-6 ja näin Norja eteni toiseen tie-
break -otteluun, jossa se tosin joutui tun-
nustamaan levänneen ruotsalaisjoukkueen 
niukasti paremmakseen lukemin 6-7.

Kotikisojen taika
Vaikka Sveitsi on hyvin tunnettu curlingin 
mahtimaana, niin paikallisesti lajin suosio 
ei kuitenkaan ole todellisten mahtilajien 
kuten pyöräilyn, jalkapallon, tenniksen ja 
alppihiihdon kanssa mitenkään vertailu-
kelpoista. Erään vapaaehtoistyöntekijän 
mukaan sveitsiläisten kiinnostus herää la-
jia kohtaan vasta sitten kun menestystä on 
luvassa. Tämän vuoksi hänkin toivoi 
oman maansa joukkueiden pärjäävän al-
kukisoissa hyvin, jotta kisakatsomon leh-
terit täyttyisivät loppuviikon ratkaisupe-
leissä.

 Isäntämaan joukkue koki kokoonp-
anomuutoksen juuri kisojen kynnyksellä, 
kun olympiajoukkueen kippari Ralph 
Stöckli liittyi edustusjoukkueeseen pelaten 
varakipparina ja kolmosheittäjänä. Tämä 
toi joukkueeseen selvästi uutta kipinää ja 
jäällä nähtiin loppuun saakka taisteleva 

sveitsiläisjoukkue, jossa pelaajat halusivat 
todella pelata parasta peliään näiden koti-
kisojen aikana. Hienot otteet toivat lopul-
ta runkosarjan kakkospaikan ja Skotlantia 
vastaan pelatun page-systeemin ensimmäi-
sen ottelun voiton myötä Sveitsille avautui 
suora fi naalipaikka.

 Kisojen suurin ennakkosuosikki oli 
tietenkin hallitseva maailmanmestarijouk-
kue Skotlannin David Murdochin kippa-
roimana. Joukkue esittikin varsin tasaista 
ja hyvälaatuista peliä voittaen runkosarjan 
hävittyään ainoastaan Irlannille ja Suo-
melle. Jatkopeleissä Skotlanti hävisi ensin 
Sveitsille, mutta nappasi toisessa semifi -
naalissa voiton Ruotsista kohdatakseen 
Sveitsin uudestaan turnauksen fi naalissa. 
Runkosarjan kaksi parasta joukkuetta 
kohtasivat oikeutetusti fi naaliottelussa, 
josta kehkeytyikin varsin hyvätasoinen. 

 Lähestulkoon täyden katsomon edessä 
käyty fi naaliottelu oli loistavaa curlingia, 
jossa fi nalistit ottivat tosissaan mittaa toi-
sistaan. Sveitsi karkasi ottelun puoliväliin 
mennessä 3-2 johtoon ja nappasi heti tau-
on jälkeen omalla viimeisellä kivellään vie-
lä kaksi pistettä lisää. Skotlanti vastasi tä-
hän heti nappaamalla kolme pistettä ta-
soittaen ottelun lukemiin 5-5. Yhdeksän-
nessä päässä Sveitsi oli pakotettu yhden 
nollapään jälkeen luopumaan viimeisen 
kiven edustaan Skotlannin pelatessa jäl-
leen loistavasti. Sveitsi vastasi jälleen sa-
malla mitalla pakottaen Skotlannin yhteen 
pisteeseen ja viimeisen kiven edun mene-
tykseen. Jatkopäässä Sveitsi pääsi viimei-
sellä kivellään nappaamaan voittoon tar-
vittavan pisteen viimeisellä määrämittai-
sella ja kotiyleisön pauhu oli juuri niin 
valtaisa kuin voi kuvitella miesten kahden-
kymmenen kullattoman kauden jälkeen.

Yhteenveto
Kaiken kaikkiaan kisojen järjestelyt olivat 
lopulta varsin hyvin toteutetut, vaikka 
alussa olikin hieman vaikeuksia. Sveitsi sai 
kotikisoissa miesten Euroopan mestaruu-
den myötä jälleen lajille hyvää nostetta ja 
olipa Suomessakin EM-kisojen näkyvyys 
kerrankin hyvällä tasolla kun YLE lähetti 
paikalle oman toimittajansa kuvaajineen. 
Suomen joukkueiden päätavoitteet tulivat 
saavutettua, vaikka hieman parempaakin 
oli luvassa. Mainittakoon tässä vielä, että 
median edustajille järjestetyssä curlingot-
telussa Suomi oli valtakielenä, kun allekir-
joittaneen lisäksi otteluun osallistui mui-
den muassa pari virolaista edustajaa sekä 
yksi suomenkielinen ahvenanmaalainen - 
hyvä Åland!                                           ■
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Kisamatka koki jo ennen alkuaan pienoisia 
vastoinkäymisiä, kun lentokentän sisään-
kirjautumistiskillä virkailija ilmoitti ko-
neen olevan noin kaksikymmentä minuut-
tia myöhässä heti lähdössä. Tunnin pikai-
nen koneenvaihto Tukholmassa olikin nyt 
vaihtumassa juoksukilpailuksi kelloa vas-
taan – semminkin kun harjakassit ja muut 
matkatavarat eivät kulkeutuneet suoraan 
koneesta toiseen. No niinhän siinä sitten 
lopulta kävi, että tuo kaksikymmentä mi-
nuuttia vaihtui reiluksi puoleksi tunniksi ja 
jatkolento meni menojaan, joten jouduim-
me yöpymään Arlandan läheisyydessä ole-
vassa hotellissa odotellen aamun ensim-
mäisen koneen starttia.

 Rantamäen joukkueella ei sinällään ol-
lut hätää, kun ensimmäinen ottelu oli kaa-
vioon merkitty vasta kello yhdeksitoista, 
mutta sen sijaan Markku Uusipaavalniemi 
tulisi myöhästymään joukkueensa ensim-
mäisestä ottelusta varmasti - kisajärjestäjä 
heltyi onneksi sen verran, että päivällä ai-
emmin Östersundiin lentänyt muu joukkue 
sai aloittaa turnauksen pelaten kolmella, 

vaikka tämä ei kansainvälisten sääntöjen 
mukaisesti olekaan sallittua.

Perillä liki puoli vuorokautta 
aiottua myöhemmin
Yhtä kaikki, lopulta pääsimme perjantai-
aamuna määränpäähämme, missä meitä jo 
odottikin kisajärjestäjän edustaja auton-
kuljettajan ominaisuudessa. Matkalla koh-
ti hallia eräs ruotsalaispelaaja ehti jo tar-
kastamaan tuloksia kannettavan tietoko-
neen ja GSM-yhteyden avulla ja todettiin 
Markun joukkueen olevan alakynnessä ot-
telun alussa. Jäähallille päästyämme Uusi-
paavalniemen joukkueen ottelu oli edennyt 
jo viimeiseen päähän, johon lähdettiin kah-
den suomalaisten varastaman pään jälkeen 
tasatilanteessa. Niin vain kävi, että erittäin 
nuori ruotsalaisjoukkue Litistä kipparinsa 
Kristian Lindströmin johtamana nappasi 
yllätysvoiton viimeisen kivensä turvin, eikä 
ollut itsekään uskoa sitä todeksi - aitoa voi-
tonriemua oli toki mukava seurata vaikka 
hieman kyllä kismitti Suomen poikien puo-
lesta.

 Ennen ensimmäistä oman joukkueen 
peliämme ehdin saada Paul Ahlgrenilta hie-
man vinkkiä Östersundin jäähallin vaikeis-
ta olosuhteista. Paulin mukaan jäät muut-
tuisivat pelin aikana huomattavasti ja tä-
hän tulisi ehdottomasti varautua. Ennen 
jokaisen pelin alkua ”arvottiin” viimeisen 
kiven etu ensimmäiseen päähän heittämäl-
lä yksi määrämittainen heitto, ja lähimmäs 
nänniä osunut joukkue voitti ”arvonnan”. 
Ennen mitattavaa määrämittaista kumpi-
kin joukkue sai vuorollaan heittää harjoi-
tusheiton aloituspäästä poispäin ja varsi-
nainen arvontaheitto sitten takaisinpäin. 

 Viikonlopun aikana tuli huomattua, 
että Paulin ohjeistus piti aika pitkälti paik-
kansa. Erityisesti jään liukkaus muuttui pe-
lin aikana dramaattisesti ja alkupäiden tah-
meuden kaikottua oli ainakin omalla jouk-
kueellamme vaikeuksia määrämittaisten 
pelaamisessa. Arvontaheittojen aikana jää 
oli jopa nihkeämpi kuin mihin olimme ko-
timaassa treenatessamme tottuneet ja usein 
huomasimme kiven jäävän matkalle kovas-
ta harjauksesta huolimatta. Liukkauden 

Swedish Cup 
                10. - 12.11.2006, Östersund
Suomea lähinnä oleva WCT-E 

rahaturnaus järjestetään vuo-

sittain Ruotsin Östersundissa. 

Tällä kertaa turnauksessa näh-

tiin kaksi suomalaisjoukkuetta, 

kun Markku Uusipaavalniemen 

sekä Tomi Rantamäen joukku-

eet läksivät taistelemassa pai-

kasta auringossa. Osoittautui 

kuitenkin, että isäntämaan 

edustajat kohtelivat vieraitaan 

kaltoin ja suomalaisten oli tyy-

tyminen ainoastaan alkusarjan 

peleihin.
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Östersundilainen 
kivireki

■ Jermu Pöllänen
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lisäksi myös kivien nousut muuttuivat ot-
telun kuluessa paljon ja muutenkin jäät 
tuntuivat olevan erittäin herkkiä pienille-
kin virheille heiton irrotusvaiheessa. Kivi-
sarjoistakaan ei ollut etukäteen mitään tie-
toa, joten jouduimme olettamaan niiden 
olevan tasalaatuisia.

 Ensimmäisessä pelissä vastaamme aset-
tui Venäjän maajoukkue viime vuosina pal-
jon kovatasoisia turnauksia pelanneen kip-
parinsa Alexander Kirikovin johtamana. 
Peli oli omalta osaltamme ailahtelevaa ja 
venäläiset johtivat peliä puolimatkan krou-
vissa neljän pään jälkeen jo kolmella pis-
teellä. Tämän lisäksi tauon jälkeen venä-
läisjoukkueen onnistui varastaa yksi piste 
lisää ja tilanne näytti osaltamme jo toivot-
tomalta. Jostain syystä vastustajamme ha-
lusi edelleen pelata rohkeata määrämittais-
peliä, joka sopi 
meille enemmän 
kuin hyvin. Kuu-
tospäässä napatut 
neljä pistettä ta-
soittivat pelin en-
nen kahta viimeistä 
päätä. Vastustajan 
henkinen yliote kääntyi hetkessä lamaksi 
ja onnistuimme varastamaan loput kaksi 
päätä tehden ottelussa hienon nousun kol-
messa viimeisessä päässä tehtyjen seitse-
män pisteen turvin. Ottelun jälkeen tote-
simme ykskantaan, että toisinaan voit olla 
huono, kunhan et ole hölmö!

 Uusipaavalniemen seuraava ottelu oli 
Latvian maajoukkuetta vastaan, joka oli 
tällä kertaa liikkeellä ilman kippariaan 
Karlis Smilgaa. Ottelusta kehkeytyi todel-
linen jännitysnäytelmä, joka ratkesi vasta 

viimeisessä päässä Markun joukkueen na-
patessa juuri voittoon tarvittavat kolme 
pistettä. Molempien suomalaisjoukkueiden 
voittosarakkeissa oli siis merkintöjä ja hy-
vät mahdollisuudet kuuden joukkueen al-
kulohkossa kahden parhaan joukkoon.

 Rantamäen joukkueen toinen peli oli 
Örnsköldvikin Jörgen Granbergin joukku-
etta vastaan. Ottelu oli vastustajalta täysi 
pannukakku ja ohi taukoon mennessä. Ot-
telu päättyi lopullisesti neljännen pään kol-
men pisteen ryöstöön, jolloin vastustaja 
päätti kätellä ja keskittyä tuleviin koitok-
siin.

Iltapeleissä suomalaisjoukkueet 
kohmeessa
Päivän kolmannessa pelissään Uusipaaval-
niemen joukkue kohtasi vielä nuoren skel-
lefteålaisen joukkueen, jota kipparoi Jon 
Melin. Ottelun ratkaisu syntyi jo viiden-
nessä päässä, jossa 4-2 tappiolla ollut nuo-
ri ruotsalaisjoukkue nöyryytti hallitsevaa 
olympiakakkosta nappaamalla peräti viisi 
pistettä. Uusipaavalniemi ei tästä enää toi-
punut, vaikka onnistuikin viimeisessä 
päässä ryöstämään vielä yhden kaventavan 
pisteen.

 Illan viimeisellä pelikierroksella Ranta-
mäen joukkuetta vastaan asettui kovaksi 
tiedetty tukholmalaisjoukkue Sundbyber-
gin Team Autoform kipparinsa ja kolmo-
sheittäjänsä Mathias ”Mini” Carlssonin 
johdolla. Ottelu eteni ruotsalaiskomennuk-
sessa Rantamäen joukkueen pelin takkuil-

lessa. Ratkaisu näh-
tiin jälleen tauon 
jälkeen viidennessä 
päässä, jossa ruotsa-
laisjoukkue otti vii-
meisen kivensä tur-
vin kolme pistettä 
siirtyen selvään 5-1 

johtoon. Loppu oli pelkkä muodollisuus, 
kun rutinoitunut ruotsalaisjoukkue puo-
lusti johtoaan menestyksekkäästi.

Suomalaisten tie nousee pystyyn
Lauantai oli suomalaisittain toivoa täynnä: 
molemmat joukkueet tarvitsivat lisävoitto-
ja jatkoon päästäkseen ja Uusipaavalnie-
mellä oli edessään pakkovoitot molemmis-
ta päivän peleistä. Päivä lähtikin hienosti 
käyntiin, kun Markun joukkue peittosi An-
dreas Prytzin härnösandilaisjoukkueen sel-

västi lukemin 8-4. Rantamäen hävittyä päi-
vän ensimmäisen pelinsä gävleläistä CK 
Granitin joukkuetta vastaan heikon esityk-
sen jälkeen, oltiin tilanteessa, jossa molem-
mat suomalaisjoukkueet olivat pakkovoi-
ton edessä.

 Uusipaavalniemi oli jälleen ensin tules-
sa, kun heidän vastaansa asettui mm. vast-
ikään kovatasoisen Bernin rahaturnauksen 
voittanut nuori, mutta kokenut Y-Bussin 
joukkue kipparinsa Nils Carlsènin johdol-
la. Erittäin varovaisesti pelannut ruotsa-
laisjoukkue osoittautui ottelussa lopulta 
etevämmäksi ryöstäen johtotilanteessa pari 
viimeistä päätä Uusipaavalniemeltä. Näin 
ensimmäinen suomalaisjoukkue oli jatko-
peleistä ulkona. Ikuisesti voidaan jossitella 
siitä olisiko joukkue voittanut sen ensim-
mäisen ottelunsa, jos kapteeni olisi ollut 
paikalla ajoissa, mutta tosiseikat pysyvät 
silti – Uusipaavalniemen joukkue hävisi yl-
lättäen kolmea nuorta ruotsalaisjoukkuet-
ta vastaan voittaen kuitenkin aikuisikään 
ehtineet vastustajansa. Yhden turnauksen 
perusteella ei voida johtopäätöksiä vetää 
suuntaan eikä toiseen, mutta tämän valos-
sa Ruotsin curlingin tulevaisuus näyttää 
edelleen perin valoisalta!

 Päivän toisessa suomalaisittain ratkai-
sevassa ottelussa Rantamäki kohtasi Sve-
gistä kotoisin olevan Marcus Feldtin jouk-
kueen joka sekin, latvialaisten tapaan, pe-
lasi ilman vakiokippariaan turnauksessa. 
Joukkueen peräsimessä kipparoi tällä ker-
taa Sven Olsson, ja hyvin kipparoikin. Ta-
kavuosina tämä Feldtin joukkue tiedettiin 
erittäin kovaksi vastukseksi, mutta viimei-
sen parin vuoden aikana sen Ruotsin sisäi-
nen rankingsijoitus on pudonnut tasaisesti. 
Nyt joukkue esitti kuitenkin parasta osaa-
mistaan ja Rantamäen joukkueen pelin ol-
lessa edelleen kipsissä päättyi toisenkin 
suomalaisjoukkueen taival tylysti lukemin 
8-4.

 Illan mittaa Östersundin curlingklubil-
la järjestettiin pienimuotoiset juhlat, joissa 
viihdykkeenä järjestettiin mm. pareittain 
pelattava taitoheittokilpailu, jossa ruotsa-
laiset ja yllättäen latvialaiset pelaajat näyt-
tivät menestyvän parhaiten. Kilpailussa 
kaikki pelaajat olivat mukana varsin ren-
nolla mielellä pitämässä hauskaa ja näh-
tiinpä siellä osallistujilla muutamia kostyy-
meja, jotka sopisivat varsin hyvin tyyliin 
esimerkiksi kotimaiseen Finnish Bonspie-
liimme :)

Taitoheittokilpailun problematiikkaa: 
tupla vai määris?

 ...voit olla huono, 
kunhan et ole hölmö!””
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Kuudes

Burtnykin 
hurja 
comeback
Kerry Burtnyk (47) jaksoi viettää elä-
kepäiviään vain yhden kauden ajan. 
Kipinän uuteen tulemiseen antoi To-
rinon Olympiakisojen edustusjouk-
kueen karsintojen seuraaminen mar-
raskuussa 2005. Edellisissä karsin-
noissahan Burtnyk oli hävinnyt edus-
tuspaikan Kevin Martinille viimeisel-
lä heitolla. Halu näyttää, että vanha 
vielä kykenee pelaamaan huipulla sai 
vuoden 1995 maailmanmestarin ko-
koamaan itselleen uuden, erittäin 
nuoren joukkueen. Kukaan kolmesta 
Burtnykin joukkueen jäsenestä ei ole 
vielä edes viettänyt 30-vuotispäivi-
ään.

 Kolmosena ja varakipparina 
Burtnykin joukkueessa toimii Dan 
Kammerlock (22), joka teki ensim-
mäisissä miesten tasolla pelaamis-
saan peleissään vaikutukseen Burtny-
kiin. Danin isä, Ron Kammerlock 
pelasi 80-luvulla Burtnykin joukku-
eessa, ja tuntuu siltä että pojasta oli-
si polvi parantunut. Team Burtnyk 
on voittanut jo viisi perättäistä suur-
ta turnausta. Ykkösenä ja kakkosena 
joukkueessa pelaavat 29-vuotiaat, 
mutta jo varsin kokeneet Rich Da-
neault ja Cory Naharnie.

 Ensimmäisen ja Burtnykin mie-
lestä erittäin tärkeän voiton joukkue 
saavutti Sveitsissä, Baden Cupissa 
kuluvan vuoden syyskuussa. Euroo-
pan reissun parasta antia oli voiton 
lisäksi joukkueena vietetty yhteinen 
aika ja toisiinsa tutustuminen, kertoo 
Burtnyk Slam!Sportsin haastattelus-
sa. Sittemmin Team Burtnyk on voit-
tanut neljä WCT-sarjan turnausta pe-
räjälkeen, sarja jollaiseen Burtnyk ei 
muista milloinkaan aiemmin pysty-
neensä. Mainittakoon, että Winnipe-
gin rahaturnauksessa Burtnyk löi 
mm. Jeff Stoughtonin, joka myös on 
tehnyt tällä kaudella paluun curling-
jäille uudella joukkueellaan.

 Aika näyttää, kuinka pitkälle 
Burtnyk joukkueineen yltää, tähän 
mennessä pysäyttäjiä ei ole ilmaantu-
nut.                                                ■
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Sunnuntain ratkaisupeleissä 
lisää yllätyksiä
Sunnuntain ratkaisupeleissä nähtiin muka-
na pelkästään ruotsalaisia joukkueita. Yl-
lätyksien sarja sai jatkoa, kun Uusipaaval-
niemen kolmihenkisen joukkueen turnauk-
sen ensimmäisessä pelissään voittanut 
Team Fabös pudotti puolivälierissä itsensä 
Peja Lindolmin joukkueen jatkosta. Nuori 
ja ennakkoluuloton joukkue pienestä Litin 
kylästä joutui myöhemmin toteamaan vä-
lierissä Feldtin joukkueen pisteen verran 
paremmakseen, samaten kuin pronssiotte-
lussa yhtä niukalla erolla vielä Team Auto-
forminkin.

 Finaaliottelussa kohtasivat Feldtin 
joukkue Svegistä ja vasta täksi kaudeksi 
kokoon kasautunut karlstadilaisjoukkue 
kipparinaan Sebastian ”Sebbe” Kraupp. 
Sebbehän pelasi vuosia Nils Carlsènin 
joukkueessa, kunnes irtautui siitä viime 
kaudella. Matkalla fi naaliin Krauppin nuo-
ri joukkue oli aamupelissä peitonnut jatko-
päässä EM-kisoihin lähtevän Per Carlsènin 
joukkueen ja myöhemmin semifi naalissa 
Team Autoformin. Finaaliottelusta kehkey-
tyi lopulta suoranainen trilleri, joka ratke-
si vasta jatkopäällä Krauppin eduksi pieni-
numeroisin lukemin 3-2. Voittajajoukku-

eessa pelasivat kapteeni Sebastian Kraup-
pin lisäksi kolmosena Fredrik Lindberg, 
kakkosena Markus Eriksson ja ykkösenä 
Torbjörn Liljemark – painakaahan nimet 
mieleen!

 Kisat olivat erittäin hyvin järjestetyt, 
vaikka peliolosuhteet eivät aivan täydelli-
set olleetkaan. En jaksa uskoa, että noin 
moni MM-kisakävijä olisi samassa turna-
uksessa alisuorittanut noin suuresti, jos 
olosuhteet eivät olisi tuoneet omaa haasta-
vuuttaan mukaan peliin. Kisojen päävas-
tuullinen järjestäjä Rickard Hallström ker-
toi, että tämä oli viimeinen kerta kun tur-
naus järjestetään Östersundissa. Syy on 
kuitenkin muualla kuin tämän kauden olo-
suhteissa. Euroopan huippujoukkueiden 
osallistuminen on viime vuosina keskitty-
nyt ainoastaan pohjoismaisiin edustajiin, 
sillä kauempaa Euroopasta parhaat jouk-
kueet eivät ole vaivautuneet kahden lento-
yhteyden päähän Keski-Ruotsiin pelaa-
maan. Keskustelut ovat kuulemma jo 
käynnissä turnauksen siirtämiseksi Tuk-
holmaan ja kaiken loksahtaessa kohdal-
leen saatamme nähdä jo ensi vuonna Swe-
dish Cupin, joka pelataan Danderydin lois-
tokkaassa hallissa lähellä Tukholman kes-
kustaa.                                                    ■

Swedish Cupille 
löytyi jälleen 
ruotsalaismestari
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Miesten curlingin SM-sarjan joukkue-
määrää kasvatettiin täksi kaudeksi sarjan 
herättämän kiinnostuksen kasvun myötä 
ja SM-sarjassa pelaa nyt kaikkiaan kah-
deksan joukkuetta totutun kuuden ase-
mesta. Hallitsevan mestarijoukkueen 
kapteenia Markku Uusipaavalniemeä 
tämä kehitys ei miellytä, koska maamme 
joukkueiden taso on hänen mielestään 
ennestäänkin niin heikko että ”koko sar-
ja on silkkaa ajan hukkaa” (lähde: M15 
ja curlingin taito). Meidän kuolevaisten 
mielestä tämä on kuitenkin varsin posi-
tiivinen kehityssuunta, joka lähivuosina 
toivottavasti nostaa maamme sisäisen 
kilpailun ja sitä kautta koko lajiharras-
tuksemme tasoa.
 Viime kaudelta sarjapaikan SM-sar-
jaan varmistivat mestaruussarjan viisi 

Suomen mestaruus 2007
Marras-joulukuun taitteessa järjestettiin Vierumäellä miesten SM-karsintaturnaus. 

Samalla pelattiin naisten SM-sarjan ensimmäiset pelikierrokset, joissa ottelutulokset 

menivät yllättävän paljon ristiin.

parasta joukkuetta sekä 1-divisioonan 
voittaja. Tällä perusteella SM-sarjapaik-
ka oli plakkarissa Markku Uusipaaval-
niemen, Tomi Rantamäen, Tuomas Vuo-
ren, Pekka Vaittisen, Olli Rissasen sekä 
Aku Kausteen joukkueilla. Tuomas Vuo-
ri päätti kuitenkin jättää sarjapaikkansa 
käyttämättä, kun kaksi aktiivista jouk-
kueen jäsentä siirtyi pelaamaan Markku 
Uusipaavalniemen joukkueeseen. Tästä 
syystä SM-karsinnan kautta avautui 
mahdollisuus peräti kolmelle joukkueelle 
päästä pelaamaan mestaruussarjaan.

Karsinnoissa nähtiin useita 
comebackejä
Karsinnoissa lähtöviivalle hakeutui tällä 
kaudella ilahduttavan suuri määrä SM-
sarjatasolta välikausia pitäneitä pelaajia. 

Viime kausihan oli kautta aikain ensim-
mäinen, jolloin Jussi Uusipaavalniemi ei 
ollut sarjassa mukana lainkaan. Nyt Jus-
si palasi SM-jäille mukanaan niin ikään 
viime kaudella välivuotta viettänyt Perttu 
Piilo sekä Petri Tsutsunen ja Vuoren 
joukkueessa viime kaudella pelannut 
Paavo Kuosmanen. Joukkuetta vahvistaa 
vielä osaltaan kauden aikana Markku 
Henttonen, joka ei pelannut karsintasar-
jassa otteluakaan. Toinen ”comeback-
joukkue” oli hieman yllättäen Otanie-
men Jyllääjien ykkösjoukkue, jonka ri-
veissä pelasivat useita vuosia sairauden 
takia koko lajin harrastuksesta sivussa 
ollut Markus Sipilä sekä muutaman vuo-
den tauon jälkeen curlingjäille palannut 
Vesa Hirsimaa. Molemmat paluumuutta-
jat ovat muuten Tomi Rantamäen jouk-

■ Jermu Pöllänen
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kueessa aikanaan SM-sarjaa pelanneita, 
vaikkakin eri aikakausina. Otaniemen 
Jyllääjien ykkösjoukkueessa pelasi hei-
dän lisäkseen kapteeni Toni Sepperi sekä 
varakipparina ja kakkosheittäjänä Aki 
Latvanne.

Karsintasarjan alusta saakka erittäin 
vahvoja otteita esittänyt Jussi Uusipaa-
valniemen joukkue voitti lopulta koko 
turnauksen ja varmisti SM-sarjapaikkan-
sa puhtaalla pelillä. Joukkueen rutiinita-
so riitti karsintapeleissä hienosti ja olihan 
Jussilla takanaan jo yhdet arvokisat ku-
luvalta syksyltä: EM-Mixed Italiassa, jo-
ten harjoitusten ja edustuspelien muka-
naan tuoma varmuus näkyi selvästi jouk-
kueen otteissa. Seuraavana SM-sarja-
paikkansa varmisti Timo Kausteen var-
sin kokenut joukkue, joka päihitti ratkai-
supelissä Helsingin yliopiston curlaajien 
viime kaudella SM-sarjassa pelanneen 
Jari Saarelaisen joukkueen. Viimeisen 
sarjapaikan lunasti juuri Otaniemen Jyl-
lääjien ykkösjoukkue voittaen ensin sun-
nuntain aamupelissä seuran sisäisessä 
mittelössä Juha Pääjärven kipparoiman 
OJy kakkosen ja ratkaisevassa ottelussa 
Saarelaisen joukkueen, jota vastaan Sep-
perin kipparoima nelikko oli turnauksen 
aikana aiemmin kahdesti hävinnyt. Saa-
relaisen joukkue oli tällä kertaa varsinai-
nen epäonnen soturi, sillä joukkueella oli 
peräti kolmessa ottelussa mahdollisuus 
varmistaa itselleen SM-sarjapaikka täk-
sikin vuodeksi, onnistumatta kuitenkaan 
siinä! Karsintaviikonlopun kenties suurin 
alisuorittaja oli mielestäni kuitenkin 
Riku Harjulan joukkue, jonka olisin etu-
käteen uskonut äityvän samanlaiseen 
suoritukseen kuin Jussi Uusipaavalnie-
men joukkueelta nyt nähtiin – liekö sitten 
pakkovoittojen taival ollut liian raskas 
henkisesti?

Naisten sarjassa kärkipaikoilla 
tutut nimet

Naisten SM-sarjassa pelattiin lukuisia ot-
teluita ja sarjan kärkipaikalle kiilasi Kat-
ja Kiiskisen joukkue viiden voitetun ot-
telun turvin. Joukkue pelasi tosin muita 
enemmän tulevien junioriedustusten ta-
kia, joten tulokset eivät ole aivan vertai-
lukelpoisia. Ainoan tappionsa joukkue 
koki SM-sarjassa ensimmäistä kautta pe-

laavaa Lotta Norrin joukkuetta vastaan, 
jonka viikonlopun ainoa voitto tuli juuri 
tästä ottelusta. Kiiskisen jälkeen sarja-
taulukossa toisena majailevat Anne Mal-
min ja Ellen Vogtin joukkueet. Voittoja 
molemmilla joukkueilla on kolme kappa-
letta ja tappioita yksi Kiiskisen joukku-
een tapaan. Ristiin menneiden otteluiden 
myötä loput neljä joukkuetta ovat tasois-
sa yhden voitetun ja kolmen hävityn pe-
lin jälkeen.

 Ensimmäisen pelatun viikonlopun 
jälkeen näyttäisi siltä, että naisten SM-
sarjan kärkipäässä nähdään samat jouk-
kueet kuin aiempinakin vuosina. Vah-
vimmin sarjan aloitti Katja Kiiskisen 
joukkue, josta on hyvää vauhtia kehitty-
mässä kansainvälisen tason joukkue, 
kunhan vain harjoitus- ja pelimotivaatio 
joukkueella pysyvät yllä. Lähes yhtä va-
kuuttavia otteita esittivät Anne Malmin 
ja Ellen Vogtin kipparoimat joukkueet ja 
toistaiseksi näyttää siltä, että mitalit jae-
taan kauden päätteeksi näiden kolmen 
kesken. Otteluita on kuitenkin vielä pal-
jon jäljellä ja kausi pitkä, joten yllättäviä 
muutoksiakin saatetaan vielä nähdä.

 Miesten SM-sarja pyörähtää käyntiin 
toden teolla vasta vuoden vaihteen jäl-
keen ja ehdottoman ennakkosuosikin 
viittaa kantaa jälleen Markku Uusipaa-
valniemen joukkue – muiden joukkuei-
den rutiinitaso tuskin riittää vielä muu-
hun kuin mahdollisiin yksittäisiin voit-
toihin Markun joukkueesta. Jussi Uusi-
paavalniemen joukkueen vahva vire kar-
sintasarjassa antaa odottaa kaudelta me-
nestystä, samaten kuin viime kaudella 1-
divisioonan voittaneen Aku Kausteen 
joukkueen alkukauden vire ulkomaan 
turnauksissa. Kahden edeltävän kauden 
kakkonen, Tomi Rantamäen joukkue, 
lienee vahvin ehdokas himmeämmistä 
mitaleista taisteltaessa, mutta mitalitais-
tosta voi hyvinkin tulla aiempia kausia 
tiukempi nyt kun mestaruussarjassa on 
mukana peräti kahdeksan joukkuetta.

Sarjamuodot ja 
pelipaikkakunnat tuovat 
mukaan elävyyttä
Miesten sekä naisten SM-sarjassa pela-
taan ensin kaksinkertainen sarja, jonka 
jälkeen joukkueet jaetaan sijoitusten mu-
kaan ylempään ja alempaan jatkosarjaan, 
jossa pelataan jälleen kaksinkertainen 
sarja. Ylempiin jatkosarjoihin pääsee 
molempien sarjojen neljä parasta jouk-
kuetta. Alempaan jatkosarjaan menevät 
loput joukkueet eli miehissä neljä ja nai-
sissa kolme.

 SM-sarjaa pelataan tänä vuonna 
kaikkiaan kolmella eri paikkakunnalla. 
Vierumäellä pelataan yhteensä kolmena 
viikonloppuna ja Leppävirralla sekä 
Lohjan Kisakalliossa yhtenä viikonlop-
puna kummassakin. Vierumäellä kilpai-
lukelpoisten curlingjäiden teon jalo taito 
on ollut hyppysissä sitten taannoisten 
EM-kisojen ja karsintaviikonlopun aika-
nakin jäät saivat erittäin hyvää palautet-
ta joukkueilta. Leppävirralla ja Kisakal-
liossa jäiden tekoa konsultoimassa ovat 
Suomen curlingliiton asiantuntijat, joten 
peliolosuhteet lienevät hyvät koko SM-
sarjan ajan. SM-sarjan päätuomarina toi-
mii totuttuun tapaan Kari Sundell ja täl-
lä kertaa nähdään sarjassa talkoohenkeä 
myös avustavan tuomarin ominaisuudes-
sa, kun Olli Malmi tuo oman panoksen-
sa mukaan.                                          ■

SM-sarjan loput turnaukset 
pelataan seuraavasti:

 5.  -  7. 1.2007 Vierumäki (M+N)

 12.  -  14. 1.2007 Leppävirta (M)

 16.  -  18. 2.2007 Vierumäki (M+N)

 2.  -  4. 3.2007 Kisakallio (M+N)

Vahvoja otteita esittänyt
Jussi Uusipaavalniemen

joukkue voitti lopulta koko
turnauksen ja varmisti 

SM-sarjapaikkansa 
puhtaalla pelillä.”

”

   Peliolosuhteet lienevät 
hyvät koko 

SM-sarjan ajan.”
”
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Vuosituhannen vaihteessa syttyi ra-
nualaisten ”huru-ukkojen” kes-
kuudessa (hullu) idea tuoda cur-

ling Lappiin. Matti Pekkala otti tehtäväk-
seen lujittaa jalansijaa ensin Ranualla ja 
sitten muuallakin Lapissa. Vuonna 2002 
perustettiin varsinaisesti Ranua Curling Ry 
(eli Curra), ja voimakas toiminta alkoi. 
Ukot saivat Joensuusta lajiesittelijät pai-
kalle ja kohta alkoivat esittelyt pyöriä 
muillakin paikkakunnilla.
 Rovaniemi oli seuraava paikka, jossa 
innostuttiin asiasta. Lappi Kurlinki ry pe-
rustettiin vuonna 2003 ja kun jääolosuh-
teet saatiin kuntoon, alkoi vuonna 2004 
harjoittelu. Seuran puheenjohtaja Timo 
Tapaninen vaikuttaa nykyään myös liiton 
hallituksessa.
 Kemijärvi liittyi myös curlingharrasta-
jien joukkoon vuoden 2005 lopulla. Alle-
kirjoittanut kävi juttelemassa kaupungin 
liikuntasihteerin kanssa mahdollisuuksista 
ja kohta olikin ensimmäinen yleisölle tar-
koitettu esittely käynnissä. Vuoden vaih-
teessa curlingin harrastajat otettiin Kemi-
järven Urheilijat Ry:n jaokseksi ja siitä var-
sinainen toiminta alkoi.
 Rovaniemeläiset saivat kunnian järjes-
tää miesten SM Cup -turnauksen ja oikein 
onnistunut turnaus siitä tulikin. Kemijär-
veläiset pääsivät mukaan viime tingassa, 

Lappilaista curlinkia 
jo vuodesta 2000 

siitä huolimatta pelasi-
vat uhkarohkeasti ja 
olivat lopulta paras 
lappilainen joukkue. 
Kevään aikana aloitet-
tiin oman pohjoisen 
sarjan suunnittelu ja 
nyt syksyllä sellainen jo 
pyöriikin kahdeksan 
joukkueen voimin. Ti-
lastot ovat nähtävissä 
kunkin seuran koti-
sivuilla. Ranualta on 
myös yksi joukkue 
miesten ykkösdivisioo-
nassa.
 Näyttäisi sil-
tä, että curlingin asema 
täällä pohjoisessa on 
hiukan parempi kuin 
etelässä. Pienemmillä 
paikkakunnilla ei ole 
kovinkaan suuressa 
mitassa vastakkain-

asettelua muiden jääurheilulajien kanssa. 
Kemijärven jäähalliin on sopuisasti saatu 
jopa neljä curlingrataa pysyvästi betoniin 
maalattuna. Ranualaisetkin ovat saamassa 
omaan luonnonjäähalliinsa jäädytyslait-
teet.
 Rovaniemeläisillä taas on hiukan on-
gelmia harjoitusaikojen ja jäänsaannin 
kanssa, koska jääkiekkojoukkueita on 
enemmän aikoja viemässä. 
 Jokaisella seuralla on kaksi kivisarjaa 
käytössään, joten turnausten pitäminen on 
helppoa.
 Kemijärven jälkeen seuraava paikka-
kunta curlingperheeseen tulee olemaan 
Salla, jonne on jo kivet tilattu ja esittelyt 
sovittu. Sodankylästäkin on kyselty mah-
dollisuuksia harrastamiseen, mutta varsi-
naista puuhamiestä ei vielä ole löytynyt. 
 Lapin curlingin elinehto on, kuten tie-
tysti muuallakin, se että harrastajia löytyy. 
Se että niitä löytyy, tarkoittaa sitä että toi-
minnan on oltava mielekästä. Yksi osa 
mielekkyydestä on kilpailutoiminta. Siihen 
tulee jokaisen seuran jollakin tavalla pa-
nostaa. Kilpaileminen jossakin muodossa 
taas vaatii sen, että meillä on seurassa jon-
kinlainen harjoittelu- ja valmennusjärjes-
telmä. Tämä onkin ollut nyt viime aikoihin 
asti suomalaisen curlingin heikko kohta.
 Meillä löytyy huipulle kyllä valmenta-

jia, mutta tänne ruohonjuuritasolle niitä ei 
ole riittänyt. Toki hyvän innostuksen val-
lassa pääsee pitkälle omin avuinkin, mutta 
järjestelmällinen ohjaus ja valmentaminen 
kuitenkin vievät pidemmälle. Onneksi liit-
to on kuluvan vuoden aikana saanut jon-
kinlaisen kaavion ohjaaja- ja valmentaja-
koulutukseen. Ensimmäisen tason, lajioh-
jaajakurssin, on Lapistakin ainakin yksi 
suorittanut ja toinen on tulossa. 
 Kylmä tosiasia on, että kaikenlaisten 
avustusten jaossa painaa aikalailla se, 
onko lajilla tai seuralla junioritoimintaa. 
Sitä ei ole, ellei ole ohjaajia. Lapin alueella 
näyttäisi olevan koulucurlingiin kova in-
nostus. Kemijärvellä olemme ratkaisseet 
ohjaajapulman siten, että opettajista on 
käynyt muutamia ohjauksessa ja he ovat 
sitten pitäneet oppilailleen liikuntatunneil-
la curlingia. Olemme puhuneet myös ulko-
ratojen tekemisestä koulujen omille urhei-
lukentille. Lapissahan on todella hyvät 
mahdollisuudet pelata myös ulkona. Jäitä 
riittää jopa neljäksi kuukaudeksi. Halvan 
käytetyn kivisarjan löytäminen vain on on-
gelmallista.
 Lapin curlingilla näyttää olevan siis 
valoisa tulevaisuus ja odotella sopii ensim-
mäistä lappilaista joukkuetta miesten ja 
naisten SM-sarjaan, divarissahan meitä jo 
on...

                 ■ Seppo Mattila     

Rovaniemen Kemppaisen joukkue on 
aika vahvoilla Lappi-sarjassa.

Kemijärven naisten joukkue 
Kilkkaajat pelaa Lappi-sarjassa 
miesjoukkueita vastaan.
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Torinon laukaisema buumi kantaa 
edelleen. Lajin saama noste näkyy 
hallin käyttöasteen kasvuna ja par-

haina päivinä halli on aktiivisesti käytössä 
aamusta iltaan. Aamupäivän ja alkuilta-
päivän hallin täyttävät koululaiset ja opis-
kelijat. Alkuiltaan mahtuu esittelyjä työyh-
teisöille ja yrityksille ja illalla pelataan pai-
kallissarjaa. Hieno fi ilis ylipäätään.

 Toki tämän kaltainen tilanne tuo uusia 
haasteitakin. Sähköisen varausjärjestel-
män luominen on ollut tekeillä jo parin 
vuoden ajan. Ensimmäistä järjestelmää ei 
koskaan saatu yleiseen käyttöön. Nyt pai-
ne hallin varaustilanteen ajantasalla pitä-
miseksi sai uutta vauhtia tähänkin hank-
keeseen. Ensiapu löytyi verkosta, mikä 
vinkiksi muillekin tämän positiivisen on-
gelman kanssa painiville. Google.com/
calendar tarjoaa työkalun ainakin alkuun. 
Tosin järeämmän järjestelmän työstämi-
nen ja samalla seuran kotisivuston uusimi-
nen vastaamaan tätä päivää on työn alla.

 Uusien joukkueiden ja pelaajien opas-
taminen lajiin sekä hallin säilyminen peli-
kuntoisena (mm. jää) tuo jonkin verran li-
sää pohdittavaa, niin seuran johdolle kuin 
ns. vanhoille pelaajillekin. Olosuhteet ovat 
Joensuussa hyvät ja työtä niiden vieläkin 
paremmaksi saamiseksi tehdään jatkuvas-
ti. Kiitokset Hyvinkäälle ja Höyrylle Ice-
King -briefi ngistä ja koneen lainasta. Itse 
kaipailen niitä seurapalaverejä, joita oli 
ennen Bonspieliä tai joka kertaalleen jär-

jestettiin täällä Joensuussakin. Torstai en-
nen Bonspieliä??? (En minä niistä asioista 
niin, mutta otetaan ainakin yhdet juomat
:)
 Itä-Suomesta saattaa  löytyä SM-cup -
organisaatiokin tulevalle keväälle. Opiske-
lijoiden SM-ajatuksesta on keskusteltu Jo-
ensuun yliopiston liikuntasihteerin kanssa. 
Koululaiscurling voisi ensimmäistä kertaa 
toteutua koulujen välisenäkin keväällä 
2007. Nämä ovat hyviä esimerkkejä posi-
tiivisesta kiinnostuksesta  lajiin ja innos-
tuksesta toimia ajatusten eteenpäin saami-
seksi.

 Seniorit ovat alkaneet treenata ja nai-
set ovat innolla valmistautumassa hyvin-
kääläisten kanssa EM:iin. Jokunen muu-
kin väittää treenaavansa oikeasti ja pohtii, 
ovatko jäät suorat, onko kivissä eroja vai 
voisiko liu’ussa tai irrotuksessa olla jo-
tain...( ei kai ). Paikallissarjoissa pelaa vii-
me vuoden 8 joukueen sijaan 18 joukku-
etta. Naisissa ja miehissä on joukkueet 
SM-sarjassa.

 Summa summarum, mikä on latinaa ja 
tarkoittaa, että curling on hieno laji, jota 
pelaavat hienot ihmiset... Tuntuu kuin 
koko laji olisi kokenut eräänlaisen renes-
sanssin. Ja se on kiva se.

 Lajitoverit! Hienoja ja pelejä ja haus-
koja hetkiä lajin parissa!

                                                  ■ Mika Malinen

Curling valtaa 
vihdoin 
Länsi-Suomen
Curlingin Länsi-Suomen liiga perustet-
tiin Loimaalla 5.11.2006. Liigaa lähti 
pelaamaan yhteensä 15 joukkuetta 
Loimaalta, Huittisista, Naantalista, 
Turusta, Tarvasjoelta, Uudestakaupun-
gista, Vammalasta ja Ylöjärveltä.

Liiga muodostuu mestaruussarjasta, jossa 
pelaa 7 joukkuetta sekä I-divisioonasta, 
jossa mukana 8 joukkuetta. 
 Sarja alkoi 19.11. ja se pelataan lop-
puun maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja Länsi-Suomen liigasta:

Naantali Anssi Reunanen 040-902 2718

Uusikaupunki Ahti Oksman 0500-439 857

Harjavalta Tapani Härkälä 040-5111 603

Ylöjärvi Seppo Mattila 040-563 8590

Tarvasjoki Eero Syrjälä 050-4908355

Vammala Ville Reinikainen 050-466 4061

Huittinen Heimo Kankaanranta 050-560 6665

Loimaa Jorma Rinne 0500-226 858

Turku Tero Tähtinen 0400-482 347
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Joensuun 
kuulumisia

Sepe

HARJAA, 
HARJAA!!
KOVAA 
NYT!!!

Kannatasko
meitin
lukee ne
Laukkasen
vinkit...



Kuva 1
Sinulla on siniset kivet. 
Olet päättänyt lähteä heittä-
mään pois toista vastustajan 
kiveä. Kumpaa tulisi ehdotto-
masti yrittää?

Kuva 2
Sinulla on siniset kivet. 
Kuvan tilanne on pään puolivä-
lissä. Punaisella ei ole viimeistä 
kiveä. Tulisi heittää suoja, mutta 
kuinka kauas? Entä jos sinulla ei 
ole viimeistä kiveä?

Kuva 3
Tällainen tilanne oli hiljattain 
eräässä Hyvinkään puulaaki-
sarjan pelissä. Pelattiin viidettä 
päätä ja sininen johti 3-2. Pään 
muut kivet oli heitetty, jäljellä 
vain sinisten viimeinen heitto. 
Mitä lähtisit yrittämään?

Kuva 4
Tässä vähän nostalgisempi teh-
tävä. Grindelwaldin EM-kisoissa 
1981pelattiin semifi naaliottelua 
Ruotsi-Norja. Neljännessä päässä 
Norjalla oli viimeinen kivi. Mitä 
Ruotsin (siniset) olisi kannat-
tanut yrittää viimeisellä kivellä 
kuvan tilanteessa?

1.  Jos tiedät ennakolta, että   
 vastustaja on hyvä (olet alta- 
 vastaaja), niin kumman peli- 
 tavan valitset? Tai ajattele 
 asiaa myös niin, että millä 
 pelillä et ainakaan voita.
1.  Oikea vaihtoehto on 
 OFFENSIVE

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

TREENIVINKKI

3.  Entä jos tilanne pelissä on se, 
 että olet johdossa?
3. Defensive 
 (vastaavasti tappiolla vältä
  poistoheittoja - offensive)

Kannattaa keskustella joukkue-
kavereiden kanssa hyökkäävän 
ja puolustavan pelitavan soveltu-
vuudesta kulloiseenkin otteluun, 
vastustajaan ja pelitilanteeseen.
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Hempan pähkinät (osa 5)

”Piiloon ja pois” 

Kahden hengen joukkueet vastakkain. Jouk-
kueen toinen harjaa vuorollaan, toinen heit-
tää. Joukkue A asettaa suojakiven pesän eteen 
haluamaansa paikkaan. Joukkue B:n tehtävä-
nä on kiertää suojan taakse niin hyvin kuin 
mahdollista. Kiertoheiton jälkeen joukkue A 
yrittää poistaa heitetyn kiven joko suoraan tai 
ratsulla. Jos poistoa yrittävä joukkue onnistuu 
heitossaan, saa joukkue yhden pisteen. Jos 
poisto ei onnistu, saa kiertoheiton heittänyt 
joukkue pisteen. Tämän jälkeen osien vaihto. 
Voittaja on se, jolla on lopussa enemmän pis-
teitä yhteensä. Heittoja kisaan voi ottaa tietys-
ti halutun määrän.

Vastaukset Hempan pähkinöihin 4 (Curlinglehti 3/06)



GREETINGS FROM 
VANCOUVER, 
CANADA!!
Hello to all my curling friends in Finland! 

Hope you are all now ready to have a good curling season. I am guessing that many of you have already started 
to curl in your local leagues. I have also noticed that some of you have already participated and done very well 
in international Bonspiels. Great!
 After the success of the men’s team at the 2006 Turin Olympics, Finland’s prowess in curling is now well 
known in Canada. Most curlers here recognise for example Markku, even though they can’t pronounce his 
surname!
 Jermu has asked if I could write some articles in the Suomen Curlinglehti from a Canadian perspective. 
I’m happy to do this. I hope you don’t mind if these are written in English.
 Firstly, I would like to take this opportunity to thank each one of you for accepting me as a member of the 
Finnish curling community during my 4 years in Finland. I thoroughly enjoyed Finnish curling, both the keen 
competitiveness in all the games, and also your friendliness and hospitality in the equally important ’apres curling’ 
activities!. I would like to give special thanks to members of Loimaa CC and our men’s team team-mates Jorma, 
Erkki, Jarmo, Juha and Rauno. What a fun bunch of guys to have curled with!. I also particularly want to 
thank Olli Rissanen and the Finnish Curling Association for allowing me to compete in the Finnish national 
league and associated tournaments. Curling in Finland was a special time for me. Fantastic fun and special 
moments to be remembered and treasured. Thanks for the experiences. I miss you all. Hopefully I will be able 
to return to Finland in the near future to participate in a Bonspiel, so don’t think you have seen the last of me 
yet!
 Now I’m offi cially retired and living at home with my wife in Vancouver. I’ve managed to get back into 
the local curling fraternity, and am curling 3 times a week at our local curling club, named the North Shore 
Winter Club. I’m curling in the men’s curling league (total 24 teams) on Monday evenings, the senior (50+) 
men’s league (total 16 teams) on Friday afternoons, and the Vancouver Engineers league (16 teams) on 
Saturday mornings. So far it’s been fun, but my curling - as usual - has been inconsistent.
 Curling in Canada has been in full gear since the beginning of October. Local leagues at all the clubs are 
well under way, and many local bonspiels have already taken place. In British Columbia province alone for 
example in this curling season there are 88 men’s bonspiels, 84 women’s bonspiels, 80 mixed bonspiels, 41 junior 
bonspiels and over 130 bonspiels for senior men and women. One can curl virtually every day of the season in 
one tournament or another! In addition to these local tournaments, there are also ’cash spiels’ for the elite and 
professional curling teams, plus the elimination tournaments to determine our local, provincial and national 
champions. A far cry from curling in Finland!
 I have seen that already there have been some good results this season for Finnish teams. Jussi 
Uusipaavalniemi’s team did quite well in the European mixed curling championships, and just last weekend 
Markku’s team gave a strong performance in helping the European team beat the North American team in 
the Continental Curling classic here in Chilliwack, British Columbia. Well done!
 We in British Columbia are now getting excited and ready to host the 2010 winter Olympics. For curling, 
a brand new curling facility is being built at the current site of the Vancouver Curling Club. It will be a 
spectacular venue in our great city. I’m looking forward to seeing lots of games, and will surely be cheering on 
the Finnish teams and waving the ’suomen lippu’!
 Well, that’s about it for this inaugural column. In the coming articles I will try to comment on the major 
curling happenings in Canada, and of course also areas of interest to you all in Finland. I would welcome any 
suggestions you may have for items of interest. If you would like me to write about something, please feel free to 
contact me at p.rankin@telus.net. I look forward to hearing from you.
 So to the next time, have a Happy Christmas and New Year, and good curling to you all!

           Paul Rankin
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Markku pystyi oikealla hetkellä hallitse-
maan itsensä ja oman kehon tuntemuksen-
sa mestarillisesti. Hän pystyi sulkemaan 
kaikki turhat asiat ulkopuolelle ja heittä-
mään ”vain” määrämittaisen - heiton, jon-
ka hän on heittänyt tuhansia kertoja en-
nenkin. Paikalla oli häiriötekijöitä vaikka 
kuinka paljon: katsomot täynnä ihmisiä, tv-
kameroita ja vielä jopa valtiojohtokin oli 
paikalla seuraamassa suoritusta. Painetta 
onnistumiseen maksimimäärä: mitali var-
mistuisi onnistumisella tai tuskaisen vaikea 
pronssiottelu edessä epäonnistumisella. 
Miten ihmeessä hän onnistui siinä?
 Urheilussa ja psykologiassa tunnetaan 
termi ”fl ow-tila”, jolla tarkoitetaan vapau-
tunutta tilaa, jossa suoritus tapahtuu auto-
maattisesti, ponnistelematta. Flow on psy-
kologi Mihaly Csikszentmihalyin luoma 
käsite, joka kuvaa yksilön syventymistä 
tehtävään. Flow-tilassa syventyminen on 
niin täydellistä, että tietoisuus tehtävän ul-
kopuolisista asioista katoaa ja tehtävän 
suoritus etenee omalla painollaan kuin 

”virta”.
 Jotta painopiste kilpailutilanteessa saa-
taisiin nk. fl ow-tilaan, tulee urheilijan olla 
sellaisessa, juuri hänelle ominaisessa mie-

                              Keskittyminen 

huippusuoritukseen 
                     – ajatuksia yläpäästä

lentilassa, joka johtaa keskittyneeseen, ei-
järkeilevään ja analysoivaan suoritustilaan. 
Tähän tilaan pääsemiseksi on kyettävä rau-
hoittamaan mieli liiallisesta pään sisäisestä 
ja ruumiillisesta jännityksestä sekä tunnis-
tettava urheilijalle itselleen ominainen jän-
nitystaso ja yksittäiset tunnetilat.

Huippukeskittymisen 
tuntomerkkejä
Csikszentmihalyi kuvaa kahdeksan osate-
kijää, joita fl ow-kokemukseen voi liittyä:
1.  Tehtävällä on selvät päämäärät. 
2.  Yksilön keskittyminen on täydellistä. 
3.  Oman minän arviointi vähenee. 
4.  Ajantaju katoaa. 
5.  Tehtävän etenemisestä saa välitöntä  
 palautetta. 
6.  Yksilön kyvyt ja tehtävän vaativuus  
 ovat tasapainossa (tehtävä ei ole liian  
 helppo eikä liian vaikea). 
7.  Yksilö tuntee pystyvänsä kontrol- 
 loimaan tilannetta. 
8.  Tehtävä on itsessään palkitseva. 

 Lisäksi fl ow-kokemus vaatii 
 häiriöttömän ympäristön. 

 Huippusuorituksiin liittyvällä fl ow-tilal-
la tarkoitetaan siis vapautunutta tilaa, jos-
sa suoritus tapahtuu automaattisesti, pon-
nistelematta. Kun on tutkittu huippu-ur-
heilijoiden parhaita suorituksia, on löydet-
ty joitakin yhteisiä piirteitä tähän tilaan 
liittyen. Tällaisia ovat: 
 • mielen rauhoittuneisuus 
 • fyysisen rentouden tunne 
 • korkea itseluottamus 
 • voimakas keskittyminen 
    suoritukseen 
 • vahvuuden, energian tunne 
 • mielen hallinta 
 • stressituntemusten hallinta 
 • ulkopuolisen ympäristön 
   poissulkeminen tietoisuudesta

Paras irti oikeaan aikaan 
oikeassa paikassa
Olympiakisojen välierässä tai muissa suu-
rissa kilpailuissa häiriötön ympäristö ei tie-
tenkään ole mahdollista, joten urheilijan 
on hallittava myös ympäristön tuomat pai-
neet ja häiriöt, siis poissuljettava ympäris-
tön tuottamat vaikutteet. On osattava ha-
vaita oma olotila ja tarvittaessa käsiteltävä 
jännittämisen tuntemukset tai muut suori-

TIETO TAITO

■ Jari Laukkanen

Markun viime keväänä olympiakisojen välierässä heittämä määrämittainen 

sai tuhannet suomalaiset ihastelemaan hänen viileyttään ja hermojen hallintaa. 

Tuskin kovemmassa paikassa voi curlingpelaaja päästä heittämään ja 

millaisin tuloksin! Kivi keskelle pesää harjamiesten avustuksella 

ja fi naalipaikka oli siinä.
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tusta haittaavat olotilat. On selvää, että 
urheilijan tulee pystyä keskittymään täy-
dellisesti saadakseen täsmälleen täydellisen 
suorituksen. Curling on siitä vaikea peli, 
että ottelu kestää noin 3,5 tuntia, joten ai-
van maksimaalisessa keskittymisen huip-
putilassa, fl ow-tilassa, on hankala olla 
koko ottelun ajan. 
 Keskittymisellä tarkoitetaan ajatusten 
ja huomion suuntaamista johonkin tiettyyn 
kohteeseen tai asiaan. Ilman tietoista ajat-
telun kontrollia ihmisen ajatus vaeltaa hel-
posti sinne tänne ja keskittyminen vaihte-
lee sisäisestä tuntemuksista ulkoisten asioi-
den huomioimiseen. Keskittymisen ääri-
päässä eli huippukeskittymisessä (fl ow-il-
miö) on kyse äärimmäisestä huomion kes-
kittämisestä suoritukseen, ja siihen kaikki 
urheilijat tietysti pyrkivät. 
 Jotkut urheilijat ovat kokeneet fl ow-ti-
lassa, että kuhunkin suoritukseen käytetty 
aika pitenee ja asiat suurenevat ja hidastu-
vat. Kaikki tuntuu suoritushetkellä helpol-
ta ja luontaiselta. Ajantaju katoaa hetkek-
si. Jälkikäteen monille on ollut vaikeaa 
analysoida tällaista unenomaista suoritus-
ta. 
 Itse voisin omista kokemuksista todeta 
esimerkiksi EM-kisojen fi naalissa vuonna 
2000 Markun heittämän voittoheiton jat-
kopäässä: muistan pätkiä sieltä täältä, 
mutta aivan tarkkaa muistikuvaa tapahtu-
masta ei ole. Muistan, että heitto tuntui 
kovemmalta, mitä olimme suunnitelleet ja 
muistan harjanneeni erittäin kovaa, mutta 
en oikein muista, mihin esimerkiksi voitto-
kivemme jäi pesässä. Teen takana vai edes-
sä, vasemmalla vai oikealla puolella keski-
pistettä, ei ole oikein kunnon kuvaa tilan-
teesta. Ehkä pääsin osittain fl ow-tilaan sii-
nä tilanteessa. Ainakin suorituksen hetkel-
lä olin varmasti psyykkisesti 100%:sti läs-
nä omassa harjaamissuorituksessa.

Stressinsieto kilpailuissa
Kilpailutilanne muodostaa aina urheilijalle 
stressitekijän, jonka tulkinta kilpailun 
muodostamaan haasteeseen määrää hänen 
psykofysiologisia reaktioitaan. Parhaassa 
tapauksessa stressi merkitsee urheilijan 
pääsemistä paineen avulla hyvään suori-
tukseen, mutta usein käy myös päinvas-
toin: urheilija epäonnistuu. Tyypillisiä seli-
tyksiä tällöin ovat esimerkiksi liika yrittä-
minen, epävarma fi ilis tai rentouden puu-
te. 
 Vain urheilija itse voi säädellä stressire-
aktioitaan (ja omia tunteitaan). Tämä ei 
kuitenkaan ole kovin yksinkertaista, vaan 
vaatii pitkäjänteistä harjoittelua. Mitä pa-
remmin tiedostaa tuntemuksensa erilaisissa 
tilanteissa, sitä paremmin pystyy oppi-
maan niistä ja kehittämään omia paran-

nuskeinoja. Jos pystyy analysoimaan omia 
tuntemuksiaan kilpailuissa, niistä voi myös 
hyötyä myöhemmin. Hyvin tavallista cur-
lingissa on heittää tiukassa paikassa vähän 
liian kovaa. Huomaamatta pulssi on jänni-
tyksen takia noussut tavallista korkeam-
malle ja adrenaliinia virrannut vereen. 
Näin tekemiseen tulee liikaa ”puhtia”, jota 
ei tiedosta ja siten sopeuttaa omaa tekemis-
tään olosuhteisiin sopivaksi.

Mentaaliharjoittelusta
Miten sitten voi keskittymistä harjoitella? 
Voidaan puhua mentaalisesta harjoittelus-
ta, jonka yksittäisiä menetelmiä ovat mm. 
stressinsieto- ja rauhoittumiskyvyn kehit-
täminen, desensitisaatio eli erilaisten pelko/
stressitilanteiden läpikäynti ja voittaminen 
mielikuvissa, kilpailumielialan siirto mieli-
kuvaharjoittelussa tulevaan kilpailuun ja 
tsempin (aktivaation) nosto. 
 Keskeinen psyykkisen valmennuksen 
tehtävä on kehittää urheilijan itsesäätely-
kykyä, ts. kykyä säädellä hermojärjestel-
män yliärsytysoireita suoritustilanteissa. 
Aivojen toiminnallinen tila voidaan jakaa 
kahteen osaan. Puhutaan toisaalta siis ns. 

”fl ow-tilasta”, jossa suoritukset tapahtuvat 
automaattisesti, ikään kuin transsissa tai 
hurmostilassa. 
 Toinen tila on järkeilevä, analyyttinen 
ja tsemppaava. Tämän aivojen toimintati-
lan ollessa vallassa, urheilija on ns. nor-

maalissa tajunnan tilassa. Tällöin on mah-
dollista vaikkapa suunnitella tarkkaan tu-
levan kilpailun mukaista tekniikkaa tai 
taktiikkaa. Flow-tilassa aivot huolehtivat 
luovista, mielikuviin voimakkaasti eläyty-
vistä ja automaattisista, rennoista suori-
tuksista.

Psyykkisen valmennuksen tähtäin
Psyykkinen valmennus on urheilijan hen-
kisten kykyjen kehittämiseen tähtäävä ta-
pahtuma. Päämääränä on luoda valmius 
halun, ”tahtomisen”, ja kyvyn, ”osaami-
sen”, yhteisvaikutukselle. Urheilijalle ke-
hittyy hänestä itsestään riippuvan suori-
tuksen oppiminen, jolloin hän 
1. valmistautuu suoritukseensa (ready) 
  - fyysistä mukavuutta tuntien 
  - optimaalisessa psyykkisessä 
     vireystilassa 
2.  kuvittelee suorituksensa (image) 
  - tottuu luottamaan onnistumiseen 
3.  keskittyy (focus) 
  - unohtaa häiritsevät tekijät 
4.  antaa palaa (execute) 
  - suorittaa tehtävät fl ow-tilassa 
5.  arvioi suorituksensa 
  - käy läpi suorituksen 
  - mitä tapahtui ennen suoritusta, 
    suorituksen aikana ja sen jälkeen 

Erilaisia mentaaliharjoittelun keinoja ovat 
mm. rentoutus, mielikuvaharjoittelu, sug-
gestio, nk. New behaviour generator -me-
netelmä, maaginen ajattelu ja jopa masko-
tit. Näihin en yksityiskohtaisesti tällä ker-
taa paneudu, vaan toin ne vain esille. Jo-
kainen voi perehtyä näihin oman mielen-
kiintonsa mukaan. Tietoa on varmasti kai-
vettavissa esiin aiheesta yllin kyllin.

Lopuksi
Lopuksi vielä kysymys kaikille: Oliko 
Make fl ow-tilassa heittäessään määristä 
Torinossa? 
No sitä Teidän pitää kysyä häneltä itsel-
tään. (Ja jos ei ollut, niin mihinkähän hän 
oikein yltääkään, jos alkaa vielä keskitty-
mään kunnolla suorituksiinsa ...)            ■

Tässä jutussa lähteinä ja ajatuksen herättäjinä on käytetty seuraavia 
artikkeleita ja teoksia:

Psyykkinen valmennus  
http://www.cc.jyu.fi /~jthyvama/lentis/psyyke.html 

Flow 
http://fi .wikipedia.org/wiki/Flow
Flow-ilmiö - Markku Ojanen 
http://www.markkuojanen.com/pages/psykologia/fl ow-ilmiF6.php
Jukka Kataja: Urheilijan voimavarat – miten voimaantua 
http://www.hypnologia.com/fi n/hypno/2002/2/uvmv.html 
Markku Uusipaavalniemi & Jyrki Liikka: M15 ja curlingin taito
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